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Ücretsizdir - Alabilirsiniz
Koç yiğit bunalıp ölmez: İnsanın sıkıntılı zamanı sürekli olmaz, bu sıkıntılarının arkasından iyi günleri de gelir. (Atasözü)

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır.
19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk
bu bayramı Türk gençliğine armağan
etmiştir.

City 2. Kat Ev Yemekleri Sıcak ev yemeğinin doğru adresi…
Adres: Hacettepe Üniversitesi Beytepe
Yerleşkesi

Tarihçesi:
Gençlik ve Spor Bayramı, ilk defa 24 Mayıs 1935’te "Atatürk Günü" adı
altında kutlanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk
19 Mayıs Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor
günü haline gelmiştir. Bu etkinlikten bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde
söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün
tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında
her yıl yapılmasını önermiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş
ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve
Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül’den sonra
"Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.
Kutlamalar:
Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanır. Üzerinde "Gençlikten
Atatürk Sevgisiyle Cumhurbaşkanına" yazan ve "Sevgi Bayrağı" olarak adlandırılan
dev bir bayrak Kurtuluş Yolu'ndaki Tütün İskelesi'nden karaya çıkarılarak Samsun
valisine verilir. Daha sonra bayrak, Cumhurbaşkanına sunulmak üzere genç atletlere teslim edilir. Samsun'dan yola çıkılarak Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum,
Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'den sonra, 19 Mayıs törenlerinde, Ankara'da
Cumhurbaşkanına sunulur.
Cumhuriyet'le yaşıt olan bu kutlamalar sadece Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla Ankara'da gerçekleşmekle sınırlı kalmaz, ülke genelinde stadyumlarda kutlanırdı. Ama 2012'de, Mayıs ayında havanın soğuk olacağı ve bu açıdan öğrencilere
ve vatandaşlara yük olmaması gerekçesiyle başkent Ankara dışındaki illerde, stadyumlarda kutlanması Mili Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nce
okullara gönderilen bir yazıyla engellenmiştir. Bu karar cumhuriyetçi kesimin büyük
tepkisiyle karşılaşmıştır. Bu konuda Alper Ayhan tarafından bir dava açılmış ve kazanılmıştır.

Bistro
*Kahvaltı, menemen, gözleme çeşitleri
*Balık, kebap, kiremitte ve dürüm çeşitleri
*waffle çeşitleri
Adres: Sarıkadı Sk. Nu: 12 Altındağ
Tel: 0312 312 2574-75

Siyah-beyaz, Renkli fotokopi, Tez çıkış
Helezon ve karton cilt
Kartuş satış ve dolum
Karanfil 1 Sk. Nu: 24/5 Kızılay
Tel: 0312 419 26 52

www.ankakopyalama.com.tr

San Mig Kahvaltı Evi
61 çeşit kahvaltıdan istediğinizi
seçin
SINIRSIZ ÇAY BİZDEN
Tel: 0531 270 6533
Adres: Hacettepe Mh. Sarıkadı Sk. Nu: 28/A
Altındağ
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Odun ateşinde eşsiz Hatay Mutfağı
Hatay usülü tavuk döner
Gobit döner
Berlin döner
Harbiye dürüm kebabı
Tepsi kebabı
Kağıtta kebap
Kanat
Kuzu şiş
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Fırında hazırlanan çıtır dürüm ekmeği
%100 doğal ve katkısız olarak hazırlanan,
özel mayonezi, özel olarak hazırlanan baharatların damağınızda raksettiği tadım sosu, patates kızartması, marul ve ev yapımı
salatalık turşusu ile odun ateşinde pişerken
tavukların şaşırıp inanamadığı; "Bu bizim
etimiz mi?" dediği; lezzeti ile Ankara'da eşi
bulunmayan bir tat.

