GENÇ KALEMLER KİMDİR?
Genç Kalemler 6 yıllık yaşamında hiçbir siyasi
amacı olmadan başta dilimiz, tarihimiz ve kültürümüz için
pek çok etkinliklere imza atmış,gençler arasında milli
duyguları,
duyarlılığı
canlı
tutmaya
çalışmıştır.
Çalışmalarımızdan bazıları:
* Köy okullarına yardım kampanyası ile çeşitli illerdeki
ihtiyacı olan okullara kitap, kırtasiye araç gereçleri
toplamak, bunun için yakın bir zamanda Gazi Medat
Topluluğu ile ortaklaşa yürüttüğümüz köy okullarına
yardım projesi kapsamında Kırşehir'de ihtiyaç sahibi
okulumuza kitap gönderilmiştir.
* 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.
Genç Kalemler ekibinin yaptığı çalışmalardan
birkaçını oluşturmaktadır.
* Genç Kalemler Derneği ''KÖY OKULLARINA YARDIM''
projesini bu ay da devam ettiriyor ve ihtiyacı olan okul
için ilk ve orta öğretime uygun kitap, kırtasiye araç
gereçleri topluyor! Sizler de bu çalışmamıza destek olmak
istiyorsanız bizlere;
0506
288
47
05
numaralı
telefondan
ve
ilknur.bilir@genckalemler.org.tr
adresinden
ulaşabilirsiniz.
* 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

* Siyahbeyaz,
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
Mor ve Ötesi
Konser
14 Mart 2014
22.00
Jolly Joker
Ankara
Kardeş Türküler
Konser
23 Mart 2014
19.30
MEB Şura Salonu
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Bi' MOLA
İLK KÜTÜPHANE
Kütüphane adı, Arapçada kitap‐
lar anlamına gelen "kütüb" ve
Farsçada "ev" anlamındaki hane ile sözcüklerin birleşmesin‐
den meydana gelmiştir. Bilinen
ilk kütüphane eski Türk uygarlı‐
ğı Asurlular tarafından kurul‐
muştur. Asur döneminde Asurbanipal tarafından kurulan
ve bilinen ilk kütüphaneye MÖ. 7. yüzyılda rastlanılır.
Austen Layard ve Rassam'ın yapmış olduğu kazılar
sonucunda Ninive şehrinde ortaya çıkarılan tablet deposu
Hükümdar Asurbanipal'in kütüphanesi olarak kabul edilir.
30000 civarı tableti barındıran bu kütüphane az sayıda
resmi ve özel yazışmalar, makbuz senetleri, toplama
listeleri gibi resmi belgelerin yanında daha çok bilimsel, tıp,
astronomi,
büyücülük,
edebiyat
gibi
konulardaki
içeriklerde
yer
alıyordu.
Ninive'deki
kraliyet
kütüphanesinden başka Nippur, Kuta, Borisippa ve Uruk
şehirlerinde de kütüphaneler bulunur. Bunlar haricinde
Asurlulardaki en önemli kütüphaneler ise Assur, Kalach,
Arbela ve Ninive'dekilerdir.

Bütün Çılgınlar Sever Beni
‐ Tiyatro
28 Şubat 2014 ‐ 20.30
Şinasi Sahnesi
Tehlikeli Oyunlar ‐ Tiyatro
10 Mart 2014 ‐ 20.00
Akün Sahnesi

City 2. Kat
Ev Yemekleri

Sıcak ev yemeğinin doğru
adresi...
Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Yerleşkesi

İncek Bulvarı, Shell Benzinlik
Karşısı, İncek Ankara
Tel: 0312 210 11 11
Eposta:erol@incekbalikevi.com

* Ön ve arka bahçesi olan
konağımıza hepinizi bekleriz...
* Meşhur kumda kahve...
Hacettepe Mh. Sarıkadı Sk.
Nu: 20 Altındağ Ankara
Tel: 0312 312 67 99

*En sıcak dostunuz
*Yenilenen yüzü ile siz değerli
müşterilerimizin hizmetinde.
Selanik 2 Cd. Nu: 64/A Kızılay
Tel: 0312 424 02 85

Atasözü: İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı.
Anlamı: İyiliğe karşı iyiliği herkes yapabilir, önemli olan kötülüğe karşı iyilik yapabilmektir.
Deyim: Kuşun kanadıyla haber salmak
Anlamı: En hızlı bir biçimde haber vermek.

