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GENÇ KALEMLER DERNEĞİ
AYLIK TARİH KÜLTÜR ve
EDEBİYAT BÜLTENİ

1974 KIBRIS BARIŞ HAREKATI VE GÜNÜMÜZDE
Çoğumuzun bildiği gibi Kıbrıslı Rumlar 1960’lı yıllardan itibaren Kıbrıslı Türklere gerek siyasi, gerek toplumsal olarak soykırım ve işkence uygulamıştır. Türk
milletvekillerinin meclise girmesini izin vermeyerek Kıbrıslı Türkler aleyhine
kararlar almaktan tutun masum Türk halkını acımasızca katletmeye kadar
farklı boyutlarda işkencelerde bulunmuşlardır. 25-26 Aralık 1963 olaylarında
Binbaşı Nihat İlhan’ın evine düzenlenen saldırı ve diğer pek çok saldırıya dair
belge ve fotoğraflar Şehit Binbaşı’nın evinde 1966’dan beri Barbarlık Müzesi
olarak sergilenmektedir. KKTC’ye yolunuz düştüğünde uğramanızı öneririz.
Türkiye son birkaç yıldır terör nedeniyle çok fazla askerini şehit vermiş ve sivil
vatandaşları da yaşamını yitirmiştir. Bu nedenle toplumda hem bir tedirginlik
ve huzursuzluk hem de duyarsızlaşma gelişmeye başladığı gözlenmektedir.
Tedirginliğin yaşanması çok olağan ve anlaşılırdır. Ancak duyarlılığımızı koruyarak bireysel olarak neler yapabileceğimize yoğunlaşmak gereklidir.
Günümüz Türkiyesinde yaşananlar ile Barış Harekatı arasında bir bağlantı kuracak olursak yaşanan olaylar karşısında Türkiye Cumhuriyeti duyarsız kalıp
müdahale etmesiydi belki de bugün Kıbrıs topraklarında Türk vatandaşımız
kalmayacaktı. Dönemin yetkilileri birkaç kez askeri ve siyasi uyarılarda bulunduktan sonra Harekatı gerçekleştirmek zorunda kalmıştır. Ama bu mücadelede Mehmetçik yalnız kalmamış ve Kıbrıslı Türkler tarafından kurulan Türk Mukaveme Teşkilatı ve halk tarafından da maddi ve manevi destek görmüştür.
Bugünlerimize bakacak olursak gün geçmiyor ki bir şehit ve gazi haberi duymayalım. Bu haberler şüphesiz acı ve yürek burkan haberler ve hepimizi derinden etkiliyor. Ancak terör saldırıları karşısında ne duyarsız kalmalı ne de
öfkeyle hareket etmeliyiz. Olması gereken duygularımızın farkında olarak
planlı ve birlik içerisinde hareket etmek diye düşünüyoruz. Bunun için vatandaşlar olarak bizler gaziler ve şehit yakınlarıyla birlikte zaman geçirerek, olanaklarımız ölçüsünde yardımda bulunarak hem ulusumuzun birliktelik duygusunu korumuş hem de vatanımız için sağlığını veya canını vermiş kardeşlerimize gerçekten “Bu vatan için canım feda olsun.” sözünü boş çıkarmamış oluruz.
Çünkü biz onlara değer verdiğimizi göstermezsek bunun tersini düşünmeleri
kaçınılmazdır.

‘‘Efendiler, Kıbrıs düşman elinde bulunduğu sürece ikmal yollarımız tıkanır. Kıbrıs'a
dikkat ediniz. Bu ada bizim için çok önemlidir...’’
Mustafa Kemal ATATÜRK
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Tarihe Damga Vurmuş Kişiler/Olaylar
HAKKI DEVRİM
Yayın yönetmenliğini yaptığı Meydan Larousse ansiklopedisiyle neredeyse her eve giren,
Okan Bayülgen'in programlarında daimi konuk olan, gazeteci ve yazar Hakkı Devrim vefat etti.
Türk basın tarihinin önemli adlarından gazeteci ve yayımcı Devrim, 87 yaşında yaşamını kaybetti. Türkiye'de birden çok neslin hatıralarında yeri olan Meydan Larousse ansiklopedisini hazırlayan Devrim, gazetecilerin Türkçe hatalarını köşesindeki 'Dil Yâresi' bölümünde düzeltmiştir.
1929’da doğmuş ve Behçet Necatigil ve Faruk Nafiz Çamlıbel gibi şairlerin de öğretmenlik yaptığı Kabataş Erkek Lisesi'ndeki eğitimini, İstanbul Hukuk Fakültesi'nde devam ettirmiştir. 1950-1954 yılları arasında, öğrenciliği sürerken İstanbul Radyosu söz ve temsil yayınlarında reji yardımcısı olarak çalıştı.
Gazeteciliğe, 1952’de Son Saat'te söyleşi yazarı olarak başladı.
Daha sonraları Tercüman, Havadis, Yeni Sabah, Ege Ekspres ve Tasvir gazetelerinde çeşitli görevlerde bulundu. Yeni Sabah'ta genel yayın yönetmenliği yaptı; Sabiha Deren mahlasıyla
"Fısıltı" adlı köşesinin yazarlığını yaptı.
1965'te Meydan Dergisi'nin kurucuları arasında yer aldı.
1973’te, arkadaşlarıyla birlikte Kaynak Kitaplar Yayınevi'ni kurdu.
1980'de tavuk çiftliği işine girerek gazeteciliğe ara veren Devrim,
sürdüremediği bu girişimin ardından gazeteciliğe Milliyet ile geri
döndü. 21 yıl Doğan Yayın Grubu çatısı altında çalışan Devrim, Milliyet, Posta ve son olarak Radikal'deki köşesi ile birlikte Doğan Grubu Yayın Konseyi, Aydın Doğan Vakfı Mütevelli Heyeti ve Doğan
Kitapçılık'ın Yayın Kurulu üyeliklerinde bulundu. CNN TÜRK'te "Hakkıyla Sohbet", "Günbegün"
ve NTV'de Mirgün Cabas ile "Günlerin Getirdiği" programını sundu. Devrim ile geç tanışan pek
çok kişi, onu Okan Bayülgen'in sunduğu Medya Kralı programındaki daimi konuk olarak tanıdı.

Atatürk'ün Bir Armağanı
Bir gün Konya'da Behiç Bey'in evinde Mustafa Kemal General Tawsend şerefine büyük bir ziyafet verdi. Ziyafette Behiç Bey, Muhtar Bey, Salih Bozok bulunuyorlardı. Yemek çok güzel bir hava içinde geçti. Yemeğin sonunda Mustafa Kemal misafirine dedi ki:
"Biz Türklerde bir adet vardır. Misafirimize mutlaka bir hediye
veririz. Ben asil bir milletin mütevazı bir başkumandanıyım. Size
ancak bu tespihi verebiliyorum" diyerek elindeki kırmızı mercan
tespihi hediye etti ve sofradan kalkılacağı sırada kolundaki saati
çıkararak General'e dedi ki;
"Bu saati bana Anafartalar'da bir Türk askeri, ölen bir İngiliz zabitinin kolundan çıkardığını söyleyerek verdi. Saatin arkasında subayın künyesi yazılıdır. Bu subayın ailesini arattımsa da bulamadım. İngiltere'ye döndüğünüzde, ailesini bulur ve saati verirseniz çok memnun olurum" diyerek General'e teslim etti
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KARDELENE MEKTUPLAR-VI