Lahmacun
Pide çeşitleri (Ispanaklı, kıymalı, kuşbaşılı, karışık)
Meze çeşitleri
Selanik 2. Cd. Nu: 60/B Kızılay
Tel: 0312 417 15 11 -0312 417 15 10
facebook.com/Hatay-Tadim-Doner
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Mustafa Kemal Samsun’a çıkmadan önce Padişah Vahdettin ile aralarında geçen son konuşma:

 Paşa, Paşa! Şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin! Bunla-

rın hepsi artık bu kitaba girmiştir (bu bir tarih kitabıdır)!
Bunları unutun, dedi, asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden daha önemli olabilir… Paşa, Paşa… Devleti kurtarabilirsin!...
Bu sözlerden hayrete düştüm. Acaba Vahdettin
benimle içtenlikle mi konuşuyor? (...) O Vahdettin ki (...)
bütün yaptıklarından pişman mı olmuştur? Aldatıldığını mı
anlamıştı? Fakat, böyle bir yorum ile başka konulara girişmeyi ürkütücü saydım, kendisine karşılık verdim:
 Kişiliğe güveninize ve bana bunca yüz verişinize teşekkür
ederim. Elimden gelen hizmeti esirgemeyeceğime lütfen
güveniniz...”
Kaynak: Nutuk / Mustafa Kemal ATATÜRK
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ATATÜRK'ÜN SAMSUN'A ÇIKIŞININ ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun
ilk durağı kabul edilen bu olay Türk tarihindeki dönüm
noktalarından birisidir. Şark Meselesi adı altında yok edilmek istenen Türkler için 19 Mayıs 1919 günü milli bağımsızlığa, çağdaşlaşma ve demokratikleşmeye giden yolun
ilk adımıdır.
Bu gün Atatürk'ün çok önem verdiği bir gündür. Atatürk, cumhuriyet kurulduktan sonra 19 Mayıs'ın
önemini bu günü doğum günü olarak kabul ederek göstermiştir.
Ayrıca 19 Mayıs, 1938’den beri milli bayram olarak kutlanmaktadır. Ancak Atatürk’ün "doğum
günüm" dediği 19 Mayıs kutlamalarına sadece bir kez
katılabilmiştir.

zilsiz oynamak (deyim)
Çok sevindiğini belli etmek

TARİHTE BU AY



1 Mayıs 1856: 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı/Emek
ve Dayanışma Günü, ilk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçilerinin, günde sekiz
saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlemeleriyle ortaya
çıkmıştır.



19 Mayıs 1919: Mustafa Kemal Milli Mücadeleyi başlatmak için, Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrılarak
Samsun'a çıktı. 19 Mayıs, 20 Haziran 1938 tarih ve 3466
sayılı kanunla millî bayram olarak kabul edildi.



29 Mayıs 1453: Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet
Han tarihinde İstanbul’u Bizans İmparatorluğundan alarak Osmanlı İmparatorluğunun başkenti yaptı.
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KİMDİR BU GENÇ KALEMLER ?
1910-1912 yılları arasında Selanik'te yayınlanan milliyetçi bir dergidir. İlk olarak "Hüsn-ü Şiir" adıyla basılmış ve 8 baskıdan sonra adını "Genç Kalemler " olarak değiştirmiştir. Başyazarı Ali Canip Yöntem olmakla beraber; Sorumlu müdür Nesimi
Sarım Bey'dir. İttihat ve Terakki'nin de desteğiyle çıkarılmaya devam edilen dergi Milli Edebiyatın öncüsü olmuş ve Yeni Lisan
hareketini başlatmıştır.
Yeni Lisan Hareketi’nden de bahsedelim madem. Bu yapılanma 1911’de düzenlenmiş Türkçenin sadeleşmesini önermişi
bu konuda 5 ilke ilan edip bunları kabul etmiştir. Bu ilkeler:
- Arapça ve Farsça gramer kurullarının kullanılmaması, bu kurallarla yapılan düzenlemelerin kaldırılması,
- Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçe söylendikleri gibi yazılması,
- Başka Türk Lehçelerinden kelimeler alınmaması,
- İstanbul konuşması esas alınarak yeni bir yazı dilinin meydana getirilmesi,

- Dil ve edebiyatın doğu-batı taklitçiliğinden kurtarılması.
Bu ilkeler çok kısa bir sürede Türk düşünce adamları tarafından benimsenmiş ve bir edebiyat akımı haline gelmiştir.
Genç Kalemlerimize geri dönelim, aslında bir edebiyat ve dil dergisi olan dergide tarih, siyaset, felsefe, sosyoloji, antropoloji ve tasavvuf konularında yazılar yayımlanmıştır. 15 günde bir yayınladıklarını söyleseler de 15 günde bir yayınlanmamıştır.
4 cilt 33 sayı yayınlanmış 1912 Kasım’ında Selanik'in Osmanlı Devleti’nden çıkmasıyla dergi feshedilmiştir.
Genç Kalemler dergisinin çekirdeğini Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp oluşturur. Bunlar dışında derginin önemli yazarları arasında Mustafa Nermi, Kâzım Nami, Enis Avni, Mehmet Ali Tevfik (Yükselen), Subhi Edhem, Âkil Koyuncu
ve Rasim Haşmet Beyler vardır.
İmdat GÜNEY

