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Tarihe Damga Vurmuş Kişiler/Olaylar
MİMAR SİNAN'IN (1490—1588)
Mimar Sinan Ağa veya Koca Mimar diye de anılan Sinan, Kanuni Sultan Süleyman dahil üç büyük Osmanlı padişahı döneminde yaşamış, dünyanın en büyük mimar
ve yapı sanatçılarındandır. Mimar Sinan’ın, 1490’da Kayseri'nin Ağırnas köyünde dünyaya geldiği rivayet edilir.
Yavuz Sultan Selim’in hükümdarlığı sırasında başlatılan Anadolu’dan da devşirme alma uygulamasıyla yirmi iki yaşında devşirilmiş, İstanbul’a getirilmiştir. Zeki,
genç ve dinamik olduğu için seçilen Sinan daha sonra ise o dönemlerde orduya asker yetiştiren Acemi
Oğlanlar Ocağı’na yerleştirilmiştir. Burada eğitim alırken mimarlığa özenmiş, vatanın bağlarında ve bahçelerinde suyolları yapmak, kemerler meydana getirmek istemiştir. Acemi Oğlanlar Ocağı’nda dülgerliği
öğrenen Sinan, yapı işlerinde çalışmış; bu çalışmalar sırasında da dönemin önde gelen mimarlarının yanında çalışma fırsatını da elde etmiştir.
1514'te Çaldıran Savaşı ve 1516  1520 arasında yapılan Mısır seferlerinden sonra, İstanbul'a
döndükten sonra Yeniçeri Ocağı'na alınan Sinan, Kanuni döneminde, 1521'de katıldığı Belgrad ve
1522'deki Rodos seferlerine katılmıştır. Bu seferler sonunda sonra subaylığa yükselmiştir.
Daha sonra Mohaç Seferi başta olmak üzere birçok sefere katılan Sinan son Bağdat seferinde,
Van Gölü'nün üstünden geçecek üç geminin yapımını başarıyla tamamlaması sonucunda, haseki unvanını
almıştır.
1536'da Prut Irmağı üstünde yaptığı bir köprüyle dikkatleri üstüne çekerek, Yüksek Dergâh Mimarları Başkanı olan ve 1539da, Mimar Acem Ali'nin ölümü üzerine onun yerine Saray Baş mimarı olan
Sinan, ölümüne kadar bu görevi sürdürmüştür.
Osmanlı'nın en güçlü çağında yaşayan ve Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat olmak
üzere, üç padişah döneminde mimarbaşılık eden Mimar Sinan, imparatorluğun gücünü simgeleyen mimarlık başyapıtlarının tasarlanıp uygulanmasında en büyük rolün sahibidir.
MİMAR SİNAN'IN TÜRBESİ
17 Temmuz 1588'de İstanbul'da öldüğünde ardından yüzlerce mimari eser
bırakan Mimar Sinan’ın beyaz taşlı, sade bir yapı olan türbesi, Süleymaniye
Külliyesi’ndeki, Haliç duvarının önündedir. Atatürk, eserlerinin etkisi ölümünden sonra da süren ve her
dönemde saygınlığını koruyan Mimar Sinan’ın, bilimsel olarak araştırılmasını ve bir heykelinin yapılmasını
istemiştir.
MİMAR SİNAN'IN ESERLERİ

Mimar Sinan’ın, Mimarbaşılığa getirilmeden evvel yaptığı üç eser dikkat çekicidir. Bunlar: Halep’te Hüsreviye Külliyesi, Gebze’de Çoban Mustafa Külliyesi ve İstanbul’da Hürrem Sultan için yapılan Haseki Külliyesidir.
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Tarihe Damga Vurmuş Kişiler/Olaylar
Mimar Sinan’ın Mimarbaşı olduktan sonra verdiği üç büyük eser, onun sanatının gelişmesinin
göstergesidir. Bunların birincisi İstanbul'daki Şehzade Camii ve külliyesidir. Mimar Sinan’ın bu eseri için
çıraklık dönemi eseri denilir.
Süleymaniye Camii, Mimar Sinan’ın İstanbul’daki en
muhteşem eseridir. Bu eser kendi söyleyişi ile kalfalık döneminde, 1550-1557 yılları arasında yapılmıştır
Mimar Sinan’ın en büyük eseri ise, 86 yaşında yaptığı ve
"ustalık eserim" diye belirttiği Edirne’deki Selimiye Camiidir (1575).
Mimar Sinan, Mimarbaşı olduğu sürece birbirinden çok değişik konularla da uğraşmıştır. Zaman
zaman eskileri restore etmiştir. Bu konudaki en büyük çabalarını Ayasofya için harcamıştır. 1573’te Ayasofya’nın kubbesini onararak çevresine, takviyeli duvarlar yapmış ve eserin bu günlere sağlam olarak gelmesini sağlamıştır.
Yaptığı eserlerin birçoğu İstanbul’da olan Mimar Sinan 84 cami, 52 mescit, 22 türbe, 57 medrese,
7 okul ve darülkurra, 17 imaret ve 3 darüşşifa, 7 suyolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 35 köşk ve saray, 6 ambar ve mahzen, 48 hamam ve kaydı olmayanlarla beraber, üç yüz elliyi aşkın yapının baş mimarlığını üstlenmiştir.

MİMAR SİNAN'IN ESERLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Mimarın çok sayıdaki eserini inceleyenler, Sinan’ın depreme karşı bilinen ve gereken tüm tedbirleri aldığını söylemektedirler. Bu tedbirlerden biri, temelde kullanılan taban harcıdır. Sadece Sinan’ın
eserlerinde gördüğümüz bu harç sayesinde, deprem dalgalarının emilmesi ve etkisiz hale gelmesi sağlanmıştır.
Mimar Sinan’ın eserlerinin bulunduğu yerlerin seçimi de ilginçtir. Zeminin sağlamlaşması için kazıklarla toprak sıkıştırmış dayanak duvarları inşa ettirilmiştir. Mesela Süleymaniye’nin temelini altı yıl
bekletmesi, temelin zemine tam olarak oturmasını sağlamak içindir.
Mimar Sinan’ın yaptığı eserlerde dehasını kullanarak herkesi şaşırtmıştır. Bunlardan bir tanesi
Mimar Sinan'ın Selimiye Camii'nin kubbesini o genişliğe oturtmak için 13 bilinmeyenli bir denklemi matematiğin bilinen 4 ana işleminden farklı beşinci bir işlem yaratarak çözdüğü söylencesidir.
Mimar Sinan, yapılarında ayrıca drenaj adı verilen bir kanalizasyon sistemi de kurmuştur. Drenaj
sistemiyle yapının temellerinin sulardan ve nemden korunarak dayanıklı kalması öngörülmüştür. Ayrıca
yapının içindeki rutubet ve nemi dışarı atarak soğuk ve sıcak hava dengelerini sağlayan hava kanalları
kullanmış. Bunların dışında yazın suyun ve toprağın ısınmasından dolayı oluşan buharın, yapının temellerine ve içine girmemesi için tahliye kanalları kullanmıştır.
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3 Mart 1878 – Osmanlı Devleti ve Rusya arasında Ayastefanos Antlaşması imzalandı.
19 Mart 1881 – Mustafa Kemal Atatürk Selanik’te doğdu.
22 Mart 1904 – Dünyada ilk kez bir gazetede (Daily Illustrated Mirror) renkli fotoğraf yayınlandı.
28 Mart 1910 – Fransız Henry Fabre tekerlekleri olmayan ve su üzerinde gidebilen ilk uçağı yaptı.
18 Mart 1915 – Çanakkale Zaferi kazanıldı.
12 Mart 1921 – İstiklal Marşı milli marş olarak kabul edildi.
1 Mart 1935 – Atatürk dördüncü kez Cumhurbaşkanlığına seçildi.
18 Mart 1965 – İnsanoğlu ilk kez uzayda yürüdü. Sovyet kozmonot Alexei Leonov, Dünya'dan
2177 km yükseklikte, Voskhod II (Gündoğumu) adlı uzay aracından çıkarak 20 dakika boşlukta
kaldı.
28 Mart 1966 – Cevdet Sunay Türkiye’nin beşinci Cumhurbaşkanı oldu.

SUDOKU

ZEKA BULMACASI
Yandaki şekilde
gördüğünüz kibritlerin 4 tanesinin yerini değiştirerek dört kare elde edebilir
misiniz?