“Yüreğinde üşüdüm…”
Soğuktan donmuş parmak uçlarımı hissetmemeye başladığım bir anda bir kedi yavrusunun
sönmüş sobaya sırnaşması gibi, çoktandır hasret kaldığım yüreğine sokulup bir medet aramak istedim Kardelen…
Sen yoktun ve aylar olmuştu gideli. Yokluğunda tenha sokaklarda günlerce ve gecelerce bir kardelen izi aradım. Üşüyordum… Ellerim ve ayaklarımla birlikte yüreğim üşüyordu sanki. Yürüyüp
uzaklaşmak istiyordum yüreğimi donduran bu ayaz duygulardan. Kirli sokakları alelacele adımlayarak sırtıma kadar sıçrattığım çamurlarla gelip senin yüreğine sığınmak istiyordum. Bir sevdaya
bulaşmıştı duygularım ve ne aradığını bilmeyen bir meczup misali adeta diyardan diyara sürükleniyordu.
Yüreğimdeki dervişin bu akşam buz kesmişti kirli sakalları ve sesi titrekti. Onun da yüreği üşümüştü belli ki ve bunu gizlemekte oldukça zorlanıyordu. Yine de sokulmuştu sol yanıma ve “Yürü
dünya, düş peşime!” demeyi ihmal etmemişti. Ayaklarım bu şehrin kucağından sıyrılıp çıkamamıştı. Kar engeldi, soğuk engeldi ve çamurlu sokaklar engeldi. Yürüdüm eteğine sımsıkı tutunduğum
dervişin ardından ve şehrin kadim zamanlarına, sefalet yıllarına dalıp gittim. Şehrin aksakallılarından bir dostun yüreğine sığındım bu akşam ve onun, adı gibi hikmetli sözleri alıp götürdü beni ta
uzaklara. Hikmet Köksal Ağabey anlatıyor, yüreğimdeki dervişle ben can kulağıyla dinliyorduk.
Yüreğim bu akşam bir daha tökezlemişti, bir daha yanmıştı. Az öncesine kadar soğuktan üşümüştü bedenim ama bu kez acıdan üşüyordu. Tüylerim diken olmuş, tenim titremeye başlamıştı.
Üşüyen duygularım dilimden şiir olup, türkü olup dökülmeye başlamıştı…
“Yüreğinde üşüdüm…
Açım
Susuzum
Ve uykusuzum
Kardelen…
Yüreğinde üşüdüm bugün
ısınmak isterken acılara sarılıp
yüreğinde üşüdüm inan,
gündüzlere darılıp, gecelere kırılıp
yüreğinde üşüdüm…
Üşümemiştim yüreğimde kopan fırtınalarda
üşümemiştim beynimi çevreleyen ablukalarda
ve üşümemiştim adımlarımı alçakça kemiren
aşağılık sokaklarda
inan bana
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yüreğinde üşüdüm kardelen…
Yorgunum,
halsizim
ve çaresizim
Kardelen.
Yüreğinde üşüdüm bu gece
alaca karanlığına saplandım
akşamların, sessizce
yürüdükçe uzaklaştım
ellerim boş ve sensizce
yürüdüm yine o ruhsuz kaldırımlarda bilinçsizce
sen yoktun ve ben
o sıcak yüreğinde
üşüdüm bu gece kardelen… “
diye duygularım yüreğimden dizelerime dökülüyordu. Hikmet Ağabey derin bir nefes alıyor ve
anlatıyordu…
Yokluk yıllarının yarı köylü yarı şehirli çocuklarıydık. Babamın bir ayağı köyde, bir ayağı da çarşı
mahallesindeki semerci dükkânındaydı. Semerci Sabri diye bilinirdi şehrin esnafı ve ona yakın
müşterileri tarafından. Babadan kalmıştı ona da semercilik. Şehirde ve köylerde insanların en çok
yardımcısı olan hayvanların sırtına semer yapardı. İşinde oldukça mahir olduğu gibi ahlaklı bir insandı. Bu zaman olmuştur, evladı olarak onun arkasından söylenen bir tek kem söz kulağıma gelmemiştir. Hatırlayanlar ise onu hep hayırla yâd ederler. Erzincan’ı yerle bir eden otuz dokuz depreminden sonra Kızılay Mahallesi’ne kurulan ve pavyon evler diye bilinen evlerden bir evimiz vardı. Sokağımızın başındaki çeşme hem mahallemizin su ihtiyacının karşılandığı kaynak hem de mahallede, konu komşuda olup bitenlerin anlatıldığı haber kaynağıydı. Yaşanan ve yaşanması muhtemel bütün olaylar o çeşme başında konuşulur, kimi zaman da bu muhabbetler dedikodu ve gıybete kadar uzanırdı. Mahalledeki yaşlı kadınların; “Kız anam; gıybet ölü kardeşin etini yemek kadar kötüdür.” diye olanca uyarılarına rağmen yaz-kış hiç eksik olmazdı çeşme başı muhabbetleri.
Evimizin hemen arkasındaki evde orta yaşlarda dul bir kadın ile zayıf, uzun boylu, nahif huylu
genç kızı birlikte otururlardı. Kadının adı aklımda kalmadı ama kızına Keriman Abla derdik. Kendi
gibi duyguları da narin bir kızdı Keriman.
Onu hep başına aldığı kenarları oyalı ince eşarbı, eşarbının iki yanından uçları göğüslerine doğru uzanmış siyah örükleri ve yerleri süpüren etekleri ile hatırlarım. Eski potinlerinin topuklarını
yerlerde sürüyerek yürürdü hep ve ben nerede olursam olayım o yere sürtünen ayakların sesini
duyar duymaz Keriman aklıma gelirdi. Bazen evin önünde dikilip elindeki sitil ile sokağın başındaki
çeşmeden su getirmeye giderken onu çocuksu, bir o kadar da kaçamak bakışlarla izlerdim. Onun
çeşmeye gidip bakracına su doldurması ve geriye dönmesi mahalledeki diğer kadınlardan oldukça
kısa sürerdi. Neredeyse bir solukta gidip gelirdi. Zayıflıktan elmacık kemikleri dışarıya çıkmış gibiydi. Bazen bluzunun uzun kolları yukarı doğru sıyrıldığında ince kollarını görür, ben bile hayretler
içerisinde kalırdım. Mahalledeki; sireti suretine yansımış, kara suratlı dedikoducu karıların ondan
veremli diye bahsetmelerini her duyduğumda, belli etmesem de çok üzülürdüm. Ona acıyor muydum bilmiyorum ama her nedense yüreğimdeki yeri bir başkaydı.
Bir gün öğleden sonra annemle birlikte Keriman Ablalara gitmiştik. Komşu kadınlar toplanmışlar yaprak sarıyorlardı. O zamanlar yaprak sarması ya düğünlerde yahut da bayramlarda yapılırdı.
Sair zamanlarda çok nadirdi yaprak saran. Meraklı bakışlarla ne olup bittiğini anlamaya çalışırken
ortaya konulmuş eski sininin üzerindeki tepsideki baharatlı pirinci parmak uçları ile alarak ellerindeki pişmiş üzüm yapraklarına saran kadınların dudaklarından pervasızca dökülen kelimelerden
anlamıştım Keriman’ın düğününün olacağını.
Ertesi gün Keriman Abla’yı alıp götürmüşler ve ben her nedense görememiştim onun gelin gi-
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dişini. Bir sonbahar günüydü ve sokağımızdaki söğüt ağaçlarının yaprakları sararmaya, ardından
da usulca dökülmeye başlamıştı. Artık sokağımızdaki yere sürtünerek bir koşu çeşmeye gidip su
doldurup dönen ayak sesleri kesilmişti. Gözlerim hep arkasından baktığı bir masum gidişi özler
olmuştu. Her okuldan gelişte sokağa çıkıp sanki birazdan Keriman Abla gelecekmiş ve bana o her
zamanki gibi gülümseyip gidecekmiş gibi hissediyordum. Bu özlem bir süre daha devam ettikten
sonra; “gözden ırak olan, gönülden de ırak olurmuş” dercesine yüreğimden sıyrılıp gitmişti.
Henüz kış yeni gelmişti. Kar Munzur Dağı’nı eteklerine kadar beyaza boyamıştı. Keşiş Dağları’ndan esen yel artık serinletmiyor, suratımızı sanki bir bıçak gibi kesiyordu. Babam her akşam
işten geldiği zaman evin önündeki kütüğün üzerine oturup dağlara doğru dalar giderdi. Dağlara
düşen her beyaz tabaka ile bir şeylerin hesabını yapardı. Arada bir de “Yedi dağa, bir bağa.” der
geçerdi. Bir gün bu söylediğinin manasını sormaya cesaret ettiğim zaman Munzur Dağı’na altıncı
defa kar yağdığını öğrenmiş ve sokağımıza düşecek beyaz örtüyü merakla beklemeye başlamıştım. Yedincisi o gece ben uykudayken düşmüş olmalıydı ki o sabah uyandığımda Erzincan beyaza
bürünmüştü. Her sabahkinden daha bir neşeliydim o gün. Sokaktaki arkadaşlarımla toplanıp büyük bir neşe ile yol kenarlarındaki temiz, taze karları alıp birbirimize atarak okula gitmiştik. O gün
içimdeki heyecanı, neşeyi karın yağışına bağlamıştım. Öğle olup paydos olduktan sonra arkadaşlarımı beklemeden koşarak okuldan eve geldim. Çok üşümüştüm ve acıkmıştım. Annem ile komşu
kadın bir şeyler konuşuyorlardı. Annem bir yandan bana yemek koymaya, bir yandan da komşu
kadına laf yetiştirmeye çalışıyordu. Neden sonra anlıyordum Keriman’ın geri geldiğini. Kocası
huysuz çıkmış ve eziyet edip duruyormuş zavallıya. Gidişine üzüldüğüm kadar gelişine sevinememiştim zavallı Keriman Abla’nın. Başından geçen birkaç aylık evlilik eziyetinden sonra karnındaki
bebeği ile annesinin evine geri dönmüştü. Onun her bahsi açıldığında annem bir yandan; “O, ince
yapılı bir kızdır, inşallah bir maraz görmeden çabuk toparlar kendini.” der, diğer yandan da; “Don
görmedi doğalı ki, gömlek görmediği zaman da müteessir olsun.” diyerek Keriman’ın bu sıkıntıları
çabuk atlatabileceğini söylemeyi de ihmal etmezdi.
Keriman Abla, koca evinden geldikten sonra onu bir daha da ne arayan ne de soran olmuştu.
Karnında getirdiği kızını annesinin evinde dünyaya getirmiş, onu büyütmeye başlamıştı. Ancak o
narin bedeninin her geçen gün eridiği bütün mahalleli gibi benim de gözümden kaçmıyordu. Öyle
ki onu eski günlerdeki gibi çeşmeye su almaya giderken ve ayaklarını sürüyerek yürürken izlemeyi
özlemeye başlamıştım.
Bu hal fazla sürmemiş ve Keriman Abla’nın yataklara düştüğünü duymuştum. Onu şehrin tek
katlı köhne hastanesinin en mahrem bölümlerinden birine yatırmışlardı. Herkes “İnce hastalığa
yakalandı.” diye söylüyordu. İnce hastalığın, verem olduğunu ise bir öğlen okuldan döndüğümde
onların evlerinin önündeki kalabalığı gördüğüm gün öğrenmiştim.
Sokağımızın narin yapılı, çelimsiz kızı Keriman o gün bütün mahalleyi derin bir üzüntüye boğarak arkasında bıraktığı yüreği yaralı anası ve küçük kızına veda etmiş ve bir daha dönmemek üzere göçüp gitmişti. Onun gidişi sokağımızdaki çocuk seslerini kesmiş, çeşme başındaki lakırdılara
son vermişti. Çeşmeye su almaya gidenler onun yasını tutuyormuşçasına konuşmadan suyunu
alıp dönüyor, akşam olur olmaz herkes erkenden evine çekiliyordu. Sokağımızda korku ile üzüntü
karışımı bir hava günlerdir esip duruyordu...
Keriman Abla’nın küçük kızı ayaklanmış, sokağımızda herkesin acıyarak ve şefkatle sevdiği bir
çocuk olmuştu. Aradan geçen uzun zamana rağmen herkesin o küçük kıza karşı sevgisi bana Keriman Abla’yı sadece benim değil, bütün komşuların çok sevdiğini öğretmişti.
Bir akşamüzeri sokaktan yükselen çığlık sesleri ile hep birlikte dışarıya fırlıyorduk. Komşular
panikle koşuşturuyor, Keriman Ablaların evinden dumanlar yükseliyordu. Bir süre sonra evde çıkan yangın söndürülmüş ve içeriden mahallemizin ağabeylerinden birisinin kucağında üstü başı
yanmış, kapkara kesilmiş bir çocuk çıkarılarak çağrılan bir faytona konuluyor ve hastaneye götürülüyordu.
Yaşlı kadın akşamüstü evdeki gaz ocağında bir şeyler pişirmeye çalışırken küçük çocuk pence-
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reden dışarıyı izliyormuş. Bir ara ninesine dönerek büyük bir sevinç çığlığı atmış ve “Ana, bak annem geldi. Beni almaya gelmiş!” demiş. Yaşlı kadın önce, “Tamam benim kızım, tamam Elif’im…”
diye küçük kızı teskin etmeye çalışmış. Daha sonra çocuğun ısrarlarına dayanamayıp dışarıya bakmak için kapıdan dışarıya çıkmış. Küçük çocuk ise o sırada heyecanla odanın yüzünde koşuştururken eteği gaz ocağına takılmış ve tutuşmuş. Kadın üzerine kapaklanıp söndürmeye çalışmışsa da
nafile… Koşup komşulara haber verinceye kadar küçük Elif yanıp kül olmuş… Şimdi Munzur’un
eteklerinin ovayı kapladığı yerdeki mezarlıkta ana-kız birlikte el ele ve yan yana yatıyorlar. Kim
bilir belki de bir Fatiha okuyanları bile kalmadı şu yalan dünyada. Ama kavuştular…
Sevgili Kardelen,
Bir acı öykü ile yüreğim burkulmuştu bu akşam. Hikmet Ağabey anlatmış, gözyaşlarım ise göz
pınarlarımdan iplik iplik süzülmüştü ve yüreğim üşümüştü bu akşam. Sevenlerin kavuştuklarına,
ama bir şekilde kavuştuklarına bir kez daha inanmış ve yüreğimin Dede Korkut’u Bahaettin Karakoç’un yürek yaralarına derman o dizelerini dua niyetiyle mırıldanmaya başlamıştım…
Mevsimi geçiyormuş, geçsin varsın,
Hep böyle dönüyor zaman tekeri.
Biri gider, biri gelir mevsimlerin,
Sonsuzluğu, diri aşklarla kucaklarsın.
……
Geleceğim diyorum kesin bir takvim sorma bana
Hamdi Ülker