ATASÖZÜ
insanın alacası içinde, hayvanın alacası dışındadır: Hayvanların işe yarayıp yaramayacakları görünüşlerinden belli olur ancak
insanların kötü huylu olup olmadıkları dışarıdan anlaşılamaz.

SUDOKU

DEYİM AVI
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SOKAĞIN ÇOCUKLARI
Onların yorganı yazın yıldızlar, kışın döne döne yağan kar taneleridir. Onların hayali yazın bir deniz kıyısında denize girmek,
kışın bir yanan sobanın kenarında kıvrılıp bir kedi gibi uyumaktır. Onların başka da bir hayalleri yoktur. Çünkü onlar hamamı banyoyu
bilmezler. Zira camilerin veya belediyelerin ölülerin yıkandığı gusülhanelerinde, o da cami imamı izin verirse, yılda bir kez yıkanırlarsa
ne ala. Onlar bir tas sıcak çorbanın ve bir sıcak fırın ekmeğinin hayalini kurarlar. Zira onlar et yememişlerdir. Zira onlara yardım edenler sadece bunları ısmarlar. Onların ayakkabılarını altı deliktir. Sıfır ayakkabı ayaklarını vurur. Veya sıfır ayakkabı sadaka olarak verilince bunu satmak zorundadırlar ekmek yiyecek paraları yoktur. Onlar palto bilmezler. Onlar arabaya binmezler. Hep yürürler. Sokaklar
onların dostudur. Çöplükler, mezarlıklar, gecekondu mahalleleri hep onları barındırır.
Kimdir bu çocuklar. Sokaklarda ne ararlar. Gelin perdeyi biraz aralayalım.
Bu çocuklara baktığımızda; evde dayak yiyen, sonra bu şiddete dayanamayarak sokağa kaçan, burada da suça itilerek yaşayan çocukların olduğunu görmekteyiz.
Sokaktaki çocukların mendil, kibrit satma gibi işleri yaptıkları görülmektedir. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük
şehirlerde, metropollerde trafik ışıklarında duran, arabaya koşarak gelen çocuklar manzarası aşina olduğumuz bir manzaraya dönüşmüştür. Işıklar yeşile döndüğünde gitmeye başlayan arabanın kapısına yapışan çocukların yarattığı korku, çocuklara bir şey olacak
endişesi, çoğumuzun yaşadığı bir manzaradır.
Sokak çocuğu günlük yaşamda da çok duyduğumuz bir kavramdır, ama “sokak çocuğu kimdir?” sorusuna cevap verebilmek
o kadar da kolay değildir. Çünkü; bazılarınız için gece yarısı Beyoğlu’nda gözleri kaymış tinerli çocuklar sokak çocuklarıdır. Bazılarınız
için ise trafik ışıklarında arabanın camına yapışan çocuklar sokak çocuklarıdır. Bazılarımız için ise çantamızı alıp kaçan kapkaççılar
sokak çocuklarıdır.
Kent sokaklarında rastladığımız bu çocukların bir bakışta, terk edilme veya evden kaçma nedeniyle sokakta yaşayanlar mı
oldukları, yoksa aile bütçesine katkıda bulunmak için gündüzleri çalışıp geceleri evlerine dönüp birlikteliklerini koruyan ailelerin çocukları mı oldukları anlayabilmek de mümkün değildir. Şiddet, fiziksel ve cinsel istismar, başkaları tarafından suç işlemeye zorlanmak,
yaralanma, süreğen-tehlikeli bulaşıcı hastalıklara yakalanma, bakımsızlık sonucu oluşan sendromlar, kaçırılma, öldürülme... Sokak
çocukları işte bu tehlikelerle karşı karşıyadır.
Görmezden gelmek sorunu çözmez.
Sabah, her akşam, her saat hatta her an onlarla karşılaşmamak için yolumuzu değiştirsek de aynı havayı soluruz. Biz evimize, işimize,
okulumuza, çarşıya-pazara gitmek için kullanırız sokakları, onlar uyumak için.
Biz kışın soğuğunu bedenimizde hissederiz, onlar yüreklerinde...
Reyhan CANITEZ

