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Dünya Babalar günü, ilk kez ABD’de kutlanması. (19 Haziran 1910 )



Balkan Savaşı'nın başlaması (29 Haziran 1913)



Amasya Genelgesi'nin yayımlanması (22 Haziran 1922)



Verem aşısı, Val-mette tarafından keşfedilmesi (26 Haziran 1924)



Soyadı Kanunu TBMM'de kabul edilmesi. (21 Haziran 1934)



Hatay'ın anavatana katılması (23 Haziran 1939)



Birleşmiş Milletler'in kurulması (26 Haziran 1945)



İtalya'da krallığın sona erip, cumhuriyetin ilan edilmesi (9 Haziran 1946)



İstanbul Gazeteciler Cemiyeti kurulması. (12 Haziran 1946 )



Kore Savaşı'nın başlaması (25 Haziran 1950)



Şair Nazım Hikmet Ran'ın ölümü (3 Haziran 1963)



Uzayda ilk yürüyüş E. White tarafından gerçekleştirilmesi (3 Haziran 1965 )



Kıbrıs'ta Türk Anayasası'nın kabulü (9 Haziran 1975)

SUDOKU
ZEKA BULMACASI
Yandaki şekilde
kaç adet beşgen
sayabilirsiniz?
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Tarihe Damga Vurmuş Kişiler/Olaylar

HEZARFEN AHMET ÇELEBİ (1609—1640)
Hezarfen Ahmed Çelebi, 1609 yılında dünyaya gelmiş, 17. yüzyılda Osmanlı Devleti topraklarında yaşamış olan, Müslüman bir Türk bilginidir. Kendisini önemli kılan ayrıntı ise, yapay kanatlar kullanarak uçabilmeyi başarmış olan ilk insan olmasıdır. Haiz olduğu geniş ilmi bilgisi, tasarımları ve uçma deneyimi nedeni ile Hezarfen adını almıştır. Hezar,
Farsça’da “binler” anlamına gelmektedir. Yani Hezarfen, “çok fazla şey
bilen” manasında, kendisine verilmiştir.
Hezarfen Ahmed Çelebi ilk uçma denemelerine kalkışırken, 10.
yüzyılda yaşamış olan Müslüman ve Türk bilginlerinden İsmail
Cevheri’den feyz almıştır. İsmail Cevheri’nin ortaya koyduklarını, bulgularını ve araştırmalarını
enine boyuna inceleyen ve öğrenen Hezarfen Ahmed Çelebi, kuşların da uçuşlarını incelemiştir.
Ardından, yapay kanatlarının dayanıklılık derecesini görebilmek için, İstanbul’daki Okmeydanı’nda çeşitli deneyler yapmıştır. Bu anlamda, Hezarfen Ahmed Çelebi’nin etkilendiği İsmail Cevheri’nin, Leonardo da Vinci’nin uçma çalışmalarında da kaynak ve etki unsuru olduğu sanılmaktadır.
Hezarfen Ahmed Çelebi, 1632 yılında, lodos rüzgarının olduğu bir havada, yapay kuş kanatlarına benzer bir aracı kendisine takarak, Galata Kulesi’nden boşluğa kendini bırakmıştır. Bu
şekilde uçarak, İstanbul Boğazı’nı da geçmek suretiyle, 3358 metrelik mesafeyi kat edip, Üsküdar’daki Doğancılar’a indiği varsayılmaktadır. Hezarfen Ahmed Çelebi, bu yönü ile, Türk havacılık
tarihinin en önemli kişilerinden bir tanesi olmuştur.
Yukarıda anlatılan uçuş hakkındaki tüm belge ve bilgiler, bu güne kadar yalnızca Evliya
Çelebi’nin Seyahatname’sindeki ifadelerinden ortaya çıkmıştır. Evliya Çelebi, Seyahatname isimli
ünlü eserinde, Hezarfen Ahmed Çelebi’nin bu uçuşu ile ilgili, şu ifadeleri yazmıştır; “İptida
Okmeydan’ın minberi üzere, rüzgar şiddetinden kartal kanatları ile sekiz, dokuz kere havada
pervaz ederek talim etmiştir. Badehu Sultan Murad Han Sarayburnu’nda Sinan Paşa Köşkü’nden
temaşa ederken, Galata Kulesi’nin taa zirve-i belasından lodos rüzgarı ile uçarak, Üsküdar’da
Doğancılar meydanına inmiştir. Sonra Murad Han, kendisine bir kese altın ihsan ederek: “Bu
adam pek havf edilecek (korkulacak) bir ademdir. Her ne murad ederse, elinden geliyor. Böyle
kimselerin bekası caiz değil, ” diye Gazir’e (Cezayir) nefyeylemiştir (sürmüştür). Orada merhum
oldu.”
İnsanın uçma deneyiminin başlangıcı olan bu
olay, hem Osmanlı genelinde, hem de Avrupa’da
geniş yankı bulmuştur. Dönemin padişahı IV. Murat
da, uçuş eylemini oldukça beğenmiş ve takdir etmiştir. Hatta, Sarayburnu’nda bulunan Sinan Paşa köşkünden bu sıra dışı olayı izleyen Sultan, Hezarfen
Ahmed Çelebi ile fazlaca da ilgilenmiştir. Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde de yazdığına göre, Sultan
tarafından bir kese altın ile ödüllendirilen Hezarfen
Ahmed Çelebi, daha sonradan Sultan’ın kendisinin
bilgi, beceri ve cesaretinden dolayı korkması nedeni
ile, Cezayir’e sürgün edilmiştir. Sürüldüğü Cezayir’de
de, 1640 yılında, hayata gözlerini yummuştur.
3

ARAŞTIRMA
TÜRK MİTOLOJİSİNDE KANATLI AT SEMBOLÜ ‘TULPAR’ VE
GÜNÜMÜZDE YAŞATILMASI HAKKINDA
Tulpar, Türk dili konuşan topluluklarda
özellikle Özbek, Kırgız, Kazak mitolojilerinde geçen kanatlı at figürüdür. Avrupa kültür öğelerinden “Pegasus’’ ile ortak özellikler gösterir. Kırgızların Manas destanında bu uçan kanatlı atlardan
söz edilir. Arkeolojik olarak da Kazakistan'da keşfedilen Esik Kurganında bulunan ‘Altın Elbiseli
Adam’ isimli elbisenin başlığında Tulpar figürü
vardır.