Ihlamurlar çiçek açtığı zaman…

bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu:
Bir şeyin, bir kimsenin değeri, kendisinde aranılan özel niteliklerle artar.

Bunları Biliyor musunuz? - Dil Bilgisi Kuralları !
İKİLEMELER AYRI YAZILIR
adım adım, ağır ağır, akın akın, allak bullak, çeşit çeşit, derin derin, gide gide, karış karış, kös
kös (dinlemek), kucak kucak, takım takım, yavaş yavaş, kırk elli (yıl), üç beş (kişi), yüz yüz elli (yıllık) vb.
bata çıka, çoluk çocuk, düşe kalka, eciş bücüş, eğri büğrü, enine bo-yuna, eski püskü, ev bark, konu
komşu, pılı pırtı, salkım saçak, sere serpe, soy sop, süklüm püklüm, yana yakıla, yarım yamalak vb.
m ile yapılmış ikilemeler de ayrı yazılır: çocuk mocuk, dolap molap, kapı mapı, kitap mitap vb.
İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır: baş başa, el ele, iç içe, yan yana;
baştan başa, elden ele, günden güne, içten içe, yıldan yıla; başa baş, bire bir (ölçü), dişe diş, teke tek; ardı
ardına, boşu boşuna, günü gününe, peşi peşine vb.

Kaynak: www.tdk.gov.tr
Background >> arka plan, art alan
Badminton >> tüytop

Bandrol >> denetim pulu
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TEMMUZ

6
1683
Osmanlı Ordusunun
Viyana taaruzu başladı.

1974 KIBRIS BARIŞ HAREKATI
Kıbrıs'ta EOKA darbesi
15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ı
Yunanistan'a bağlamayı hedefleyen EOKA-B lideri Nikos
Sampson, Yunanistan'da iktidarda bulunan cuntanın desteğiyle gerçekleştirdiği darbeyle Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'u devirdi.

TEMMUZ

20
1936
Boğazlar Türkiye’nin
egemenliğine geçti.

Türkiye, İngiltere'ye iki garantör devlet olarak müdahaleyi
önerdi. Londra'ya giden dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in teklifi İngiltere Başbakanı'nca kabul görmedi.
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk TBMM'yi
olağanüstü toplantıya çağırdı.
TEMMUZ

1

18 Temmuzda Ecevit, Londra'da ABD Dışişleri Bakanı
Henry Kissenger'in özel temsilcisi Joseph Sisco ile görüştü.

1911

Bu arada Kıbrıs'ta "Yeşil Hat"ta hava gerginleşti. TBMM
olağanüstü toplantıda Kıbrıs'ta darbe sonucu ortaya çıkan
durumu görüştü.

Kandilli Rasathanesi
kuruldu.

19 Temmuz'da Sisco Atina'dan Ankara'ya geldi. Sisco'nun
Atina nezdindeki girişimlerinden sonuç alınamayacağı
anlaşıldı.

TEMMUZ

23
1919
Erzurum Kongresi
başladı.

Aynı gün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir filo çıkarma gemileriyle Akdeniz'e açıldı.
Türk askeri Kıbrıs'ta

TEMMUZ

8
1948
Topraksız çiftçilere
hazine toprakların
dağıtımı yasalaştı.

20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı başladı. TSK'ya bağlı
birlikler Lefkoşa-Hamitköy-Gönyeli ve Pınarbaşı bölgelerine hava indirme, Yavuz Plajı'na denizden çıkarma yaptı.
22 Temmuz'da BM Güvenlik Konseyi'nin istediği üzerine
Türkiye harekata son verdi. ABD ve İngiltere yetkililerinin
aracılığıyla Türkiye ve Yunanistan arasında ateşkes anlaşmasına varıldı.
Harekatla Girne-Lefkoşa yolu denetime alındı, Lefkoşa'daki Türklerin güvenliği sağlandı.

2. Barış Harekatı
Ancak Rumların geçici ateşkesi bozması üzerine 14 Ağustos 1974'te Mehmetçik yeniden ileri harekata başladı.

TEMMUZ

1
1982
İstanbul Pendik
Tersanesi açıldı.