4

ŞİİR

BİR CUMARTESİ
Bir cumartesi kalabalığı
Eski bir dostla
Anılara dokunmadan geçince
Yumru halinde
Bir yürek olmuştur
Yırtılan gökyüzünüz
Açılmıştır bilinmez boşluklara
Sanki bir kervan yolu
Bakışlarınızdaki yıldızlar
Samanyolu, yıldız yolu
Kahraman bir Maraş’tan
Geçen gece otobüsleri
Yangının burasında
Gecikmişliğin
İçinizde yanan kandilleri
Martılarla
Uzak denizlere uçmuştur
Karanlıktır
Yokuştur
Yokluktur
Anılarınızdaki tomurcuklar
Daha var olmadan göçmüştür
Bir cumartesi kalabalığı
Eski bir dostla
Anılara dokunmadan geçince
Bir genç kızın gölgesi
Yetişemediğiniz bir hayale
Dönüşmüştür
Bir delikanlıdır zaman
Gül mü, karanfil mi yanık
Kırçiçeği kadar hüzünlü
Hiç ele geçmemiştir
Zaman
Gramafonlu bir şarkının
Eteklerinde çürümüştür
Ve uyanık bir gökyüzü
Ortalarda dolaşmaktadır
Bir cumartesi kalabalığı
Eski bir dostla
Anılara dokunmadan geçince
Susmak bir töre gibi kelepçelenmiştir
Susmak
Parmağınızda bir nişanedir
Susmak öç almanın
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Güz elmasıdır
Dişlenmez
Susmak yaslanmaktır yankısız
Susmak
Garların yalnız kalabalığında
Nefes alamamaktır
Bir cumartesi kalabalığı
Eski bir dostla
Anılara dokunmadan geçince
Öyküleriniz
Yerlerde sürünmüştür
Düğümlerin en sıcak yerinde
Buzlar saçaklanmıştır
Başak sarılığına bürünen
Ilık bir yaz gecesi
Kara ayazlara geçmiştir
Trenlerden
Bir tutam saç
Kalp ağrılarına asılmıştır
İsyanlar
Selama durmuştur
Yalnızlıklara
Anlaşılmaz duruşlara
Eski bir dostla
Bir cumartesi kalabalığı
Anılara dokunmadan geçince
Tiz bir ses olmuştur
Kiraz ağaçlarında sallanan
Küpeler
Dokunulmaz bedenlerin ıslığında
Boşluğa
Bir ışık gibi yuvarlanmıştır
Bir kızın savrulamayan
Saçları
Yanağında tel tel donmuştur
Sarılamamış
Bir dost kolu
Havada beklerken
Yeni coşkuları
Irmaklarda boğulmuştur
Umutsuz bir aşk
Şenlikler içinde kaybolmuştur

Gülfidan TECE
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Yaşayan Geleneksel Mesleklerimiz

AMASYA-MERZİFON’DA YORGANCILIK
Kullanılan Malzemeler ve Araçlar:
Yorgan yapımında kullanılan malzemeler gerek iklime gerekse isteğe göre değişebiliyor. Örneğin Merzifon yöresinde kış sert geçtiği için yün daha çok tercih ediliyor. Fakat Samsun yöresinde nemin etkisinden dolayı kışlar daha yumuşak geçiyor ve bu da doğal olarak kullanılan malzemeyi etkileyerek pamuğun tercih edilmesini sağlıyor. Ayrıca müşterinin isteğine
bağlı olarak elyaf yorgan ve silikonel yorgan da dikilebiliyor.
Yün: Koyun yünü yorganın içine koyulur. Yün, teri çektiği için daha sağlıklıdır ve yorgancılıkta
daha çok tercih edilir. Ayrıca yorgana koyulacak yünün sert olmaması gerekir. Çünkü sert yün
yorganın yüzünden çıkar.
Pamuk: Özellikle kışların sert geçmediği yerlerde tercih edilir.
Elyaf: Özelliği sıcağı dışarı vermez, soğuğu da içeri vermez. Fakat petrol karışımı olduğu için
terletir ve teri çekmez. Bu nedenle sırt ve bel ağrılarına neden olur.
Silikon: Yorgan ve yastık yapımında tercih edilir.
Yorganın Yüzü İçin
Saten: Gündelik yorganda kullanılır.
Şoş (Sive): Sünnet düğünü, evlilik yorganları şoştan yapılmaktadır.
Nevresim: Gündelik yorgan yapımında kullanılır.
Astar: Yorganın alt kısmında kullanılır.
Ayrıca yorgan yapımı için yorgan iğnesi, model kalıbı, makas,
yüksük, dikiş makinesi, yorgan ipliği ve çubuk kullanılır.
Yorganın Yapım Aşamaları:
Yüz ile astar dikiş makinesinde dikilir. Depo edilen yere götürülür. Tezgahın üzerine yüz
tersinden serilir. Sonra bu yüzün üzerine uygun olarak elyaf serilir.
Elyafın serilme nedeni ise yünün yüzden çıkmaması içindir. Çünkü elyaf yünü tutar. Usta bir kenarda da yünü çubukla kabartır Bu işlem sayesinde hem yün kabarıp yumuşar hem de
içinde var olan tozdan ayıklanır. Bu çubuklarmış yün elyafın üzerine döşenir. Her tarafı eşit
olacak şekilde dağıtılır. Döşendikten sonra yorganın kösesinden başlamak şartıyla dört ucu
kıvrılır. Dört ucu kıvrıldıktan sonra astarından çevrilir ve astarındaki ağız kısmı elle dikilir. Bu
işlem büyük bir ustalık gerektirir. Sonra da yüksük takılarak iğneyle el dikişi belli olmayacak
şekilde dikilir. Yine yorganın düz ve eşit olması için yüzünden çubukların. Elle kontrol edilen
yorganın eksiği fazlası olmadığı anlaşıldığı anda ilinti denilen yeni yüzün içinde kaymaması için
aralıklı olarak dikişe başlanır. Sıcak bir şekilde ilintiye aldıktan sonra depodan dükkana getirilir
ve kenar sırası çekmeye başlanır. Bunlar bittikten sonra müşterinin beğendiği model, kalıp
yardımıyla veya yardımsız yorganın üzerine çizilir. Yorganın bütün bu işlemleri bittikten sonra
askı denilen yere asılır. Bu şekilde kırışıklığı gider ve yorgan kendini salmış olur.
Gelişen teknoloji ve hayat standartlarına karşı eski hareketliliğini kaybetmiş olsa da
yorgancılık hala geçerliliği olan bir meslektir.
Hazırlayan: Hüseyin NERGİZ
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ÖYKÜ
KÖFTE
Açlığın esiri olan bedeni titremeye başlamıştı. Tüm kokular cezbedici ve kışkırtıcıydı.
Önünde duran köfte arabasından kokular yayılmaya başladı. Cebini eline attı, son parasını
harcayabilir miydi, yetişir miydi bilmiyordu.
Saymaya ürkerek tüm bozuklukları eline döktü, cebinde kaldı mı diye yokladı. Camdaki tutarı denkleştirince guruldayan karnıyla ilerledi.
- Ayran da ister misin? dedi adam.
- Yok sağ ol, dedi.
- Kuru kuru gitmez, dedi.
- Bu kadar var, olsun yerim. Öldürmez
ya.
- Al bakalım, dedi kağıda sarılı köfte
ekmeği uzatırken. Bu da benden olsun.
Dedi ayranı da yanında uzattı.
- Sağ ol. Dedi başı öne eğilmiş.
Minnet eylemeyi sevmezdi, yokluk gururunu kör etmemiş, haysiyetini alçaltmamıştı.
Param olursa her gün senden köfte alırım dedi
içinden, koca bir ısırıkla. Birkaç ısırıkla yarılamıştı köfteyi, ayrandan koca bir yudum aldı.
Midesinin yatıştığını hissetti. Artık zevkine varabilirdi köftenin.
Kara bir köpek salyaları yere dökülerek
bir karış dili dışarıda iştahla onu seyrediyordu.
Geldiğini fark etmemişti bile. Demek yerken
onu seyrediyordu. Ekmeğin altından bir parça
attı. Anında yedi, tekrarını bekleyerek daha da
yakınlaştı koca gözleriyle. ‘çok mu acıktın, bakalım?’ dedi. Bir parça daha attı ardından bir
ısırık aldı.
- Aptal çocuk ne halt ediyorsun sen!
Ne olduğunu anlamadan köftenin baharatlarını çözmeye çalışırken irkildi.
Sesin ona hiddetlenerek arttığını anladı. Şaşkın şaşkın ne suçu olduğunu anlamaya çalıştı.
- Ne yaptım ki, ne oldu?

