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19 MAYIS 1919!
Atatürk’ün Samsun’a Çıkmadan Evvel Yaverine Söyledikleri Mayıs 1919, İstanbul-Şişli’deki evde:
-Zatı devletlerinizin yaverleri olarak refakatinize memur edilmem sebebiyle bahtiyarım Paşa Hazretleri!
Paşa hafifçe gülüyor:
-Hadi, diyor, hazırlığa başla, birkaç güne kadar yola çıkıyoruz.
-Çok kalacak mısınız Paşam, yoksa teftişi müteakip dönecek misiniz?
Asrın ve tarihin en büyük iradelerinden biri, büyük ve eşsiz asker, yaverinin gözleri içine bakarak şöyle
diyor:
-Hayır, dönmeyeceğiz çocuk! Validene ve kardeşlerine veda et. Dönmeyeceğiz!

Tarih 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal'in, dönmemek üzere yola çıktığı gündür. Türk milletini
hem sömürgeci devletlerin hain planlarından hem de "hasta adam" Osmanlı İmparatorluğu'nun
acziyetinden kurtararak milletin kendi kaderini kendisinin tayin etmesi ve tam bağımsız olarak yaşamlarına devam etmesini sağlama uğruna "Ya İstiklal; Ya Ölüm!" parolasıyla yola çıktığı gündür bu
gün.
Tarih 19 Mayıs 1919. Tüm dünyaya örnek olacak, sömürge altında ezilen küçük devlet ve
milletlerin yüreklerine bağımsızlık tohumlarının ekilmesini sağlayacak, sömürgeci devletlerin her
türlü olanaklarının bağımsızlık inancı karşısında anlamsız ve yetersiz kaldığı bir mücadelenin, savaşın
ilk adımının atıldığı gündür bu gün.
Tarih 19 Mayıs 1919. Korkunun, karamsarlığın, mağlubiyetin ve çaresizliğin içerisinden umudun, cesaretin, inancın ve azmin güneşinin doğduğu gündür bu gün.
Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında kafasında Cumhuriyet'i kurmuş, buna
inanmış ve bu doğrultuda da planlarını hazırlamıştı. Küreselleşen dünyada, sömürge devletlerin hızla daha da büyüdüğü, onların çıkarları uğruna milyonlarca insanın öldü(rül)düğü, onların güçlerinin
katlanarak büyümesi için talan edilen doğanın ve canlıların vahşice katledildiği günümüz dünyasında, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini bir an bile bırakmamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür
ve bağımsız olarak yaşamına devam etmesi kesinlikle bu anlayış ve mücadeleye bağlıdır! Bu mücadelede içine düşeceğimiz her türlü korku, yılgınlık ve yorgunluk anında 19 Mayıs 1919 gününü ve
sonrasındaki bağımsızlık inanç ve mücadelesini hafızalarımızda canlı tutmalı, gücümüzü ve inancımızı 19 Mayıs'tan, 23 Nisan'dan, 30 Ağustos'tan, 29 Ekim'den almalıyız. Tarih, 19 Mayıs günü atılan ilk
adımdan 29 Ekim günü resmileşen halkın egemenliğini eline almasından da göstermektedir ki; cesaretle, inançla ve azimle girilen her türlü mücadele başarıya ulaşacaktır.
Varoluş amacımız, 19 Mayıs günü bu topraklara, bu milletin düşüncelerine ve kalplerine ekilen bağımsızlık tohumlarının, özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüterek ve geliştirerek
tarihin ilerleyen sayfalarına taşımaktır. Bu uğurda mücadelemizin değişmeyecek temeli, kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün " Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur." sözleridir.
Ümit Z. NEKİŞ
Genç Kalemler Derneği Yön. Kur. Bşk.
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29 Mayıs 1453: İstanbul, Osmanlı Devleti tarafından alındı.

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




4 Mayıs 1928: Türkçe resmi dil olarak kabul edildi.



9 Mayıs 1936: Mussolini İtalya’da diktatörlüğünü açıkladı.



10 Mayıs 1944: Nelson Mandela, Güney Afrika’nın ilk siyah lideri oldu.

1 Mayıs 1948: Hürriyet gazetesi, Sedat Simavi tarafından İstanbul’da
kuruldu.




9 Mayıs 1955: ‘Anneler Günü’ Türkiye’de ilk kez kutlandı.

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




1 Mayıs 1964: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) kuruldu.

SUDOKU

ZEKA
BULMACASI
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19 Mayıs Anısına

19 Mayıs’ın Gençlik ve Spor Bayramı Olması
Gençlik ve Spor Bayramı, ilk kez 24 Mayıs
1935’te "Atatürk Günü" adı altın-da kutlanır.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 19
Mayıs girişimleri neticesinde bu bayram
SPOR bayramı haline gelir. Beşiktaş Jimnastik
Kulübü kuru-cu üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni bu
bayramın isminin "19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı" olmasını teklif etmiş ve Atatürk bu
isim onaylayınca kabul edilmiştir. 20 Haziran
1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı
12 Eylül 1980 darbesinden sonra, Milli Güvenlik Konseyi tarafından "Atatürk'ü Anma ve Gençlik
ve Spor Bayramı" olarak yeniden değiştirilmişti

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

Atatürk bir konuşmasında “Ben 19 Mayıs’ta doğdum.” Demiştir.
Ulu önder Atatürk’ün bağımsızlık ışığını yaktığı
19 Mayıs’ı doğum günü olarak kabul etmesi,
19 Mayıs’ın tarihimizdeki yerini ve önemini
en iyi biçimde yansıtmaktadır.
Çünkü 19 Mayıs ülkenin mutlu geleceği için atılan ilk adımdır.
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Tarihe Damga Vurmuş Kişiler/Olaylar
OKTAY SİNANOĞLU (1935—2015)
1935’te doğan Sinanoğlu, 1953’te Atatürk tarafından
1928 yılında kurulmuş TED Yenişehir Lisesini burslu olarak okudu ve birincilikle bitirdi. Okulun bursuyla kimya mühendisliği
okumak üzere ABD’ye gitti. 1956’da ABD Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Kimya Mühendisliği’ni birincilikle bitirdi.
1957’de Massachusetts Institute of Technology’yi
(MIT) 8 ayda birincilikle bitirerek Yüksek kimya Mühendisi oldu. 1960’ta Yale Üniversitesinde
“asistant professor” (yardımcı doçent ) olarak çalışmaya başladı.
26 yaşında iken atom ve moleküllerin çok elektronlu kuramı ile “associate
professor” (doçent) ve 50 yıldır çözülemeyen bir matematik kuramını bilim dünyasına kazandırdı
ve “full professor” ( profesör ) unvanını aldı. Bu unvan ile modern üniversite tarihinin ve Yale
Üniversitesi tarihinin en genç profesörü oldu.
1964’te ODTÜ’ye danışman profesör oldu. Yale Üniversitesi’nde ikinci bir kürsüye daha
profesör olarak atandı. Dünyada yeni kurulmaya başlayan Moleküler Biyoloji dalının ilk birkaç
profesöründen biri oldu. (Watson ve Crick sarmal modelindeki dna sarmalının çözelti içinde o
halde nasıl durduğunu keşfeden adam – solvofobik kuvvet ) Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’ne üye olarak seçildi. Buraya seçilen ilk ve tek Türk oldu.
İki defa Nobel’ e aday gösterildi. Boğaziçi Üniversitesi’nde danışman profesörlüğe atandı.
1968’de ODTÜ’de Kuramsal Kimya Bölümü’nü kurdu.
Birçok ülke üniversitelerinin onur üyeliğine seçilen ve buralarda konuk profesör olarak
çalışan, aynca Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı’na (NATO) bağlı kuruluşlarda atom fiziği dersleri verdi. Sinanoğlu ABD’deki çeşitli kimya kuruluşlarının ödüllerinin yanı sıra 1966 TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü, 1977’de de Sedat Simavi Vakfı Fen Bilimleri Ödülü’ nü kazandı ve Amerikan Sanat
ve Bilim Akademisi’ne seçilen ilk Türk oldu.
Moleküler biyoloji alanında da, bazların hidrofobik yerleşmesi ve DNA’nın çözelti içinde
niteliğini yitirmesi, suyun ve öbür çözücülerin bipolimer yapılar üzerindeki etkisi, ayrışma enerjileri ve moleküller arası kuvvetlere ilişkin çalışmaları Sinanoğlu’na dünya çapında ün kazandırmıştır. K. Wiber ile birlikte yayımladığı Sigma Molecular Orbital Theory (Sigma Molekül Yörüngem- sisi Kuramı), K. A. Brueckner ile birlikte yayımladığı Three Approaches to Electron
Correlation in Atoms (Atomlarda Elektronlararası Etkileşime Üç Yaklaşım) ve 1978’de yayımladığı Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü başlıca yapıtları arasındadır.
“Sırf üniversite bitirdi desinler diye, ananız babanız Amerika’da mastır yaptı diye öğünebilsin
diye yükseköğrenime gitmeyin. Sonunda ancak kendinizi kandırırsınız.
Temel gayeleriniz, kendinizin ufak çıkarları ötesinde, kendiniz dışında, bu ülke, bu ulus, Türk
Dünyası, Avrasya, insanlık için olsun. Yüksek hedefleriniz için çalışın. O zaman, kendi durumunuz da kendiliğinden düzelecektir.” Prof. Dr. Oktay SİNANOĞLU
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ÖYKÜ