Zırhlı birliklerin yoğun
olduğu ikinci harekatla
Türk askeri Gazimağusa'ya
girdi.
Mağusa ve Lefke bölgelerinin kurtarılmasının
amaçlandığı harekatın
başarıyla sonuçlanması sonrasında 13 Şubat 1975'te Kıbrıs
Türk Federe Devleti kuruldu, devlet başkanlığına Rauf
Denktaş getirildi.

15 Kasım 1983'te ise Meclis'te alınan kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu.

TEMMUZ

30
1953
Demiryolları devlet
işletmesi haline
getirildi.

TEMMUZ

20
1997
Antalya'da 16 saat
süren orman
yangınında 222 bin
ağaç yandı.
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DENEME

YABANCI DİL
Küreselleşme kendini her geçen gün daha net hissettirir oldu, artık dünya küçük bir köy.
Bundan otuz yıl önce hayal bile edemeyeceğimiz gelişmelere tanık oluyoruz. Evimizdeki
bilgisayardan dünyanın herhangi bir yerindeki bilgiye kolaylıkla ulaşabiliyor, hatta ortak iş bile
yapabiliyoruz. Bugün ortaokul ve lisede olan gençler önümüzdeki yirmi yılda iş yaşamına
atılacaklar. Bugün böyleyse on yıl sonraki durumu siz düşünün. Yabancı dil, özellikle de
İngilizce artık çağdaş bireyin olmazsa olmazı haline geldi. İngilizce artık İngiltere’nin dili değil,
dünyanın ortak dili: örneğin bir İtalyan ile Çinli de aralarında İngilizce konuşuyorlar. Bunda
Amerika Birleşik Devletlerinin ekonomik ve siyasi ağırlığının da şüphesiz payı büyük.
Bugün yabancı dil öğrenimi için maddi manevi ciddi bir emek harcanıyor lakin yabancı dil
hala çözmeye çalıştığımız bir konu. Peki neden yabancı dil öğrenimi konusunda istediğimiz
noktada değiliz? Bunun en önemli nedenlerinden biri yabancı dili yaşamımıza yaymıyoruz. En
iyi İngilizce kursuna da gitseniz eğer sadece ders saatleriyle sınırlı bir İngilizce çalışmanız varsa
bu dili öğrenmeniz pek olası değil. Yaşama yayılmalı o dil. Örneğin İngilizce filmler izlemek,
basit düzeyde romanlar okumak buna örnek olarak verilebilir. Müzik dinlemenin de payını
yadsıyamayız. Söyleyiş (telaffuz) bilgisinin gelişmesinde İngilizce şarkıların payı büyük.
Bir dili bilmek demek o dildeki okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerine hakim
olmak demektir. Bu becerilerin eşit düzeyde geliştirilmesi şüphesizdir. Dünyada uzun yıllar
dilbilgisi eğitimi ön planda tutulmuş ve seksen sonrası sadece dilbilgisi eğitiminin yabancı dilde
yeterli olmadığı anlaşılmış ve uygulamaya dayalı dil eğitimi ön plana çıkmıştır. Birçok uzmanın
tersine on beş yılını yabancı dil eğitimine vermiş biri olarak son yıllardaki gelişmeleri umut
verici buluyorum.
Yabancı dilin bir önemli yararı da farklı bir kültürü öğrenmektir. Birçok araştırma bellek ve
zihin gelişimine bu durumun katkısını vurgulamaktadır. Farklı bir kültürü öğrenen kendi
kültürünü de daha iyi öğrenir. 21. Yüzyıl rekabet yüzyılı olacaktır, gençlerimizin dünya ile daha
iyi rekabet edebilmeleri için bir dili çok iyi bilmeleri şarttır. Pek yakın gelecekte dünya çapında
işadamları, bilim insanları, sanatçılar göreceğimiz barizdir. Ülkemizin dünya üzerinde her
geçen gün artan önemi de bunu desteklemektedir.
Özgür Sürek