- Daha ne olacak yediğin pis şeylerden
ne veriyorsun Bukowski’ye?
- O kim ya? Köpek açtı, dikildi başımda
iki parça köfte verdik, suç mu?
- Alman kurdu senin bildiğin köpeklere
benzemez bu. Her şeyi yedirmeyiz biz
ona. Tasmalı köpeği doyurmak sana mı
kalmış?
- Taslamasını görmedim, sahibiysen
yanında gezdir de karnını doyur.
-Şimdi sana bir çarparım aç köpek.
Bukowski’nin yediği etle babanın maaşı
çıkar be.
- Al da itini def ol git! Bırak garibanın
başına ekşimeyi. Yoksa sana da itine de
gösteririm dünya kaç bucak.
- Sana da göstereceğim, dur sen. Zab
tayı arayım da at etinden köfte satmak
neymiş görürsün.
- Hadi oğlum başımı belaya koyma! Y
di sülalen böyle köfte yemedi, biz sizin
gibi haramzade miyiz de çocuk yerine it
doyuralım.
Elindeki bıçağı gösterince iyice ü
ken genç köpeği sürüye sürüye ilerlemeye başladı. Bir yandan da
Bukowski’ye kızıyordu. Kulaklarına dek
kızarmıştı, meydanı itibarını yitiren
zengin kumandanlarca terk ediyordu.
- Teşekkürler abi, dedi.
- Zengin veletleri işte, aldırma. Minnet
edeceğine sana çatıyor. Kimse köfteme
laf edemez! Sen niye hemen su koy
verdin bakayım. Yanaklarına inen damlaları eliyle silip, kafasını okşadı.
- Hiç, babam…

Kemal ALBAYRAK
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ÖYKÜ

KARDEŞİM İÇİN

Uzun bir yolculuktan sonra kocaman tahtadan yapılmış bir bahçe kapısının önündeydim.
Pas tutan tokmağı tutup kapıyı içeri doğru ittiğimde çıkan ağır gıcırtılar, adeta beni zamanda bir
yolculuğa götürüyordu. Sanki bu kapıdan az önce çıkmış ve eve geri dönüyormuş gibiydim. Artık
yerinde olmayan çiçeklerin bile kokusunu hissediyordum. Gözlerimi özlemle etrafta gezdirirken
babamı görüyorum ardiyenin önünde, bisikletimin patlayan tekerlerini onarıyordu; simsiyah
olmuş elleriyle. Yüzümü yukarı doğru çevirdiğimde terastaki annemle karşılaşıyorum. Karnı burnunda, sabah giyer giymez kirlettiğim elbiselerimi yıkamış onları asıyordu. Kardeşim Bahar’da
hemen yanında babamın ona tahtadan yaptığı treniyle oynuyordu. Her şey yerli yerindeydi sanki de bir tek ben aralarında değildim.
Derin bir nefes alıp hâlâ sıkıca tuttuğum kapı tokmağını bırakarak, gördüğüm hayallerden sıyrılmaya çalışıp girdim içeri. Sahibi olmayan ev yıkılır derlerdi. Evimiz yıkılmamıştı ama
üflesen yıkılacak kadar da yorgun görünüyordu. Yer yer sıvaları dökülmüş, mavi pervazlarının
rengi solmuştu. Muhtemelen evimizin boyunu aşan ıhlamur ağacımızın dallarının vurduğu bir
kaç camı da kırılmıştı. Çantamdan çıkardığım anahtarı kapının kilitine doğru uzatırken, hem hüznü hem de mutluluğu bir arada yaşayan kalbim, göğüs kafesimden çıkacakmış gibi hızlı atıyordu.
İçeri girdiğmde özlemini iliklerime kadar hissettiğim annemin yemeklerinin kokusunun yerini,
toz ve rutubet kokusu almıştı. Ağır adımlarla unuttuğum her köşesini kontrol ederek gezinirken,
boş duvarlarda geçmişin sesi ve annemin silüeti canlanmıştı yeniden.
...
Annemin kulaklarımı sağır edici çığlıklarıyla uyanmıştım. Korku dolu gözlerle bana bakan
Bahar'a yatağından çıkmamasını söyleyerek annemin yanına gittim. Yatağında acı içinde kıvranıyor, alnından akan boncuk boncuk terler göz yaşlarına karışıyordu. Bir solukta "korkma" dedi
bana. "Korkma kardeşinin yanına git." Annem korkma diyordu ama ben korkudan ağlamaya başlamıştım bile. O sırada arkamdan gelen babam beni kolumdan çekiştirerek odama götürdü.
"Sen kardeşinle ilgilen, birazdan yeni bir kardeşin daha olacak." dedi, endişeyle bakan gözleriyle. Bu sözler içimi biraz da olsa rahatlatmıştı. Hâyâl meyal Bahar'ın doğumunu da hatırlar gibi
olmuştum. Babam çıkarken odamızın kapısını örtmüştü ama yine de yan odadan gelen sesleri
duyuyorduk. Bahar'ı kucağıma sıkıca basarken ellerimle kulaklarını kapatmaya çalışıyordum.
Merdivenlerden gelen koşuşturma seslerinin ardından büyükannem ve bir kaç komşumuzun
sesini duymuştum. Babam onları yardım için çağırmış olmalıydı. Annemin sesi her geçen dakika
daha da yükseliyordu sanki. Bu çığlıkları duymaya artık dayanamamış Bahar'la birlikte bahçeye
inmeye karar vermiştim. Merdivenlerden aşağı inerken annemlerin odasına doğru gitmek
isteyen Bahar'ı zor zaptediyordum. Babam başını tahta korkuluklara yaslayarak merdivenlerin
başında oturuyor ve dua ediyordu. Daha çıkış kapısına gelmemiştik ki evin içi bir an da büyük bir
sessizliğe kavuştu. Sessizliği ilk bozan merdivenlerden yukarı doğru koşan babamın ayak sesleri
olmuştu. Ne olduğunu anlamaya çalışırken acı bir çığlık daha yankılanmıştı evin duvarlarından.
Fakat bu defa sesin sahibi babamdı.
...
Tıpkı o gün gibi çivilenmişti ayaklarım yere. Üstelik elinden sıkıca tuttuğum kardeşim de
yoktu yanımda. Yıllar sonra yuvamda yapayalnızdım. O gün cesaret edip çıkamamıştım yukarı
ama şimdi çıkıyordum. Basamakları ağır ağır çıkarken, çıkışımın aksine buradan son kez inişim
canlanmıştı gözümde.
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...
Sırtımda içerisinde kıyafetlerimin olduğu okul çantam, elimde babamdan kurtarabildiğim annemle Bahar'ın olduğu bir fotoğraf. Sadece bir fotoğrafı kalmıştı annemle Bahar'ın bir
karede yer aldığı, çünkü babam hepsini yakmıştı. Bu fotoğrafı gizlice almıştım. Babamı elinde
bavuluyla kapıda görünce hızlıca cebime sakladım. Yalvarmanın yakarmanın bir çaresi olacağı
yoktu ama yine de son kez ayaklarına kapanıp yalvarmıştım babama gitmeyelim diye. Ama babam betonlaşmış suratıyla, kaşını bile oynatmadan tutup kolumdan kaldırmıştı beni. Buz tutmuştu sanki kalbi. Evimizden ilk gidenler biz olmamıştık. Annem doğum yapmaya çalışırken, gelişini beklediğimiz kardeşimle birlikte can vermişti.
...
Kasabamızda bir doktor yoktu ve doktorsuzluktan hayatını kaybetmiş ilk kadın annem de
değildi. Tüm bunları yıllar sonra daha iyi anlayabilmiştim tabii ama ne o gün ne de şimdi anlayamadığım, anlamak istemediğim tek şey Bahar'ın bu evden gidişiydi.
...
Annem öldükten sonra babam bir sessizliğe bürünmüştü. Kimseyle konuşmuyor, işe gitmiyor, neredeyse odasından hiç çıkmıyordu. Büyükannem, amcam ve eşi bizim her türlü ihtiyacımızla ilgileniyordu. Kardeşimle ben annesizliğe alışmaya çalışırken, babasızlıkta çekiyorduk.
Akşam olunca amcamlar bahçe duvarımızla bitişik olan evlerine geçiyor, biz büyük annemle aynı
yatakta uyuyorduk.
Annemi kaybedeli yirmi gün olmuştu ve babam nihayet dışarı çıkmıştı. Güneş batmaya
yüz tutmuştu ki amcamla beraber çıkageldiler. Babam o gün ilk defa gelip saçlarımı okşamıştı
ama hemen yanımda duran Bahar’ın yüzüne bile bakmamıştı. Bahar bu durumu fark edebilecek
durumda değildi, henüz iki yaşını bile doldurmamıştı ama onun adına ben çok üzülmüş, bir o
kadar da şaşırmıştım.
Bizi bahçede bırakıp hep beraber eve girdiler. Çok geçmeden büyükannemin sesini duydum; beni çağırıyordu. Kardeşimin elinden tutmuş içeri girmek üzereyken, kapıda beliren amcan onu kucağına aldı. Ortada bir gariplik olduğunu hissetmiştim. Yengemin elinde iki büyük
poşet vardı, üstelik içinde Bahar’ın en sevdiği oyuncakları. Önce onları almaya çalıştım ellerinden; ‘’Bahar’ın onlar’’ dedim, ‘’sen götürürsen ne ile oynayacak?’’ Sonra bahçe kapısına doğru
hızla giden amcamın peşinden koştum. ‘’Kardeşimi nereye götürüyorsun?’’ diye bağırdım. Tuttum kollarından, bacaklarını tekmeledim. Babama, büyükanneme bağırdım koşup yardım etmeleri için ama kimse gelmiyordu. Herkes mi sağır olmuştu yoksa benim mi sesim çıkmıyordu bilmiyordum. Beni duymayan babam Bahar’ın ağlamalarını da mı duymuyordu? Arkamdan bir elin
beni hızla yere sermesiyle tüm gücümü kaybetmiş, Bahar’ın bu evden çıkışını da göz yaşları içinde seyretmekten başka hiçbir şey yapamamıştım.
...
Kardeşimle beraber kaldığımız odada yere çökmüş tıpkı o günkü gibi ağlıyordum şimdi.
...
Hemen ertesi gün yanımıza iki valiz alıp biz de tereketmiştik evimizi. Babam kapıyı kilitledikten sonra anahtarların yedeklerini büyükanneme teslim etmişti. Ben biraz önce gitmemek
için ayaklarına kapandığım babamın elini tutmayı reddetmiş onu arkasından takip ediyordum.
Son kez öpmesine izin vermediğim büyükannemse ağlayarak arkamızdan su döküyordu. Belki
Bahar’ı son kez görürüm umudumsa, babamın ters yöne dönmesiyle son bulmuştu. Arasıra arkasından gelip gelmediğimi kontrol etmek için dönüp bana bakan babam, nihayet bir açıklama
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yapmaya karar vermişti. Ankara’da bir iş bulmuş ve artık orada yaşayacakmışız. ‘’Peki ne zaman
dönüp Baharı geri alacağız?’’ diye sorduğumda, aldığım cevap karşısında olduğum yerde kalakalmıştım yeniden. ‘’O artık amcanların kızı olacak. Hem onlar da çocukları olmasını çok istiyordu. Ona çok iyi bakacaklar merak etme’’ dedi. Adını bile söyleyemediği kızına artık ‘’o’’ diyordu.
Son kez başını bile okşamadığı bir yabancı yerine koymuş ‘’o’’ diyordu. O…
Çaresizce babamın peşine takılıp gitmiştim ama giderken de kardeşim için geri döneceğime dair söz vermiştim kendime. Üstelik verdiğim söz sadece bu da değildi; kasabamıza doktor
olarak dönecektim. Artık orada kimse doktorsuzluktan ölmeyecekti. Mezuniyetimden sonra ilk
iş kardeşimin telefon numarasını bulmuş, öncelikle ona yıllardır görüşmedikleri amcasının kızı
olduğumu ve oraya gelip kendisiyle buluşmak istediğimi söylemiştim. Gerçekleri yüzyüze geldiğimizde söyleyecektim. Ankara’dan ayrılırken babama sadece bizden çaldığınız kardeşliğimizi
geri almak için dönüyorum demiştim. Bana karşı çıkmasını beklerken evimizin anahtarlarını elime tutuşturmuştu.
...
Bahçe kapımızın açılışını duyunca heyecanla yerimden fırlayıp bir çırpıda aşağıya koştum. Karşımda on dokuz yaşında tıpkı annemize benzeyen çok güzel bir genç kız duruyordu. O
ilk defa gördüğü amca kızına şaşkın ve sevecen dolu gözlerle bakarken, ben yeniden koşup
boynuna sarılmıştım bile.

