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Merhaba Sevgili VatanBir Okurları
Hazırladığımız Aydın ili özel sayısının ardından sıcak yaz günlerinin sıcak konularını işlediğimiz yeni bir sayı ile karşınızdayız. İl özel
sayısının ilki oldukça ilgi gördü. Bundan sonraki dönemlerde de daha
zengin olarak illerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Bu konuda siz değerli okurlarımızın ilgi ve desteklerini bekliyoruz.
Bu sayımızda da gündemi takip etmeye devam ediyoruz. RusyaUkrayna doğalgaz anlaşmasındaki gelişmeleri Erke köşemizde Emrah
Besçi’nin yorumuyla göreceksiniz. Sonraki gelişmeleri de bir sonraki
sayımızda bulabileceksiniz.
Atatürk ve Bilim, bu sayımızda Atatürk Köşemizin konusunu oluşturdu. Zeynep Saygı araştırdı ve yazdı.
Önder Saatçi hocamızın yazısı sahip olduğumuz, taşıdığımız, tanındığımız adlarımız üzerine. Oldukça ilginizi çekeceğinizi düşünüyoruz. Türkçe köşemizin bir başka konusunu da Şahin Durmuş’un hazırladığı, Kutadgu Bilig oluşturdu. Türkçe tabela kararı alan şirin ilçemiz
Derinkuyu’yu tanıtmaya çalıştık bu sayımızda.
Türk Dünyası’nın değişik kesimlerinde Temmuz ayı değişik olaylara sahne olmuştur. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, iki yıl önce Rum tarafında yayınlanmış olan bir kitabın iki yıl sonra ve yeniden referandum haberlerinin yoğunlaştığı bu dönemde Türkçe olarak yayınlanmış
olmasının maksadını bizlere açıklıyor. Şerif Kutludağ hocamız, Barış
Harekâtının 35. yıl dönümünde duygu ve düşüncelerini anlatırken, o
günlerle özdeşleşen, Ayten Alpman’ın seslendirdiği Memleketim adlı
şarkının sözlerini de bulacaksınız.
Türk Dünyasının bir başka kesiminde, Irak Türkmenlerinin
Kerkük’te en büyük katliama uğrayışlarının üzerinden tam 50 yıl geçmiş. Kenan Carboğa, Kerkük Ağıdı isimli şiiri ile sesleniyor. Türk
Dünyası’nın diğer kesimlerinden de feryat sesleri gelmeye devam ediyor.
Bu ayki öykümüzde, “Bu Yüce Milleti İslam’la Şereflendirdim.”diyen
Saltuk Buğrahan anlatıldı Sinan Akpınar’ın kaleminden. zevkle okuyacağınıza inanıyoruz.
Geleceğimizin teminatı gençliğin en iyi şartlarda yetişmesi ve eğitim alması hepimizin amacı ve isteğidir. Gençlerimizin zaman zaman
ağına düştüğü ve bütün hayatını olumsuz etkileyen faktörlerden birisi olan uyuşturucu üzerine açıklayıcı bilgileri Ulaş Tuz hazırladı. Temmuz ayı, sınav sonuçlarının açıklandığı, tercihler, sıralamalar gibi sebeplerle gençler için oldukça sıkıntılı geçen bir aydır. “Güzel Sanatlar Liseli Olmak” başlığıyla bir gencin duygularını Atila İnce hocamız
dile getirmiş.
Sanat köşemizi, Ressam Kemal Çelik ile bir başka sanatçımız Meral Özcan’ın yaptığı söyleşi oluşturdu.
VatanBir olarak katıldığımız Ege illeri Tanıtım Fuarı’ndaki izlenimleri ve bu yılki fuarın dönem başkanlığını yapan Ender Vardar’ın görüşlerini etkinlik bölümümüzde bulabilirsiniz.
Bir sonraki sayımızda daha mutlu ve güncel konularla buluşmak
üzere sağlıcakla kalınız.
Şenay CANER
0555 859 66 52
dergi@vatanbir.org
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Atatürk’ün Bilime Verdiği Önem
“Bizim akıl, mantık, zekâ ile hareket etmek belli özelliğimizdir. Bütün hayatımızı
dolduran vakalar bu hakikatin delilidirler.” Atatürk
Zeynep SAYGI

zeynep.saygi@vatanbir.org

Ö

nce Atatürkçülük
ilkelerini hatırlatmak istiyorum:
1. Cumhuriyetçilik
2. Milliyetçilik
3. Halkçılık
4. Devletçilik
5. Laiklik
6. Devrimcilik (İnkılapçılık)
Bütünleyici İlkeler:
1. Milli Egemenlik
2. Milli Bağımsızlık
3. Milli Birlik ve Beraberlik
4. Yurtta Sulh Cihanda Sulh
5. Çağdaşlaşma
6. Bilimsellik ve Akılcılık
7. İnsanlık ve insan Sevgisi

Atatürk’ü her zaman büyük devlet adamı ve kahraman olarak nitelendiriyoruz. Bu iki özelliğini ön plana çıkarıyoruz. Aslında bu iki özelliği kadar belirgin bir özelliği daha var
Atatürk’ün önemli bir düşünce adamı
olması. Atatürk’ün en büyük özelliklerinden biri de bilimsel, akılcı ve gerçekçi bir düşünceyi Türk toplumunun
bütün alanlarına egemen kılmak çabasıdır. Atatürk insan aklına çok değer verirdi. Atatürk’ün kendi ifadesine göre: “Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur.” Bu ifade
Atatürk’ün tüm yaşamı boyunca temel hayat felsefesi olmuştur. Akılcılığı sonucu batı felsefesini araştırıp incelemiştir. (Mumcu, (1986)). Akılcılığın
zorunlu sonucu bilimselliktir. Bilimler,
akıl yolu ile yapılan zihinsel çalışmalardan çıkar. Akıl ve bilim her türlü gelişmenin kaynağıdır.1
Osmanlı İmparatorluğu’na baktığı-

mızda gerçekten çok önemli düşünürler ve kişiler yetişmiştir ancak medreseye hiçbir zaman bir deneklik ya da
bayan öğrenci veya öğretmen girememiştir. Atatürk ülkemizin çağdaşlaşması için önümüzde duran tüm engelleri büyük bir cesaretle ve başarıyla
kaldırmıştır.
Atatürk sadece askeri başarılarının
sonuçlarını gözlemekle ve onları değerlendirmekle yetinmemiştir. O’nu,
zaferden sonra askerlik yönünden yetenekli ve yurtsever arkadaşlarından
ayıran özellik düşünce adamı olarak
üzerinde durduğu ve kendisini yıllardan beri hazırladığı politik, sosyal ve
bilimsel ideallerdir.