Aşkın Yanık Rengi
Her seven
Sevilenin boy aynasıdır
Sevmek
Sevilenin o aynaya bakmasıdır.
Ö. ASAF
Aşkla ilgili ne çok söz söylenmiş ne çok şiir yazılmış ne çok şarkı bestelenmiş ne çok felsefe üretilmiş.
Ne kadar insan varsa o kadar da aşk çeşidi olduğu düşüncesi, bir o kadar da yorum olacağı gerçeğine götürüyor bizi. Ayrılığın, olanaksızlığın, engellerin bol bol beslediği bir duygu olan
aşkın, seçilmiş zamanlarımızın rengiyle bezenerek bize unutulmaz öyküler sunduğunu da özellikle anımsamak gerekiyor.
Hiçbir şey bizi hüzünlü bir aşk öyküsü kadar çemberine alamaz. Bu öyküleri okurken, dinlerken, düş gücümüzle beslenen en acıklı görüntüleri yaratmakta da üstümüze yoktur hani...
Öyküyle özdeşleşirken kırmızıdan sarıya, mordan yeşile renklerle sarmaş dolaş oluveririz. Belki
de yanık kırmızıda bir süre dururuz. Sonunda acının rengini bulsak da pembeyi baş tacı etmek
için elimizden geleni yapar, hayallere konan bir kelebek oluruz âdeta.
Bir zamanlar; gazetenin, radyonun, televizyonun olmadığı dönemlerde öykü ve roman
ihtiyacını sağlayan anlatıların peşinde; anlatılması günlerce, gecelerce süren, âdeta arkası yarın programlarının üretildiği çağlarda “halk hikâyecileri” vardı. Bu kişiler, özel yeteneklerle donanmış olarak, dinleyenlerini heyecana gark eden serüvenleri dile getirirlerdi. Bir kere ozan nitelikleri vardı bu kişilerin. Ayrıca güzel konuşurlardı, sözcük dağarcıkları zengindi. Her öyküyü
kendilerine özgü anlatımlarıyla güzelleştirirken düş güçlerinin genişliğini de bu öykülere taşırlardı. Böylece gelişen, büyüyen öyküler; anlatıcılarının beslediği şaheserler olarak, edebiyatımızın
önemli bir alanına hizmet eder, yazıya geçirilmeyi beklerdi.
“Aşk, yiğitlik ve eşkıya” hikâyeleri gibi bölümlere ayrılan bu anlatıların oluşumu destanlara benzer. Dede Korkut geleneğini sürdürdüğünü düşündüğümüz bu öykülerde de düzyazı anlatımların arasında - Dede Korkut öykülerinde olduğu gibi - manzum bölümler vardır. Aslında
bunları halk yaratmıştır ve bunların üzerine yüzyılların birikimi eklenmiştir. Hatta her öykü bulunduğu yörenin şivesiyle söylenmiştir, ağız özellikleri bile eklenmiştir.
Türkçenin en güzel biçimde kullanıldığı bu öyküler, edebiyatımızın folklorik yönünü güçlendiren çok zengin örneklerdir. Bunların içinde halkın en çok rağbet ettiği “aşk hikâyeleri” ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Arzu ile Kamber, Ferhat ile Şirin, Asuman ile Zeycan, Emrah ile Selvihan, Âşık Garip ile Şah Sanem gibi öykülerdir bunlar.
Böylesine özgün aşk öyküsü kahramanlarımız varken gençlerimiz bir kültür yozlaşmasıyla en büyük aşk olarak herhalde “Romeo ile Juliet”i biliyorlar. Aslında Eflatun Cem Güney tarafından derlenen, hatta yeniden yaratılan Âşık Garip’i okusalar, buradaki Türkçenin güzelliğine
mutlaka hayran olacaklardır. Gerçi operada, balede, müzikallerde bu ünlü aşk öykülerinden >>>
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örneklere rastlıyoruz. Ancak bunlar düz televizyon izleyicisi olan büyük kitleye ulaşabiliyor mu
acaba, diye sormak da yerindedir sanırım.
Bu öykülerin çoğunda “Hak Âşığı” bir erkek kahraman vardır. Rüyasında bir “pîr” gören
kahraman, kendisine sunulan “aşk bâde”sini içer. Ayrıca yine rüyasında aşkı peşinde diyar diyar
dolaşacağı, dünyalar güzeli sevgilisini de görür. Onun uğrunda cefalar çeker. Son derece de masum ve duru bir aşk yaşayan sevgililer, engellerle boğuşur durur. Bu arada kahramanlarımızın –
özellikle erkek kahramanın- dili çözülür; saz eşliğinde duygularını, acılarını söylerken köy köy,
yöre yöre dolaşır durur. Ezgileri dinleyenlerin yüreğini dağlar. Türk halkı bu aşklara saygı duyar.
Ozan niteliği kazanmış kahramanlar, yüreğinde sevdasıyla gördüğü güzellikleri dile getirdiği gibi
yaşanan haksızlıkları da ortaya koyar. Gezgin olan Âşık, başka diyarlara ulaştıkça ününü artırarak, kendini bu biçimde kanıtlar.
İşte bu öykülerden biri de “Kerem ile Aslı”dır. Konusuna bir göz atalım isterseniz.
İsfahan Şahı’nın ve hazinedarının çocukları yoktur. Dualar yapılır, dileklerde bulunulur. İki
baba, çocukları olursa birbirleriyle evlendirmek üzere anlaşır. Şah’ın bir oğlu olur. Adını “Ahmet
Mirza” koyarlar. Bir keşiş olan hazinedarın da bir kızı olur. Adını “Karasultan” koyarlar.
Keşiş, çocuklar doğmadan önce verdiği sözden caymak için çareler düşünür. Caymak istemesinin
nedeni de din ayrılığıdır. Kızının öldüğünü söyleyerek Şah’ın hizmetinden ayrılır, üç günlük uzaklıktaki Zengi Köyü’ne yerleşir.
Aradan epeyce bir zaman geçer. Çocuklar büyümüştür. Ahmet Mirza, bir gece, rüyasında
Karasultan’ın elinden “ aşk badesi” içer.
Delikanlı bir gün çok yakın arkadaşı Sofu ile beraber ava çıkar. Şahini elinden kurtulup
bir bahçeye iner. Onu almak için bahçeye giren delikanlı, orada gergef işleyen bir kız görür. Kızın,
rüyasında gördüğü güzel olduğunu anlar. Kızla konuşur. O andan itibaren alevlenen bu sevda,
delikanlının adını “Kerem”, kızın adını da “Aslı” yapar.
Kerem artık yemeden içmeden kesilir. Yaşlı bir kadın aracılığıyla Kerem’in sırrı öğrenilir.
Şah, oğlunun yüzünü güldürmek için çırpınmaktadır. Şah’ı çiğneyemeyen keşiş baba, karar verebilmek için süre ister. Bu süre içinde karısını, kızını alıp onların bulamayacağı bir yere doğru yola
çıkar. Kerem de arkadaşı Sofu ile birlikte onların peşine düşer. Artık bundan sonra bir kovalamaca başlar. Kerem’in Aslıhan’ı bulmak için bütün Anadolu’yu baştan başa gezmesi, elinde sazı,
dilinde sözü ile bir ozan olması böyle geçekleşir. Her yerde, herkese Aslı’nın izini sorar. Kuşlardan, ceylanlardan, ağaçlardan, dağlardan, çiçeklerden yardım ister. Zaman zaman onun izini
bulur ama bulmasıyla kaybetmesi bir olur. Acısı arttıkça aşkı büyür.
Aslı ile ailesinin Kayseri’de olduklarını öğrenen Kerem, burada Keşiş’in zindancıbaşı, karısının da dişçi olduğunu öğrenir. Diş çektirmek için evlerine gider. Başını Aslı’nın dizine koyup otuz
iki dişini de çektirir. Ağzından boşanan kanları silmek için çevresini çıkarınca, Aslı onun Kerem
olduğunu anlar, anasına söyler. Kerem Tanrı’ya yalvarır. Kendi sevgisinin dörtte birinin bu kıza
verilmesini ister. Kerem hem bilge hem de keramet sahibidir, duası kabul edilir. Aslı, onun boynuna sarılır. Müslüman olur.
Geceleyin, gizlice Keşiş’in evine gider Kerem. Yakalanır, zindana atılır. Öldürülmek istenmesine kadı fetva vermez.
>>>>>
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Kayseri Beyi’nin kız kardeşi Hasene Hanım, Kerem’in bir Hak Âşığı olduğunu kanıtlamak
için bir gül bahçesinde kırk tane kızın arasına yırtık pırtık giysiler içindeki Aslı’yı da alır. Kerem, o
kadar kızın içinde Aslı’yı hemen tanır. Hasene Hanım, Kayseri Beyi’ni ikna ederek Aslı’yı Kerem’e
almasını sağlamak ister fakat Keşiş, Aslı’yı Halep’e kaçırır. Oraya ulaşan Kerem, yakalanarak Paşa’nın huzuruna çıkarılır. Paşa, Kerem’in azatlısıdır. Bunu anlayan Paşa, kızı Kerem’e almak için
güçlerini seferber eder.
Keşiş çaresizdir, kızı verir. Ancak Aslı’ya büyülü bir giysi hazırlar. Baş başa kalan âşıklar
için vuslat zamanıdır. Aslı’nın giysisindeki düğmeleri çözmeye başlayan Kerem, bitmeye iki düğme kala düğmelerin yeni baştan iliklendiğini görür. Büyülü giysinin düğmeleri bir türlü çözülmez.
Tan ağarmaya başladığı sırada Kerem, yürekten bir “ah” çeker. Ağzından bir ateş çıkar, tepesinde de dumanlar görünür. Aslı, ateşi söndürmeye çalışır, ama ne mümkün, Kerem kül olur. Paşa
Keşiş’i öldürtür. Aslı, Kerem’in külleri başında kırk gün kırk gece bekler. Küller etrafa dağıldıkça
saçını süpürge yapıp toplamaya çalışır. Bu arada bir kıvılcımdan saçları tutuşur, cayır cayır yanar. Yalnızca o zaman Aslı’nın külleri Kerem’in küllerine karışarak birleşmelerine olanak sağlar.
(1)
Bu öyküden hareketle kullanılan bir deyimimiz vardır: “Yandı Kerem’in arpa tarlası!”. Gerçekleşmeyen hayaller, sonuçlanmayan işler, karşılıksız aşklar için kullanılır. Ayrıca tutkunun aşırılığını anlatmak için de “Kerem gibi yanmak” deyimi yaygındır.