ELİNDEKİ BARDAĞI BIRAK

İNSANLIĞA İBRET İÇİN: “YÜRÜYEN KÖŞK”

Profesör elinde içi dolu bir bardak tutarak dersine başladı. Herkesin göreceği bir şekilde
tutuyordu ve ardından sordu: "Bu bardağın ağırlığı sizce ne kadardır?". "50 gr!", "100 gr!", "125
gr" diye öğrenceler yanıtladı.
"Bardağı tartmadıkça gerçekten ben de bilemem." dedi profesör. "Ama, benim sorum şu
ki: Bu bardağı böyle birkaç dakikalığına tutsaydım ne olurdu?". “Hiçbir şey.” diye yanıtladı
öğrenciler.
"Tamam. Peki 1 saat boyunca tutsaydım ne olurdu?" diye sordu profesör bu kez.
"Kolunuz ağrımaya başlardı efendim." diye öğrencilerden biri yanıtladı.
"Haklısın. Peki şimdi ben 1 gün boyunca tutsam ne olurdu?". "Kolunuz iyice ağrır, kas
spazmı ve batar vb. sorunlar yaşardınız ve hastaneye gitmek zorunda kalırdınız!". Tüm
öğrenciler çeşitli yorumlar yaptı ve gülüştüler.
"Çok iyi. Peki, tüm bu sorunlar olurken bardağın ağırlığında bir değişme olur muydu?"
diye sordu profesör. "Hayır." diye yanıtladı herkes.
"Peki o zaman kolun ağrımasına ve kas spazmına neden olan neydi?". Öğrenciler
bulmaca çözermişçesine düşünmeye başladılar. "Acıdan ve ağrıdan kurtulmak için ne yapmam
gerekir bu durumda?" diye yeniden profesör sorar. "Bardağı bırakın düşsün!" diye
öğrencilerden biri yanıt verir.
"Kesinlikle." der profesör. "Hayatın sorunları da böyle bir şeydir. Onları kafanda birkaç
dakika tutarsın ve bir sorun yokmuş gibi görünür. Uzun bir süre düşünürsün ve başınız
ağrımaya başlar. Daha uzun düşünün ve artık seni bitirmeye ve hiçbir şey yapmamana neden
olur. Hayatınızdaki çabaları ve sorunları düşünmek önemlidir. Fakat DAHA ÖNEMLİSİ onları her
günün sonunda, uyumadan önce yere bırakmaktır ﴾bardak gibi﴿. Bu şekilde sıkıntı girmez ve her
gün taze bir beyin ile uyanır ve her konuyla ve yolunuza çıkan her sorun ile başa çıkabilecek
güçte olursunuz."