1) Atatürk’te Bilimsel Anlayış Tutkusu, Prof. Dr Fikri AKDENİZ
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Bundan
önceki
yazılarımda
Atatürk’ün eğitime, Türk diline, tarihine verdiği önemden ve bu konularda yaptığı çalışmalardan bahsetmiştim.
Bunlara ayrıntılı olarak değinmeyeceğim ama tüm yaptıkları Atatürk’ün bilime ne kadar ilgi duyduğunu ve bilimsel düşündüğünün bir kanıtı.
Örneğin Atatürk’ün geometriye
kazandırdıklarına bakalım “Osmanlıca, Farsça ve Arapça karışımı bir cümlenin eşdeğeri olan cümleyi vereceğiz. “Müsellesin, zaviyetan-ı dahiletan mecmu’ü 180 derece ve müselles-i
mütesaviyü’l-adla, zaviyeleri biribirine müsavi müselles demektir.” Bu
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cümlenin anlamı şudur:: “Üçgenin iç
açıları toplamı 180 derecedir ve eşkenar üçgen, açıları birbirine eşit üçgen
demektir.”
Atatürk, geleceğin Türkiye’sini ve
onun Cumhuriyetini sağlam temellere oturtmak ve daima ileriye, yeniye
ve güzele gidişini sağlamak için akıl
ve mantık kuralları çerçevesinde hareket etmiş, bağnazlığa, yobazlığa, boş
inançlara, diğer bir deyiş ile akıl dışıcılığa karşı çıkarak, bugünkü çağdaş
Türkiye’nin kurulmasını ve gelişmesini sağlamıştır.
Atatürk “Ben manevi miras olarak
hiçbir âyet, hiçbir doğma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve
akıldır. Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra, beni
benimsemek isteyenler, bu temel mihver (eksen) üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.” demek suretiyle ilme ve akla verdiği önemi bir kere
daha vurgulamıştır.
Akılcılığı, Batı’ da bir felsefi akım
olarak yerleştiren iki büyük düşünürün, R. Descartes ( 1596 – 1650 ) ve
I. Kant (1724 – 1804)’ın aynı zamanda büyük matematikçiler olmaları gibi,
Türkiye’ de akılcılık ve bilimsel düşünme çağını açan bir büyük insanın,
Mustafa Kemal Atatürk’ ün de matematikçi olması bir rastlantı değildir.
Çünkü böyle bir akımın yerleştirilmesi başarısını, ancak onun temel niteliğini yetkin biçimde taşıyan bir insan gerçekleştirebilir. Bundan dolayı, seçkin
akılcı bir kişinin, aynı zamanda seçkin
bir matematikçi olması, başarısını olağanüstü kılabilir.
Atatürk’ün çalışma yöntemi yakından incelendiğinde, uzun bir ön çalışmadan sonra sorunun olgunlaştırıldığı
ve son aşamada da radikal niteliği ağır
basan bir çözüm yoluna varıldığı görülmektedir.
Atatürk’ün en belirgin niteliklerin-

den biri, belki de birincisi gerçekçiliğidir. Yalnız bu gerçekçiliği, sadece belirli bir durumun
olanakları ve koşulları
için geçerli değildir. Zaman unsurunu da devreye sokmakta, zaman dilimlerine yayılarak davranış ve tutumunu yönlendirmektedir. Bu bakımdan, Atatürk’ü, temelinde gerçekçilik yatan fakat kapsamı daha
geniş olan bir “zamanlama ustası” olarak nitelemek, tam anlamıyla yerine oturmuş bir saptama sayılabilir.
Bu konuda, yıllar sonra Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi’nde
verdiği
konferansta İsmet İnönü çok
net deyişlerle şöyle konuşur (1960):
“Atatürk’ün ekonomik alanda devrim
yolu ile hiçbir zorlamada bulunmadığını açıkça ilan etmek isterim. Bu zorlama yapmamak, rastlantı değil, özenin sonucudur. Atatürk’ün hemen gerçekleştirilecek işlerle, gelişmesi zamana bırakılacak işler arasında uyumlu
bir ayırma yapabilmesinin sonucudur.”
Atatürk’ün kişiliğini oluşturan bu
belirgin nitelik, gerçekçiliğidir. Bütün
yaşamı boyunca, hiçbir zaman sürprize oynamamıştır. Üniversite reformunda da böyle olmuş çalışma yöntemi ve
kişiliğini oluşturan temel niteliği, bütünüyle sergilenmiştir. Üniversite kanununun ani gibi gözüken bir gece de
çıkması, aslında uzun ön çalışmaların
sonucudur. Bir acelecilik ve yüzeysellik yoktur. Şöyle ki;
•

1924
yılında
Muallimler
Kurultayı’nın toplanması, tüm
eğitim ve öğretime verilecek
ağırlıklı önemin ilk belirtisidir.

•

1923 yılının Şubat ayında
İzmir’de toplanan Türkiye İktisat

Kongresinin aldığı kararlar içinde
bulunan dışarıya öğrenci gönderilmesi, uygulanmaya konmuştur.
•

Dışarıdan öğretim üyesi getirilmiş ve üniversite konusunda inceleme ve araştırmalar yaptırılmıştır.

•

İstanbul Edebiyat Fakültesinin
“fahri profesörlük” tercihine yazdığı teşekkür mektubunda, Atatürk, “Darülfünün Edebiyat Medresesi” adını taşımasına rağmen “fakülte” deyimini anlamlı biçimde iki defa kullanmıştır.

•

Ve yine çok anlamlı olarak, o yılkı
bütçeye, “Darülfünun” için şartlı
ödenek konmuştur.

Üniversite reformu, böylece geçmiş tecrübelerin, çağdaş eğilimlerin ve
gerçekçilikten kaynaklanan geniş kapsamlı bilim anlayışının bir sentezi olarak yapılmış ve bir gecede uygulanmasına geçilmiştir.2

2) ATATÜRK VE BİLİM, Ord. Prof. Aydın SAYILI
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Kayserili Bugüne Kadar
Yapılmamışı Yaptı

“Sevgili anne ve babacığım. Gelecekte daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için senden istediklerimi yerine getir. Bu sayede benim değil, tüm
dünya için bir şeyler yapmış olacaksın. Geri dönüşüm sayesinde hem kü-

resel ısınma hem de çevre kirliliğini önlemeye
katkıda bulunacaksın.
Beni çok sevdiğini biliyorum. Ben de sizi çok
ama çok seviyorum. Annemden atık yağları, babamdan gazete kağıtları
ve bitmiş pilleri geri kazanıma getirmesini istiyorum. Okulumuzdaki çalışmalara benim adıma destek vermenizi her konuda olduğu gibi bu konuda da bekliyorum. Yardımlarınızı esirgemeyeceğiniz
için teşekkür ederim.”