Nazım Hikmet ne diyordu “Kerem Gibi “ şiirinde…
“-Kül olayım / Kerem gibi / yana yana
Ben yanmasam / sen yanmasan /
biz yanmasak / nasıl çıkar / karanlıklar / aydınlığa”
Aşkla aydınlık kardeştir, ikisinden de güç, ısı ve ışık yayılır. Hüznün safran sarısına boyansa da etrafımız, terazinin yaşam kefesinde ağır basması bizim için bir ferahlıktır. Ve böylesi acıların aşkla bezenmiş doğası, bize geçmişin süzgecinden yayılan bir nefeslik yaşam sevinci sunar.
Belki de Sezai Karakoç gibi düşünebiliriz.
‘’Anladım onlar ölmediler
Ölüm adına
Ölüm maskesi takınarak
Dönüştüler bir ışığa.’’
( 1 ) Edebiyat ve Tenkid Sözlüğü (M.N.Özön)

Gülfidan TECE
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Yaşayan Geleneksel Mesleklerimiz
ANKARA’DA AHŞAP OYMACILIĞI
Oymacılık; kerestenin birtakım aletlerin yardımıyla ve şekillendirilmesiyle yapılan geleneksel
bir meslektir. Oymacılık sanatının en fazla kullanıldığı alan süslemedir. Oymacılıkta en önemli şeyler el
becerisi, dikkat ve sabırdır. Ahşap oymacılığının pek çok alt dalı vardır: oymacılık-kakmacılık, kıl testere
ile oymacılık gibi.
Kullanılan Malzemeler ve Yapım Aşamaları
Ahşap oymacılığında kullanılan malzeme, kayın, gürgen, kavak, çam gibi ağaçlardan elde edilir.
Bu ağaçların kullanılma nedeni ise oymacılığa elverişli yumuşaklıkta ve dayanıklılıkta olmasıdır. Akdeniz
ve Karadeniz bölgesinde yetişen bu ağaçlar kesilip kereste haline getirilir. Daha sonra doğal olarak veya
fırında kurutularak ağacın nem oranı azaltılır. Bu şekilde üretim sonrası ortaya çıkacak çatlak, ağacın
dönmesi vb. fiziksel değişimlerin oluşması engellenir. Sonra bu keresteler özel makinelerden kalınlığı
0,5-1 mm olmak kaydıyla dilim dilim doğranır.
El emeğine dayalı bu meslekte kullanılan aletler: iskarpela, düz kalem, tahta tokmak, testere,
kıl testere vb.dir.
Ahşap oymacılığının bir türü olan kıl testere ile oymacılık şu şekilde yapılır: Hazır kontrplaklar
yapılacak eşyanın boyutuna göre seçilir. Örneğin: 20x30 cm ölçülerinde bir tepsi yapacağımızı düşünürsek bu boyuttaki kontrplak alınır, her iki yüzünü kaplayacak şekilde kaplama cinsine göre tutkal sürülerek pres edilir. Bu tablaya uygun desen seçilir. Seçilmiş olan desen, karbon kağıdı yardımıyla tabla üzerine çizilir. Tablaya çıkan desenin bazı yerleri matkap aracılığıyla delinir. Bu işlemden sonra kıl testerenin ucu bu delikten geçirilir, tel mandalına sıkıştırılır. Oyulacak desen kıl testere ile oyulur. Kuruduktan
sonra işkenceler sökülür, taşan tutkallar temizlenir. Yeniden çerçevenin zımpara işlemi yapılır. Hazırlanmış 2 adet ahşap kulp beyaz tutkal sürülerek tepsinin iki yanına işkenceyle sıkılarak tutturulur. Kuruduktan sonra işkenceler sökülür, zımpara ile temizlenir. Tepsinin ağaç cinsi, açık renkli ise koyu tonlarda, hazır pinoteks boya ile boyanarak koyulaştırılır. 1-2 saat kuruması beklenir, sonra üzerine 2 kat
hazır cam cilası sürülür. Cila, boyanın uzun süre rengini korumasını ve tepsinin dış etkilerden korunmasını sağlar. Tepsi kuruduktan sonra kullanıma hazır hale gelir.
Kıl testere oymacılığı: hediyelik süs eşya, tepsi, avize, abajur, sehpa derecelik, masa üstü isimliği, ayna kenarı süslemeleri, çeyiz sandığı, peçetelik, makyaj, baharat kutusu vb. yapımında kullanılır.
Ahşap oymacılığının bir başka biçimi de oymacılık-kakmacılıktır. Bu iş el ile ve sınırlı kişi tarafından yapılmaktadır çünkü dekupaj makineleri ile seri üretime geçilmiştir. Elde üretimde tahta tokmak, iskarpela, düz kalem, kıl testere, testere gibi aletler kullanılır. Düz kalem; ucu metalden yapılmış,
farklı genişliklerde olan kalem şeklinde bir alettir. Ucu bileği taşında bileğilenir. Bu alet tahta tokmakla
beraber oyma işlerinde kullanılır. Tahta tokmakla düz kalem üzerine vurmak suretiyle istenilen desen
ahşap üzerine oyulur. Bir de düz kaleme benzer yarım daire şeklinde metal, oyuk bir kalem vardır. Bu
da ‘’oyma kalem’’ diye adlandırılır. İskarpela denilen alet ise bu aletlere benzerdir ve düz yerleri oymak
veya düzeltme yapmak için kullanılır. Dekupaj makinesi ise sonradan bu aletler arasına girmeyi başarmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle mekanik testerenin yerini bu makine almıştır. Ahşabı kesmek, boyutlarını düzeltmek için elektrikle çalışan el testeresi kullanılır.
Oymacılık-kakmacılık da masif ağacı diye tabir edilen kereste üzerine yapılır. Oyulacak nesne
(masa ayağı, dolap kapağı, sandık üstü gibi) için desen seçilir. Desen karbon kağıdı yardımıyla ahşaba
aktarılır. Ahşap üzerindeki desen ve kabartmalar düz kalem ve iskarpela kullanılarak oyulur. Desen tamamlanır. Üzerine zımparalama işlemi yapılarak boyanır. Kuruduktan sonra ise cilalanır. Oymacılıkkakmacılık iki türlü yapılabilir: Ya nesne üzerinde çalışılarak (dolap üzerine, masa ayağına) doğrudan
oyularak uygulanır ya da kereste (masif) üzerine desen oyulur ve bu ahşap kalıp istenilen nesne üzerine yapıştırılır. Oymacılık-kakmacılık işlemi ile dolap kapağı, masa ayağı süslemeleri, sandık üzeri süslemeleri, koltuk kenarları, sehpalar, kutular hazırlanır.