Tulpar figürünün oluşmasında yaşam tarzının çok büyük etkisi vardır. Eski dönemlerde
avcılık ve hayvancılıkla geçinen atalarımız için önemli olan iki hayvanın yani at ve kartalın birleşiminden oluştuğu söylencelerin arasındadır. Aynı zamanda Türk Şamanlarının simgelerinden de
biridir.
Tulpar'ın adı, Türk, Kırgız ve Altay mitolojilerinde geçer. Beyaz renk olan Tulpar’ın beyaz
kanatları vardır ve Tengri tarafından savaşçılara, bahadırlara, yiğitlere yardımcı olsun diye gönderilir. Dünyanın en uzun destanlarından biri olan Kırgızların Manas destanında, Manas’ın en
ünlü yiğitlerinin sürdüğü rüzgârdan hızlı koştuğu söylenen attır. Asya topluluklarında benzer şekilde ve isimlerde bulunur. Örneğin; Avar, Lak, Andı, Dargı, Tabasaran, Çeçenler, Kumukların dillerinde hala yaşamaktadır. Osetlerde ve Çeçenlerde Turpal ve Torpal olarak yer almaktadır. Hatta bir Kumuk atasözünde şöyle der:

Tulpar yerün birevü buççağunda bulsa da, öz yılkısın tabar.
(Tulpar dünyanın bir başka köşesinde olsa da, kendi sürüsünü bulur.)
Başkurtların kahramanlık destanı olan Ulan Batır’da, Tulpar önümüze Akbuzat ve Sarat
şeklinde çıkar. Bu atlarda Tulpar gibi tanrısal atlardır. Tulpar’ın bir varyantıdır. Akbuzat, Göklerin
hâkimi Samrav’ın karısı Koyaş’tan(Güneş) doğmuş olan kızları Humay’ın atıdır. Sarat ise,
Samrav’ın Ay’dan doğmuş kızı Ayhılu’nun atıdır. Başkurt inanışlarına göre Şimal yıldızının yanında bulunan iki yıldız bu atları temsil eder. Tulpar kahramanların atı olmasının yanında yeryüzündeki atların neslini devam ettirecek aygır rolünde de ortaya çıkmıştır.
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Tulpar adlı uçan at, İdil Ural’da yaşayan özellikle Başkurtlar ve Kazan Tatarları arasında,
Orta Asya’da Kazaklar, Kırgızlar, Altaylar ve Karakalpaklar arasında, Kafkaslarda Karaçay, Malkarlılar ve Kumuklar arasında yaşayan en canlı destan unsurlarından biridir.
Karakalpak boyuna mensup Türkler özellikle “At hırsızlığı” konusunda adları anıldığı için
Karakalpakistan'ın kimi bölgelerinde anlatılan söylencelere göre kaçırdıkları güçlü, hızlı atlara
Tulpar adını takarlarmış. ‘’At, Türk’ün kanadıdır.’’ ifadesinin de buradan çıkmış olabileceği söylencelerin arasındadır.
Hemen hemen bütün Türk lehçeleri arasında Tulpar’ın bir varyantına ulaşmak
mümkün olabilir. Başkurt inançlarına göre Tulpar’ın kanatlarını Tengri/Tanrı/Tıngır’dan
başka kimse göremez. Tulpar kanatlarını yalnız karanlıkta, büyük engelleri ve mesafeleri
aşarken açar. Eğer biri tarafından kanatları görülür ise Tulpar’ın kaybolacağına inanılır.
İnançlara göre Tulpar sahiplerini tehlikelerden koruduğu gibi onlarla konuşabilir de.
Efsanevi bir at olan Tulpar, günümüzde Kazakistan devlet armasının sağ ve sol
köşelerinde bulunur. Kazakistan devlet armasında bulunan figürde Türk çadırı tasvir edilmiş, güneş figürü çadırın/yurdun tepesini oluşturmuş şekilde karşımıza çıkmış, iki tarafına da altın renginde Tulpar tasvir edilmiştir. Armadaki mavi arka fon gökyüzünü simgeler, bu da Tulpar’ın gökyüzündeki koşuşunu temsil eder.
Moğolistan devlet armasında ise yine Tulpar bulunmaktadır. Moğollar Tulpar’a
kendi dillerinde “Hiimori” yani “Rüzgârın Tayı” derler. Bu da yüzyıllarca iç içe yaşamış iki
akraba topluluğun ortak kültürel öğelerinden biridir.
Tulpar adı, günümüzde Kazakistan’da bir havayolunun adına verilmiştir.
Kırgızistan’da yapılan milli otomobilin adına Tulpar verilmiştir.

Türkiye’de ise ilk yerli tank, Altay’ı savaş alanında korumak için geliştirilmiş zırhlı ve paletli araca Tulpar ismi verilmiştir.