2009- 2010 Eğitim- öğretim yılının ilk kayıtlarının yapılmaya başlandığı şu günlerde KAYSERİ’deki Boydak İlköğretim Okulu ana sınıfı kayıtları için bugüne kadar yapılmamış bir
ilke imzasını atıyor. Çocuklarını ana
sınıfa kayıt yaptıracak velilere, çocuklarının ağzından yazılmış bu mektupla çevreye karşı duyarlı olmaya davet
ediyor ve kayıt esnasında yüklü bağış
paraları yerine sadece 10 atık pil, 1 litre atık yağ ile saksıda çam ve saksı çiçeği talep ediyor.

Kusura Bakmayın Ama Biz
Bulduk!

Toplumda yüzde 20 oranında görülen migrenin en büyük etkeni Türk
araştırmacılar tarafından açıklandı!
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve
Nöropsikiyatri Merkez Müdürü Prof.
Dr Hayrunnisa Bolay ve Hacettepe
Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Saydam’ın
çalışmaları migrenin önemli bir nede-

nini gözler önüne serdi.
Rüzgârla taşınan ve
atmosferde su ve güneşle değişime uğrayan sahra çölü tozlarının migrene neden olduğunu ve bunların belli dönemlerde hastalığı
tetiklediği ortaya çıktı.
Bu tozlardan verilen
deney hayvanlarının beyinlerinin ağrı
merkezinin aktif hale geçtiğini keşfeden araştırmacılar, bunların alerji, astım gibi hastalıkları da tetiklediğini öngörüyor. Hayrunnisa Bolay, bahar dönemlerinde lodosun artmasıyla birlikte baş ağrısı, yüksek tansiyon, astım ve
halsizlik gibi yakınmalarda artış gözlendiğini anlattı. Ayrıca Bolay, migrenin toplumda görülme sıklığının yüz-

de 20 oranında olduğunu, hastalığı tetikleyen nedenlerin ve mekanizmaların
yalnızca bir kısmının tanımlanabildiğini, bu eksikliğin de yeni mekanizma ve
ilaç arayışlarına gereksinimi arttırdığını ifade etti.
Çalışmanın, Türkiye’deki çeşitli
çevrelerce başka bir ülkede daha önce
yapılmadığından, ‘bilimsel’ olarak nitelendirilmediğini aktaran Cemal Saydam, “Biz de onlara ‘Bu dünyada ilk
çalışma. Kusura bakmayın ama bunu
biz bulduk’ diyoruz” şeklinde konuştu.
Saydam, sahra tozlarının yoğunluğunda Türkiye’de en fazla risk altında olan
bölgenin Akdeniz olmasına rağmen,
Türkiye’nin hemen hemen her noktasının lodosa maruz kaldığından risk altında olabileceğini ifade etti.

Orhun Araştırmalarında Yeni Adım
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Fakültesinde dün Nurdin Useev “Orhun yazıtlarındaki Söz
Dizimi” konulu doktora tezini savundu. Tez savunmasına ünlü Kırgız bilim
adamları Çetin Cumagulov, Layli Ükübaeva, Burul Sagınbaeva ve Ayhan
6

Çelikbay jüri üyesi olarak katıldılar.
Üç senelik bir kapsamda yazılan
doktora tezi Orhun yazıtlarının söz dizimi bakımından bilimsel yeni bir araştırma olduğu açıklandı.
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%100 Elektrikle Çalışan Araba
Ürettik
Günak’ın, Wolsvagen ve Mercedes
firmalarında tasarımcı olarak çalıştığını anlatan Çağlayan, ‘’Murat Günak
kardeşimiz Passat’ın, Mercedes C serisinin hem marka yaratıcısı, hem tasarımcısıdır. Kendisinin yüzde 100 elektrikle çalışan, yapmış olduğu bir prototipi sayın Başbakanımıza görmesi için
getirdiler. Sizlerin de gördüğünüz gibi
Başbakan arabayı kullandı’’ diye konuştu.
Aracın, dünyada bu özelliklere sahip ilk otomobil olduğunu kaydeden
Çağlayan şöyle devam etti:
“Öylesine güzel bir yatırım, böylesine özel ve güzel bir dizayn... İnşallah gelecekte dünyanın en önemli markalarından biri olacak. İlk tasarımı,
ilk markası olacak, Türk malı, Türk
damgasını alacak. Türkiye’de üretilecek. Türk sanayicisi Anadolu’daki
KOBİ’leriyle beraber üretecek. Son
derece önemli. Sayın Başbakanımız
arabayı kullandılar. Kendilerine araçla
ilgili gerekli bilgileri verdik.’’

Çağlayan, kendisinin de test ettiği aracın
kullanımının son derece
pratik ve güzel olduğunu söyledi.
Aracın çevreye hiçbir olumsuz etkisinin
bulunmadığını
anlatan Çağlayan, katı yakıt
kullanılmayan otomobilin güneş panelleri kanalıyla bataryasının şarj edilebildiğini
söyledi. Çağlayan, “Bana göre Türkiye açısından dünyanın çok önemli yatırım ve markası olacak, tüm dünyaya
Türk adını ve Türk imajını duyuracaktır’’ dedi.
Günak da sorular üzerine, aracın sıfır gaz emisyonu olduğunu, sessiz çalıştığını belirtti.
Tasarım üzerinde 2 yıldır çalışıldığını kaydeden Günak, “Beyefendiye
gösterdik. Mutlu bir şekilde geri dönüyoruz’’ dedi.
Kendisinin Mercedes, Wolsvagen

ve Peugeot firmalarında tasarım başkanı olarak çalıştığını ifade eden Günak,
bu aracı Türkiye için yaptığını söyledi.
Bir gazetecinin ‘’Sayın Başbakan nasıl karşıladı, ne değerlendirme
yaptı?’’ sorusuna Günak, ‘’Çok mutlu
oldu. Baksanıza araçla dışarıya çıktı’’
yanıtını verdi.
Bir başka gazetecinin, ‘’Aracın seri
üretiminin yapılıp yapılamayacağı’’
sorusuna da Günak, Çağlayan’ı işaret
ederek, ‘’Beyefendiye sormak lazım’’
dedi