DENEME
ANA DİL OLMADAN OLMAZ!
Dil kendimizi ifade etme ve diğerlerini anlamada zorunlu bir araçtır. Farklı kültürleri ve milletleri anlayabilmek ve kendimizi onlara anlatabilmek için yabancı dil bilmek önemlidir. Dil öğreniminde beynin belirli bir bölümü uzmanlaşmış durumdadır. Bu nedenle çocukluk yıllarından itibaren ana dil ne kadar doğru ve etkili öğretilirse beynimizin dil bölgesi o kadar gelişir ve
böylece sonradan öğrendiğimiz yabancı dilleri daha kolay ve sağlam bir şekilde öğrenebiliriz.
Ana dilde söyleyiş (telaffuz), dil bilgisi kuralları, sözcük dağarcığı konularında güçlü ve yetkin
olmazsak yabancı dil öğreniminde de pek başarılı olamayız. Bu durumu temeli sağlam olmayan bir evin en ufak bir sarsıntıda yıkılmasına benzetebiliriz. Bunun için, en az yabancı dile verdiğimiz önem kadar ana dilimize de önem vermeliyiz ve kendimizi geliştirmeliyiz.
Bir diğer önemli nokta ise Türkçe karşılığı olan sözcükler yerine yabancı karşılıklarının kullanılmasıdır. Bu karışıklık ister istemez zihnimizi ve anlatımımızı da bozacaktır. Gelin dilimize sahip çıkalım.
Hüseyin Nergiz
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MAVİ TATİL
Şehrin, okulların, sınavların, bitmek bilmez trafik çilesinin ve gürültünün çok uzağında deniz, kum, güneş ve alabildiğine doğanın içinde beş gün geçirmek herkesin hakkı. Kudret gibi
bir öğrencinin ağabeyi olduktan sonra Kudret’in daha çok hakkı. Coğrafya öğretmenliğini bitirdi, KPSS’yi alnının akıyla verdi. Atanmayı beklerken Kudret’e piyango vurdu adeta. Evde
oturup kaygıdan tırnaklarını kemireceğine gezgin ağabeyin “Eğlenceli tatil teklifine “Evet.”
de” sözüyle tatile davet edildi, ağabeyi tarafından gezi planı çoktan hazırlanmıştı.
Tatile gitmekten çok hazırlanmak yorar bazı insanı. Kudret de sadece kızlara has olduğu
sanılan modayı takip etme, ne giysem, yanıma ne götürsem telaşı başladı. Annesiyle didişe
didişe valizini son günde hazırlayabildi. Sakin yaratılışta olan ağabeyi Kamil için sadece dalış
maskesi, şnorkeli ve sıkıldığında imdadına erecek Halikarnas Balıkçısının öyküleri ve zamanı
hapsedeceği, biricik şahidi fotoğraf makinesi mühimdi. Gerisi hallolurdu nasılsa onun için.
Yol uzundu. İstanbul’dan Antalya Kaş’a gidiyorlardı. Afyon’da durdular, uyuşan bacaklarını
sallandırdılar, masaj koltuğuna bile oturdular, sucuk dönerlerini yediler. Soğukta üşürken Afyonkarahisar’da Millî Mücadeleyi, savaşan askerlerin durumunu yeni anlayabildiklerine hayıflandılar. Temmuzda üşüyen iki delikanlı olduklarını hesap ederek çetin hava şartlarına, zorlu iklime karşı kazanılmış bir zaferin mirasçıları oldukları için gururlandılar. Otobüsteki hemen
herkesin çattığı muavin, aracın başına geçmişti, içeriden güzergah ve sefer sayısı duyuruluyordu. Kudret cam kenarına geçmiş uyuyor, ağabey derin düşüncelerle yolu seyrediyor, aracın ışıkları açılırsa elindeki gezi dergisini okuyordu. Bir yolcuyla muavin arasında yastık kavgası başlamış, muavin vermem dedikçe adam diretmişti. Araya diğer yolcular da girince olay
sözlü sataşmayla geçiştirilmişti. Kamil hayal aleminden kaçmak istediğinde araç koltuğundaki
ekrandan film izliyordu. Düşünceler, hayaller, yol manzaralarıyla sabahı yorgun gözlerle karşıladı Kamil.
Kudret güne telaşlı ve meraklı başlıyordu. Muavin yolcuyla indirilen yeri tartışıyordu, Türkçesi bozuk olan adam sinirlendikçe daha da anlaşılmaz oluyordu. Bir süre yolda beklendikten
sonra sonunda Kaş’a vardılar. Otogarda bir menemencide öğle yemeğini yediler. Yandaki saksıdan gözlerinin önünde bir fesleğen kopararak, bir tutam fesleğen katan ustanın menemenine doyum olmadı. Çaylarını içerken ustaya yeni keşfettikleri lezzetin sırrı üzerine Kaş üzerine
sohbet edip, kalacakları otelin yerini öğrendiler. Kaş onları sıcak, samimi karşılamıştı. Tatil
harika geçecekti.
Dolmuşa binip butik otellerine vardılar. Amforalarla süslenmiş giriş, denizci eşyalarıyla döşenmiş, canlı bitkiler havuz ve deniz manzarasıyla huzur ve mutluluk veren bir yerde olduklarını hissettirmişti. Üstüne çalışmaları için Kaş’ı seçen dalış rekortmeni Şahika Ercümen’i de
geçen hafta ağırladıklarını öğrenince daha mutlu oldular. Ağabeyi Kamil biraz hayıflansa da
aynı mekanı farklı zamanda paylaşmak da güzel diye kendisini teselli etti. Öğle güneşinin etkisi halâ kendisini fazlasıyla hissettiriyordu. Odalarının temizliği bitince kendilerini odaya attılar.
Biraz dinlendikten sonra denize indiler. Yeşiller içinde bozulmamış bir koydu. Balıklar oynaşıyordu. Deniz bir bardak sudaki kadar temiz, zemini ayaklarınızı görebildiğiniz için de güvenliydi. Kıyıda yeni evli çift, orta yaşın üzerinde bir Alman çift, gurbetçi olduğu her halinden belli
çocuklu bir aile vardı. Yol yorgunluğunu suda attıktan sonra odalarında dinlendiler. Akşam
biraz yürüyüşe çıktılar. Yemek yiyip döndüler.
Ertesi gün safariye katıldılar. Çılgınca birbirini su tüfekleriyle ıslatan iki grup vardı. Saklıkent’in gizemini çözen kardeşler şelalenin altında suya teslim oldular. Dönüşte çamur banyosuna girip güzelleştiler, eğlencenin zirvesini yaşıyorlardı. Otellerine döndüler, temizlenip kıyafet değiştirip yemek yemeye çıktılar. Sahilde akşam güneşini seyre daldılar. Portakalıyla ünlü
şehrin güneşi de portakalı andırıyordu. İki kardeş şehre, denize ve hayata bir kere daha hayran olup fotoğraflar çektiler. Manzaraya doyunca otellerine dönüp ertesi günkü tekne turu-
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nun heyecanıyla uyudular.
Sabahın erken saatinde kuş cıvıltıları turunç kokusuyla uyandılar. Denize karşı ağaçların arasında, minik serçelerin sofralarına diktikleri iştahlı gözlere dayanamayıp ekmeklerini paylaştılar, şen ve kalabalık aile tadında kahvaltılarını yaptılar.
Tekne turuna götüren araca bindiklerinde araçtakileri süzdüler, ortamdakilerin neşelerine
neşe mi katacaklarını yoksa keyiflerini kaçıracak insanlardan mı olduklarını hal diliyle anlamaya çalıştılar. Çok geçmeden heyecanla görecekleri yerin hayaline daldılar. Ellerinde otelin verdiği haritalar ve kısa notlar vardı, ağabeyinin aldığı derginin özel eki olan koyları anlatan kitapçığı da fotoğraflarıyla incelediler…
Tekneye geçtiler müziğin ritmi denizin mavisi, teknenin denizi yarmasıyla çıkardığı köpükler, masmavi gökyüzünde pamuktan bulutlar ve rehberin tarihi, coğrafyası, efsaneleriyle koyları anlatması bir masal alemine sokuyordu kardeşleri. “Kekova: Üçağız köyü, Simena,
(Kaleköy), Batıkşehir, Akvaryum koyu ve Tersane koyunu içinde barındıran bölgenin genel adıdır.” Kendilerini zengin sınıftakilerle eş görüyorlardı. Milyonlarca insan güzelliklerden bihaber
yaşıyordu. İmkanı olmayan fakir, mülteci, savaş yorgunu halklar dışında kendisini paraya, işe
adamış tatil nedir bilmeyen insanlara acıyordu. Yeryüzündeki cenneti göremeden, nasiplenmeden göçeceklerdi. Kudret gezgin bir ağabeyi olduğu ve ona uyduğu için kendini özel hissetti. Her koyda yüzülüyor, keşfe çıkılıyordu. İnönü ve akvaryum koyunu geçtikten sonra artık
acıktıklarını hissettiler. Kıç bölümünde yakılan mangalın cazibesi sofraya davet ediyordu misafirleri. Masada içecekler salatalar, karpuz, makarna, balık ve tavuktan oluşan açık büfeden alıp
masalarına geçtiler. İnsanların iştahı, aceleciliği her zamanki gibi dokunmuştu onlara, nefse
bunca zulmetmeye ne gerek vardı. Herkese yetecek kadar yiyecek vardı. Ağabeyi tabağındaki
makarnalardan ve kardeşinin yemediği ekmeklerden denize atıyordu. Aşağıda bir hareketlenme kapışma başlamıştı ki izlenmeye değer. Yavru balıklar ekmekleri çevrelemiş. Makarnanın
biri bir ucundan biri diğer ucundan çekiştire çekiştire güç ve yeme yarışına dökmüşlerdi işi.
Yemekten sonra Batıkşehir’e hareket etmişlerdi. İnsanoğlunun sonsuz bir hayatı yaşıyormuşçasına sürdüğü hayatın ibretlik öyküsü deniz tabanında yatıyordu. Teknedekilerin çoğu
gülerek, fotoğraf çekerek sevdiğiyle el ele tutuşarak kıssadan hisse alamadan sadece geldim,
gördüm, fotoğraf çektirdim havasında yaşamaya devam ediyordu. Hani dalıp şu tarihe yakından bakayım diye içi gidiyordu Kâmil’in; ama rehberin “Koruma altındaki bölgedeyiz, dalış ve
yüzme yasağı var.” uyarısıyla kalakalıyordu. Rehberse tarihi gerçekliği tüm acılarıyla vermek
adına hüzne bürüdüğü sesiyle aktarıyordu. Simena’ya giderken denize biri atladı, bağırışlar
başlıyor, ardımızdan yakınımızdan gelen teknelere duyurulan sesler ve durdurulan motor. Atlayan adam yüzerek ilerliyor tekneye. Elinde denize düşürdüğü tişört ve herkesin azarlaması
ve kızgın bakışları toplanıyor üzerinde. Rehberse “İki kıza hava atacak diye işimizden edecek
bizi. Başına iş gelse hesabı kim verecek!” diye söylendi. Yakındaki kızlarsa kıs kıs gülüyordu
adama. Kaleköy’e çıkıp manzarayı seyre dalıyor kardeşler. Fotoğrafları ardı ardına çekerken
zaman su gibi akıyor. Suyun hükmünü vurduğu eşsiz güzelliği takdir ederken suyun gücünü de
kabulleniyordu insan. Çaresizliğini anlıyordu engin maviye karşı. Lahitlerin yanından geçerken
toprakların sahibi olan eski insanların varlığına bir kere daha şahit oldular. Minik kediler yarı
yırtık kıyafetleriyle ortalıkta dolanan çocuklar dolanıyordu. El yapımı dondurmalarını alıp tekneye döndüler.
Kekova adasında insanların ibadetine kiliselerine baktılar. Denizin içine inen merdivenlerde
yürüdüler. Evlerin, dükkanların üzerinde yüzdüler, zamana suya ve kadere bir kere daha iman
ettiler. Ardından balıkçı kasabalarına duyulan özlemi sona erdirdiler Üçağız Köyü’nde. Gerçekten özledikleri gibi miydi her şey? Derin muhasebelere, hesaplaşmalara vardılar ve ikisi de yapamayacaklarına emin oldular. Sait Faik veya Robinson Crueso kahramanı değillerdi. Belki her
şeyden yılınca gelmeliydiler. İnsandan şehirden mücadeleden dağa kaçan bir derviş, veya keşiş
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masumiyetiyle gelmeliydiler. Kendilerini bekleyen bir Şuayp ve kızlarını bulamayacakları kesindi ne de olsa. Teknenin huuu sesiyle irkildiler. Kendilerini sabırsızlıkla bekleyen diğer gezginlerin asabi ve yorgun bakışlarına çarpmadan söylenmelerini duymadan yerlerine oturdular. Daha doğrusu buldukları yere. Her güzelliğin sonu vardı elbet. Yağlıca Koyu’na uğrayıp döndüler
istemeye istemeye. Rüzgara doğru verdiler kendilerini, maviliğin içinde teknenin hızıyla saçları
savruldu, gözler kırpıldı. Sıcağı esintiyle unuttular. Limana inip yemek yediler, otellerine dönüp
ertesi gün dünyanın dalış merkezinde dalmak için sabahı beklediler.
- Tutkuların dilekçesi olur mu Kudret?” dedi Kamil.
- Olur mu anlamadım ki ne demek istedin?
- Biz her şeye tutkunuz, suya, havaya, mavi göklere, şiire, çocuklara, doğaya ve yıkıma hatta
ölüme
- Yani tutkunuz da dilekçeyle ne alakası var ki?
- Askerde sana imza attırırlar yapmayacaklarına dair, Kızılay’da kan verirsin verdiğine kefil
olursun, alırken başına iş gelirse başkası yanmasın, dalarken de imzalarsın bir şeyler, uçarken…
- Ufak da olsa risk var sonuçta…
- Evlenirken de boşuna sormuyorlar “Kendi rızanla evet diyor musun?” diye ve imzalıyorsun.
- Yani dalıştan vaz mı geçeyim?
- Yok canım, ben lisanslı bir dalgıç olarak bunu diyemem. Hem dalış en güvenli spordur.
Dostluğun, arkadaşlığın üzerine kuruludur. Kurallara uyulur, doğaya ve insan hayatına saygılıdır. Yalnız başına dalış yapamazsın. Her tüpte iki hortum ve ağızlık bulunur. Birinin tüpü biter
ya da aksilik olursa diğerinin havasıyla idare eder.
- Korkulacak bir yanı yok o zaman.
- Hiçbir şekilde, havada olsan paraşüt açılmadı düşersin. Biz bir aileyiz ve kimseyi yarı yolda
bırakmayız. Tam donanımlı olarak aşağı ineriz. Acil durumda inat etmeyiz.
- Sen benimle mi dalacaksın?
- Yok, ben lisanslıyım grupla dalarım, sen ilk kez dalacaksın. Seni hoca tutacak, yönlendirecek.
- Hadi gidelim madem.
İki kardeş dalış teknesine vardılar, her iki tarafta tüpler doluydu, malzemeler vardı. Dalgıç
kıyafetli adam yanaştı, Kamil’e nereden geldiklerini sordu, bilgileri onayladı. Kamil’i ayırdı bir
çift daha vardı. İki gruba ayırmıştı Kamil ve İran’lı çiftin lisansı vardı. Kudret’i ayırdı. Dalış rotasını söyledi iki seçenek sundu. Güvercinadası’nda karar kılındı. Tekne hareket etti. Kıyafetleri
giydiler. Ters giyiliyordu dalgıç kıyafeti dizlere kadar olan baş tarafı açık bir kıyafet tercih edilmişti hava ve su sıcak olduğundan. Kıyafeti giyer giymez kendisini yenilmez bir kahraman gibi
hissettiler. Bedenlerini saran kıyafet kendilerini güçlü, görkemli bir insan haline çevirmişti. İnsanı mutlu edebilmek, kimyasını değiştirmek için kıyafet de yeterli oluyordu. Dalış öncesi hatırlatmalar yapıldı. Kamil kendi tüpünü hazırlamış, her şeyini tamamlamıştı. Dört balıkadam
sularla buluşmuştu artık. Masmavi denizin berrak ve duru görüntüsü hayran bırakıyordu. Suyla
buluşmak ve onu seyretmek muhteşemdi. Türkiye’ye bir kere daha aşık olmuşlardı. Balıkların
yanından geçişine hayran olmuşlardı. Balıkları davet etmek için elindeki küçük su şişesinden
ekmekleri çıkarıp suya bıraktı. Bir anda etrafı çeşit çeşit balık sardı. Ellerinden ekmekleri kapıyorlardı. Bu sırada fotoğrafları çekiliyordu. Su üzerine çıktıklarında herkes çok mutluydu.
Kudret teknede olan bitene şahit olmuş heyecan ve tedirginlikle sıranın kendisine gelmesini
bekledi. Nihayet tekne üzerinde maskesini takıp ilk nefesini aldığında becerebileceğine ikna
oldu. Suya atladılar. Son denetlemeleri yaptılar. İyi olup olmadığını sordu hoca. Bir metre kadar aşağı indiler ve yukarı çıktılar. Sakin olmasını öğütledi, nefes alış verişleri düzene girdi. Özgüveni yerine geldi hocanın yardımıyla dalışa geçtiler. Yarım saate yakın dalıştan sonra çıktılar.
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Gözleri kanlanmış yorgun ama dünyanın en mutlu insanıydı Kudret. “Bir daha dalacağım.” dedi ağabeyine. “Sen bilirsin dedi, para sıkıntı değil.” dedi Kamil. Hoca eğitim teklifinde bulundu
fiyat cazip geldiyse de otelden ayrılma zamanları gelmişti ve İstanbul’da Kamil’in dalış merkezine üye olması daha iyiydi. Beraber dalarlardı, hem İstanbul kendi mekanlarıydı. Dalış dostluk
ve aile demekti… Bir kere daha daldılar, kaptan o sırada diğer arkadaşlarıyla şakalaşıyor. Yemek yiyordu. Kamil de kıyafetlerini giyinmiş, kurumaya çalışıyor, bir yandan da Kudret çıkarsa
fotoğraf çekmeye hazırlanıyordu. Her şey süt liman ve güzelken hızla gelen bir tur teknesi dalış
şamandıralarına aldırmadan kıyıya yanaştı. Teknenin altında büyük bir çatırtı duyuldu. Suyun
üzerine kırmızı renk hakim olmaya başladı. Diğer dalgıç ve İranlılar apar topar tüplerini takıp
suya atladı. Suya yakın yüzen Kudret ve dalış hocası tekneyi son anda fark etmişti. Heyecanla
Kudret yeleği şişirince yukarı çıkmışlardı, hocanın son hamlesi ve Kudret’i aşağı doğru çekmesiyle Kudret’in kafasını pervane sıyırmış; ama tüpe değen yerde sızıntı olunca ikisi de dengesini yitirmiş hocanın bacağında derin bir kesik olmuş.
Tur teknesi her şeyden pişman, üzgün üzgün suya bakıyor. Tüpten kurtardığı Kudretle aşağıya doğru süzülen hocaya yetişiyorlar. Yukarı doğru çıkarılıyor. Güvenlik çağırılıyor. Deniz polisi yaralıyı hızlıca hastaneye taşıyor. Herkeste mavi durgunluk, kızıl hüzün…
Kemal Albayrak