21 Ağustos 1929'da Atatürk’ün yönergesiyle ﴾talimatıyla﴿ yapımına hemen başlanan köşk,
12 Eylül 1929’da tamamlandı. Konuya Araştırmacı Yazar Ahmet Akyol’un yayınladığı Atatürk ve
Yalova isimli kitaptaki anlatımıyla açıklık getirelim.
13 Eylül 1929 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde: “Gazi Hazretleri’nin Yalova Millet
Çiftliği’nde inşa edilen köşkü ikmal edilmiştir.” şeklinde konuyla ilgili haber yer almaktadır. Bu
habere göre köşk, Atatürk’ün "Yapılsın." dediği 21 Ağustos’tan 22 gün sonra tamamlanmıştır.
Ancak, bu köşkün tanınmasına sebep olan asıl olay, bulunduğu yerden biraz doğuya doğru
kaydırılması oldu.
Atatürk, 1930 yılında, olasılıkla Haziran ayı içinde, bir gün köşke gittiğinde orada
çalışanlar yandaki çınar ağacının dalının köşkün çatısına vurduğunu, çatı ve duvara zarar
verdiğini söyleyerek, çınarın köşke doğru uzanan dalını kesmek için izin istediler. Atatürk ise,
çınar ağacının dalının kesilmesi yerine, binanın tramvay rayları üzerinde biraz ileriye alınmasını
emretti. Bu görev, İstanbul Belediyesi’ne verildi. O sıralarda, Belediye Fen işleri Müdürü Yusuf
Ziya ﴾Erdem﴿ Bey’di. Onun yönergeleriyle ﴾direktifleriyle﴿ Fen İşleri Yollar Köprüler Şubesi
sorumluluğu üstlendi. Başmühendis Ali Galip ﴾Alnar﴿ Bey yanına aldığı teknik elemanlarıyla
Yalova’ya gelerek çalışmaya başladı. Önce bina çevresindeki toprak büyük bir dikkatle kazılarak
temel seviyesine inildi. İstanbul’dan getirilen tramvay rayları, binanın temeline yerleştirildi.
Santim santim yapılan çalışmalar sonunda bina, temelin altına sokulan raylar üzerine oturtuldu.
Atatürk zaman zaman bu çalışmaları izliyordu. O günlerde Paris Büyükelçisi olan Fethi
﴾Okyar﴿ Bey kendisini ziyarete geldi. Fethi Bey hatıralarında bu ziyaret sırasında köşkte yapılan
çalışmalarla ilgili olarak şunları anlatmıştır: “24 Temmuz 1930 günü öğleden sonra Gazi, beni
otomobille Yalova’daki çiftliklerini gezdirdi. Araziyi, yapılan binaları ve altına kızaklar konarak bir
küçük köşkün mevkiini beş on metre değiştirmek için nasıl çalışıldığını gördük. Sonra köşkün
yanında kurulmuş olan eski sultanlara ait iki güzel çadırın içinde istirahat ettik. Çadırların her biri
nefis sanat eseri idi. Biraz istirahattan sonra, otomobil ile Yalova kaplıcalarına döndük.”
Şehremaneti Fen Heyeti ﴾Belediye Fen İşleri﴿ 7 Ağustos 1929 Perşembe günü Yalova’ya
bir gezi düzenledi. Bu geziye İstanbul’da bulunan bütün mimar ve mühendisler davet edildi.
Köşkün yürütme çalışması, olasılıkla Atatürk’ün isteğiyle, mühendislerin önünde yapılacaktı. 8
Ağustos 1930 Cuma günü öğleden sonra saat 15.00 civarında, yürütme çalışması başladı. Bu
çalışmayı Gazi Hz. ﴾Atatürk﴿ kız kardeşi Makbule ﴾Atadan﴿ Hanım, Vali Vekili Muhittin ﴾Üstündağ﴿
Bey, Emanet Fen Müdürü Yusuf Ziya ﴾Erdem﴿ Bey, İstanbul’dan gelen mühendisler ve gazeteciler
izlediler. Köşkün yürütülme işlemi iki safha‐
da yapıldı. 8 Ağustos 1930 Cuma günü, ön‐
celikle yapının teras bölümü ﴾toplantı salonu
olarak kullanılan, üç yanı camlarla kaplı bö‐
lüm﴿ kaydırıldı. Geri kalan iki gün içinde de,
ana binanın raylar üzerinde yürütülmesi iş‐
lemi tamamlandı ve bina 5 metre kadar do‐
ğuya kaydırıldı. Böylelikle köşk yıkılmaktan,
çınar ağacı kesilmekten kurtuldu.
Gerçekte, burada önemli olan köşkün
yürütülmesi değil, verilmek istenen mesajdı.
Atatürk, Yalova’daki bir çınar dalını bahane
ederek tüm kamuoyuna bir mesaj vermek is‐
temişti. Yoksa küçük bir binayı yıkıp, yerine
yenisini yapmak çok daha kolaydı.