Türk Bilim Adamı Robotuyla
ABD’de 1. Oldu

ABD’nin en prestijli bilim yarışmalarından 17. Uluslararası İnsansız Yer Taşıtları Yarışması’nda (Intelligent Ground Vehicle Competition)
Türk bilimadamı Mehmet Kemal Kocamaz, ‘Warthog’ isimli robotuyla birinci oldu.
ABD Savunma Bakanlığı ve otomobil sektörünün öncü firmaları tarafından sıkı şekilde takip edilen yarışmada; 30 robotu geride bırakan Warthog; herhangi bir insanın yardımı olmaksızın engelleri aşma, yol üzerinde
alternatif yeni rotalar seçebilme gibi
özelliklere sahip. Yarışmada ikinciliği Detroit Üniversitesi, üçüncülüğü
ise Princeton Üniversitesi’nden katılan
ekipler aldı.
Geçtiğimiz hafta düzenlenen yarışmaya katılan Kemal Kocamaz, Delaware Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri doktora programı öğrencisi. Aldığı

ödülün yanında; projesinin özel araştırma ödülüyle
destekleneceğini ifade eden genç bilim
adamı, ‘’Böyle önemli
bir yarışmada ödül aldığım için milletim adına
gurur duyuyorum. Benim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu.
Televizyondaki robotları yapmak hayal değilmiş.” dedi. Robotların geleceğin askerî
araçları olacağını ifade eden genç bilim adamı; robotların kısa bir süre sonra kendi kendine ilerleyen, hedefi yok
eden bir yapıya sahip olacağına dikkat
çekiyor. Kocamaz, gelecekteki ABD
ordusuna dair ilginç bir bilgi veriyor:
“Savunma Bakanlığı bu tarz projelere
özel önem veriyor. Hedef, önümüzdeki 15 yıl içinde kara ordusunun yüzde

30’unu insansız hale getirmek.” 4 kişilik bir ekiple çalıştığını anlatan Kemal
Kocamaz, icat ettiği robotunun pratik
yararlarını ise şu şekilde sıraladı:
Savaşta sürücü olmadan bir yerden
başka bir yere yük ve mühimmat taşıma.
Birkaç donanım eklenerek tabiatta
yeni bitki türleri tespit edebilme.
Silah eklenerek düşman ve hedefi
yok edebilme.
7
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Japonlara İlk Robot
Abdülhamit’ten

2. Abdülhamid’in Japonya’ya
1889’da robot hediye ettiği ortaya çıktı. ‘Alamet’ adı verilen insan şeklinde
robotun özelliği ise sema edip yarım
metre yürüyebilmesi ve saat başı ezan
okuyabilmesi.
Osmanlı’nın son dönemine damgasını vuran Sultan 2. Abdülhamid
Han’ın, günümüzde teknolojiye öncülük eden Japonya’ya 1889’da robot hediye ettiği anlaşıldı. İnsan şeklinde tasarlanan ve ismi ‘Alamet’ olan robotun
özelliğinde ise yok yok. AraştırmacıYazar Oktan Keleş’in arşivinde yer
alan Alamet’in orijinal fotoğrafları Yıldız Sarayı yangınında zarar görmüş.
Ancak fotoğrafın kalan parçaları bile
120 yıl sonra ilk kez gündeme gelen bu
ilginç olayı anlatmaya yetecek cinsten.
GONG YERİNE EZAN SESİ
Sultan Abdülhamid’in çağdaşı
olan Japon İmparatoru Meji’nin yeğe-
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ni Prens Komatsu’nun,
gemiyle İstanbul’a gelişi ve Sultan’a çeşitli hediyeler getirmesiyle başlıyor bu ilginç tarihi olay. Sarayda ağırlanan prensin ardından 1889’da İstanbul’a
özel elçiler gönderen Japon İmparatoru,
Sultan Abdülhamid’e
Japonya’nın en büyük alameti olan,
Büyük Krizantem Nişanı’nın da içinde bulunduğu çeşitli hediyelerle beraber bir mektup yollar. Japon İmparatoru mektubunda Abdülhamid Han’dan,
İslâm dini, ilim ve teknolojik gelişmeler, vakıflar, hayır kurumları gibi konularda Japonca veya Fransızca bilgiler
gönderilmesini rica eder.

Ertuğrul Firkateyni’yle Japonya’ya
gönderilen Alamet’in şimdiye kadar
duyulmamasının belgelerdeki eşanlamlı ifadelerden kaynaklandığını belirten Keleş, “Tarihi kayıtlarda ‘Osmanlı nişanları, hediyelerle beraber
Japon İmparatoru’na takdim edilmiştir” şeklinde geçiyor. Osmanlıca nişan kelimesiyle ve robotun ismi olan
‘Alametí kelimesinin eş anlamı olduğu
için robot olan Alamet adeta araya kaynamış” diyor.

Abdülhamid Han, saat mekaniğini çok iyi bilen ve aynı zamanda Yeni
Kapı Mevlihânesi saat sanatkârı Musa
Dede’den daha önce hiç yapılmamış,
eşi benzeri olmayan, teknolojik bir saat
yapmasını ister. Derviş Dede bir fikir
ortaya atar ve “Bu saat Semâzen şeklinde olsun. Her saat başı kollarını açıp
semâ etsin ve gong çalsın” der. Sultan
Abdülhamid Han projeyi inceledikten sonra, gong yerine robotun her saat
başı ezan okumasını ister. Oktan Keleş, robotun yapımından kısa bir süre
önce icat edilen gramafon sayesinde
ses kaydı alınabildiğini söyledi.

Keleş yapılan robotun özelliklerini
şu şekilde sıraladı: “Semâzen şeklinde,
normal bir insan boyuna yakın, saatli
bir robot. Kaideye oturtulmuş gövdesi;
saat başı semâ ediyor, bu esnada kollarını açıyor, gümüş levhalardan yapılmış etekleri açılıyor ve aynı anda ezan
okuyor. Tüm bunları yaparken yarım
metre yürüyor, hem dönüyor ve ezan
bitince de tekrar yarım metre geri giderek yerine dönüyor; kollarını ve eteklerini indiriyor. Robotun tamamı gümüş
ve altın kaplamadan yapılmıştı. Robotun arka kısmında kurma yeri mevcuttu
ve yedi günde bir kuruluyordu.”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Konya’da bu yıl 50.si
düzenlenecek olan Uluslar
arası Akşehir Nasrettin Hoca
Şenlikleri Kültür ve Sanat
Festivali’ne katılacak.
Bu sene 5-11 Temmuz tarihleri arası düzenlenecek
olan bu görkemli festiva-

le Gürcistan, Bosna-Hersek, Polonya,
Macaristan, Romanya, Arnavutluk gibi
ülkeler de davet edildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden ise bu yıl ilk kez katılacak
olan Halk Oyunları Topluluğu 34 kişilik dansçı ekibiyle katılarak yöresel kıyafet ve danslarıyla Gaziantep’i temsil
edecek.