Muzaffer Can YİĞİT
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Yaşayan Geleneksel Mesleklerimiz

ÇORUM’DA ANADUTÇULUK

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte unutulan mesleklerden bir tanesi de anadutçuluktur.
Günümüzde demirden yapılmış örneklerine rastlamakla birlikte hala Anadolu’nun çeşitli yerlerinde bu meslek yaşatılmaktadır. Anadut, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde dirgen, anadut, kaldıraç, yaba gibi farklı isimler almaktadır.
Anadut, orakla biçilmiş ve bir kenara toplanmış sapın taşıma aracına (eskiden kağnı, at
arabası, şimdilerde traktör römorku) yüklenmesine veya patoza atılmasına yarar. Anadolu’da
çiftçilerin tahıl ürünlerinin hasadında kullandıkları anadutun yapılışı zor değildir. İlk önce malzemesi seçilir, bu malzeme ağaçtan olup sağlıklı ve dayanıklı olması için meşe, gürgen, tercih
edilir. Malzemesine göre hafif olup uzunca kullanılması için dayanıklı ağaçlar seçilir.

Anadutun Yapılışında Kullanılan Aletler

Keser: Ağacı kesmek ve yontmak için kullanılır.
Törpü: Ateşte veya samanda kızartılmış ağacın kabuğunu soymada ve kabuğunu soyduktan
sonra ağacın temizlenmesinde ve düzeltilmesinde kullanılır.
Testere: Ağaca şekil verilmesinde kullanılır. Uzun taraflar şekle uygun tarzda kesilir.
Çekiç (Küçük): Anadutun üst ayağını çivi ile birleştirdikten sonra bu çivilerin uçlarının ve arka
kısımlarının bir demir altında ezilmesinde kullanılır.
Sırım: Anadut parmakları sapa birleştirildikten sonra, bu birleşme yeri sırım denilen ince çekilmiş deri iplik ile sarılır. Böylece anadutun sağlam olması amaçlanır.

Hazırlayan: Hüseyin NERGİZ

Elmaların yüzde 25'i havadır. Bu sebeple, su dolu bir kovaya
elma atarsanız dibe çökmez ve suyun yüzeyinde kalır.
Ayrıca bir elma ağacı yılda ortalama 400 elma verir.
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ÖYKÜ

DÖRT DUVAR ARASI GÖKYÜZÜ

Karanlık bir çıkmaz sokağın, eskimiş, sıvası dökülmüş binalarının arasında, bir duvar dibine
saçılmış çöplerin arasında uzanıyordu. Elini az önce yara aldığı yere, karnına bastırmıştı.
Gücünün yavaş yavaş tükenişinin aksine kesik kesik, hızlı hızlı nefes alıp veriyordu. Belli belirsiz
hissettiği yanma hissiyle buruşturduğu yüzünü gökyüzüne döndü. Kısacık hayatının çoğu gecelerini geçirdiği karanlık sokakların birinde, ömrünün son noktasını koyuyordu; tıpkı dünyaya
gelişi gibi, dört duvar arasından görülebilen, daracık gökyüzüne bakarak.
Daha annesinin karnında girmişti çünkü aşılamaz dikenli telli duvarlar arasına. Tay tay durmayı koğuştaki ranzalar arasında gide gele öğrenmiş, yine aynı ranzalara ilk salıncağı kurulmuştu. Dışarıda hiç bilmediği kocaman bir dünya olduğunu öğrendiği gün, annesinden ayrılmak
zorunda kalmıştı. Yine ranzaların, soğuk duvarların, sert kuralların olduğu fakat kendi yaşıtlarıyla dolu bir kuruma yerleşmişti çünkü. Okula başlamış, zamanla dostluklar da kurmuştu.
Yaşadığı iki farklı hayatın, cevabını bilemediği soruların, dışarıda yaşadığı kimsesizliğin, itilip
kakılma hor görülme duygusunun ve yeni arkadaşlarının da etkisiyle, önce okulu bırakmış, sonra
da kurumdan kaçmıştı. Mevlana’nın da dediği gibi ‘’Kimle gezdiğinize, kimle arkadaşlık ettiğinize
dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür.”
Zaman zaman annesini ziyarete gider, hayatıyla ilgili bilmediği şeyleri ondan öğrenmeye çalışırdı. Annesi, adım adım içinde kaybolduğu dünyadaki tek yakınıydı. Neden böyle bir hayat
yaşadığını, neden bir ailesi olmağını, neden gözlerini bir hapishanede açtığını öğrendiği gün, babasının annesi tarafından öldürüldüğünü de öğrenmiş ve bir daha annesini de ziyarete gitmemişti.
Sokaklarda kaybolmuş, türlü suçlar işlemiş, dövüle dövüle dövüşmeyi, belalarla baş etmeyi
öğrendikçe, belanın ta kendisi oluvermişti. Adının, yaşının, kim olduğunun bile farkında değildi
artık. O sırada çalan telefonunun melodisi yankılandı kulaklarında. Yıllar önce kaçak yollarla
girdiği sinema filminin müziğini kullanıyordu. Aslında hiç ilgisini çekmezdi sinema filmleri fakat o
gün gördüğü dev afişteki ‘’O...Çocukları’’ filmini çok merak etmiş ve izlemek istemişti. O günden
beri telefonunun zil sesinde o filmin müziğini kullanıyordu. Telefonu açıp yardım istemeye takati yoktu ama usulca kıpırdandı dudakları. Kıraç’la birlikte şarkıyı mırıldanmaya çalıştı.
Arayan dostlarım beni bulmasın
Doğmasın güneşim sabah olmasın
Kuytu bir köşede ömrüm son bulsun
Canıma kastım var yaşamam artık
Ay ışığı tam yüzüne vururken, son nefesiyle birlikte sessizce bir damla süzüldü gözlerinden.
Bahire BAYRAKTAR
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ŞİİR
TAZE
Bir arabanın koltuğunda kalmış,
Beş duyumu tekrarlayıp durur aklım.
Anı sonsuz yapmaya çalışır,
Yüreğim ve ruhumu yoklamaktadır.
Bir nehrin kenarından sarkıtır kendini,
Su canlılarına imrenir yüreğim.
Aksinde kendinden bir şey arar,
Balıklarla yüzen huzursuzluğuna bakmaktadır.
Bir pencereden bakarak dalları sayar,
Kabuklarından kendine yol bulur ruhum.
Önünde dökülmüş meşe palamutları,
Yoksunluğuna ağıt yakmaktadır.