Hazırlayan: Hüseyin NERGİZ
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ÖYKÜ

ÇAKIL TAŞI

Kulağımda hızlı hızlı atan kalbimin sesi, koşuyordum bir bilinmezliğe. Karanlık, her yer kapkaranlık. Kararlıydım bu defa; her şeyden, herkesten vazgeçmeye.
Olmayı istediğim yerdeydim şimdi, tüm geç kalmışlığım ve pişmanlığımla. Onlarca gri çakıl taşı
arasında tek bir tane beyaz taş çarptı gözüme, durdum. Denizin suyu hırslı dalgalarıyla üzerinden akıp
giderken her dalga onu daha da görünür hâle getiriyordu adeta. Bir süre öylece baktım bulunduğum yerden beyaz taşın yüzüme gülümseyişine. Evet, gülümseyiş… Onca grinin içinde tek beyaz… Grinin ne sisi
kirletmiş, ne de görünmez kılabilmişti taşı. Gecenin karanlığına rağmen, onca grinin arasından ben buradayım dermişçesine durdurmuştu beni bir anda. Hemen kenarında bulunan kaya parçasına oturdum,
usul adımlarla taşın kaybolmasından korkarak. Gözlerimi üzerine dikmiş deniz dalgalarının her defasında
onu biraz daha içine çekişini, sanki aynaya bakar gibi kendi suretimle birlikte yavaş yavaş kayboluşunu
izliyordum. Koskoca denize karşı küçücük bir çakıl taşı, bu savaşı kim kazanacaktı? Benim savaşımı kim
kazanmıştı peki? Nasıl da bana benziyordu bu çaresiz, savunmasız hâli. Hırçın bir dalga attı belki de onu
buraya ve yine aynı dalga almak istiyor içine. Beni de bir azgın dalga savurmamış mıydı buraya? Bir ele
ihtiyacı vardı belki şu anda, bir ele ihtiyacımız vardı, bizi kurtaracak. Sadece uzanacak bir el…
Uzun uzun düşünüyordum, kızıyordum bir de kendime. Buraya ne için gelmiştim ve şimdi nereye
gidiyordum. Sahilin sonuna kadar yürüyüp kayalıklara tırmanıp gecenin en karanlık anında bırakıverecektim kendimi boşluğa. Bir taş mı beni yolumdan döndüren şimdi? Alıp atıversem bir çırpıda denizin
karanlığına, önce onu kurtarsam bu savaştan. Nasılsa çok direnemez bu dalgalara. Hem dalgalara dirense bile bunca grinin arasında tek beyaz olmayı becerebilir mi? En iyisi fırlatıp atmak, birazdan kendime
yapacağım gibi.
Kesin kararlıyım, bu defa durmak yok! Hem neye, kime duracaksın ki? Her yer zifiri karanlık. Benimse bir mum alevim bile yok. Ayağa kalktım, bir hışımla eğilip yerden aldım, olanca öfkemle fırlatıp
atmak için taşı. Tam kolumu geriye doğru atmışken farklı bir ışıltı vurdu yüzüme ve yine kalakaldım öylece. Denizin üstünde kocaman parlak ay ışığı. Yalnız değiliz çakıl taşı. Karanlığımızı aydınlatmaya mı doğdu
bu ay ışığı? Oturdum yine kaya parçasına, bu defa elimde beyaz çakıl taşıyla. Su çarşaf gibi durulmuş,
usul usul titriyordu ayın rengi üzerinde. Sanki taşı kaldırdığım anda değişmişti her şey, sanki mekân değiştirmiştik. Ne azgın dalgalar ne de zifiri karanlık kalmıştı üstümüzde. Yoksa yine böyle güzel miydi her
yer, ben mi farkında değildim? Taşın soğuk yüzünü tuttuğum anda içim ısınmıştı. Yüzümde ısınışımın rahatlığıyla sıcak bir gülümseme… Çatık kaşlarımda gergin değildi artık, denizin yüzeyinde unuttuğum simama bakarak hatırlamaya çalışıyorum, en son ne zaman böyle gülümsediğimi. Bu defa sırt üstü uzanıp
gökyüzünde sayısız yıldız arasından bize bakan aya bakıyordum. O da bizim gibi etrafındaki kalabalığa
rağmen yapayalnızdı ama kendi karanlığına aldırmadan güneşten aldığı ışıkla tüm gücüyle bizi aydınlatmaya çalışıyor, en karanlık zamanlarımızda önümüzü aydınlatıyordu. Tıpkı şimdi olduğu gibi… Ben buradayım dermişçesine önümü aydınlatmış karanlığa düşmekten kurtarmıştı beni.
Bizi…
Parmaklarımın arasında minicik kalan taşı aya doğru uzattım, küçücük boyuna rağmen aydan
bile büyük görünüyordu. Belki de tam uçurumun kenarına doğru koşarken bana uzatılmasını beklediğim
eldi bu elimde hissettiğim. Her şey altüst olmuştu. Tüm hissettiklerim değişmiş, yüreğim de durulmuştu
artık. O da eskisi gibi coşmuyordu. Sadece kendime kızgınlığım devam ediyordu, böyle zayıf olduğum
için.
Bir karar vermeliydim. Önümde iki yol vardı ki karanlık da değildi artık. Ya elimdeki taşı fırlatıp
atıp başladığım işi bitirecektim ya da geri dönüp bir çakıl taşıyla değişti hayatım deyip her şeye yeni baştan başlayacaktım.
Ağlıyordum niye ağladığımı bilmeden…
Saatlerce, hıçkıra hıçkıra elimin içindeki taşı sıkarak… Tan yeri ağarıp sabah olurken kalkıp yerimden geldiğim yere doğru, bu defa usul usul yürümeye başladım. Ayaklarımın altında henüz görmeye başladığım beyaz çakıl taşları, elimde hâlâ sımsıkı tuttuğum çakıl taşım…
Bahire BAYRAKTAR
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ŞİİR
OLAN BİTEN
Bir zaman, yoluma çekiştirerek,
Çağırdığım bitkin ruhunu çok sayıkladım.
Coğrafyamın beni kandırmış sırlarını,
Vapurları yüzdüren bakışların açık etti.
Aynaya bakma cesaretim geldiğinde
Bıraktığın izleri sayarak candan bildim.
Etrafında dans ederek döneni tanımak istersen,
Sevginin enkazında kalan ruhumun hayaletidir.