ANITLARIMIZ

Adı: Çukurova Üniversitesi Anıtı
Bulunduğu yer: Rektörlük Önü, Adana
Sanatçı: Burhan Alkar
Tanım: Rektörlük binasının ön bahçesindeki tören alanında yer almaktadır.
Anıt üçlü figür grubuna girer. Figürler serbest ve hareketli bir şekilde yerleştirilmiştir. Ortada Atatürk, sağda genç bir kız, solda ise genç ve atletik vücutlu bir erkek figürü bulunmaktadır. Bu gençler çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini temsil etmektedir. Atatürk sivil kıyafetler içerisinde betimlenmiştir. Kruvaze kesim takım elbiseli, kravatlı olarak
görülmektedir. Her iki kolu da sağa doğru hareketlendirilmiştir.
Atatürk’ün solundaki erkek figürü elinde bir meşale tutmaktadır. Bu Türkiye’nin
geleceğinin aydınlıkla dolu olduğunu simgeler. Sağ taraftaki genç kızın elinde ise Anayasa
kitabı bulunmaktadır. Bu figür de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hukuk devleti olduğu
anlamına gelmektedir.
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BANDIRMA VAPURU’NDA YOLCULUK

15 Mayıs tarihinde Mustafa Kemal
Paşa, Kaptan İsmail Hakkı Bey'i makamına çağırtarak yolculuk hakkında bilgi aldı ve ertesi
gün öğle üzeri hareket edeceklerini bildirdi.
Vapur Sirkeci açıklarında İngilizler tarafından
aramaya ve denetime tabi tutuldu. Mustafa
Kemal
Paşa,
Beşiktaş'tan
motor
ile Kızkulesi açıklarında vapura bindi.
Vapur, 22 subay, 25 asker ve 8 yönetim
personeliyle
beraber
16
Mayıs 1919 tarihinde öğle üzeri Kaptan İsmail
Hakkı (Durusu) idaresinde İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı. İngiliz gemisi Bandırma
Vapurunu izlemeye başladı ancak Karadeniz'e
açıldıktan sonra fırtınalı havada takibi bıraktı
ya da izlerini kaybetti. Mustafa Kemal Paşa
kaptan İsmail Hakkı Bey'e karaya yakın bir rota
izlemesini ve düşman saldırısı halinde gemiyi
en yakın sahile oturtmasını emretti. Sert havada, dalgalı bir denizde yol alan gemi 17 Mayıs tarihinde gece saat 23.00 civarında İnebolulimanına girdi. Gemi, 18 Mayıs 1919 tarihinde öğle üzeri
12.00'de Sinop limanına yanaştı. Üsteğmen Hikmet Bey, sandal ile kıyıya çıktı, yolda olduklarını Samsun Tümen Komutanlığına telgraf ile bildirdi. Mustafa Kemal Paşa, Sinop Mutasarrıfının davetine cevap vererek teşekkür etti. Bandırma Vapuru, 19
Mayıs'ta Samsun'a vardı.

Bandırma Vapuru Yolcuları
 Dokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa

Kemal Paşa.
 Üçüncü Kolordu Komutanı Kurmay

Albay Refet
 Kurmay Başkanı Albay Kâzım Beyefen-

di (General Kâzım Dirik 1880-1941).
 Sağlık Müfettişi Albay İbrahim Tali Be-

yefendi (Milletvekili ve elçi, tıp doktoru İbrahim Tali Öngören 1875-1952).
 Kurmay Binbaşı Arif Bey ( Ayıcı Arif