MİR SULTAN GALİYEV
Ülkemizde yeterince bilinmeyen ve önemsenmeyen düzinelerce değerli insandan sadece
birisidir Galiyev. 1892'de Başkurdistan’da dünyaya gelen Galiyev, Bolşevik devriminin
önderlerinden birisidir. Düşünce yapısının ana ekseninde sosyalizm olan Galiyev, kuramda ve
uygulamada gördüğü yanlışlıklara ilginç çözümler getirerek dikkat çekmiş ve Lenin tarafından
fazlasıyla ciddiye alınmıştır.
Sultan Galiyev, sosyalizmin en çok ezilmiş ve sömürülmüş uygarlık olan Doğu'nun ﴾Asya
kıtası﴿ işine yarayacağına, böylece Doğu'nun tüm emperyalist ve sömürgeci etkenlerden
kurtulup zenginleşeceğine inanıyordu. Bu çabalar sonunda tüm halklar emperyalizmin
etkilerinden kurtulacaktı. Ve böylece komünizm aşamasına geçilecekti. Ulusal komünizme göre
İslam, Orta Asya halkının gördüğü belki de ilk sosyalist hareketti. Bu halk çoğu konuda
hoşgörüyü bu dinde tanımış ve buna yüzyıllarca bağlılık göstermişlerdi. Bu yüzden Türkistan'da
sosyalist yaymaca ﴾propoganda﴿ yaparken din düşmanlığı yapılmaması hatta İslam'la
sosyalizmin aynı emelleri paylaştığının savunulmasını öneriyordu.
Günümüzdeki moda tabiriyle “ezilen halkların yanında” olmak gerektiğini savunan
Galiyev, sosyalizmin en çok ezilen halk olarak gördüğü Asya toplumlarının işine yarayacağını
düşünüyordu. Fakat Galiyev'e göre bu kurtuluş, milliyetçiliğin ve sosyalizmin birleşmesi ile
olacaktı. Yani her halk, kendi sosyalizmi, kendi kurtuluşu için çaba harcayacak, milliyetçilik
sosyalizmi, sosyalizm ise milliyetçiliği tamamlayacaktı. Galiyev için Müslümanlık ise bu
coğrafyadaki insanların huzurunu temin eden, onları bir arada tutan en önemli etkenlerdendir.
İslam’ın hoşgörüye verdiği önemden dolayı, Türkistan'da sosyalist yaymaca yaparken din
düşmanlığı yapılmaması hatta İslam'la sosyalizmin aynı emelleri paylaştığının savunulmasını
öneriyordu. Avrasya’da uzun süredir Rus egemenliğinde yaşayan Türklerin çektiği sıkıntıları
sonlandırmak adına da gizli ‐ açık etkinliklerde bulunmuştur. Attila İlhan tarafından “Avrasya’da
Dolaşan Hayalet” olarak tanımlanan Galiyev, milliyetçi olmadığını defalarca yinelemekle birlikte,
bütün Türklerin birleşmesi ve tek devlet halinde varlıklarını sürdürmesi gerektiğini savunmuştur.
Milli mücadelemize de katkısı bulunan Galiyev, düşünceleriyle de Gaspıralı, Atila İlhan ve hatta
Atatürk gibi nice kıymetlerimizin düşüncelerini etkilemiş ve hatta düşüncelerine yön vermiştir.
Lenin’in ölümü ve Stalin’in Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin denetimini eline almasıyla
birlikte Galiyev için sıkıntılı günler de başlar. 1940'taki “Büyük Temizlik” esnasında Stalin’in
emriyle KGB ajanları tarafından öldürülen Galiyev, KGB’nin kullandığı belgelerin düzmece
olduğunu ortaya çıkaran Sovyet Yüksek Mahkemesi’nin 1990'da verdiği kararla aklanmıştır.
Çakır pençe ﴾sıfat﴿: Tuttuğunu koparan, giriştiği veya ele aldığı her işi
başaran, becerikli ﴾kimse﴿.
“Bu insanların alabildiğine açıkgöz ve çakır pençe olduklarını bir kere daha anlardık.”
Ahmet Hamdi Tanpınar

“Ya da” sözü ancak
cümlede
“ya” kullanımı varsa
kullanılabilir,
“veya” sözü yerine
kullanılamaz.

Logo: İngilizce bu söz “Bir kurum veya kuruluşun
kendine seçtiği, bazı ticaret eşyası üzerine konulan, o
eşyayı üreten veya satanı tanıtan resim, harf vb. özel
işaret.” anlamında kullanılmaktadır. Bu söz yerine
kullanılmak üzere Türk Dil Kurumunca 'İMLEK' karşılığı
önerilmiştir.
TARİHTE BU AY

Tanzimat Fermanı'nın hükümlerini tekrarlayan, açıklayan ve genişleten Islahat Fermanı,
Kırım Savaşı sonrası Paris Barış Konferansı sırasında Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletler
karşısında durumunu güçlendirmek isteği ve Paris Antlaşması'nın şartlarını lehine çevirmek
istemesi ile 18 Şubat 1856'da ilan edilmiştir. Gayrimüslimlerle Müslümanlar arasında farklılıkların
giderilmesi ve gayrimüslimlere dini açıdan daha fazla ayrıcalık tanınması için yabancı devletler
tarafından hazırlanmış, bu istekler dış baskılar sonucu 1. Abdülhamit tarafından yerine
getirilmiştir.
Islahat Fermanı sonucu gayrimüslimlere birçok geniş hak ve ayrıcalık tanınmıştır. Ferman
ile birlikte gayrimüslimlere mahkemelerde tanıklık etmede eşitlik tanınmış, çeşitli devlet
kademelerinde memurluk yapmalarına izin verilmiş ve siyasal haklar verilmiştir. Islahat
Fermanı'nın ilan edilmesinin asıl amacı gayrimüslimlere verilen ayrıcalıklarla dış devletlerin
Osmanlı Devleti'nin içişlerine karışmasını önlemek olsa da Avrupa Devletleri bu fermanla verilen
tavizlerle Osmanlı'nın iç işlerine karışmaya devam ettiler. Verilen bu tavizlerle Osmanlı'nın
parçalanma süreci hızlanmıştır.