Nihan ÖZDEMİR

FARKINDALIK ADINA!
Biz gençlerin en önemli vazifelerinden birisi, Yüce Atamızın bu ülkenin asil kanlı gençlerine armağan ettiği hitabede de bahşedilen, bağımsızlığımızı ve bu ülkede yaşayan her vatandaşın yaşamını hür bir şekilde idame ettirebileceği, cennet vatanın bekçisi olmak değil midir? Peki,
biz bu bilincin ne kadar farkındayız? Bunun için yeterince çabalıyor muyuz?
Ulu Önder tarafından bırakılmış olan en önemli miras da ilim ve akıl değil midir? İlim ve
aklın peşinden gitmek, kendi yolumuzu çizmek ve geleceğimizi öngörmek adına en hakikisi olduğuna göre, bizler de bu mantığı iyi bir şekilde kavramalı ve bunu yaşatmalıyız. Çünkü gençler,
geleceğe dair umut taşıyan birer elmastır. Elmas işlendikçe değerlenir, pırlanta olur. Bu nedenle, kendimizi ilmin ışığında yetiştirmek ve yaşamın gerektirdiği çağdaşlığa uymak, görevlerimiz
arasında yer almalıdır. Günümüz şartlarına da bakacak olursak eğer, dünyada ve ülkemizde birçok olumsuz vakalar yaşanmaktadır. Bu tür olumsuzluklar biz gençleri yıldırmamalı, aksine kendimize pay çıkararak,“Bu olaylardan en hafif şekilde nasıl etkileniriz?” bunu empoze etmeliyiz.
Unutmamalıyız ki zorluklar bizi güçlendirir.
Velhasıl, aydınlık günler bizleri bekler, içimizdeki o parıltı sönmediği takdirde. Bütün
ümit biziz ve buna baş koymalıyız. Gazi’nin de dediği gibi " Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz."
Nesrin ÇATAK

DENEME
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KÜTAHYA'NIN PINARLARI

YÖRESİ:KÜTAHYA

HİKAYESİ:
Bundan 100-120 yıl önce Kütahya’da bir ailenin genç, yakışıklı, sözü dinlenir, temiz
kalpli bir oğulları varmış. Orta halli bir ailenin de güzel, boylu poslu, uzun saçlı bir kızları
varmış. Kız biraz hoppa olduğu, ele avuca sığmadığı için arkadaşları ona “deli düve” ismini
vermişler. (düve: buzağı doğurma zamanı gelmiş yeni ineklere bazı yerlerde düve
denirmiş.) İşte genç, yakışıklı delikanlı deli düveye aşık olmuş. O zamanlar deli düve adı
dillere destandır. Genç, deli düveyi ailesinden
ister, fakat kızı vermezler. Kızla genç gizli gizli
Kütahya'nın pınarları akışır
buluşurlar. Bunu duyan kızın ailesi, razı olur ve
Devriyeler kol kol olmuş bakışır
kızla genci evlendirirler. Fakat gençlerin
Asalı'ya çuha şalvar yakışır
saadetleri uzun sürmez, bu kızın güzelliğini duyan
Aman aman Vehbim öyle böyle olur mu
gören zamanın delikanlıları, kendilerini reddeden
Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı
kızın kocasını hem kıskanır hem de ona kin
Salım geldi musallaya dayandı
bağlarlar.
Kar beyaz Vehbim alkanlara boyandı
Seni vuran oğlan nasıl dayandı
Aman aman Vehbim öyle böyle olur mu
Ah ben ölürsem dünya sana kalır mı

Aradan hayli zaman geçer. Bu genç ve güzel
gelin, bazı delikanlılar tarafından tehdit edilmeye
başlanmıştır. Delikanlılar “Kocandan ayrılacaksın
yoksa seni dağa kaldırırız, kocanın da gözlerini kör
ederiz.” diye kıza haber salmışlar. Genç kadın,
önceleri aldırmaz ve kocasından saklar, onu sevdiği için bir türlü kötülük etmelerine razı
olamaz ve delikanlılara şöyle haber yollar ” Ne olur, kocamı rahat bırakın. Ona
dokunmayın, ne isterseniz yapayım.” der. Bunu haber alan gençler, kadını kaçırmaya
karar verirler. Aracı kadına “Biz istediğimizi çeşme başında söyleyeceğiz. Oraya kadar
gelsin.” derler. Bunu duyan gelin, meraktan çatlayacak bir duruma geldiğinden çeşme
başına gider. Çeşme başına giden delikanlılar, tuzak kurarak kadını kaçırırlar. Kadın bu
sırada çığlık atar, kadının kocası olan Asalıoğlu, sesi duyarak koşup gelir. Kadının kocası ile
diğer gençler arasında kanlı bir kavga olur ve Asalıoğlu ölür. Gençler kızı dağa kaldırır, öte
yandan oğullarının kanlar içinde yattığını gören gencin ana ve babası saçlarını başlarını
yolarlar.
Hazırlayan: Hanım FİDAN

Bunları Biliyor musunuz?
EN YÜKSEK DAĞ NEREDE?
Dünya’da değil, Mars’ta... Dev volkan Olympus Dağı (Latincede
Olympus Mons) güneş sistemindeki ve bilinen evrendeki en
yüksek dağdır. 22 km yüksekliğindeki Olympus Dağı Everest’ten
üç kat daha yüksek. 624 km genişliğindeki bu dağ Britanya
adalarının bulunduğu alanın tamamını kaplayabilir.
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ARAŞTIRMA

ATATÜRK’Ü EN İYİ ANLATAN KİTAPLAR—4
20. Yüzyılın Strateji Dehası Atatürk / Dr. Nejat TARAKÇI
“Atatürk, çok yönlü ve dünya çapında karizmatik bir liderdi. Onun tartışmasız evrensel bir lider olarak uluslararası alanda kabullenilmesinin
başta gelen nedeni: cesur, şaşırtıcı, süratli stratejik karar alma ve bunu
azimle uygulamasından kaynaklanıyordu. Bu kararlarından hedefe ulaşmayanı yoktur. Dr. Nejat Tarakçı’nın çalışmasında, Atatürk’ün en önde
gelen bu özelliği tarihsel süreç içinde yaşanmış örneklerle anlatılmaktadır. Böylece, ümmetten millete, hilafetten cumhuriyete giden yoldaki
stratejik kararların alınma şekli, uygulama kararlılığı daha iyi anlaşılabilmektedir. Ayrıca bu zorlu mücadelede elde edilenlerin nasıl korunup
kollanacağı da Atatürk’ün konuşmalarının stratejik analizi ile açıkça göz
önüne serilmektedir. Atatürk’ün stratejik dehası ortaya konulurken, yabancı kaynak ve kişilerin
görüş ve değerlendirmelerinden daha ziyade istifade edilmesi, çalışmanın güvenilirliğini artırmaktadır. Atatürk’ün stratejik dehasının askerî alandan daha çok sivil alanda ve dış politikada
başarıya ulaştığı çalışmadan çıkan diğer önemli bir sonuçtur. Atatürk’ün stratejik dehasını ortaya koyan örnek olaylar, bugünün modern strateji kavramları dâhilinde yazar tarafından değerlendirilmiştir. Bu yönüyle de modern stratejinin özümsenmesi ve uygulanma yöntemleri ortaya
konulmuştur. Çalışma ile Atatürk’ün bilinen ancak dağınık durumdaki stratejik dehası daha anlaşılır ve toplu hâlde okuyucuya sunulmakta ve önemli bir kaynak doküman yaratılmış olmaktadır.” Profesör Dr. Ergün Aybars
1881-1938 Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi / Turgut ÖZAKMAN
'Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi'nde, 1881-1938 arasındaki 57 yıllık yoğun
dönem, aynı zaman dilimi içindeki bazı dünya olaylarıyla, dönemin özelliğini belirten bazı ayrıntılar ve sayılarla birlikte verilmiştir.
Kitapta, ayrıntılı kronolojiden ayrı olarak renkli sayfalara basılı, 1911-1938
dönemini kapsayan bir de 'Özet Kronoloji' bulunmaktadır.
Bu kitapçık, kuru bir tarih çizelgesi olarak da okunabilir; sıfırdan başlayarak, bin türlü iç ve dış engeli, oyunu, tuzağı, yoksunluğu ve yoksulluğu
adım adım aşıp zafere ulaşan; aydınlanmayı yani aklın ve vicdanın özgürlüğünü sağlayan; yalnız maddi kalkınmayı değil, sanat, kültür, hukuk ve.
alanlarda da kalkınmayı amaçlayan, 18 yılda başarılmış, benzersiz bir mücadelenin, devrimlerin
ve kalkınma çabalarının satırbaşlarından oluşan heyecanlı bir roman gibi de.