Sultan Abdülhamid Han asrın teknoloji harikası bu eseri, Ertuğrul Firkateyni vasıtasıyla yazılmış özel bir
mektup, hediyeler ve nişanlar ile beraber Japon İmparatoru’na göndermişti.
Firkateyn dönüş yolunda 450 mürettebatıyla birlikte batmıştı.
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“Mühendis Türk Kardeşler”
ABD’de En Tepedeler
Üniversite öğrencisi olarak gittikleri ABD’de başarıları ile ‘Türk Kız Kardeşler’ olarak tanınan Sıddıka Demir
Velipaşaoğlu ile ablası Prof. Dr. Semahat Demir, ülkenin büyük sivil kuruluşları arasında yer alan The Society of
Women Engineers (Kadın Mühendisler Derneği)’in yönetimine seçildi. İnşaat mühendisi olan Sıddıka Demir Velipaşaoğlu, ABD’li rakiplerini geride
bırakarak birliğin başkanlık koltuğuna
oturdu. Abla Semahat Demir ise kardeşinin yardımcılığını üstlendi.
Türkiye bilim ve fen alanında istenilen gelişmişliğe ulaşamasa da özellikle yurt dışında görev yapan Türkler
başarıları ile göz dolduruyor. Bunlardan birisi de ABD’nin büyük sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Kadın Mühendisler Derneği’nde yaşanıyor. 20 bin üyesi bulunan derneğin 60
yıllık tarihinde ilk kez bir Türk başkanlığa seçildi. Lisans öğrencisi olarak

gittiği ABD’de
bugüne kadar
birçok
ödül
alan Velipaşaoğlu, son olarak
doğum
günü olan 21
Mayıs’ta Kadın
Mühendisler
Birliği’nin başkanı seçildi. Finalde 2 ABD’li rakibini geride bırakan
Velipaşaoğlu, 1 Temmuz’da iki yıl sürecek görevine başladı. Velipaşaoğlu’
nun yardımcılığına da kendisine çok
yakın bir isim olan ablası Prof. Dr. Semahat Demir getirildi.
Dünyanın
yakından
tanıdığı,
ABD’deki ilk 500 şirket arasında yer
alan Microsoft, Yahoo, Google, General Motors, General Elektric, Dell,
IBM, Dupont gibi firmaların derneğin
üyesi olduğu bilgisini veren Sıdıka De-

mir Velipaşaoğlu, yaptıklarına Obama
hükümetinin de inandığını dile getirdi.
Pilot programlar uygulayarak açılma
amacında olduklarını söyleyen Velipaşaoğlu, düzenledikleri konferanslara 6
bini aşkın üyelerinin katıldığını, bunlardan birisini de Türkiye’de yapmayı
arzu ettiklerini söyledi.
Houston Üniversitesi Cullon Mühendislik Fakültesi’nin onur derecesi
ile bitiren Sıddıka Demir Velipaşaoğlu,
2000 yılında ABD’nin en iyi mühendisi seçildi.

Üç Türk’ün Buluşu Yok
Satıyor!
Üç Türk işadamının icat ettiği ve
Eğimölçer adını koydukları alet büyük ilgi topluyor. Üç ortak, ikisi sanayici biri mimar, su terazisinden damlayı kaldırdı ve eğitim ile açı ölçmeyi bir araya getirdi. Piyasada 80 Eurodan başlayan fiyatlarla satılan dijital
ve lazerli sürümlerine karşı patentleri kendilerinde olan ve fiyatları 25 lira
olan ürünleri ilk ay 20 bin adet siparişe ulaştı.
Vehbi Ateş (50), Recai Öztürk (54),
ve Samet Elçi (56) isimli üç işadamı
2008 Temmuz ayında damlalı su terazisinden damlayı kaldırıp eğim ve açı
ölçmeyi aynı anda yapabilen bir alet
üretmeye karar verdiler.
Üç Ortak 2009 yılı başında kendi
isimlerinin baş harfi olan VRS adlı şirketi kurdular. Mart ayında patentleri-

ni alıp piyasada 80 Eurodan
başlayan
fiyatlarla satılan
ürünleri, kendi şirketlerinde
25 liradan başlayan fiyatlarla
satışa sundular.
Ortaklar
ürünün
Türkiye
siparişlerini tamamladıktan sonra ikinci
partinin üretimine başladılar. Üç
ortak sonbaharda ürünü Kanada’
ya ihraç edeceklerini açıkladı.
Ortaklardan Sermet Elçi ise Eğimölçer adlı aletin hikâyesini şöyle anlattı:
“Fikir bir süreden beri kafamdaydı
ve çeşitli denemeler yapıyordum. Konuyu aile dostum Vehbi Ateş’e açtım.

Aletin mekaniği üzerinde ciddi bir çalışma yapılması gerekiyordu. Vehbi de
arkadaşı Recai’ye konuyu anlattı. Üçümüz bir araya geldik ve başarılı olursak, piyasaya yeni bir ürün çıkarabileceğimizi anladık. Mekanik konusunda
bütün sorunları Recai çözdü. İlk üretimi de onun fabrikasında yaptık. İşlerin
büyüyeceğini gördüğümüz için şimdi üretimi Vehbi’nin daha büyük olan
fabrikasına taşıyoruz.”
Aletle ilgili tüm ayrıntıları www.
egimolcer.com’dan bulabilirsiniz.
9
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ENESCAN
ÇETİNER
DÜNYA 3.SÜ

Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür
Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği ,
Türkcell’in Altın sponsor ve TTNET’in
platin sponsor olduğu e-biko Uluslar
arası Bilişim Olimpiyatları 11.05.2009
Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı Şura salonunda düzenlenen törenle
sona erdi.
Gelecek Bilişimle gelecek sloganıyla İnternet üzerinden başlayan başvuru ödül töreninin yaşandığı 11 Mayıs tarihine kadar yoğun bir süreç izledi. 20 Ülkenin ve 4900 projenin yarıştı-

ğı Bilişim olimpiyatlarında Başarı Koleji öğrencisi Enescan ÇETİNER Eğlenerek Öğrenelim ( Animasyon) alanında Powerpoint Eğitimi projesi ile Dünya 3.lüğünü kazanarak okulunun ve
Manavgat’ın gururu oldu.
Ödül törenine Sayın Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, TRT genel müdürü İbrahim Şahin’e, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nükhet Yetiş, İl Milli Eğitim müdürü Kamil Aydoğan, Yürütme
Kurulu başkanı Doç. Dr. Mustafa Alkan, Değerlendirme Kurulu başkanı

Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu ve çok sayıda misafir katıldı.
Bilişim olimpiyatları yarışmasında
Dünya üçüncüsü olan Enescan Çetiner
ve Başarı Koleji Bilgisayar öğretmeni Gülcan ÜNAH, Bronz madalya, dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve başarı
sertifikası ile ödüllendirildiler.
15.05.2009 Cuma günü Başarı Kolejinde düzenlenen törende ise Enescan
ve Gülcan Ünal Başarı Koleji yönetim
kurulu tarafından altınla ödüllendirilirken okul idaresi tarafındanda birer plaket verildi.
Okul Müdürü Ümit YAPAR, 4 yıllık
eğitim süreci içerisinde Bilişim olimpiyatlarında Büşra GÖDEK’le Türkiye
2.liği kazandıklarını bu yılda Enescanın başarı çıtasını Dünya üçüncülüğüne çıkardığını ifade etti. Yapar Başarısından dolayı Enescan ÇETİNER, Bilgisayar Öğretmeni Gülcan ÜNAL , Sınıf Öğretmeni Terzan SUNTUR ve ailesini kutlayarak teşekkür etti.

Nevşehir’de Tabelalar Türkçe
Olacak

Nevşehir Derinkuyu’da belediye
meclisi önemli bir karara imza attı.
Oy birliği ile alınan karar, bundan
sonra ilçe belediyesi içinde mahalle,
cadde, sokak ve işyeri tabelalarında
Türkçe isim kullanılmasını öngörüyor.
10

Belediye
Başkanı Ahmet Balcı “Dilimizin korunması için
ne gerekiyorsa yapıyoruz.” dedi. “Kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılmasında büyük görev üstlenen di,
toplumsallaşmaya da önemli katkılar
sağlamaktadır. Bu nedenle dilimize sahip çıkmalıyız. Doğru nesilleri yetiştirmek için dilimiz korumalıyız. İlçemizde de Türkçe olmayan isimlerle kurulan iş yerlerinin Türkçe olarak değişti-

rilmesi; İlçemiz adına güzel bir örnek
ve Türkçeyi korumak adına atılan ilk
adım olacaktır. Belediye sınırlarımız
içinde mahalle, cadde, sokak ve işyeri
tabelalarında Türkçe isim kullanılmalı, daha önceden yabancı isim verilmiş
ise, verilen bu yabancı terimlere Türkçe karşılık bulunarak değiştirilmesi sağlanmalı ve kullandığımız dilimizi yabancı terimlerden arındırmalıyız.”

GÖRELIM YASAYALIM
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GÜZEL ATLAR ÜLKESİNDE (KAPODOKYA’DA) BİR BELDE

DERİNKUYU

Nuray YILMAZ

nuray.yilmaz@vatanbir.org

Y

eraltı şehri ile tanınan Derinkuyu Nevşehir iline bağlı bir
ilçe. Kapadokya iç daire sınırlarında,
il merkezine 20 km. uzaklıkta. 1928
yılından sonra, su çıkarılan kuyuların çok derin olması nedeniyle, buraya
Derinkuyu ismi verilmiş. Son yıllarda
yurdun dört bir yanından bölgeye yapılan gezilerde mutlaka ziyaret edilen
bir ilçemiz. Derinkuyu adı geçtiğinde
ilk aklımıza gelen yeraltı şehri oluyor.

lunuyor. Sonra da yiyeceklerin depolandığı bir başka bölüme geçiliyor. Yeraltı şehrinin her bir bölümü diğerine
dar tünellerle bağlanıyor. Ve her giriş değirmentaşı biçimindeki hareketli kaya kapılarla kapatılabiliyor, bu şekilde düşman saldırılarından korunuyor. Yeraltı şehrinin şarap yapımında
kullanılan odaları da var. Şehir toplam
40 metre derinlikte 8 kattan oluşuyor.
Şehrin mükemmel bir doğal havalandırma sistemi var.

Derinkuyu yeraltı şehri, Kültür ve
Turizm Bakanlığına bağlı müze adı ile
ziyarete açık. Yeraltına doğru zeminin eşilmeye, oyulmaya uygun olması,
tünel oyukları ve bölümlerinin zaman
içinde ihtiyaca göre çoğalmasına yol
açmış. İlçenin eski evlerinin altındaki mağaraların, bu yeraltı şehri ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Yani; İlçe,
tamamen tüneller ile yeraltından birbirine bağlantılı.

Derinkuyu’nun yeraltı şehrinden
başka eski evleri ve eski kiliseler var;
Kapısına kilit vurulan az sayıda ev harap görünüyor. İçinde oturulan evler
sağlam. Koruma altına alınan bir de kilise var. Bu, diğer Kapadokya kiliseleri gibi kaya kilisesi değil, taştan yapılmış, bu gün kapısı kapalı. Ziyaretçiler ancak bahçe avlusunun çevresini dolaşarak meraklarını giderebiliyorlar. Bu kilise, Yeraltı şehrinin yüz
metre kadar güneyinde bulunuyor. Ayrıca, ilçe içinde, bugün cami olarak
kullanılan, aslında eskiden kilise olan
1860 yapımı, eski bir ibadet yeri daha
var. Yapının girişinde şunlar yazıyor;

Derinkuyu yeraltı şehrini gezmek
için girişten itibaren var olan yön levhalarını izliyorsunuz. Şehrin giriş katında hayvanların bağlandığı yerler bu-

“Kilise yapılışı: 1860, camiye çevirme 1949. Kiliseyi camiye tahsil eden
zül celal, kabul et duamızı eyleme melal, Ayasofya’nın fatihi Sultan Mehmet
ise, bunların da fatihi Mustafa Kemal.”
Derinkuyu’yu gezip, parkta oturup
güzel bir çay içebilirsiniz. Bir hatırlatma, müze kartınızı sakın unutmayın.
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TÜRKÇE

TÜRKÇE ADLAR MI TÜRK ADLARI MI?
Yolculukta doğan çocuklara Sefer, yağmurlu günde doğanlara Tufan, rüzgârlı günde doğanlara Tayfun.
Mübarek gün ve aylarda doğanlara ise Recep, Şaban,
Ramazan, Mevlit, Bayram, vb. adlar verilirdi.