Bahire BAYRAKTAR

Charles DİCKENS’ın Hayvan Sevgisi
Charles Dickens sağlam bir hayvanseverdi. Evi,
daha doğrusu çiftliği Ali Baba’yı aratmayacak cinstendi;
iki kuzgunu; ikisi St. Bernard, ikisi Newfoundland, biri
spanyel, biri mastiff, biri Pomeranian olmak üzere yedi
köpeği; bir kedisi, bir kanaryası ve bir de midillisi vardı.
Dickens, “Grip” adlı kuzgununa öyle düşkündü ki öldüğünde gömmemiş, doldurtup çerçevelettirerek duvarına asmıştı. İnanmayanlar Grip’i Philadelphia Free
Library’de görebilir.
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ŞİİR

EMZİRİN ÖLÜ DOĞMUŞ ÇOCUKLARI
savasin cocuklarina
Emzirin ölü doğmuş çocukları
günahları kutsal
nar rengine dönsün gökyüzü
daralsın gecenin nefesi
tanrılar aldattı
tanrılar yarım koydu üvey evlatlarını
emzirin ölü doğmuş çocukları
Hiçbir kefen gözlerinin rengine uymaz
hiçbir günah bu kadar beyaz doğmaz
emzirin ölü doğmuş çocukları
şebnem damlaları dokunacak daha
dudaklarına
daha söğüt gölgesinde soluklanacaklar
bir diğer gezegende âşık olacaklar
gökyüzü onların
yeryüzü ten değiştirecek ellerinde
emzirin ölü doğmuş çocukları
çölün uykusunda bir başına koymayın
emzirin ölü doğmuş çocukları
onları unutmayın ....

Özgür LALEOĞLU
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PENCEREDEN BİR TAŞ GELDİ (MAMOŞ) YÖRESİ:ELAZIĞ

Elazığ’ın koca Mustafa paşa Mahallesinde
oturan Bekir Hoca’nın genç ve güzel bir
eşi vardır. Bekir Hoca Harput’ta namusu
ve iyiliğiyle tanınan bir kişilik tabi bu
arada. Karısı ise gençliğinden olacak,
komşularından soylu bir ailenin oğlu
yakışıklı Mamoş ile ilişki kuracak kadar
toydur.
Mamoş’la Bekir Hoca’nın karısı
arasındaki ilişki giderek alevlenir, etraf da
bunun farkına varmaya başlar. Amma ve
lakin bu ikisi olaylardan habersizdir.
Fırsat buldukça buluşur, konuşup
eğlenirler. Bekir hoca ise bunun nereye
varacağının hesabını yapmaktadır.
Bir gün Bekir Hoca karısına Harput’a
gideceğini ve akşam dönmeyeceğini
söyler. Bunu fırsat bilen kadın Mamoş’u
eve davet eder. Yer içer eğlenirler. Ama
tabii Bekir Hoca’nın Harput’a gittiği filan
yoktur. Karanlık bastırınca eve gelir,
kendi anahtarıyla kapıyı acar, bunların
bulunduğu odaya girer. Girer girmez de
tabancasını ateşler. Mamoş’u kalbinden
karısını da ağzından vurarak öldürür,
sonra da gider teslim olur. Adil bir heyetin
eve gelip olayı yerinde incelemesinden
sonra duruşma sonunda Bekir hoca beraat
eder.