Nihan ÖZDEMİR

DUYDUN MU?
Cancağızım sen buradan gideli,
Deli deli estiğimi duydun mu?
Gönül yangınımda hasret tüteli,
Candan umut kestiğimi duydun mu?
Olmuyor, sevdanın dolmuyor yeri,
Neşeler tükendi, gelmedi geri,
Uykulu gözlerim o günden beri.
Ne hallere düştüğümü duydun mu?

ŞİİR

Hasretin ruhumu savuran yeldi.
Varlığım tüketti, hayalim kaldı.
Azrail kapımda nöbete geldi.
Kahredip kan kustuğumu duydun mu?
Hayatıma küstüğümü duydun mu?
yaraliturna55@mynet.com
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ŞİİR
İNSANLIK

BEKLENEN YAĞMUR

Kimileri nasibini almamış,
Kimileri vardığında kalmamış,
Kimi bulmuş fütursuzca harcamış,
Elmas iken taş bilinmiş insanlık.
Mert bırakmış, namert elin almamış,
Yaz gününü çark eylemiş kara kış.
Biçare gönüller, boşunadır yakarış,
Karanlıkta yitip gitmiş insanlık.
İnsanlığı kim kaybetti, kim bula?
Arar iken düştük bilinmez yola,
Bulunur mu bilinmez ya hayrola,
Dipsiz kuyularda kalmış insanlık.
Kağıt aldım, kalem bile yazmadı,
Yokluğuna insanoğlu şaşmadı,
Farkına varıp da adın anmadı,
Kıymetini bilemedik insanlık.

Gökyüzü yere içini döker.
Ay çaresiz geriden izler tüm yaralarını unutup
Eşref-i mahlûkat hiçbir şeyden habersiz,
Bu hengâmede bir dilek hakkı ister.
Bir gülüş, çığlık olarak döner, ta uzaklardan,
Toprak paylaşmak ister, kuru bağrını açıp,
Ulu çınardan el uzatır gökyüzüne,
İki hasım barışmış sanki yıllar sonra...
Gökyüzü anlatırken kızdı, çattı kaşı...
Toprak dinledi, sert mizacı yumuşadı.
Derinlere kadar dinledi, attı içine inceden,
Dolup taştığı zaman yeryüzü ayağa kalktı.
Gözyaşının kıymetini artı, zaman durdu adeta
Hangi çocuk ister, annesi ağlasın
Dört kolla sarıldılar, başları semaya bakarak,
Niye bu kadar geç kaldın dercesine...

Yitip gittin aramızdan usulca,
Ne saygı var ne merhamet ne haya,
Yanında götürdün güzel ne varsa,
Karanlığa boğdun bizi insanlık.
(Kırgın gittin, terk eyledin insanlık)

Ahmet EROL

Suyumuzdun, ateşlere düştük ve yandık,
Uzatmadığımız el bizi bulur sandık,
Oysa biz hata ettik nasıl yanıldık?
Verilmiş en güzel hediyeydin insanlık.

#hergünbirdize etiketiyle
paylaştığımız ünlü dizeleri
www.instagram.com/genckalemlerdernegi
adresinden takip edebilirsiniz.

Fidan GEDİZ

ŞİİR
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EZO GELİN TÜRKÜSÜ

YÖRESİ: GAZİANTEP

Hikayesi:
Asıl adı "Zöhre" olan Ezo gelin,
1909'da Oğuzeli ilçesinin Uruş köyünde
doğdu. Babası Bozgeyikli oymağından
Emir Dede, anası Elif'tir. Nüfus kaydında
halen bekar görünen Ezo'nun üçü erkek
üçü kız altı kardeşi daha vardır.
Ezo, gençliğinden itibaren güzelliğiyle
dikkatleri üzerine toplardı. O kadar ki
düğünlerde gözler gelinden çok onun
üzerinde gezinirdi.
Ezo'yu birçok zenginin yanı sıra o
zamanki Halep ilimizin Carablus ilçesinin
Kozbaş köyünde oturan teyze oğlu
Memet de istiyordu. Takdirle yazılan
tedbirde bozulmamış ve Ezo'nun ilk
evliliği ne bu ağalardan biriyle oldu ne de
teyze oğluyla olmuştu.

Sözleri:
Ezo gelin benim olsan seni vermem feleğe
Güzel yosmam başın için salma beni dileğe
Anası huridir de kendi benzer meleğe,
Neneyle de ah bahtı karam neneyle
Neneyle çık Suriye dağlarına, bizim ele eleyle
Gel bahtı karam, gel sıladan ayrı yazılalım
gel…
Ezo gelin çık Suriye dağlarının başına
Güneş vursun da kemerin kaşına kaşına
Bizi kınayanın bu ayrılık gelsin başına başına.
Neneyle de ah bahtı karam neneyle
Neneyle çık Suriye dağlarına, bizim ele eleyle
Gel bahtı karam gel sıladan ayrı yazılalım
gel…

Hazırlayan: Hanım FİDAN

Bunları Biliyor musunuz?
Bağlaç Olan ki’nin Yazılışı
Bağlaç olan ki ayrı yazılır: bilmem ki, demek ki, kaldı ki vb.
Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, şuurla işlensin. (Atatürk)
Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer.
Birkaç örnekte ki bağlacı kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır: belki, çünkü, hâlbuki,
mademki, meğerki, oysaki, sanki. Bu örneklerden çünkü sözünde ek aynı zamanda küçük ünlü
uyumuna uymuştur.
Şüphe ve pekiştirme göreviyle kullanılan ki sözü de ayrı yazılır: Ders bitti, zil çaldı mı ki? Seni
öyle göreceğim geldi ki.
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ARAŞTIRMA
ATATÜRK’ÜN EVLATLIKLARI
Atatürk’ün toplam dokuz çocuğu evlatlık edindiğini veya himayesine aldığını biliyoruz.
İsimleri; Afife, Zehra, Afet, Nebile, Rukiye, Sabiha, Ülkü, Abdurrahim ve Mustafa.*)
Bu evlatlıkların neredeyse tamamı yoksul ve kimsesiz aile çocuklarıdır. Her birinin ayrı bir
öyküsü vardır. Bugünkü yazımda Atatürk’ün tesadüfen yolda ve dağda bulduğu iki evlatlığının
(Abdurrahim ve Mustafa) ilginç öyküsüne kısaca değineceğiz.