Hazırlayan: Kemal ALBAYRAK
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ARAŞTIRMA
DÖVİZLE MÜCADELE ve YERLİ MALI
Ülkemiz son yıllarda, özellikle son birkaç aydır, yükselen döviz kuruyla uğraşmaktadır
(2007 yılında ABD doları 1,31 TL iken bugün 3,80 yakınlarındadır). Yerliburada.net’i izleyenler
bilir, biz işin siyasi tarafıyla ilgili yorum yapmıyoruz. Dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince
yerli malı tüketimini özendirmeyi ve yerli üreticilere destek olmayı amaç edinmiş durumdayız.
Bu yazımızda da döviz artışı ve yerli malı arasındaki ilişkiye değinmek istiyoruz.
İthalat ve döviz
Küreselleşen dünyayla birlikte ülkeler arası ürün dış alım-satımı (ithalat-ihracatı) artmaktadır. Şüphesiz dünyanın daha huzurlu ve yaşanabilir bir ortam olmasında değiş-tokuş yararlıdır.
Ancak her şeyin sınırı olduğu gibi bu takasın da bir sınırı olmalıdır. Eğer bu sınırı koruyamazsak
cari açık sorunu büyüyecek ve hem paramız hem de emeğimiz değer kaybedecektir.
Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar cari açık oranları (1975 yılı) %30 ile
(1946 yılı) %180 arasında değişmiştir. Bu oranın artması şu anlama gelmektedir: Örneğin, %
50=50 dolar dış satıma (ihracat) karşılık 100 dolar dış alım (ithalat) yapılmış. Yani ülkemiz sattığının iki katı kadar yabancı mal almış. Bunun sonucu olarak da cebimizden 50 dolar eksilmiştir.
Yüzdeler kulağa küçük rakamlar gibi gelebilir. Bu yüzden gerçek değerler üzerinden bakacak olursak konunun önemi daha iyi anlaşılacaktır. 2016 yılında cari açık oranımız %71’di. Türkiye; 143 milyar dolarlık dış satım yapılmış olmasına rağmen, ancak 199 milyar dolarlık dış alım
yapmış bulunuyor. Yani ülke olarak 56 milyar dolarlık kayıp yaşadık.
Bir şey ne kadar çok satılırsa o kadar değer kazanır. Biz de dış alım (ithalat) yapabilmek
için 56 milyar dolarlık alışveriş yaparak dövizin değer kazanıp Türk liramızın değer kaybetmesine
neden oluyoruz.
Yerli Malı ve Döviz
Yazının ilerleyişinden anladığınız üzere, bu bölümde yerli malı tüketiminin döviz üzerindeki etkisinden bahsedeceğiz. Yerli malı kullanımı çok yönlü yararları olan bir alışkanlık.
 Öncelikle dış alım azalarak para ülkemizde kalacak ve döviz daha az değer kazanacak.
 Ayrıca yerli üreticiler satış yaptıkça daha nitelikli (kaliteli) ürünleri daha ucuza üretebilmek
için üretim yatırımını arttıracak ve Türk malı ürünlerin diğer ülkelerdeki rekabet gücü artacaktır.
Küçük bir atölyeden tutun da dev boyutlardaki kuruluşlara kadar yerli üretim ve iş olanakları artacak; kendimiz ve gelecek nesillerimiz için iş güvencesi sağlanacaktır.
Şüphesiz döviz fiyatları sadece tüketim alışkanlıklarına göre belirlenmiyor. İç siyaset, dış
siyaset, terör eylemleri, afetler gibi çok farklı konudan etkileniyor. Ancak bizim elimizdeki en
büyük güç paramız ve karar verebilme özgürlüğümüz. Cüzdanımızdaki/kartımızdaki parayı nereye harcayacağımıza biz karar veriyoruz ve yerli malı alarak en azından kendi sorumluluğumuzu
yerine getirmiş oluyoruz.
Kaynaklar: Döviz bilgileri için: isyatirim.com.tr / İthalat bilgileri için: tuik.gov.tr

Hüseyin NERGİZ
www.yerliburada.net Yöneticisi
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NECİP FAZIL KISAKÜREK (1906—1983)
1905 yılının 25 Mayıs'ında İstanbul'da doğdu.
Necip Fazıl'ın çocukluğu, mahkeme reisliğinden emekli büyükbabasının
İstanbul Çemberlitaş'taki konağında geçti. Maraşlı bir soydan gelen şair,
ilk ve orta öğrenimini Amerikan ve Fransız kolejleri ile Heybeliada’daki
Bahriye Mektebin'de (Askeri Deniz Lisesi) tamamladı. Lisedeki hocaları
arasında dönemin pek çok ünlüleri vardı: Yahya Kemal, Ahmet Hamdi
(Akseki), İbrahim Aşki gibi...
İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdikten (1924) sonra gönderildiği
Fransa'da Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde okudu. Paris'te geçen bohem günlerinden
sonra, Türkiye'ye dönüşünde Hollanda, Osmanlı ve İş Bankalarında müfettiş ve muhasebe müdürü olarak çalıştı. Robert Koleji, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, Ankara Devlet Konservatuarı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde hocalık yaptı (1939-43). Sonraki yıllarında fikir ve sanat çalışmaları dışında başka bir işle meşgul olmadı.
Şairliğe ilk adımını on yedi yaşında iken, annesinin arzusuyla başladı ve ilk şiirleri Yeni
Mecmua'da yayımlandı. Milli Mecmua ve Yeni Hayat dergilerinde çıkan şiirleriyle kendinden
söz ettirdikten sonra, Paris dönüşü yayımladığı Örümcek Ağı ve Kaldırımlar adlı şiir kitapları
onu çok genç yaşta çağdaşı şairlerin en önüne çıkararak edebiyat çevrelerinde büyük bir hayranlık ve heyecan uyandırdı. Henüz otuz yaşına basmadan çıkardığı yeni şiir kitabı Ben ve Ötesi
(1932) ile en az öncekiler kadar takdir toplamayı sürdürdü.
Şöhretinin zirvesinde iken felsefi arayışlarını sürdürüp içinde yeni bir dönemin doğum
sancısını hisseden Necip Fazıl için 1934 yılı gerçekten de hayatının yeni bir dönemine başlangıç
olur. Bohem hayatının en koyu rengiyle yaşadığı günlerde Beyoğlu Ağa Camii'nde vaaz vermekte olan Abdülhakim Arvasi ile tanışır ve bir daha ondan kopamaz.
Necip Fazıl'ın hemen tümünde üstün bir ahlak felsefesinin savunulduğu tiyatro eserlerini birbiri ardına edebiyatımıza kazandırması bu döneme rastlar. Tohum, Para, Bir Adam Yaratmak gibi piyesleri büyük ilgi görür. Bu eserlerden Bir Adam Yaratmak, Türk tiyatrosunun en
güçlü oyunlarındandır.
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Necip Fazıl'ın şairliği ve oyun yazarlığı kadar önemli yönü, çıkardığı dergilerle düşünce
hayatımıza kattığı zenginlik ve bu dergilerde çıkan yazılarla sürdürdüğü mücadeledir. Haftalık
Ağaç dergisi (1936,17 sayı) dönemin ünlü edebiyatçılarının toplandığı bir okul olmuştur. Büyük
Doğu dergisinde çıkan yazılarıyla İsmet Paşa ve tek parti (CHP) yönetimine şiddetli bir muhalefet sürdürmesi sonucu hakkında açılan çok sayıda davada yüzlerce yıl hapsi istendi. 163. maddeye aykırı bulunan yazıları ve kimi zaman da bulunan bahanelerle birkaç yılda bir hapse mahkum oldu. Cinnet Mustatili adlı eserinde hapishane anıları yer alır.
Sık sık kapatılan ve çeşitli bahanelerle toplatılan Büyük Doğu'nun çıkmadığı sürelerde günlük

BEKLENEN ŞİİRİ

fıkra ve çeşitli yazılarını Yeni İstanbul, Son Posta,

Ne hasta bekler sabahı,

Babıâli’de Sabah, Bugün, Milli Gazete, Hergün ve

Ne taze ölüyü mezar.