Gezelim - Görelim

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Tarihçe: M.Ö. 1500'lü yıllardan beri Mısırlılar, Asurlar, Bizans, Venedik gibi birçok
devletin egemenliğini sürdürmüş olduğu Kıbrıs 1 Ağustos 1571'de Osmanlı idaresine
girmiştir. Kıbrıs fethedildiği tarihte adada çok az sayıda Ortodoks Rum vardı. 1571
yılında Kıbrıs'ta yapılmış olan nüfus sayımında yerli halkın nüfusu 150.000'dir. Burada bulunan Türk askeri ise 30.000 kadardır. Fethin ardından Karaman'dan adaya göç
ettirilen Türkler, adanın ilk Türk sakinleridir. Bugün adada yaşayan Kıbrıs Türklerinin
(Kıbrıs Harekâtı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nden gelenler hariç) soyu bu Osmanlı idaresinde adaya gönderilen Türklerden gelmektedir.
1960'a kadar Kıbrıs Türkleri ve Rumları faklı yapılar altında birlikte yaşamışlardır.
1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nde her iki toplum da nüfuslarına göre her kurumda yeterli temsil hakkına sahipti. Bu noktada Kıbrıslı Rumlar silah zoruyla 1960
Ortaklık Cumhuriyetini gasp ederek Kıbrıslı Türkleri tüm devlet organlarından dışlamış ve Anayasaya aykırı olarak Anayasanın temel hükümlerini tek taraflı olarak değiştirmiştir. Kıbrıs Rumları, 21 Aralık 1963’te Kıbrıs Türklerine karşı ada çapında katliam başlatmıştır ve 1967’de Rum saldırıları yeniden
başladı. Bunun sonucunda başkent Lefkoşa’da nüfusun fiziki
olarak ayrılığı Yeşil Hat ile belirlenmiştir. Kıbrıslı Türkler için
1963 ve 1974 arasındaki dönem yoksulluk, yalıtım, ulaşım
sıkıntısı, korku ve güvensizlik dönemi olmuştur. 15 Temmuz
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1974’te Yunanistan’daki cunta Kıbrıslı Rum EOKA unsurlarıyla işbirliği içerisinde Kıbrıs’ta bir darbe gerçekleştirmiştir.
20 Temmuz 1974 sabahı Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri hava indirmesi ve deniz çıkarmasını başlatarak ada halkının güvenliğini sağlamak için Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştirmiştir.
1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti ve 15 Kasım 1983’ten bugüne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak varlığını sürdürmektedir.
Genel Bilgi: Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt
ve İskele olmak üzere 5 ilçesi bulunmaktadır. Nüfusu
2013 yılı sayımına göre 286.257 olup, yerli Kıbrıs
Türkleri ve Türkiye'den gelen göçmenler olmak üzere
iki esas zümreden oluşur.
KKTC uluslararası alanda tanınmamasından dolayı
ekonomik olarak Türkiye'den yardım almaktadır. Kullanılan para birimi Türk Lirası'dır. KKTC'nin neredeyse
tüm dış alım ve dış satımı Türkiye üzerinden gerçekleştirilir.
Resmi Dili: Türkçedir. Bununla beraber halkın konuştuğu dil Türkiye Türkçesinin Kıbrıs ağzıdır.
Yazı dilinde 1940'lardan itibaren Latin harfleri kullanılmaktadır. Kıbrıs ağzında Türkiye Türkçesinde kullanılmayan veya farklı anlam taşıyan bazı sözcükler bulunmaktadır. Örneğin ayakça (pedal)
ve macun (reçel).
Kıbrıs Türk Mutfağı: Türk mutfağı ve Kıbrıs Rum
mutfağı ile benzerlikler göstermektedir. Bu çerçevede şeftali kebabı ve pilavuna gibi yemekler, molehiya,
keçi peyniri, hellim kızartması, hellimli, tatlı olarak
da reçel veya meyve şekerlemesi diye nitelenebilecek
macun anılabilir. Egzotik Kıbrıs mutfağı, kendi tarihi ve
deniz kültürünü yansıtması yanında, doğu ve batı kültürünün de ortak bir bireşimidir (sentez).
Gezilecek Yerler: Barbarlık Müzesi, Venedik Sütunu, Girne Kapısı, Selimiye Cami, Yeşil Hat, Girne
Eski Liman, Girne Kalesi, Bellapais Manastırı, St. Hilarion Kalesi, Gazimağusa şehri ve tarihi Gazimağusa Limanı, St. Barnabas Manastırı, Kertikli Hamamı, Namık Kemal Müzesi, Salamis
Harabeleri, Othello Kalesi, Lala Mustafa Paşa Camii, Karpaz yer alır.
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Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme/ Yöre: Tokat