Atatürk’ün Abdurrahim ile karşılaşması:
Abdurrahim’in Atatürk ile yolu 1916 yılında, Bitlis yakınlarında bir yolda kesişir. Atatürk Diyarbakır'da görevlidir. Yolda giderken
bir çocuğun sürekli ağladığını görür ve ailesine bağırır:
-Siz ne biçim anne-babasınız, çocuğunuz ağlıyor, duymuyor musunuz?
Ailenin cevabı Atatürk’ü şok eder:
-Paşam bu çocuk bizim değil, arkamıza düşmüş geliyor.
Bu durumdan çok etkilenen Atatürk, 8 yaşındaki çocuğu akşam karanlığında yolda bırakmaz ve evlatlık edinerek Zübeyde annesine, İstanbul'a gönderir. Yolda bulunan bu çocuk daha sonra okutulur, mühendis olur ve 93
yaşında vefat eder.
(Benim ulaştığım ek bilgi: Abdurrahim'in Van-Erciş'te Ermenilerden kaçan Çavuşoğlu ailesinin
yolda kaybettiği bir evladı olduğu sonradan öğrenilmiştir.)

Atatürk’ün Sığırtmaç Mustafa ile karşılaşması:
Sığır çobanı olan Mustafa’nın Atatürk ile yolu 1929 yılında
Yalova yakınındaki bir dağda kesişir. Arkadaşlarıyla gezinti halinde
olan Atatürk yolunu kaybeder. Karşılaştığı çobandan (Mustafa) yolu
öğrenir. İki Mustafa’nın kısa bir sohbeti olur. Atatürk, çok sempatik
bulduğu çobana orada 30 lira vermek ister. Mustafa ‘’Ben bu parayı
hak edecek bir şey yapmadım.” der ve parayı almaz. Atatürk ısrar
edince Mustafa “Bendeki cevizleri alırsan olabilir?” deyince anlaşırlar ve para çoban Mustafa’ya, cevizler Paşa Mustafa’ya gider.
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ARAŞTIRMA

Yoksul bir çocuğun bu kadar dürüst ve zeki olması Atatürk’ü etkiler ve kendisini hemen
evlatlık edinir. Mustafa’nın en büyük hayali “asker” olmaktır. Atatürk evlatlık edindiği bu yoksul
ve hasta çobanı önce 4 ay İstanbul’da hastanede tedavi ettirir sonra Kara Harp Okulu’na göndererek asker olmasını sağlar.
Ne yazık ki Atatürk, erken vefatı nedeniyle çok sevdiği bu evlatlığının subaylığını göremez. Subay Mustafa ise çocukluğundan gelen hastalıklarından kurtulamaz ve henüz Binbaşı iken
erken yaşta vefat eder.

Sonuç:
Yukarıda anlatmaya çalıştığım bu iki öykü, bize Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün
sadece iyi bir komutan, devlet adamı, devrimci, diplomat ve çevreci değil, aynı zamanda çok iyi
yürekli bir insan (baba) olduğunu da göstermektedir. Yerli ve yabancı tüm otoritelerin görüşüne
göre yüzyılın adamı olan bu güzel insanı son zamanlarda karalama çabaları asla hedefine ulaşamaz. Atatürk, eşsiz insani özellikleriyle de yüzyılın ölümsüz lideri olarak kalplerimizde yaşamaya
devam edecektir.

Fotoğraflar: Abdurrahim Tuncak ve Sığırtmaç Mustafa
(*) Kaynak: Atatürk’ün eniştesi Mustafa Mecdi Bey

Hazırlayan: Metin ERDOĞAN
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HASRETİNDEN PRANGALAR ESKİTTİM

AHMED ARİF (1927—1991)

Seni anlatabilmek seni.
İyi çocuklara, kahramanlara.
Seni anlatabilmek seni,
Namussuza, halden bilmeze,
Kahpe yalana.
Art arda kaç zemheri,
Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu
Dışarıda gürül- gürül akan bir dünya...
Bir ben uyumadım,

Ahmed Arif, 23 Nisan 1927 tarihinde Diyarbakır’da doğdu. Bebekken annesi Sâre'yi
kaybetti, bu yüzden hayatı babasının yeni eşleriyle
devam edecekti. Sekiz Kardeşin en küçüğü olan
Ahmed Arif Diyarbakır'dan babasının memur ol
ması sebebiyle Diyarbakır'dan sonra Siverek’le ta
nışmıştır. Okuma yazmayı ilkokuldan önce anaoku
lunda öğrenen Ahmed Arif, ortaokulu Urfa’da, lise
yi yatılı olarak Afyon’da okudu ve şiir sanatı en faz
la Afyon’da kendini gösterdi. İlk şiiri Seçme Şiir
ler Demeti Dergisi'nde 1940’da yayımlandı ve 10
lira telif ücreti aldı. Askerliğini İstanbul Riva’da
yaptı ve üniversiteyi Ankara Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi Felsefe Bölümü’nde okudu. 1951 ve 52 de
iki kez tutuklandı, bu sebeple yüksek öğrenimini
tamamlayamadı. Çeşitli gazetelerde çalıştı. 1968
yılında Hasretinden Prangalar Eskittim kitabı çıktı
ve korsan hariciden 23 baskı yaptı. Yine aynı adla
kendi seslendirdiği şiir kaseti 20 binden fazla sattı.
Gerçek adı Ahmed Önal şair bir kalp krizi sonucu 2
Haziran 1991 yılında hayata veda etti.