Önder SAATÇİ

Süleyman Demirel Üniversitesi
Öğretim Görevlisi

Y
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ıllar var ki kendi
kendimizle kavgalıyız. Kimliğimizi oluşturma kavgasının hem
zalimi hem mağduruyuz. Hiç yoktan kendi başımıza açtığımız dertlerden öyle muzdaripiz ki kendi
ürettiğimiz dertlerimizin şaşkınıyız. Bu satırlarla kendi kendimize bir ayna tutup ezelden beri çözemediğimiz şu isimler meselesine birkaç satır da ben ekleyeyim,
dedim. Artık, ya ucunu bulamadığımız yün çilesini iyice sarpa sardırır, ya da çileyi yumağa çevirebiliriz.

lıdır. Atalay’ın bu çabalarının sürdüğü
yıllardan epeyice sonra Oğuz, Kürşat,
Bilge, Aybige, vb. isimler güzel isim
verme kaygısıyla mı çocuklara kondu,
yoksa bu isimler, Türkiye topraklarında estirilen soğuk savaş rüzgârlarının
yıkıntıları arasındaki sığınaklarımız
mıydı? Ya Uğur, Deniz, Devrim, vb.
isimler, kökü Türkçe olduğu halde
Türk ismi olsun diye mi kondu, yoksa
bir zamanların aykırı kampına mensup
olmanın gururu mu seslendirildi bunlarla… Anlayacağınız mesele karışık;
çünkü birkaç asırdır kafalarımız da karışık. Sebebi de basit. Tarihte yolumuzu kaybetmişiz, mazur görünüz.

İsterseniz meseleye şu bildiğimiz hadis-i şerifle başlayalım. Ne
diyor rahmet peygamberi hatırlayalım: Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız, öyleyse
isimlerinizi güzel yapın. İşte, çözemediğimiz mesele bu... Hangi
isimler daha güzeldir: Köküne kadar Türkçe olanlar mı, atadan dededen miras alınanlar mı? Yoksa çocuklara isim verirken daha
başka ölçütler mi vardır. Meselâ,
bir zamanlar değerli araştırmacı, Divanu Lugati’t –Türk tercümanı Besim Atalay’ın arayıp bulduğu Türkçe köklerden türetilmiş veya İslâm öncesi tarihimizden derlenen Apay, Apakay, Otamış, vb. isimler güzel isim verme
niyetiyle mi çocuklara verilmiştir,
yoksa bunlara milli devlet oluşturma sürecinin insan isimlerine yansıyan dalgası gözüyle mi bakılma-

Peki, kaybolduğumuz bu yolculukta, daldığımız çıkmaz sokaklardan nasıl edip de kurtulmalı, bu dehlizlerden
düze çıkmak mümkün mü, diye sorarsanız; ben derim ki pekâlâ mümkün…
Öncelikle, şunu çok iyi bilmeliyiz
ki isimlerimiz kimliğimizdir. Bu pencereden bakılırsa isimlerimiz hem şahsiyetimizin bir parçası hem de millet
varlığı içindeki üyeliğimizdir. Buna
göre, asırlarca atalarımızın evlatlarına koyduğu İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, İlyas, vb. peygamber adlarını kavmiyetçilik kaygılarına kurban etmeyip rahatlıkla Türk adı kabul
edebiliriz. Bunları Altan Deliorman’ın
gözüyle Yahudi kral adları olarak göstermek meseleyi iyice çözümsüzlüğe itmektir. Bunun yanında eğer günlük hayatımızı idare eden manevi değerlerimiz (sabır, şükür, iyilikseverlik, samimiyet, mukaddesat, kader, ırz,
namus,…) hâlâ hayatımızı kuşatmaya

devam ediyorsa, asırlarca dedelerimizin ana babalarımıza lâyık gördüğü Sabri/Sabriye, Şükrü/Şükriye, Hayri/Hayriye, Şakir/Şakire,
Mukadder, Mukaddes, Nimet, Şeref, İffet, vb. isimleri çocuklarımıza bugün de rahatlıkla verebiliriz.
Bunlardan utanmaya veya bunları
dışlamaya gerek yoktur. Hepsi de
halis muhlis Türk adlarıdır. Yoksa
siz atalarınızın Türklüğünden şüphe mi ediyorsunuz?
Ne bu saydıklarımız Arap adlarıdır, ne de İslâm tarihindeki
önemli şahsiyetlerin (Ömer, Bekir, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin,
Fatma, Ayşe, Zehra, Rukiye, Zeynep…) adını almakla Arap olunur.
Bu adları taşımak olsa olsa Müslümanlığın şanını gösterir! Hem
unutmayalım ki bizim atalarımız
Türk olduğu kadar da Müslümandı. Bana inanmıyorsanız, Yahya
Kemal’e kulak verin. Bakın büyük
şair, ne diyor:
…
Bu günkü Türk babaları havası ve toprağı Müslümanlık rü’yası
ile dolu semtlerde doğdular, doğarken kulaklarına ezan okundu, evlerinin odalarında namaza durmuş
nineler gördüler, mübarek günlerin
akşamları bir minderin köşesinden
okunan Kur’anın sesini işittiler; bir
raf üzerinde duran Kitabullah’ı indirdiler, küçücük elleriyle açtılar,
gül yağı gibi bir ruh olan sarı sahifelerini kokladılar. İlk ders olarak
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besmeleyi öğrendiler; kandil günlerinin kandilleri yanarken, ramazanların, bayramların topları atılırken sevindiler. Bayram namazlarına babalarının yanında gittiler, camiler içinde şafak sökerken tekbirleri dinlediler, dinin böyle bir merhalesinden geçtiler, hayata girdiler.
Türk oldular.
Bununla birlikte, son bir asırda
kız çocuklarımıza vermeye başladığımız İnci, Çiçek, Gönül; erkek
çocuklarımıza verdiğimiz Orhan,
Alp, Alper, Alperen, Oğuzhan, vb.
isimler de halkımızın beğenisini
kazanmış, geleneğinde yerini bulmuş, sağduyusunun eseri, katmerli Türk adlarıdır ki öncekilerle tatmin olmayanlar bunları tercih edebilirler.
Öyle anlaşılıyor ki isim verme
geleneğimizin insani tarafı unutuldukça isimlere kaldıramayacakları yükler bindirilmiş. Güzel ismin ölçütü gelip geçici ideolojilerde aranmış. Oysa bir hatıranın yaşatılması için de güzel isimler konurdu eskiden. Meselâ yolculukta doğan çocuklara Sefer, yağmurlu günde doğanlara Tufan, rüzgârlı
günde doğanlara Tayfun. Mübarek gün ve aylarda doğanlara ise
Recep, Şaban, Ramazan, Mevlit,
Bayram, vb. adlar verilirdi. Burada biraz durup sormak gerekir, bu
isimlerin kökü başka dillerden de
olsa bu hatıralar kimin yaşantılarıdır, bize kimleri hatırlatmaktadır!.. Sizi bilmem ama bütün bunlar bana Bingöl Çobanları’nı hatırlatıyor:
…
Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum.
Bu dağların eskiden aşinasıdır
soyum.
Bekçileri gibiyiz ebenced buraların,
Bu tenha derelerin, bu vahşi
kayaların
Görmediği gün yoktur sürü pe-