Pencereden bir taş geldi
Ben zannettim Mamoş geldi
Uyan Mamoş uyan uyan
Başımıza bir iş geldi
Eyvah Mamoş eyvah eyvah
Tabip getir yarama bak
Evlerinin önü kavak
Yağmur yağar ufak ufak
Kör olasın Bekir Hoca
Ağzımdaki kurşuna bak
Eyvah Mamoş eyvah eyvah
Tabip getir yarama bak
Penceresi yeşil yaprak
Mamoş giyer siyah kalpak
Kör olasın Bekir Hoca
Yatağımız kara toprak
Eyvah Mamoş eyvah eyvah
Tabip getir yarama bak
Mamoş urban tutayım mı
Hayrın için satayım mı
Mezarında boş yer var mı
Ben de girip yatayım mı
Eyvah Mamoş eyvah eyvah
Tabip getir yarama bak
Evlerinde koyun kuzular
Vuruldum ben yaram sızılar
Öldüğümü aramam ben
Yetim kaldı yavru kızlar
Eyvah Mamoş eyvah eyvah
Tabip getir yarama bak

Hazırlayan: Hanım FİDAN
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ARAŞTIRMA

ATATÜRK’Ü ANLATAN EN İYİ KİTAPLAR
KURTULUŞ / Falih Rıfkı ATAY
Evet on sekizinci yüzyılın sonlarından beri kurtuluş yolları arıyoruz. Altı ihtilal yaptık. Doğru ‘teşhis’ koyan ve doğru ‘tedavi’ yolu
gösteren yalnız Atatürk devrimciliği olmuştur.” Falih Rıfkı Atay
Atay bu kitabında, III. Selim dönemi ile 27 Mayıs 1960 tarihleri arasında gerçekleşen altı ihtilalle bu ihtilallerin Türk insanına kazandırdıkları ve kaybettirdikleri hakkındaki görüşlerini dile getiriyor.
Milli Mücadele yıllarına birebir tanıklık eden Atay, eserinde Türkiye
Cumhuriyeti’nin birçok konuda hâlâ bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi verdiğine değinmekte ve bunlar için asıl çözüm yolunun sağ ve
sol görüşten ziyade, Atatürkçülükte olduğunun altını çizmektedir. Bu
eser Falih Rıfkı Atay’ın gözünden Atatürk sonrası Türkiyesi’nin de bir
panoraması…
ZEYTİNDAĞI / Falih Rıfkı ATAY
Zeytindağı, insanın kanını donduran tarihi bir süreci "bir imparatorluğun çöküşünü" o zamana göre en duru Türkçeyle karşımıza
getiriyor. Kitapta Mehmetçiğin Yemen'de, Aden'de, Kanal'da,
Gazze'de, Arap Çölleri'nde nasıl kırıldığını, yenilgiden sonra bir vagon
dolusu "mecidiye altınını" nasıl bıraktığımızı hayretler içerisinde okuyacaksınız.
“Cemal Paşa'nın emir subayı olarak, o günlerde en yakınında
olan Falih Rıfkı, Zeytindağı kitabıyla tarihimize bir ibret belgesi bırakırken, her biri destan olabilecek, askerin günlükleri ve adeta kumar masasında kaybedilen Ahmetlerin, Mehmetlerin hikayeleri tüylerinizi ürpertecek.
Bu kitabı okumak adeta bir borçtur ve bir vazifedir.” Behçet Kemal ÇAĞLAR
"...Falih Rıfkı'nın son eseri Zeytindağı, Cumhuriyet devri edebiyatının en büyük hâdiselerinden birini teşkil etti. Falih Rıfkı'nın bize hatırlattığı devir, Türk milletinin geçirdiği ve geçirebileceği felâket devirlerinin en facialısı, en dehşetlisi ve ruha en çok bezginlik verenidir. Eğer, muharririn keskin ve yüksek zekâsı bu devir üstüne berrak bir aydınlık gibi aksetmemiş olsaydı, biz
ona doğru başımızı çevirip tekrar bakmak arzu ve cesaretini kendimizde bulamayacaktık." Yakup
Kadri KARAOSMANOĞLU
"... Zeytindağı'nı seve seve okudum. Zaten başladıktan sonra bırakmak kabil değil. Bence
bu yeni kitabında Falih Rıfkı'nın üslubu, öbür kitaplarından daha göz kamaştırıcıdır ve zannedersem en güzel haline vâsıl olmuştur. Zeytindağı, bugünkü Türkçe ile ne kadar kuvvetli anlatım yapılabileceğine sağlam bir delildir." Nurullah ATAÇ
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ARAŞTIRMA

HANGİ ATATÜRK / Attila İLHAN
"Mustafa Kemal'in gözünde, eylemin 'meşruluğu' demek,
halkça onalanmış olması demektir. Yoksa Kongreleri, Büyük Millet Meclisi'ni anlamak ve açıklamak mümkün olamazdı. Şu sözlerini bir de: '... Bir devreye yetiştik ki, onda her iş meşru olmalıdır.
Millet işleri de ancak milli kararlara dayanmakla, milletin genel
duygularına tercüman olmakla gerçekleşir.' Siz Osmanlı ülkesinde, 'milli kararlara dayanmak', 'meşruluğu' bunda aramak ne
demektir bilirmi misiniz? Padişahı ve Halifeyi silmek, hiçe saymak demektir! Mustafa Kemal, Amasya Tamimi'nden itibaren,
Osmanlı meşruluğunu reddetmiş, tarihsel meşruluğu önemsemiştir. Buysa 'ihtilâl'in ta kendisidir." Attilâ İlhan
GAZİ PAŞA / Attila İLHAN
2005'in son aylarında yitirdiğimiz Attila İlhan'ın son romanı GAZİ PAŞA, 2006'nın İlk
günlerinde okuruyla buluşuyor.
Kurtuluş Savaşı'nın en hareketli günlerini Mustafa Kemal'in yaşamı içinde anlatan roman, Kuvay-ı Milliye'nin İzmir'e girişi,
Trakya'nın geri alınması ile bitiyor.
Mustafa Kemal, Latife Hanım, Fikriye Hanım, İsmet Paşa,
Hoca Paşa {Fevzi Çakmak) Mustafa Suphi, Çerkez Ethem, Kazım
Karabekir... tümü çok yakından bildiğimiz isimler Attila İlhan kurgusu ile romana girip çıkıyorlar.