Kaç leylim bahar,
Hasretinden prangalar eskittim.
Saçlarına kan gülleri takayım,
Bir o yana
Bir bu yana...
Seni bağırabilsem seni,
Dipsiz kuyulara.
Akan yıldıza.
Bir kibrit çöpüne varana.
Okyanusun en ıssız dalgasına
Düşmüş bir kibrit çöpüne.
Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin,
Yitirmiş öpücükleri,
Payı yok, apansız inen akşamdan,
Bir kadeh, bir cigara, dalıp gidene,
Seni anlatabilsem seni...
Yokluğun, Cehennemin öbür adıdır
Üşüyorum, kapama gözlerini...

eşek hoşaftan ne anlar (suyunu içer, tanesini bırakır): bilgisiz,
görgüsüz kimse ince, güzel şeylerin zevkine varamaz, değerini ölçemez.
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“Türkiye gibi önemli bir coğrafyayı ve tarih alanını öğrenmek için onun kuzeyindeki Güney Rusya ve Kafkasya, doğusundaki
İran ve Hindistan, güneyindeki Suriye,
Filistin ve Mezopotamya'nın yanı sıra Balkanları ve Akdeniz ülkelerini anlamak da
kaçınılmazdır”
-İlber OrtaylıÇok gezen mi daha iyi bilir, yoksa çok
okuyan mı? Peki ya bir yandan okurken
diğer yandan da gezme imkânı bulanlar?
İlber Ortaylı’ya eşlik etmek isterseniz bu
kitap tam size göre…
İlber Ortaylı yalnız tarihçiliğimizin büyük
bir ismi değil aynı zamanda küçük bir bavul ve rehber kitaplarıyla Orta Asya’dan
Avrupa’ya, Kafkaslar’dan Ortadoğu’ya 50
yıldır gezen bir “seyyah”. Çıktığı sayısız

Sayfa Sayısı : 288
İlk Baskı Yılı : 2017
Baskı Sayısı : 1. Basım
ISBN: 2789788610345

yolculuktan en önemli notları aktaran
İlber Ortaylı’nın anlatım gücüyle gezeceğimiz coğrafyalar şöyle: Suriye, Ürdün,
İsrail, İran, Azerbaycan, Rusya, Kırım, Özbekistan, Tuna, Bosna, Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Macaristan, Romanya, Eski Avusturya, Yunanistan, İtalya, Malta, İspanya, Portekiz,
Litvanya, Estonya, İsveç, Hindistan,
Japonya ve Singapur.
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DENEME
ÖZGÜR İNSAN, HÜR İNSAN!

Hey, sen! Sana diyorum evlat! Kendi hür iradenin peşinden gitmek varken,körü körüne
belli bir ideolojiye saplanıp, hayata bakış açını sınırlandırmanın manası nedir? Tanrı’nın hayvanlara, insanlara, bitkilere bile vermiş olduğu özgürlüğü, hangi insanın aklına uyarak yok edebilirsin
ki?
Kula kulluk etmek, kendini veya Yaradan’ın yarattığını hor görmek neyin göstergesidir?
Yobazlıktan başka nedir ki bu? Her dönemde olduğu gibi günümüzde de yapılmaya çalışılan, insanların duygularını, vicdani hislerini sömürüp, onların beyinlerini ele geçirmek için zorbalık yapan, kendi halindeki masum insanları, belki de okumaktan, yazmaktan aciz olan, bu hayatta ekmeğini taştan çıkarmaktan başka amacı olmayan ve hayatın zorluklarına göğüs germeye çalışanları, Tanrı ile korkutan ve bunu kendi emelleri doğrultusunda kullanan, vicdani yönden zayıf bir
grup varken, körü körüne bu ideolojiye bağlanıp, geçmişi araştırmadan, yanlışı doğruyu akli süzgeçten geçirmeden, bu bedhahlardan kurtulmanın mümkün olabileceği nasıl açıklanabilir? İnsan
beyni makine değildir ki belli bir düşünceyi herkese aşılayabilesin. İnsanlar farklıdır. Düşünceler,
fikirler farklıdır. İnsanoğlu, ebediyetten beri özgürdür.
Hâl böyle olunca, birbirini ayrıştıran bir kitlenin ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor elbet.
Aslında ayrıştırmadan ziyade, temel insan haklarının bile zedelenmesi en belirgin sonucudur bunun. Özgürlüğümüz elimizden alınıyor. Biz, biz olmaktan yoksunlaşıyoruz. Benliğimiz üzerine bir
politika izleniyor, farkında mıyız bunun? Üzerimizde yaratılmaya çalışılan psikolojik ve sosyolojik
yönden baskıların gün geçtikçe daha da artması, izlenen bu yolun temellerini daha da alevlendiriyor. Buna dur demeliyiz! Başkalarının hayatımıza hükmetmesine izin vermemiz, kendimize köle
sıfatını yakıştırmaktan başka bir şey değildir ne yazık ki.