Bey 1882-1926).
 Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey (Asker ve

büyükelçi Hüsrev Gerede 1886-1962).
 Topçu Müfettişi Binbaşı Kemal Bey

(Korgeneral Kemal Doğan 1879-1951).
 Sıhhiye Müfettiş Muavini Binbaşı Refik

Bey (Başbakan Dr. Refik Saydam 18811942).
 Yaver Piyade Yüzbaşı Cevad Efendi

(Atatürk’ün yaveri ve milletvekili Cevad  Piyade Asteğmeni Arif Hikmet Efendi
Abbas Gürer 1887-1943).
(Tümgeneral Arif Hikmet Gerçekçi 1894-1970).
 Yaver Piyade Yüzbaşısı Mustafa Efendi
(Tokat milletvekili Mustafa Sabri Sü Yaver Topçu Üsteğmeni Muzaffer Efensoy 1876-1934).
di (Atatürk’ün emir subayı ve Giresun
milletvekili Muzaffer Kılıç 1897-1959).
 Piyade Yüzbaşı Ali Şevket Efendi
(Gümüşhane milletvekili Ali Şevket
 Asteğmen Abdullah Efendi.
Öndersev 1884-1940).
 Adli müşavir Ali Rıza Bey.
 Piyade Yüzbaşı Mümtaz Efendi
 Tabur hesap memuru Rahmi Efendi.
(Yüzbaşı Ali Mümtaz Tünay 1886 Tabur hesap memuru Ahmed Nuri
1946).
Efendi.
 Piyade Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi
(Başbakanlık özel kalem müdürü İsmail  Kátip Faik Efendi (Sağlık Bakanlığı memuru Faik Aybars 1880-1945).
Hakkı Ede 1886-1943).
 Tabib Yüzbaşı Behcet Efendi.

 Yedeksubay Tahir Efendi.

 Piyade Asteğmeni Hayati Efendi

 Kâtip Memduh Efendi

(Cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürü
Hayati Bey 1892-1926).

(Cumhurbaşkanlığı memuru Memduh
Atasev 1895-1930’lar).
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ASARKAYA (Bir Karadeniz halk söylencesi/efsanesi)
Yıllarca önce köylerin birinde koyun sürüsü sahibi iki kardeş yaşarmış. Sürünün çobanları kardeşlerden birinin oğlu
Sedef ile ötekinin oğlu Zedef'miş. İki amcaoğlu koyunlarını köy dışındaki otlaklarda otlatıp akşama doğru ağıla dönüyormuş. O
gün hava çok soğukmuş. Zedef. Sedef 'e demiş ki: --- Sedef, ben çok yorgunum. Hava soğuk. Üşüyoruz. Biraz çalı çırpı topla da
ateş yakalım. Hem koyunları güdelim hem ısınalım. Sedef topladığı odunları Zedef'in yanına yığıp baltayla doğramaya bağlamış. Zedef, odun doğrayan Sedef'in davranışlarını yakından gözlemiş. Sedef'in odun doğrayışı erkek doğrayışına değil de kadın
doğrayışına benziyormuş. İçine bir kuşku düşmüş. Bunu Sedef'ten gizlememiş: ---Sedef, odun doğrayışın erkeğe değil de kıza
benziyor. Yoksa sen kız mısın? Yıllardan beri saklanan sırrının açığa çıktığını anlayan Sedef'in elindeki balta yere düşmüş. Bundan sonra çobanlık yapamayacağını düşünerek içi burkulmuş. Titrek sesle doğruyu söylemiş: ---Evet, Zedef, ben erkek değil
kızım. Annemle babam ille de oğlan doğmamı beklemiş. Kız doğunca bunu herkesten saklamışlar. Beni erkek çocuk gibi giydirip erkek çocuk gibi büyüttüler. Şimdi her şey anlaşıldı. Artık seninle çobanlık yapamayacağım. Eve dönüyorum. Amcasının
oğlu Zedef'ten ve çok sevdiği koyunlarından, kuzularından ayrı kalacağını düşünerek gözyaşı döke döke köyün yolunu tutmuş.
Yanık sesli kavalıyla baş başa kalan Zedef'in günleri hep üzüntülü geçiyormuş. "Keşke Sedef'in kız olduğunu anlamasaydım da
böyle yalnız kalmasaydım" diye kendi kendine yakınıyormuş. Sedef ise o güne kadar bir yük gibi sırtında taşıdığı erkek giysilerinden sıyrılıp ev işlerine sarılmış. Günün birinde uzak ellerden gelen eşkıyalar Zedef'in sürüsünü basmış. Zedef tek başına onlarla baş edememiş. Eşkıyalar köpeği öldürdükten ve Zedef'in de elini kolunu bağladıktan sonra sürüyü önlerine alıp dağlara
doğru sürmüşler. Yalnız başına kalan Zedef derin üzüntülere kapılmış. Tek umudunu kavalına bağlamış. Bu umutla otlağın başındaki tepeye çıkmış. Buradan bakınca ta uzaklarda kendi köyü de görülüyormuş. Başına gelenleri o tepeden kavalıyla Sedef'e
duyurmayı tasarlamış. Çünkü kavalın dilini yalnız Sedef anlıyormuş. Dertli kavalını eline alıp olanca gücüyle Sedef'i çağırmaya
koyulmuş: Haramiler bizi bastı, ala köpek kanlar kustu Can kayışı kolum kesti Amca kızı yardıma koş, medet Haramiler dokuz
kişi, bir tek Zedef neyler Merhametsiz azgın şerre Amca kızı yardıma koş, medet Buralar viran olmasın, yuvayı baykuş almasın
Hasret mahşere kalmasın, Amca kızı yardıma koş, medet Gül fidanının gölgesinde gergef işlemekte olan Sedef, uzaklardan
gelen kaval sesiyle felaket haberini duyar duymaz "Sürü basıldı yetişin!.." diye avazı çıktığı kadar haykırmaya başlamış. Çığlıkları duyan köylüler bir anda Sedef'in yanına koşmuş. Köy yiğitleri Sedef'i önlerine katarak eşkıyaların peşine düşmüş. Gümüşlü
denilen yerde onlara yetişmişler. Kanlı bir vuruşmadan sonra haramileri yakalayıp bir kayadan aşağı atmışlar. O kayanın adı
Asarkaya diye anılır. Sürüyü basan haramilerden dolayı da köyün adı Harami olarak kalır.