D

eğmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben
bir selvi boylu yardan ayrıldım… Aslında
türkünün öyküsü sözlerinde gizlidir. Türkümüz nazlı ve fidan boylu yarinden ayrılan bir
yiğitten bahseder. Bu yiğidimizin bir zamanlar bağı varmış, bostanı varmış. Sonra
Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
talan vurmuş, düşmez kalkmaz bir AlBen bir selvi boylu yardan ayrıldım
lahmış, her gelen ona ayrı bir tekme
vurmuş. Bir öykü daha mutsuz sonla
Evvel bağban idim dostun bağında
bitmiş. Gökten 3 elma düşmemiş...
Talan vurdu ayva nardan ayrıldım
Kul Abbas mahlaslı bu türkü/şiir aslında Anadolu’da da yaygın olarak biliGökyüzünde turna gibi dönende
nen Abbas ile Gülkız hikayesinin kah(Kumru gibi gökyüzünde dönende)
ramanı 16. yüzyılın sonunda yaşamış
Baykuş gibi viran yurda konanda
Tufarganlı Abbas’a aittir.

Çok ağladım Mecnun (Ferhat) gibi çöllerde
Türküler güzeldir, gerçektir, hisleri
Şirin gibi nazlı (zülf'ü) yardan ayrıldım..
sanki dokunulur, elle tutulabilir bir
hale getirirler, insanı ciğerinden vururlar, siz ne kadar sevmiyor gözükse'Yâr' deyince, kalem elden düşüyor
niz, takılsanız da, şehirli bir çocuk olGözlerim görmüyor, aklım şaşıyor
sanız da aklınızın köşesinde bir türkü
Lâmbamda titreyen alev üşüyor
kalır ve sizi yaşamınız boyunca takip
Aşk, kağıda yazılmıyor Mihriban
eder.
Sonuç olarak, türkülerimizin her biri
Anadolu’yu, Trakya’yı, hatta BalkanTabiplerde ilâç yoktur yarama
lar’dan Kafkaslar’a, Kırım’dan YeAşk deyince ötesini arama
men’e kadar geniş bir Osmanlı coğrafHer nesnenin bir bitimi var ama
yasını anlatıyor. Türkülerin öyküsünü,
Aşka hudut cizilmiyor Mihriban
hangi yöreye ait olduğunu bilmek, onların lezzetini daha da artırıyor Kürtçe,
Ermenice, Rumca, Arapça türkü olmaz. Türkünün adı üzerindedir zaten,
Türkî demektir. Yani Türk’e ait... Bu
bilimsel bir sonuçtur zaten. Türkü
Türkçedir; diğerlerinin de kendi dillerinde
isimleri vardır belki ama doğrusu Kürtçe türkü değil, söz gelimi Kürt halk şarkısı veya Ermeni halk ezgisi gibi bir şey olmalıdır.
Türkünün memleketçiliği olmaz, türküler bu
anlamda birleştiricidir. Hani, gerçek yaşamda
yan yana gelemeyen bizler aynı türkünün
nağmelerinde aynı hisleri yaşarız.
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Yöresel Yemeklerimiz

Kerebiç Tatlısı
Malzemeler
 2 adet yumurta,
 1 çay bardağı sıvı yağ,
 100 gr eritilmiş margarin,
 Yarım paket kabartma tozu,
 1 paket vanilya,
 Yarım çay bardağı irmik,
 1 çay bardağı pudra şekeri,
 Alabildiği kadar un
İçi İçin:
 2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi ya da çekilmiş antep fıstığı,
 Tarçın (Antep fıstığı kullanacaksanız tarçın
ilave etmeyebilirsiniz.)
Çöven Kreması İçin:
 2 adet çöven otu,
 5 su bardağı pudra şekeri

Eğer varsa orijinal köpüğe, yoksa koyu kıvamlı
krem şanti hazırlayıp, içine kerebiçleri atalım.
Buzdolabında bir süre dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.

Çöven kremasının hazırlanışı:
Çöven otunu yıkayalım. Tencereye koyalım ve 4
bardak su ilave edelim.
Bir gece suda bekletelim. Sabah çöven otunu 2
saat kaynatalım ve suyunu bir kaba süzelim. Kaynama esnasında suyu azalırsa 1,5 bardak su ilave
edelim. Suyu sıcakken pudra şekerini ilave edelim ve karıştırarak eritelim. Biraz ılıdıktan sonra,
çırpıcı yardımıyla köpürene kadar çırpalım.
Kıvamı koyulaşınca çöven köpüğümüz hazır deYapılışı:
Bir kabın içine yumurtayı, pudra şekerini koyalım mektir. Hazırladığımız çöven köpüğünün içine
ve karıştıralım. Üzerine sıvı yağı, eritilmiş marga- kerebiçleri atalım. Üzerine tarçın serpip servis
rini, vanilyayı, irmiği ilave edip karıştırmaya de- edebiliriz. Afiyet olsun.
vam edelim. Son olarak unu, kabartma tozunu
ilave edip, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edelim. Buzdolabında 10
dk. bekletelim. Bir kabın içine ceviz içini ve tarçını koyup karıştıralım. Hamurdan, cevizden biraz
daha büyük parçalar koparalım. İçli köfte gibi
açıp, içine harcımızdan koyup kapatalım ve fırın
tepsisine dizelim. Önceden ısıtılmış 180° fırında
üzeri kızarana kadar pişirelim.

Avrupa’nın kuzeyinden Asya’nın doğusuna ka- Afrika kıtasındaki volkanik Klimanjaro Dağı ‘ışıldayan
dar uzanan ‘Tayga Ormanları’ 8 milyon kilomet- dağ’ diye bilinir. Çünkü geniş ve ıssız bir yaylanın
rekarelik alanı ile
ortasında tek başına yükselir. Kalıcı kar ve buzla ördünyanın en geniş
tülü pırıl pırıl zirvesi kiloormanı olup, ekvametrelerce uzaktan seçitoral bölgenin yağlir. bilinir. Masai yerlileri
mur ormanlarınise bu dağı tanrının evi
dan daha geniş yer
(ngai ngai) olarak nitelenkaplar.
dirir.
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Yaşayan Geleneksel Mesleklerimiz