Hazırlayan: Kemal ALBAYRAK

Bunları Biliyor musunuz? - Dil Bilgisi Kuralları!
Ek Fiilin Yazılışı
Ek fiilin çekimli biçimleri (idi, imiş, ise) ayrı yazılabildiği gibi bitişik olarak da yazılabilir.
Ünsüzle biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında i ünlüsü düşer, ayrıca büyük ünlü uyumuna
uyar: yorgun-du (yorgun idi), güzel-miş (güzel imiş), gelir-se (gelir ise) vb.
Ünlüyle biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında araya y ünsüzü girer ve
başındaki i ünlüsü düşer, ayrıca büyük ünlü uyumuna uyar: sonuncu-y-du (sonuncu idi), yabancı-ymış (yabancı imiş), ne-y-se (ne ise) vb.
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ÖMER SEYFETTİN (1884—1920)
Ömer Seyfettin (11 Mart 1884; Gönen, Balıkesir - 6 Mart
1920, İstanbul), Türk yazar, asker, öğretmen.
Türk edebiyatının önde gelen hikâye yazarlarındandır. Türkiye kısa
hikâyeciliğinin kurucu ismidir. Ayrıca edebiyata Türkçülük akımının
kurucularındandır. Türkçede sadeleşmenin savunucusudur.
Hayatı:
11 Mart 1884 yılında Gönen, Balıkesir'de doğdu. Yüzbaşı Ömer Şevki Bey'le, Fatma Hanım'ın ikisi küçük yaşlarda ölen dört çocuğundan biridir. Öğrenimine Gönen'de bir mahalle
mektebinde başladı. Ömer Şevki Bey'in görevinin nakli dolayısıyla Gönen'den ayrılan aile İnebolu ve 'Ayancıktan sonra İstanbul'a geldi.
Ömer Seyfettin, önce Mekteb-i Osmanî'ye, 1893 ders yılı başında Askerî Baytar Rüştiyesi'nin subay çocukları için açılmış özel sınıfına kaydedildi. Bu okulu 1896'da tamamlayarak Kuleli Askeri İdadisi'ne yazıldı. Daha sonra Edirne Askerî İdadîsi'ne naklolarak eğitimine arkadaşı Enis Avni ile birlikte burada devam etti. İlk edebi çalışmaları olan şiirlerini Edirne’deki
öğrenciliği sırasında yazdı.
1900'de İdadî'yi bitirerek İstanbul'a döndü ve Mekteb-i Harbiye-i Şahâne'ye başladı.
İstanbul’da Mecmua-i Edebiye dergisinde şiirlerinin yayımlanmasıyla yayın dünyasına girdi.
1903 yılında Makedonya'da çıkan karışıklık üzerine "Sınıf-ı müstacele" denilen bir hakla okulundan imtihansız mezun oldu.
İzmir
Ömer Seyfettin, mezuniyetten sonra piyade asteğmeni rütbesiyle, merkezi Selanik'te
bulunan Üçüncü Ordu'nun İzmir Redif Tümeni'ne bağlı Kuşadası Redif Taburu'na tayin edildi.
1906'da İzmir Jandarma Okulu'na öğretmen olarak atandı. Bu vesileyle İzmir'deki fikrî ve edebî
faaliyetleri ve bunlar içerisinde yer alan gençlerle tanışma fırsatı buldu. Nitekim batı kültürünü
tanıyan Baha Tevfik'ten Fransızca bilgisini artırmak için teşvik gördü; Necip Türkçü'den ise sade
Türkçe ve millî bir dille yapılan millî edebiyat konusunda fikirler edindi.
Selanik ve Genç Kalemler dergisi
Ömer Seyfettin Ocak 1909'da Selanik Üçüncü Ordu'da görevlendirildi. Manastır,
Pirlepe, Köprülü, Cumâ-yı Bâlâ kasaba ve köylerinde görev yaptı. Razlık (günümüzde Bulgaristan'da) kasabasının Yakorit köyünde bölük komutanlığı yaptı. Balkan çetecilerinin Türk düşmanlığını dile getirdiği ‘’Bomba’’, ‘’Beyaz Lâle’’, ‘’Tuhaf Bir Zulüm’’ adlı hikâyeleri bu görevleri
sırasında edindiği izlenimler sonucu yazdı. Yazıları ve hikâyeleri İstanbul’da ve Selanik’te çıkan
çeşitli dergilerde takma isimlerle yayımlandı. Ali Canip’e yazdığı meşhur mektubu da bu sırada
Yakorit’te yayımlanmıştır. Ömer Seyfettin’in dil konusunda görüşlerini özetleyen bu mektup,
Yeni Lisan hareketinin başlamasına vesile olmuştur.
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1910 yılında Ziya Gökalp’in de arzu ve tavsiyesi ile tazminatını ödeyip askerlik görevinden ayrıldı. Hayatını yazar ve öğretmen olarak sürdürmek üzere Selanik’e yerleşti. Rumeli’nin tek Türk
bilim ve edebiyat dergisi olarak Selanik'te çıkarılan Hüsün ve Şiir dergisinin ismi Akil
Koyuncu'nun istek ve ısrarı üzerine Genç Kalemler'e çevrildikten sonra 11 Nisan 1911'de Ömer
Seyfettin'in Yeni Lisan isimli ilk başyazısı imzasız olarak yayınlandı.
Balkan Savaşı ve esaret
Genç Kalemler yazı heyetini oluşturanlar Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine dağılmak zorunda
kaldı. Ömer Seyfettin’in sivil hayatı bir yıl kadar sürmüştü. Yeniden orduya çağrılan yazar,
Yanya Kuşatması'nda esir düştü.
Atina yakınlarındaki Nafliyon kasabasında geçen on aylık esareti sırasında sürekli okudu. Mehdi, Hürriyet Bayrakları gibi hikâyelerini bu dönemde yazdı. Hikâyeleri Türk Yurdu'nda
yayımlandı. Esareti süresince gerek okuyarak, gerekse yaşayarak yazarlık hayatı için önemli olacak tecrübeler kazandı.
İstanbul ve Türk Sözü Dergisi
Ömer Seyfettin 1913'te esareti bitince İstanbul'a döndü. 23 Ocak 1913'te Enver Paşa'nın organize ettiği Bâb-ı Âli Baskını'na katıldı. Daha sonra askerlikten ayrıldı, yazarlık ve öğretmenlikle
hayatını kazanmaya başladı. Türk Sözü dergisinin başyazarlığına getirildi ve burada Türkçü düşüncenin sözcülüğünü yapan yazılar yazdı.
1914 yılında Kabataş Sultanisi'nde öğretmenlik görevine başladı ve bu görevini ölümüne kadar
sürdürdü. 1915'te İttihat ve Terakki Fırkası ileri gelenlerinden Doktor Besim Ethem Bey'in kızı
Calibe Hanım'la evlenmiştir. Bu evlilik Fahire Güner isimli bir kız çocuğuna rağmen 1918'de bozulunca tekrar yalnızlığına döndü.
Son yılları
1917'den ölüm tarihi olan 6 Mart 1920'ye kadar geçen zaman birçok olumsuz duruma rağmen
verimli bir hikâyecilik dönemini içinde olmuştur. Bu dönemde 10 kitap dolduran yazar 125 de
hikâye yazdı. Hikâye ve makaleleri Yeni Mecmua, Şair, Donanma, Büyük Mecmua, Yeni Dünya, Diken, Türk Kadını gibi dergilerle Vakit, Zaman ve
Koşma
İfham gazetelerinde yayınlandı. Bir yandan öğretmenlik görevini sürdürdü.
Ey Türk Genci! Aç gözünü azıcık
Etrafına bir dikkat et, gördüğün
Ölümü
Hayal değil, hakikattir, pek açık,
Hastalığı 25 Şubat 1920'de artınca 4 Mart'ta hastanePusu kurmuş herkes sana bak bu gün!..
ye kaldırıldı. 6 Mart 1920'de hayatını kaybetti. ÖnceMedeniyyet ateş, demir eliyle
den teşhis edilememiş olmakla beraber, yapılan otopsi
Kan taşırtan, yuva yıkan seliyle
sonucunda hastalığının "şeker" olduğu anlaşılmışİlerliyor elektrik piliyle,
tır. Naaşı önce Kadıköy Kuşdili Mahmut Baba MezarlıYapılır mı uçurumda hiç düğün!
ğı'na defnedilmiştir. Mezarı 23 Ağustos
1939'da Zincirlikuyu Mezarlığı'na nakledilmiştir. En
Artık uyan, keyif zamanı değildir,
yakın arkadaşı Ali Canip Yöntem, onun hayatını ve miİçtiklerin bade değil, hep zehir,
zacını anlatan, en kuvvetli hikâyelerini içeren Ömer
Kuvvetlenip Garb'i korkut ve sindir,
Seyfettin ve Hayatı adlı bir kitap yazdı ve bu kitap
Galip gel de, sonra, Türk'üm de öğün!..
1935 yılında yayımlandı.
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Kitap

1923 Kuruluş Ayarlarına Dönmek / Sinan MEYDAN
Kurucu Aklı Anlamak ve Kuruluş Ayarlarına Dönmek
“Kuruluş Ayarlarına Dönmek”, kurucu tecrübeden, Atatürk’ün
bağımsızlık ve uygarlık savaşından ilham alarak geleceğe
dönmektir.Türkiye Cumhuriyeti’nde “kuruluş ayarlarına dönüşü”
zorunlu kılacak şey, temel kurucu ayarların bozulmasıdır:
“Yalnızca ufku görmek yetmez, ufkun ötesini de görmek gerekir,”
diyen Atatürk, ufkun ötesini görerek, gelecekte bir gün “kuruluş
ayarlarına dönmek” gerekebileceğini düşünmüştü. Gelecekte Türkiye
Cumhuriyeti’ni, ne zaman, nasıl ve kimin kuruluş ayarlarına
döndürmesi gerekeceğini ise, 1927’de söylediği Nutuk’un sonundaki “Gençliğe Hitabe”de açıkça
dile getirmişti. Bu anlamda “Gençliğe Hitabe”, kuruluş ayarlarına dönüş şifresidir.
Sinan Meydan, (d. 1975, Artvin), Türk tarihçi ve yazar.
İlk ve orta öğrenimini Artvin ili Şavşat ilçesinde yapmıştır. Yüksek öğrenimini 1993-97 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde tamamlamıştır.
1997 yılından beri Eski Türk Tarihi, Atatürk ve Cumhuriyet tarihi üzerine araştırmalar yapmakta
olan Meydan, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarih Ana bilim
Dalında master yapmıştır.