Tercüman gazetelerinde yayımlandı. Büyük Doğu'da
çıkan yazılarında kendi imzası dışında Adıdeğmez,

Ne de şeytan, bir günahı,
Seni beklediğim kadar.

Mürid, Ahmet Abdülbaki gibi müstear isimler kullandı. 1962 yılından itibaren de hemen hemen tüm

Geçti istemem gelmeni,

Anadolu şehirlerinde verdiği konferanslarla büyük

Yokluğunda buldum seni;

ilgi topladı. Başta İdeologya Örgüsü (1959) olmak

Bırak vehmimde gölgeni

üzere düşünce eserleriyle kültür hayatımıza verdiği

Gelme, artık neye yarar?

büyük hizmet, diğer tüm yönlerini bile geride bırakacak üstünlüktedir.
1980'de Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü'nü, “İman ve İslam Atlası” adlı eseriyle fikir dalında Milli Kültür Vakfı Armağanı'nı (1981), Türkiye Yazarlar Birliği Üstün Hizmet Ödülü'nü (1982)
almıştır. Ayrıca Türk Edebiyatı Vakfı'nca 1980'de verilen beratla “Sultan-üş Şuara” (Şairlerin
Sultanı) unvanını kazanmıştır.
Necip Fazıl Kısakürek, 1983 yılının (doğduğu gün olan) 25 Mayıs'ında vefat etti.

güneşi üzerine doğdurmamak: güneş doğmadan önce yataktan kalkmak
(deyim)
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YEŞİL GECE
Toplumsal yönü ağır basan bu romanda, medresede yetişen, ancak
sonra öğretmen okulunu bitirerek
Ege Bölgesi'ndeki bir kasabada, gerici
ve çıkarcı birtakım güçlerle savaşan
idealist bir gencin serüveni ele alınıyor. Atatürk Devrimi'nin o coşkulu
havası içinde, çok güçlü sezgi ve gözlemlerle kaleme alınmış bu kitapta,
toplumumuzun o günkü bütün büyük
sorunları yürekli biçimde tartışılıyor.
Romanın en önemli kahramanı Şahin
Hoca'nın kişiliğini oluşturan nitelikler,
mücadelesi ve uğradığı yenilgilerin
öyküsü sayılabilir.

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
Cumhuriyet rejimine geçişimizden itibaren edebiyatımızda cereyan eden akımlar, titiz bir kaynak taramasının ardından sırasıyla anlatılmıştır. 228 şair ve
yazara yer verdiğimiz bu kitapta 70 civarında şiir örneği de bulunmaktadır. Şiirler, şairlerin poetikasını ve içinde bulundukları akımı temsil edici yapıya sahiptir. Cumhuriyet edebiyatı roman ve hikâyesinde ise ele alınan eserler içerik ve
kahramanlarıyla özet halinde verilmiştir. Aynı durum bu dönemin tiyatro çalışmaları için de geçerlidir. 1980 sonrası
Türk şiirinde ve Modernizmi esas alan
eserlerde, güncel yazarlara da yer verilmiştir.

17

DENEME
MEZAR TAŞLARIMIZ
İnsanlığın var oluşundan beri topraktan gelmişiz, toprağa gideceğiz; doğduğumuza nasıl
inanıyorsak öldüğümüze de inanıyoruz. Herkes hayat boyu Allah'ın rızasını kazanıp öbür dünyada
cennete gitmeyi ister. Kul hakkı yemeyenler, ibadetini az da yapsa, çok da yapsa Allah'a olan
borçlarından dolayı Allah'ın rahmetine sığınır. Cenneti hayal eder. Huzuru mahşerde “Ben ümmetimin çokluğuyla övünürüm.” diyen peygamberimizin sancağı altında toplanmayı hayal eder.
Ve her şeyi bilen, her şeye kadir olan, âlemleri yaratan Allah'a sığınır.
Kul hakkı konusu zordur. Yenmemesi gerekir. Çünkü hakkı yenen söz alacaktır hesap gününde. Göç vakti gelince, alıcı kuşlar damda ötünce, mor deve evin önüne çökünce, can bedenden çıkınca, beden çok bekletilmez. İnancımıza göre evlilik zamanı gelenin bekletilmediği gibi
cenaze de bekletilmez. Zaman geçmeden sonsuz evi, toprağına defnedilir. Mezar yapılırken toprağın oturması için bir yıl beklenir.
Herkes geçmişini, hısımını bilsin, kendinin de bir gün mezara gireceğini bilsin. Hem geçmişine dua etsin hem de kendi hesap gününe hazır olsun istenir. İyilik yapsın, kötülükten sakınsın. Yaradan’a ibadet etsin, gelip geçenler dua etsin, ölümü hatırlasın diye mezarlıklar genelde
yol kenarlarındadır. Öyle ya, hiç ölmeyecek gibi dünya için çalışıp öteye hazırlanmayanlara, arada sırada, nereden gelinip nereye gidildiğini anımsatmak gerek!
Mezar taşları bir milletin tarihidir. Orada insanların sülalesi, memleketi, doğumu, ölümü,
adı, atası ve istenirse duası yazılıdır. Ayrıca Türk geleneklerinde özellikle Yörük Türkmen mezar
taşlarına ölü kızsa tek altın, evliyse iki altın, çocukluysa çocuk sayısına göre altın resmi çizilir. Erkekse sarıklı, kadınsa sarıksızdır. Hocaysa sarık büyük olur. Yöneticiyse de büyük olur. Askerse
fese benzer. Şehitse vurulduğu bölgeye delik açılır. Misafiri severse, yemek yedirdiyse sini, savaşta madalya aldıysa madalya resmi çizilir. Çocuksa küçük, büyükse büyük... Ayak ucundaki
uzun hayat ağacı, öldükten sonra da hayatın devam edeceğini anlatır. Mezar yapılıncaya kadar,
erkekse mezar tahtasına koyu bez, kadınsa renkli bez veya yazma bağlanır. Bağlanan yazmalar
boyun, soyun ifade edildiği renklerde olur. Herkesin yaşamında geçirdiği süre, işi, başarısı, sülalesi, duası yazılır.
Köyünüzün, şehrinizin mezarlıklarına giderseniz orada geçmişi görürsünüz. O mezar taşları soyunuzun tapusudur. Yurdun sizin olduğuna dair belgesidir. Sahip çıkılması gerekendir. Toprağınızsa atanızın eti, kemiği, kanı olan kıymetli geçmişinizdir. Sonra gideceğiniz, korunması gereken sonsuz mekânınızdır.
Ramazan KIVRAK

distribütor >> >> dağıtımcı
dublaj >> >> seslendirme
pesimist >> >> karamsar
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AYDIN - BOLAMA (LOK LOK PİLAVI)
Ülkemizin her yöresi birbirinden güzeldir. Hiç tatmadığımız, adını bile duymadığımız binlerce lezzetle doludur. Bu sayımızda Ege Bölgemizde yer alan Aydın ilimize ait ‘’lok lok pilavı’’ da
denilen ‘’bolama yemeği’’nin tarifini sizlere sunuyoruz. Buyrun tarife...
Malzemeler:
1 kg kuşbaşı dana eti
1 su bardağı nohut
Yarım kg arpacık soğanı
Domates salçası
3-4 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
Domates
Biber
6 su bardağı pirinç
2 litre su
1 çay bardağı sıvı yağ
Tuz
Pul biberi
Karabiber
Yapılışı:
1 su bardağı nohut akşamdan ıslatılır. Kuşbaşı doğranmış et, arpacık soğan, akşamdan ıslatılmış nohut, sarımsak, tuz, karabiber, salça, yağ, doğranmış domates ve biber derin bir kap
(tencere) içerisinde karıştırılır. Malzemelerle doldurulan tencerenin üzerine çapraz şekilde iki çatal konularak içine rahatlıkla sığabileceği, derin ve büyük bir tepsiye çevrilir. Burada amaç hem
tencerenin dibinin tutmaması hem de alttan suyu rahatça içine alabilmesidir. Dışında iki üç parça
et ve nohut bırakılır ki yemeğin piştiği anlaşılsın. İçerisine iki litreye yakın su konur. Tepsinin üzerine de dağılmaması için taş gibi bir ağırlık konur. Orta ısıda pişen yemeğin suyu azaldıkça su ilave
edilir. Nohut ve et yumuşayınca pirinç eklenir ve ocağın altı kısılır. Pilav piştikten sonra etin üzerindeki ağırlık alınır. Bir kaşık tereyağı yemeğin üzerine parçalar halinde konulur ve ağzı kapalı
olarak demlenmeye bırakılır. Kuşadası’nda ‘’adak yemeği’’, Aydın’da ise ‘’dilek yemeği’’ olarak
bilinmektedir.