HİPOKRAT KAFE
TARİHİ HAMAMÖNÜNDE KEYİFLİ Bİ' MOLA

BAZEN ÇIRPINAN YÜREKLER SUSAR

HATAY TADIM DÖNER
Odun ateşinde eşsiz Hatay Mutfağı
Hatay usülü tavuk döner
Gobit döner
Berlin döner
Harbiye dürüm kebabı
Tepsi kebabı
Kağıtta kebap
Kanat
Kuzu şiş
Lahmacun
Pide çeşitleri (Ispanaklı, kıymalı, kuşbaşılı, karışık)
Hatay meze çeşitleri
Selanik 2. Cd. Nu: 60/B Kızılay
Tel: 0312 417 15 11
0312 417 15 10
facebook.com/HatayTadimDoner

Bazen öylesine gurur duyuyorum ki kendimle, kendimi öylesine güçlü
hissediyorum ki. Bazense öylesine güçsüz... Esecek en ufak bir rüzgarda, en başa
dönecek kadar sürükleneceğimi hissediyorum.
Şüphesiz sahte bi masumiyetle yaklaşabilirdim. Evet çoğu zamanda yaptım belki..
Bazen midem bulandı kendimden, bazense dolu dizgin sevdim kendimi, bazen
yanlış bir kadın, yanlış bir arkadaş, yanlış bir dost, yanlış bir sevgili, yanlış bir
çocuktum.
Bazense öylesine içten oldum ki. Bazı gecelerde, tam anlamıyla kendimle yüzleşip,
yanlızca tertemiz olmayı diledim.
Bazen gözyaşlarımın beni temizleyebileceğini düşündüm.
Bazen kalkıp da yerimden koşup gitmek geldi buralardan.
Bazen hiç olmak istemediğim yerlerde kalmak.
Bazen, bazen...
Hiç güvenemedim kendime, asıl korkak bendim aslında, bazense çokca kibirlenip
etrafımdaki herkese kızdım.
Unuttum BAZEN "Gitme..." diyebilecek kadar güçlü olmayı. Çünkü hiç kimse,
kaybettiklerini unutabilecek kadar güçlü değildi.
Kesik bir esintiydi aldığım her soluk ve ne garip yaşayamıyorum bazen anını anına,
ya geçmişte aklım, ya gelecek hayalleriyle boğuşmakta.
Sustum bazen, konuşmak gereksizdi. Bundan sonra kimseye ondan söz
etmeyecektim. Biliyordum; anlamazlardı.
Ve duyacaktı bazen, tavan arasına sıkışıp kaldığımı, oraların ne kadar karanlık
olduğunu. Duyduklarında telaşlanacaklardı biraz yardım etmek isteyecekler, sonra
tekrar kapatıpta kapıyı gideceklerdi...
Loş odada bir başıma kalacaktım!!...
Bazense koşup cennetin en güzel köşesine oturup ılık bir havada, en güzel
sulardan içecektim, kalbinde elim olucaktı.
Ama şimdi gizli yanan bir ateşim ve gizli yanan ateşlerin közü olmazmış.
Ortalık yerlerde kül bırakmaz, kendi kendine alevlendikçe alevlenirmiş. İşte hepsi
bu...
Gerçekti sevmek güzeldi... Çok güzel!
Ama unutuldu; "sevginin ibadetini bilmeyene bayram sağlanmaması gerektiği".
Şimdi artık bana müsade...
Bu kadar…
Hepinize bırakacağım sadece dedikodular, anılar, aşklar, en kırılganından...
Kimseyi suçlamıyorum, yaşam pınarı kurudu burada işte o kadar.
Konuşarak anlatılmaz her şey, bazen susmak yeterdi aslında
Bende;
SUSTUM.
SUSTUM.
SUSTUM.
İlknur Bilir