YAZIM KURALI
Bağlaç olan ki ayrı yazılır: bilmem ki, demek ki, kaldı ki vb.

ANKARA’DA NELER VAR?
** Sivil Sesler Festivali

** Doğduğu Evden Gravürler ve Seramikler

15-16 Mayıs 2014 / ODTÜ Vişnelik Tesisleri

6 Mayıs – 20 Temmuz 2014 / CerModern

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin düzenlediği Sivil Sesler
Festivali, 15-16 Mayıs tarihlerinde Ankara’da ODTÜ Vişnelik’te! Üçüncüsünü düzenlediğimiz Sivil Sesler Türkiye’nin her
yerinden sivil toplum örgütlerinin katılımıyla “Özgürlüğün
Değişen Sınırları” teması ile gerçekleştirilecek.
İki gün boyunca 100’e yakın sivil toplum örgütünün stant açacağı, atölye çalışmalarının, panellerin, söyleşilerin, kısa film/
belgesel gösterimlerinin olacağı festival, 16 Mayıs akşamı
Kardeş Türküler ile konseri noktalanacak. Festivale ve konsere
herkes davetli!

Ünlü İspanyol sanatçı Pablo Picasso’nun Ankara’daki ilk sergisi
CerModern’de açılıyor.
Picasso’nun görme biçimlerine damgasını vuran ve üslupsal
geçiş örneklerini sunan “Doğduğu Evden Gravürler ve Seramikler” isimli sergisi Pet Holding ana sponsorluğunda 6 Mayıs
– 20 Temmuz 2014 tarihleri arasında, Pablo Picasso’nun doğduğu evden, Málaga’daki Museo Casa Natal Koleksiyonu’ndan
seçilen gravür, seramik ve kişisel eşyalarından oluşan
“Picasso: Doğduğu Evden Gravürler ve Seramikler” sergisini
Ankaralı sanatseverlerle buluşturuyor.

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 :
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.
Hemen hemen her hafta Açık Hava Sinemasında buluşuyoruz. Sizlerde
bizlerle açık havada sinemanın tadına varmak istiyorsanız, bizlere aşağıda
vermiş olduğumuz iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
 Atatürk "doğum günüm" dediği 19
Mayıs kutlamalarına sadece bir kez katılabilmiştir.

 Kaptan korsanların taktıkları tek göz
bandının amacı, karanlık yerlere girildiğinde karanlığa alışma süresini yok etmektir.

 Dünyada 4300 farklı din vardır.
 Çizgi film karakteri Tweety sanılanın

Genç kalemler ekibinin yaptığı çalışmalardan birkaçını oluşturmaktadır.





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, yayın hayatına dahil olmak
isterseniz...

BİZE KATILIN!
www.genckalemler.org.tr
http://www.facebook.com/genckalemlerTC
insankaynaklari@genckalemler.org.tr
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