triblex >>>> üç katlı
ultraviyole >>>> mor ötesi
eyeliner >>>> göz kalemi
provoke etmek >>>> kışkırtmak

acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır: bir şeyi uzun süre elde
edemeyen kimse, daha sonra o şeyden ne kadar çok edinirse edinsin
yine kendisine yetmeyeceği kanısında bulunur.
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DENEME
TURİZM NASIL OLMALI?
Turizm kültürümüzü yaymak, kendimize ve diğer toplumlara tanıtmak için güzel bir araçtır. Bunu yaparken en yararlı olacak şekilde yapmak önemlidir.
Turizmde çalışan kişilerin eğitimli ve kültürlü olması ve geçici olmaması ön koşul diyebiliriz. Çünkü kültürümüz konusunda bilgisi olan çalışanlar yabancı konuklarımıza kendimizi daha iyi
tanıtacak ve merak uyandıracaktır.
Çalışanların eğitiminde farklı kültürler de öğretilerek turistlere karşı önyargılar azaltılmalı, farklılıklara saygı gösterilmelidir. Ayrıca turist onun kültürünü bildiğinizi hissederse daha yakın
hissedecektir.
Size Datça’da bir tatil köyünde, 2011 yılında yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum:
Tatil köyünde yerli ve yabancı turistler vardı. Sürekli yabancı müzik çalıyordu. Kişiler bizim müziğimizi, kültürümüzü görsümler, buından da zevk alsınlar diye. Ben de DJ’yle konuştum.:
“Şurada kendi kültürümüzü tanıtalım. Kendi müziklerini dinliyorlar. Evet, müzik evrenseldir.
Ama arada 1 saat da kendi müziğimizi dinleyelim.” dedim. DJ ”Benim arşivimde Türkçe müzik
yok.” deyince telefonumdaki Neşet Ertaş, Orhan Gencebay, Zeki Müren, Behiye Aksoy, Kamuran
İnan şarkılarını çalabileceğini söyledim. DJ çalmaya başladı ve kimseden şikayet gelmedi.
O arada eşim geldi: “Niye söyledin? Tepki alırsın.” diye serzenişte bulundu. Ben de “Büyüğü, küçüğü, herkese sordum. Bir tepki almadım.” dedim. İnsanlar da hoşnut kaldı.
Bunu 2. gün söylemiştim. 3. ve 4. günde de söyledim ve çaldılar.
Şimdi de 2009 yılında Silifke’de yaşadığım bir olayı aktarmak istiyorum:
Deniz kenarında bulanan bir mekandı. 2. günü DJ’yle yukarıda anlattığıma benzer bir konuşma yaptım. Onun bilgisayarından Türkçe müzik vardı. Kabul etti. Kendinin ve dinleyicilerin
beğendiğini görünce sonraki günlerde kendiliğinden “Şimdi Erkan Bey’in müzik terapisini dinleyeceğiz.” diyerek anons geçiyordu.
İki örneğin de bize gösterdiği DJ ve çalışanlar kültürlü, bilgili olursa bunu ben söylemeden yaparak kültürümüzü aktarmış olurlar.
Yöresel oyunlarımız
Hepimiz bir yere gittiğimizde oranın tarihini, kültürünü ve dilini öğrenmek isteriz. Bu
noktada turizm yerlerinde müziğimizin yanında yöresel oyunlarımızın da gösterilmesi turistleri
memnun edecektir. Ancak yine yukarıda değindiğim gibi, bunun da eğitimini almış kişilerce yörenin kurallarına göre, doğru oynanması önemlidir.
Erkan ÖZÜSEVEN
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IĞDIR - TAŞ KÖFTE
Ülkemizin her yöresi birbirinden güzel, hiç tatmadığımız, adını bile duymadığımız binlerce
lezzetle dolu. Bu sayımızda Doğu Anadolu Bölgemizde yer alan Iğdır ilimize ait, taş köfte yemeğinin tarifini sizlere sunuyoruz. Buyrun tarifi...

Malzemeler:













500 gr kemiksiz et
1 çay kaşığı sarıkök
1 tatlı kaşığı salça
1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
1 çay kaşığı karabiber
3–4 dal maydanoz
½ kuru soğan
1 çay bardağı lepe (nohutun ortadan bölünmüş, kabuğu soyulmuş halidir)
1 çay bardağı pirinç
1 yumurta
1 orta boy patates
1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:
Et dövme taşında tokmakla dövülür. (Kıyma olarak da kullanılabilir.)
Et iyice dövüldükten sonra salça ayçiçeği yağı, ince ince kıyılmış maydanoz, lepe ve pirinç ete karıştırılıp yoğrulur. Yoğrulmuş etin üzerine
sarı kök, karabiber serpilip yumurta kırıldıktan sonra tekrar yoğrulur.
(Köftelerin pişerken dağılmaması için iyice yoğrulması gerekir.) Yoğrulduktan sonra et avuç içinde yuvarlanarak orta boy bir patates büyüklüğünde köfteler hazırlanır. Diğer yanda margarinle ince kıyılmış soğan kavrulur. Salça, su eklenip suyun kaynaması beklenir. Su kaynayınca köfteler suya ilave edilip beş dakika kadar kaynatılır. Sonra patatesler 5-6 parçaya bölünerek yemeğe eklenir. Tuzu da eklenip bir süre daha kaynatılır. Patatesler pişince ateşten alınır.

Hazırlayan: Serpil FİDAN NERGİZ
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Gezelim-Görelim

Nüfusu: 106.000
Alan kodu: 286
Yüzölçümü: 938 km²
Plaka kodu: 17

Çanakkale, Kuzeybatı Anadolu'da, kendi adıyla anılan boğazın kıyısında yer alan bir kenttir.
Merkez ilçe nüfusu 2015 yılı verilerine göre 122.613 kişidir. Troya
kalıntılarının bulunduğu ildir.