Hazırlayan: Serpil FİDAN NERGİZ
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Gezelim-Görelim

Aydın; tarım, turizm ve sanayi sektörlerindeki potansiyeli, vasıflı insan
Yüzölçümü: 8007 km² gücüyle Ege Bölgesi ve Ülkemizin hızla gelişen illerinden biridir.
Aydın, orta ve batı kesiminde verimli ovalar, kuzey ve güneyi dağlar ile
Plaka kodu: 09
çevrili Büyük Menderes Havzası üzerinde 8007 km2 ’lik bir alan üzerine
kuruludur. Rakımı 65 metredir.
Nüfusu: 1.041.979

1- NÜFUS, İDARİ DURUM
2014 yılı sonu itibarı ile açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre İlimizin nüfusu 1.041.979 kişidir. İlimiz nüfusunun %49,90’ı erkek (519.900), %50,10’nu (522.079) kadındır.
Yıllık nüfus artış hızı binde 20.4, nüfus yoğunluğu 133’dür.
2-EKONOMİK YAPI
Aydın, genelde bir tarım ve turizm kenti olarak bilinmektedir. Ekonomik hayatın temelini
oluşturan tarımın ağırlığı sanayi ve ticaret sektöründe yoğun olarak kendini hissettirmektedir.
Nüfusunun %55’i geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. Aydın, ülkemizde üretilen bitkisel
ürünlerden 252 inde Türkiye’de ilk 10 da yer alarak ülke tarımındaki önemini göstermektedir.
Türkiye’de İlimiz incir ve kestane üretiminde birinci, zeytin, pamuk, enginar ve çilek üretiminde
ikinci, yerfıstığı üretiminde ise üçüncü sıradadır. Tarımdan sonraki ikinci önemli sektör turizmdir. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, açık hava müzesi görünümündeki İlimiz, 23 ören yerine,
birçok tarihi, kültürel, turistik, doğal değerlere sahiptir. Turizmin her alanında potansiyele bulunan ve ülkemizin önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası ve Didim ilçelerimize turistler konaklama amacıyla gelirken, doğal, arkeolojik ve folklorik değerlere sahip diğer ilçelerimize günü
birlik ziyaretler yapmaktadır. İlimizi 2013 yılında yaklaşık 5,3 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etmişken, 2014 yılında bu rakam 5,5 milyon olmuştur. Turizm tesislerinde doluluk oranı
2012’de %53 iken 2013 yılında %76, 2014 yılında %74 seviyesine yükselmiştir. Aydın, son yıllarda sanayileşme sürecine girmiş ve bu konuda hızla yol almaya devam etmektedir. Sanayisi ağırlıklı olarak; tarımsal üretimi işlemeye yönelik gıda imalatı, tekstil ürünleri imalatı, makine ve
ekipman imalatı, madencilik ve taş ocakçılığı, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya ürünleri imalatı
ve kimyevi maddeler imalatından oluşmaktadır.
3-KÜLTÜR VE TURİZM
İlimizin tarımdan sonraki ikinci önemli gelir kaynağı turizmdir. İl ekonomisinde kültür ve
turizm varlıkları önemli yer tutmaktadır. İlimizde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 5, (Aydın
Müzesi ve buna bağlı Yörük Ali Efe Etnografya Müzesi, Afrodisias Müzesi ve buna bağlı Karacasu
Etnografya Müzesi, Milet Müzesi), belediyelere ve Adnan Menderes Üniversitesine bağlı 4 (Çine
Kuva-i Milliye Müzesi, Çine Arıcılık Müzesi, Nazilli Etnografya Müzesi ve Kuşadası Zeytin ve Zeytincilik Müzesi) olmak üzere 9 müze ile 23 önemli ören yeri mevcuttur.
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Didyma Antik Kenti: Apollon tapınağıyla ünlü olan Didyma Antik Kent,
Aydın’ın Söke ilçesine bağlıdır. Burada yapılan ilk kazılar İngilizler tarafından 1858 yılında yapılmıştır ve 1937 yılına kadar devam etmiştir.
Antik kentteki kazılar şu anda Alman uzmanlar tarafından devam etmektedir. Bu kent sadece bir antik kent değil aynı zamanda bir dini
merkezdir.
Aphrodisias Antik Kenti: Adını aşk ve güzellik tanrıçası olan Afrodit’ten alan Aphrodisias Antik Kent, Aydın’ın Karacasu ilçesinde varlığını
hala korumaktadır ve M.Ö. 2. yüzyıla kadar tarihsel bir geçmişi vardır.
Nysa Antik Kenti: Aydın-Sultanhisar’da bulunan Nysa Antik Kenti iki
şehir görünümünde olup, günümüze birçok tarihi kalıntısını sağlam
bir şekilde getirebilmiştir. Nysa, Karia kentlerinin en önemlilerinden
biriydi. Kent ulaşım ve ticaret noktalarından birinde bulunmasından
dolayı uzun yıllar önemini korumuştur.

Milet Tiyatrosu: Aydın-Didim’in tarihi kalıntıları arasında olan Milet
Tiyatrosu, gören herkesi büyülüyor. Tarihinden bu yana yaşadığı tüm
yeniliklerle günümüze kadar gelen Milet Tiyatrosu, Helen-Roma dönemi yapıtlarındandır. Tiyatronun en sıraları rahipler ve önemli devlet yöneticiler için ayrılırdı.
Karacasu Etnografya Müzesi: Karacasu Etnografya Müzesi Aydın il
merkezine 98 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Aydın Merkez’den aracınızla yaklaşık 1 saat 53 dakika sürecek olan Karacasu Etnografya Müzesi, Tavas Yolu üzerinde yer alıyor. Müze, 2007 yılında hizmete açılmıştır ve bölgenin geçmişten bugüne gelen yöresel
eşyaları sergilenmektedir.

Yörük Ali Efe Müzesi: Milli Kahraman olarak adını tarihe yazdıran
Yörük Ali Efe anısına, ölümüne kadar yaşadığı Aydın’a bağlı Yenipazar’daki evi müzeye dönüştürülmüştür. 1980 yılında yangın sonucunda tamamen yanan evin ardından, Yörük Ali Efe’nin mirasçıları
tarafından ev Kültür Bakanlığına devredilmiş ve ardın restore çalışmaları yapılmıştır.
Koçarlı Cihanzade Mustafa Camii: Adını banisinden alan Koçarlı
Cihanzade Mustafa Camii, bulunduğu bölgenin en eski camisi özelliğini taşımakta. Koçarlı ilçesinin merkezinde yer alan cami, 17. yüzyılın
mimari özelliklerini taşır. Caminin mimarisi kare planlı olup, üzeri sekizgen bir kubbeyle örtülmüştür. Başta tavanı olmak üzere pencere ve
kapılardaki ahşap işçiliği dikkat çeken ilk detaylardır. Caminin minaresi
tek şerefeli olup, mihrabın üzerinde Mekke’nin panoramik bir görünümü vardır. Mihraptaki Mekke görünümü İtalyan asıllı bir ressam tarafından yapılmıştır.
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Giresun Üçtepe İlkokulu'na 200 çocuk kitabı ulaştırıldık.
Genç Kalemler Derneği olarak daha önce duyurduğumuz "10. Yılımızda 10 Okula Kitap Yardımı" kampanyamız 12.03.2017 tarihinde
derneğimizin kuruluş yıl dönümünde hayata geçirildi. Amacımız 2017 yılı sonuna kadar 7 farklı
bölgemizden 10 ihtiyaç sahibi okulumuza 200'er
kitap göndermek.
Bu kapsamda Karadeniz Bölgemizdeki Giresun
Üçtepe İlkokulu'na 200 adet kitabımız ulaştı ve
öğretmenlerimizin gönderdiği fotoğrafları sizlerle paylaşıyoruz.
Katkı sağlayan tüm destekçilerimize teşekkür ederiz. Siz de
kitap veya para bağışı yaparak diğer okullara yapacağımız yardımlara katkı sağlayarak geleceğimiz olan çocuklara ışık tutabilirsiniz.

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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