Nesrin ÇATAK

komünikasyon >> >> iletişim
prezentasyon >> >> sunum
revize etmek >> >> gözden geçirmek
akustik >> >> yankı (bilimi)
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ISPARTA SAZAN BALIĞI DOLMASI

Ülkemizin her yöresi birbirinden güzel, hiç tatmadığımız, adını bile duymadığımız binlerce
lezzetle dolu. Bu sayımızda her ne kadar denize kıyısı olmasa da bir Akdeniz şehri olan ve genellikle göl balıklarının tüketildiği Isparta'da ilimize ait, özellikle Eğirdir gölünün balığı olan sazan balığı
dolmasının tarifini sizlere sunuyoruz. Buyurun tarifi...
Malzemeler:
2 Kg. Sazan balığı
2 su bardağı bulgur
2 kaşığı tereyağı
Yarım su bardağı sıvı yağ
2 su bardağı sıcak su
1 adet kuru soğan
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı nane
1 tatlı kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı kuş üzümü (isteğe göre)
1 yemek kaşığı dolmalık fıstık (isteğe göre)
Yapılışı:
Sazan balığı bol su ile yıkanarak temizlenir. Pilav için tencereye tereyağı eklenir. Eriyen
tereyağına dolmalık fıstık eklenerek çok az sararana kadar kavrulur. Ardından iri doğranmış kuru
soğan eklenir. Soğanlar kavrulduktan sonra kuş üzümleri de eklenerek iyice karıştırılır. Daha sonra üzerini 2-3 parmak geçecek kadar sıcak su eklenir. Su kaynayınca 2 su bardağı bulgur eklenir.
Tuz ve baharatlar da eklenerek kısık ateşte yavaş yavaş pişmeye bırakılır. Suyunu çektikten sonra
pilav bir süre dinlenmeye bırakılır. Fırın tepsisi sıvı yağ ile yağlanır. Sazan balığının ortası açılarak
alabildiği kadar iç pilav ile doldurularak balığın kuyruk kısmından başına kadar olan açık kısımları
iğne iplik yardımıyla dikilir. Önceden ısıtılmış 200 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 45 dakika, daha sonra sıcaklık 180 dereceye düşürülerek yaklaşık 20 dakika pişirilir. Maydanoz, limon ve domatesle servis edilebilir.

Hazırlayan: Serpil FİDAN NERGİZ
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Gezelim-Görelim

Tarihi
Hakkari adı, eskiden Van gölünün güneyinde ve bir bölümü de İran’a
doğru uzanan yörelere yerleşmiş “Hakkar” kabilesinin isminden gelmektedir.
Plaka kodu: 30
Arap dili, coğrafyası ve tarihlerinde bölge adı “Hakkariye” olarak geçmekte
olup, “Hakkarlar’ın Şehri” anlamına gelmektedir.
Yörede yapılan araştırmalarda ele geçen belgelerden ve çevrede bulunan kaya isimlerinden bölgenin tarih öncesi çağlarda yerleşim yeri olduğu, sırayla Sümerler, Akadlar, Urartular ve Asurluların uzun
süre yaşadıkları tespit olunmuştur. İlk çağlarda müstahkem bir kale gözüyle bakılan ve bu yüzden uzun
savaşlara sahne olan Hakkari 1514’de Çaldıran zaferinden sonra Osmanlı topraklarına katılmıştır. Birinci
dünya savaşı sonrasında 24.04.1915’de Rusların işgaline uğrayan Hakkari 22.04.1918. tarihinde kurtarılmıştır.
1926 yılında yapılan Ankara Antlaşması ile Musul dahil beş bölgesi ulusal sınırlar dışında kalan
Hakkari aynı yıl il statüsü kazanmıştır. 1933 yılında Van İline bağlanmış, 1936 yılında yeniden il statüsü
kazanmıştır.

Nüfusu: 236.581
Yüzölçümü: 7.121 km²

Hakkari Doğal Yapı
Hakkari İli, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu ucunda 42 10've 44 50' doğu boylamları ile 36
57 ve 37 48' kuzey enlemleri arasında yer alan bir sınır ilidir . İl merkezinin denizden yüksekliği 1.720 m'
dır. 9.521 km2'lik il alanı , güneyden Irak, doğudan İran toprakları ; kuzeyden Van , batıdan Şırnak illeriyle
çevrilidir.
İl topraklarını, doğudan İran sınır dağları; kuzeyden Başkale ovaları , Karadağ, Nordüz Platosu,
Terma Dağı; batısında ise Tanin dağları gibi doğal sınırlar kuşatır. İlin güneyindeki doğal sınırı eski Arabistan kütlesinin kuzeye doğru sokulan oldukça dalgalı uçları oluşturur.
Yeryüzü şekillerinin yaklaşık %88'ini dağların oluşturduğu Hakkâri illinde toprakların %86'sı tarıma elverişlidir .Bununla birlikte ekili - dikili alanın il alanı içindeki payı ancak %1.4'tür .
Türkiye topraklarının %1.2'sini kaplayan ve 1980'de 155 000 kişinin yaşadığı ilde km2'ye 16 kişi
düşmekteydi . Bu önemsiz nüfus varlığıyla ülke nüfusu içinde binde 3.5 gibi bir paya sahip olan Hakkâri
Türkiye illeri arasında sondan bir önceki sırada bulunuyordu .
İklim
Hakkâri İlinde iklim, yörelere göre de değişiklikler göstermektedir. İlin yüksek kesimlerinde Doğu
Anadolu'nun sert karasal iklimine yakın bir iklim tipi egemenken, ildeki vadi tabanında Akdeniz ikliminin
etkisi görülmektedir.bu iklim koşulları bitki örtüsünde de belirtilmekte, yüksek kesimlerdeki sert iklim,
bitkilerin gelişimini engellememektedir.buna karşılık, ildeki vadi tabanında egemen olan Akdeniz iklimi,
bu bölgelerde, susam, pirinç ve meyve yetişmesinde olanak vermektedir.