KASTAMONU’DA ÇARŞAF BAĞI YAPIMI
Kastamonu ve yöresi geleneksel meslekler yönünden zenginlik gösterir. Şehirlere göçler, teknolojik gelişmeler, hızlı ve ucuz üretim ile el sanatlarının giderek azalmasına rağmen Kastamonu
ve çevresinde geleneksel mesleklerin yaşadığı görülmektedir.
Kastamonu ve ilçelerinin en yaygın gelir getirici
el sanatı ‘çarşaf bağı’dır. Özellikle yerli dokuma
‘sarı kıvrak’ yatak çarşaflarının 2 uzun kenarına
veya 4 kenarına pamuk ipliğinden, alet kullanmaksızın kadınların elleri ile düğümler atarak yaptıkları süslemelerdir. Kastamonu carşaf bağları Kastamonu kadınlarının evlerinde yaptıkları bir el sanatıdır.
Kastamonu ili ve Cide, Şenpazar, Kure, Azdavay, Pınarbaşı gibi ilçelerinde çarşaf bağı yapımına çok rastlanır. Çarşaf bağı dar, ensiz tahta üzerinde tığ ve şiş kullanmaksızın 6-8 katlı pamuk ipliğine düğümler atılarak, tırnak ile sıkıştırılmak
sureti ile yapılır.
Kastamonu çarşaf bağlamaları çarşaf kenarlarını, perde uçlarını, masa örtüsü kenarlarını, havlu
kenarlarını süslemektedir. Kastamonu çarşaf bağları kurt bağı, çilekli bağ, yürek, kazan kulpu, kesme şeker gibi modellere sahiptir.
Kullanılan Araçlar ve Yapım Aşamaları
Kastamonu çarşaf bağı yapımında pamuk ipliği, çarşaf, makas, iğne, kumaş parçası, dikiş iğnesi
ve ip kullanılır. Bu malzemelerin kullanım yerleri şöyledir:
Pamuk ipliği: Çarşaf bağının ham maddesidir. Krem ve beyaz renkte, 6-8 katlı bir iptir.
Çarşaf: Kastamonu’ya has sarı kıvrak adı verilen çarşaf kullanıldığı gibi düz beyaz çarşaf da kullanılabilir.
Makas: Çarşaf bağı yapımında kullanılan pamuk ipliğinin kesilmesi için kullanılır.
İğne: 2 çeşit iğne kullanılır. Yorgan iğnesinin ucuna geçirilen pamuk ipliği sayesinde çarşaf bağı
yapımı daha kolaylaşır. Dikiş iğnesiyle çarşaf bağı, sarı kıvrak çarşafa dikilir.
İplik: Dikiş ipliği kullanılır. Bu iplikle çarşaf bağı çarşafa dikilir.
Çarşaf bağı için önce pamuk ipliğinden çarşafın kenar uzunluğuna göre zincir çekilir. Bu zincir,
kumaş parçasına teyellenir. Bazen çarşaf bağı çarşafın 2 uzun kenarına yapıldığı gibi 4 kenarına da
yapılabilir.
Pamuk ipliğinden yapılan zincirlere 25-30 cm uzunluğunda pamuk ipliği geçirilir. Bu geçirilen
pamuk ipliklerinin boyları eşit olmalıdır. Çünkü iplerin birinin kısa olması durumunda yapılan model tam olarak ortaya çıkmayabilir.
Bütün ipler zincire geçirildikten sonra sıra hangi modelin yapılacağına karar vermeye gelir. Çarşaf bağı yapımında birçok model vardır. Bu modellerden bazen 2 ucu ayrı diğer 2 ucu ayrı model
seçildiği gibi, her uçtaki modeller aynı da olabilir.
Ürünlerin Pazarlanması ve Kazanç Durumu
Kastamonu çarşaf bağları genelde evlerde kadınların boş vakitlerini değerlendirmek ve kazanç
sağlamak için sürdürdükleri bir el sanatıdır. Çarşaf bağı yapımı son zamanlarda halk eğitim merkezlerinde de öğretilmektedir.
Kastamonu’ya özgü bu el sanatı şehrin gelirinde son dönemlerde önemli bir yere sahip olmuştur.
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Haziran’da Yitirdiğimiz Unutulmaz Şairler ve Satırları
Aziz NESİN (20 Aralık 1915 - 6 Temmuz 1995)
Asıl adı Mehmet Nusret Nesin olan ve edebiyatımızın en sağlam direklerinden
biri olan Aziz Nesin, 1915 tarihinde Heybeliada’da doğmuştur. Aziz Nesin, babasının
isteği üzerine hafız olma gayreti ile mahalle mektebine yerleştirilir.
Bu şekilde bir eğitim sürer iken Aziz Nesin bir süre sonra mahalle mektebinden ayrılarak Kanuni
Sultan Süleyman İptidaî Mektebinin sınavına girer ve sınavda daha önce Ali Galip’ten aldığı dersler
neticesinde üstün bir başarı göstererek okula başlar. Ancak bir süre sonra babası ortadan kaybolunca
Darüşşafaka’ya yazdırılır. Kısa süre sonra Aziz Nesin, okuldan atılır. İlkokul ve ortaokuldan sonra 1935
yılında Kuleli Askeri Lisesini bitirerek Harp Okulu’na geçer. Buradan subay olarak mezun olan Aziz Nesin,
1937 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’ne girer ve birçok sanat dersi alır. Bir yandan Askeri Fen Tatbikat
Okulu’nda eğitim gören Aziz Nesin, bu okulu 1939 yılında bitirir. Ancak bu okulda Vedia Hanım ile
tanışır ve mezun olduğu yıl evlenir. Ateş ve Oya adında çocukları olur ancak 1948 yılında boşanırlar.
Aziz Nesin, okulun son yılında Vedia Nesin imzası ile aşk şiirlerini yayımlar. Mezuniyetten sonra
ise 1944 yılında Aziz Nesin takma adıyla “Millet” dergisinde hikâyelerini yayımlar. Bir yıl sonra “Tan”
gazetesinde yazılarını yayımlayan Aziz Nesin, giderek sahip olduğu mizah yönünü karakteristik bir
şekilde okuyucuya sunmaktadır. Ancak siyasi nedenler nedeniyle Tan gazetesi kapatılır. Bu kapatılma

mevzuu Aziz Nesin için adeta bir gelenek haline gelecektir. 1946 yılında çalıştığı “Gerçek” adlı gazete de
yirmi beşinci sayısında kapatılır. Aynı yıl Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Sabahattin Ali ve karikatürist Mim
Uykusuz ile birleşerek “ Markopaşa” yı çıkarırlar. Edebiyatımız için son derece önemli olan bu mizah
dergisi içinde politik mizahı barındırarak o yıllarda büyük bir başarı elde eder. Ancak baskın erk, siyasi
bir gülmeceye izin vermez ve dergi belirli sürelerde defalarca kapatılır. Aziz Nesin ve diğerleri bu
duruma boyun eğmeyerek dergiyi çeşitli adlar ile yayımlamaya devam ederler. Bu şekilde bir savunma
mekanizması ancak ve ancak 1950 tarihine dergi ve derginin basıldığı matbaa kapatılana kadar devam
eder.
Aziz Nesin, bu tarihten sonra “Baştan”, “Yeni Baştan” ve “Akbaba” da yazılar yazmaya başlar

ancak bu dergiler de zaman içinde kapatılırlar. Yazdıklarından ötürü birçok kez tutuklanarak hapis
cezasını çarptırılan Aziz Nesin, politik baskılardan dolayı onlarca takma isim kullanmıştır. Aziz Nesin tüm
bu

baskılara

rağmen

ülkesinden,

mizahından,

kaleminden vazgeçmemiştir. 1972 yılında kurduğu
Nesin Vakfı bunun en büyük kanıtıdır.
Yazın Yaşamı
Aziz Nesin, edebiyatın birçok türünde önemli eserler
kaleme almıştır. Özellikle kendine has mizahı ile
yazdığı romanları beyaz perdeye de aktarılarak
insanlarla buluşmuştur. Bu romanlar içinde en çok

dikkat çekenler, Gol Kralı, Zübük, Yaşar Ne Yaşamaz
olarak değerlendirilebilir.

Utanıyorum Şehidim,
Utanıyorum,
Yemekten,
İçmekten,
Senin annen ağlarken
Gülmekten Utanıyorum!
Sanma ki;
Unutuyor,
Unutturuyoruz.
Unutanları barındırmaktan utanıyorum.
SEN; vatan için bizim için şehit olurken,
Seni Görmezden Gelenlerden Utanıyorum
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DÜŞBAZ / Kaan Ali KOLCUOĞLU

“Darağacı kuruyorlar yine aklımın çanlarına
İpekten bir yalnızlıkla örtüyorlar üstümü
Susmalar soğutuyorum
Cehennem bile üşüyor

-------Cinayeti gece sevdim
Zaman dardı
Yalnızca bir milyon kere öldürebildim kendimi

”

Kimse duymadı ezan okunurken.

KAAN ALİ KOLCUOĞLU: 1972 yılı Şubat 27 doğumlu Kaan Ali KOLCUOĞLU.15 senelik radyo programcılığı 7 senelik tiyatro oyunculuğu var. Samsun’da 103,5 Haber Radyo’da Dönence programını
sunuyor. Kendisi için “Yalanı sevmem. Doğrucu Davut olmaktan mutlu, dokuzuncu köyden kovulup onuncu köyde yaşamaktan kıvanç duyarım.” der

ZEKA OYUNU

Sayıların diziliş mantığını çözerek soru işareti olan dilime gelmesi gereken sayıyı bulabilir misiniz?

Bizden Haberler

Kuzey Kıbrıs Gaziler Ormanı’na Destek Olalım!
Genç Kalemler toplumsal konulara olan duyarlılığıyla bu kez TEMA Vakfı’nın Kuzey Kıbrıs Gaziler
Ormanı’na fidan bağışında bulunuyor. Yakın tarihimizin önemli olaylarından olan, Kıbrıs
Türkleri’ne yapılan soykırımı durdurmak
için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı
Mehmetçiklerimiz
1974
Barış
Harekatı’nda çarpışmıştır. TEMA da
harekatta çarpışan gazilerimiz anısına bir
orman oluşturmaktadır. 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 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:
 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,
 Köy okullarına yardım kampanyalar.
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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