Tarihçe:
İlin eski merkezi Biga olup, Cumhuriyet döneminde, Çanakkale Savaşlarında kazanılmış
olan zaferlerden dolayı ilin ismi ve merkezi Çanakkale olarak değiştirilmiştir. İlin isminin kökeni
ise yörede çok gelişmiş olan çanak-çömlek zanaatinden gelir. Şehrin iki simgesi hâline gelen Kale
-i Sultaniye ile çanakçılık özdeşleşince de şehir "Çanakkale" olarak adlandırılmaya başlanmıştır.
Kültür:
Çanakkale, binyıllar boyunca farklı toplumların egemenliğinde kalmış, gerek mimarisinde
gerek yaşamda onlardan izler taşımaktadır. 1970'li yıllardan itibaren yapılmaya başlayan ticari
yatırımlarla ildeki geleneksel toplum yapısı yerini hızla modernize kente bırakmıştır. Ticari yatırımlarla ulaşım kolaylaşmış ve şehrin görünümünün değişmesi böylece başlamıştır. Bugün Çanakkale Türkiye'nin en modern çevrelerindendir. Geniş kaldırımları, temiz caddeleri, bakımlı binaları ile örnek bir şehirdir. Henüz altyapısı tam oturmamışsa da kültürel anlamda Çanakkale ili
Türkiye de önde gelen çevrelerdendir. Toplumda çekirdek aile yaygındır. Toplum, Manaviar,
Türkmen ler, Pomaklar, Yörükler, Bulgaristan göçmenleri ve az sayıda Kumuk Türklleri ve
Çerkes ile Boş- nak'tan oluşur. Boşnak ve Yörükler genelde tarım ile uğraşırlar. Fakat halk etnik
yapıya göre ayrılmamış birlik içinde yaşamaktadır. Fakat her toplum kendi kültürel yapısını korur. İl ve ilçe merkezlerinde büyük ölçüde modern giyim örnekleri benimsenmiştir. Kırsal kesimden gelen bayanlar, beyaz yemeni adı verilen eşarp ve şalvar ile siyah naylonumsu kumaştan
pardösü giyerler, kırsal kesim erkeklerinde ise baskın giyim türü, pantolon, ceket ve kaskettir.
Yörede erkeklerin şalvar giydiği pek görülmez. Çanakkale'de üretilen başlıca gıda ürünleri, şarap, zeytin, sardalya, peynir helvası ve keşkektir.
Turizm:
Her yıl 25 Nisan'da düzenlenen Anzac Günü'nde Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen
binlerce turist bölgeye akın etmekte, turizm genellikle Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu, Truva Savaşı'na ev sahipliği yapmış Truva Antik Kenti ve Assos Antik Kenti üzerine odaklıdır.
Çanakkale ilinde 1963 yılından beri her yılın ağustos ayında Uluslararası Troia Festivali gerçekleşmekte, çeşitli sanatsal faaliyetler yapılmaktadır. Her iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Çanakkale Bienali de Çanakkale ilinin kültür, sanat ve turizmine katkı sağlamaya aday bir
etkinliktir.
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Gezilecek Yerler:
Truva Antik Kenti: Truva veya Troya (Hititçe: Vilusa ya
da Truvisa, Yunanca: Τροία [Troia] veya Ίλιον [İlion], Latince: Troia veya Ilium) Kaz Dağı (Antik İda Dağı)
eteklerinde, Çanakkale il sınırları içinde yer alan tarihî
kent. Homeros tarafından yazıldığı sanılan iki manzum destandan biri olan İlyada'da bahsi geçen Truva Savaşı'nın gerçekleştiği
antik kenttir. 1870'lerde Alman amatör arkeolog Heinrich
Schliemann tarafından Tevfikiye köyü civarında keşfedilen antik
kentte çıkan eserlerin çoğu günümüzde Türkiye, Almanya ve Rusya'dadır. Antik kent, 1998 yılından beri Dünya Miras Listesi'nde,
1996 yılından beri de Milli Park statüsündedir.
Çanakkale Deniz Müzesi: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunmaktadır. Anıtkabir Müzesi gibi birinci sınıf askerî
müze statüsünde olup, halka açıktır. Çanakkale Deniz Müzesi;
Çanakkale il merkezinde 1915 Deniz ve Kara Savaşları’nın anlatımına yönelik bir bilgilendirme kompleksinin bulunmaması nedeniyle bu ihtiyacı karşılamaya yönelik çalışmalar sonucunda 18
Mart 1915 Deniz Zaferinin 67. yıl dönümünde açılmıştır. (18
Mart 1982 tarihinde)
Çimenlik Kalesi: Fatih Sultan Mehmet tarafından 1461-62 yıllarında İstanbul’un savunulması amacıyla boğazın en dar yerine yaptırılan iki kaleden biri olan Kala-i Sultaniye, daha sonraki dönemde şehrin nüvesini oluşturmuştur. Zaman içinde doğan ihtiyaçlara göre tadil edilmiş, özellikle 19. yy.’da boğaza
paralel batı sur duvarları yıkılarak çağının silah teknolojisine
uygun top mevzileri ve cephanelikler inşa edilmiştir. 1915
Çanakkale Savaşlarında da Merkez Savunma Grubu’nun sevk
ve idare mevkii olmuştur.
Aynalı Çarşı: 1889 yılında İkinci Abdülhamid’in padişahlığı
sırasında, Çanakkale’nin önde gelen Yahudi ailelerinden birinin üyesi İlya Halyo tarafından inşa ettirilmiştir. Doğrulanamayan bir iddia ise çok daha önceleri yapıldığıdır. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde Çarşı’dan söz edilmektedir. İlya
Halyo ise söz konusu çarşıyı onartmış ve kullanıma açmış
olabilir.
Çarşı Mart 1915’de Gelibolu çıkartması sırasında bombardıman ve yangınlarla tahrip olmuş. 1918-1921 yıllarında İngilizlerin Çanakkale’yi işgali sırasında, İngilizler atlarının barınacağı mekan olarak “Aynalı Çarşı’yı
uygun görmüşler ve “ahır” olarak kullanmışlardır. 1921’den sonra bir dönem, giriş kapısı dışında
büyük ölçüde yıkık kalmış ve çarşı olarak kullanılmamıştır. Resmi kayıtlarda bedesten arsası olarak yer almaktadır. Daha sonra arsaya 14 dükkan inşa edilmiştir. 1934’de Yahudilere yönelik saldırı ve yağma olayları sırasında kapının üzerinde yer alan kitabe sıvayla kapatılmış, 1967 yılında
Sadi Fenercigil’in başkanlığında sırasında temizlenmiş ve bugünkü görünümü ortaya çıkmıştır.
Aynı yıl kadastro uygulaması yapılarak çarşının krokisi çizilmiştir.
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10. YIL KUTLAMASI: ANITKABİR RESMİ TÖREN VE
“İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ VE TARİHTE GENÇ KALEMLER” KONULU SÖYLEŞİ
Genç Kalemler Derneği olarak, 12 Mart 2007 yılında başladığımız “Genç Kalemler” yolunda 10. Yılımıza ulaştık. Acısıyla tatlısıyla, hüznüyle sevinciyle binlerce anının, yüzlerce
başarının, ömürlük dostlukların vücut bulduğu Genç Kalemler çatısı altında, bugün, 10. Yılımıza girerken nice başarılara, nice dostluklara yelken açmanın ümidini taşıyoruz.

Bu ümitle Genç Kalemler olarak 10. yılımızı Atamızın huzurunda, ona verdiğimiz sözleri yineleyerek kutladık. 11 Mart 2017
Cumartesi günü Saat 13:30'da başlayan resmi törenle, Atamızın huzuruna çelenk bıraktıktan sonra, tüm Türk gençliği adına
Anıtkabir Özel Defteri'ne kendisinin açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimize ant içtiğimizi not düşerek sonlandırdık.
Ayrıca tören programından sonra Genç Kalemler Derneği gönüllü
ve emektarlarımızın katılımlarıyla gerçekleştirilen söyleşi programında, Türkiye Gaziler Evi'nde Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve
Edebiyatı Öğr. Üyesi Yrd. Doç Dr. Serdar ODACI hocamızla birlikte
"İstiklal Marşımızın Kabulü ve
Tarihte Genç Kalemler" konulu
söyleşimizi gerçekleştirdik. Söyleşiden sonra 10. yıl yemeğimizi
yiyerek 10.yıl pastamızı derneğimizi nice on yıllara ulaştırmak
dileğiyle kestik.

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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LOGOMUZ (İMLEĞİMİZ) YENİLENDİ!!
Genç Kalemler Derneği, 10. yılına girerken tamamıyla yenilenme hareketine başlamıştır.
Yeniliğin verdiği enerjiyle daha büyük ve başarılı işler yapacağımıza olan inancımızdan ötürü, ancak bu yenilenme hareketinin
kökleri ve tarihi ile de bağını koparmadan gerçekleştirilmesi gerektiğinin bilincinde olarak kendime yepyeni bir logo (imlek) tasarladık. Yeni logomuz hem daha
çağdaş çizgiler taşırken, hem de
derneğimizin bu güne kadar kullandığı logo ile benzer yazı karakterlerini kullanarak eskisiyle bütünlük taşımaktadır.
Ayrıca yeni logomuzda bulunan kalem simgesi de derneğimizin
gücünü, kuruluş felsefesi itibariyle tarihte yer alan Genç Kalemler edebiyat akımından aldığını vurgulamaktadır.

GENEL AĞ SAYFAMIZ DA (İNTERNET SİTEMİZ) YENİLENDİ!!
www.genckalemler.org.tr bağlantı adresinden erişebileceğiniz genel ağ sayfamız artık
çok daha zengin.
Genç Kalemler Derneği’nin kurulduğu
günden bu yana düzenlediği tüm etkinliklerle
ilgili bilgilere erişebileceğiniz sayfamızda, geçmiş
yıllarda çıkardığımız yayınlar ve Bi’ Molalarımıza
da ücretsiz tam metin erişim sağlayabiliyorsunuz.
Ayrıca sayfamızdan derneğimizle ilgili
tüm güncel duyuruları takip edebileceğiniz gibi,
sayfa üzerinden derneğimize üyelik başvurusu
yahut etkinlik gönüllüsü başvurusu da gerçekleştirmeniz mümkün.

Künye
Yayın Adı: Bi’ Mola Yayın Türü: Süreli (Aylık)
Tarih - Sayı: Mart 2017-27 Yayıncı: Genç Kalemler Derneği.
Yayın Ekibi: Bahire Bayraktar, Erkan Özüseven, Gülfidan Tece, Hanım Fidan, Hüseyin
Nergiz, Kemal Albayrak, Özgür Laleoğlu, Serpil Fidan Nergiz, Ümit Zafer Nekiş,
İletişim: www.genckalemlerdernegi@gmail.com
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