Bitki Örtüsü
Hakkâri Dağları'nda genellikle gür bir bitki örtüsü yoktur. Ancak, dağların kuzey ve güney yamaçlarıyla
vadi etekleri yer yer, orman, funda ve çalılıklarla örtülüdür. Doğal bitki örtüsün azlığına karşın dağlar,
sürekli kar altında kalan kuşağa dek bütünüyle doğal orman sınırı içinde kalır. Bölgede rastlanan ağaçlık,
parçalarından bu ormanların yaylacılık, yamaçları dikliğe ve yakacak gereksimi gibi nedenlerle yok edildiği anlaşılmaktadır.
Yer Altı Zenginlikleri
Hakkâri, yer altı zenginliklerinden yoksun bir ildir. Öyle ki Maden Teknik Arama Enstitüsü'nün il
topraklarında yaptığı araştırmalarda yalnız asbeste rastlanmıştır.
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Seyithan Gölü: Berçelan yaylasında bulunan Seyithan Gölü Hakkari’nin En çok beğenilen Turistlik yerleri arasındadır.

Meydan Medresesi: Hakkari merkez biçer mahallesinde bulunmaktadır. Vakıflar genel müdürlüğü tarafından 1984 yılında yapılan onarımdan sonra ayaktadır. Medresenin giriş kapısındaki kitabenin üzerinde
H.1112.M.1700-1701 tarihinde yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Kitabede
kim tarafından yapıldığı belirtilmemekle beraber, Hakkari hükümetinin yöneticisi olan İzzetin oğlu İbrahim Bey tarafından yapılmış olabilir.

Cennet - Cehennem Vadisi: Hakkari şehir merkezine 20 km uzaklıkta
bulunan içerisinde “Avaspı” denilen suyun aktığı Kırıkdağ, eski ismiyle Dez Vadisi… Vadinin üst kısmında yayla, yayladan sonra
“Cehennem” olarak nitelenen buzullar bulunuyor. Yurdumuzun pek
az tanınan yörelerinden biri olan Cilo Dağları’ndaki bu buzullar, doğallığıyla gerçekten görülmeye değer bir güzellik.
Şemdinli Taş Köprü: Hakkari Şemdinli ilçe merkezine 12 km., Nehri
Köyü’ne de 4 km. uzaklıkta Şemdinli Deresi üzerinde bulanan Taş
Köprü’nün kitabesi günümüze gelememiştir. Bununla beraber
Nehri’deki Kelat Sarayını yaptıran Seyyit Mehmet Sıddık tarafından
yaptırıldığı yerel kaynaklardan öğrenilmektedir.Buna göre köprü
büyük olasılıkla XIX.yüzyılın sonlarına doğru yaptırılmıştır.

Hakkari Kayak Merkezi: Bu kayak merkezi il merkezine 12 km
uzaklıkta bulunan Merga Bütan Yaylasında bulunur. Bu yayla
2700 rakımlı bir yer olup uzun bir kış geçirmektedir. İlimizde
bulunan bu kayak merkezi 2014 yıllında DAKA aracılığı ile hizmette açılmıştır. Kış mevsiminde il ve ilçelerinde birçok insan
buraya gelip doyasıya eğlenmektedirler. Sizi de buraya bekleriz.

Ore Şelalesi: İlimizde bulunan bu şelale görülmeye değer bir şelale olduğunu düşünüyoruz. Bu şelaleye yaz mevsiminde yöre halkı buraya
akın etmektedir. Serin havası, soğuk suyu, yeşilliği ve manzarası ile insanları büyülemektedir.
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Ankara Mamak Nedim İnal İlkokulu'na kitaplarımızı ulaştırıldık.
"10. yılımızda 10 Okula Kütüphane" projemiz kapsamında ikinci okulumuza da kitaplarımızı bizzat ulaştırdık. Genç Kalemler gönüllüsü, yardımsever arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde, kitaplarımızla küçük kardeşlerimizi sevindirdik. Küçük kardeşlerimizle hoş sohbetler
ederek eğlenceli zaman geçirmeyi de ihmal etmedik. Öncelikle bu ziyaretimizde bizleri yalnız bırakmayan, bu çalışma için zaman ve emeklerini bizlerle paylaşan genç yardımseverlerimiz Tuğba Zengin, Hasan Yılmaz, Eyyüp
Atay, Sinem Çimen, Rukiye Doğan, Hümeyra Demirbaş'a, okuldaki küçük
kardeşlerimize ulaşmamızı sağlayan değerli öğretmenlerimiz Şeküre Özge Elmalıoğlu'na, Genç
Kalemler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri'ne teşekkür ederiz. Bizleri bekleyen 8 okul ve onlarca
küçük kardeşimiz daha var sırada...

Künye

10. YILINDA GENÇ KALEMLER KİMDİR?


10 yıl önce Atatürk ilke ve inkılapların ışığında; onun cesaretinin, azminin ve kararlılığının ilhamıyla bugünlere gelen gençleriz
biz!!
 Ses bayrağımız Türkçemizi, kahramanlıklarla
dolu, yedi düvele boyun eğmemiş şanlı tarihimizi ve Atalarımızın bizlere bıraktığı
kültürel mirasımızı var olduğumuz sürece
ilerleyen nesillere aktarmayı amaçlayan
gençleriz biz!!
 Her durumda ve koşulda, istiklâlimize ve
Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar bütün dünyada büyük galibiyetler elde etmiş
olsalar, bütün kalelerimiz zapt edilmiş, bütün tersanelerimize girilmiş, bütün ordularımız dağıtılmış ve memleketimizin her köşesi
bilfiil işgal edilmiş olsa dahi; Türk İstiklal ve
Cumhuriyeti'ni kurtarmak için canı pahasına savaşacak gençleriz biz!!
 Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine
ve milli yapısına düşman bütün dahili ve harici unsurlarla yürütülecek fikri, ilmi ve dahi
her türlü mücadeleyi
durmadan ve yorulmadan devam ettirecek
gençleriz biz!!
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