şinde bizi
Her gün aynı pınardan doldurup
testimizi
Kırlara açılırız çıngıraklarımızla.
Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz
eski yeni,
Kuzular bize söyler yılların geçtiğini,
Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi
yüksek;
Önümüzde bir sürü, yanımızda bir
köpek,
Dolaştırıp dururuz aynı daüssılayı.
Anam bir yaz gecesi doğurmuş
beni burada,
Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam;
Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu
kurda,
“Suna”mın başka köye gelin gittiği akşam,
…
Peki, çocuklarımıza isim verirken daracık bir yelpazeye sıkışıp kaldık mı, diye soranlar vardır belki. Hiç
merak etmeyin, o kadar da isim fakiri
değiliz. Meselâ bir zamanlar uzun kış
gecelerinde veya ramazan akşamlarında anlatılan hikâyelerin kahramanlarının (Leyla, Şirin, Ferhat, Aslı, Kerem) adları neden yeni doğan çocuklara verilmesin; sonra kulağınızı müziğimize verin ve bazı makam adlarının
pekâlâ insan adı olarak da kullanılageldiğini hatırlayın: Şehnaz, Dilâra, Sultan… Birazcık şiir kitaplarını karıştırın
oradan ince ruhumuzun ve zevkimizin
eserleri olan isimleri yeniden keşfedin:
Nazlı, Gül, Fidan, Lâle, Elif… Yalnız
ne olur, bu isimleri ve deminden beri
sayıp döktüklerimizi Arap-Acem hayranlığı diye bir tarafa atıp da Melis,
Melisa, Tuvana gibi köksüz ve ruhsuz
adları Türk kızlarına lâyık görmeyin.
Unutmayın, çocuklarımızın adı
Mehmet (Muhammed), Mustafa, Abdullah, Nuri de olsa; Atilla, Turan, Tülay, Tülin de olsa hepsi bizim evlatlarımızdır. Hiç şüpheniz olmasın bu adlar
Müslüman bir milletin çocuklarına verilmiş Türk adlarıdır.
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Anadolu Güzel Sanatlar Liseli Olmak

Anadolu Güzel Sanatlar
Atila İNCE

atilla.ince@vatanbir.org
Psikolojik Danışman

A

ilesi ona çok güveniyordu. OKS
sınavında başarılı olmasını, Anadolu Lisesi’ni kazanmasını bekliyorlardı. Sınav yaklaştıkça hem kendisinin hem de ailesinin heyecanı kat kat artıyordu.
Ailesinin bu beklentisini boşa çıkarmamak için adeta gecesini gündüzüne katarak var gücü ile çalışıyordu.
Okul, dershane ve evde ders çalışma
derken kendini iyiden iyiye test ve hazırlık kitapları arasında buluyordu. Bu
sınavı kazanmalıyım, ailemin benden
istediklerini yerine getirmeliyim, diyordu.
İlköğretimin son sınıfında, derslere
kendini o kadar kaptırdı ki, sınıf arkadaşları, mahalle arkadaşları ve kuzenleri ile beraber olamıyordu. Okul çantasında test kitapları ve hazırlık kitapları vardı. Oysa bu yaşta gençliğini yaşayacak özel eşyaları olmalıydı. Eskiden bu yaşta gençlerin ceplerinde, güzel ve yakışıklı görünmek için ayna ve
tarak olurdu… Yüreklerinde sıcak anıları olurdu… Şimdi çantalarında kalın
kitapları ve içinde binlerce soruları ve
şıkları var…
İlköğretim 8. sınıfta bunları yaşıyordu… Zira son 3–4 yılı aşağı yukarı
böyle geçmişti. Çocukluğunu ve gençliğini yaşayamıyor ve hayatı erteliyordu… Anne ve babasının, çocuğumuza
güveniyoruz, bizi mahcup etmeyecek,
kazanmak zorunda sözleri kulağında
yankılanıyordu… Ailede varsa yoksa
OKS sınavı konuşuluyor, yapılan maddi harcamalar ve fedakârlıklar dile getiriliyordu…
Aslında daha önceleri sınavı kazanacağına dair güveni vardı. Ailesinin
yoğun beklentisi karşısında iyiden iyiye kaygılanıyor ve stresi artıyordu. Sı14

nav yaklaştıkça heyecanı artıyor, ailesinin beklentisine ne itiraz edecek hali,
ne de ya kazanamasam düşüncesini
dile getirecek mecali vardı. Çalışıyordu, ancak eskisi gibi kafasına bir şey
girmiyordu. Odasına kapanıyor, saatlerce kazanamasam aileme ne diyebilirim sorusuna cevap aramaya çalışıyordu. Bir gün kendi kendine düşündü.
Ben mi okuyacağım yoksa ailem mi
okuyacak? Kazanırsam, ailemi mutlu
etmek için mi kazanacağım? Karın ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, can sıkıntısı, yorgunluk, isteksizlik yaşıyordu. Bu sıkıntılarını çoğu zaman ailesiyle paylaşamıyordu.

alınırken adeta helalleşir gibi uğurlandı. Büyük bir yük üzerindeydi. Artık
kurtulmak istiyordu bu ağır yükten. Bu
arada karın ve baş ağrısı kendini hafiften hafiften göstermeye başladı. Sınav
sürecinde iki kez tuvalete gitmek zorunda kaldı, üçüncüsü için izin almaya cesaret edemedi. Karın ve baş ağrısı
sınav sürecinde hiç kesilmedi. Bildiği
birçok bilgiyi unuttu. Bilgiler ve kavramlar kafasında uçuşup durdu da testlere cevap olamadı. Soğuk terlerini silerek sürdü gitti sınav.

Sınav günü sabahı anne ve babası kendisinden önce kalkmış, giyinmiş
ve kahvaltıyı hazırlamıştı. “Haydi, evladım, kahvaltını iyi yap, aman bir şey
unutma, son kontrollerini yaptın mı?”
Sözleri sınav sabahı beyninde deprem
gürültüsü gibi zonkluyordu.

Sınavı zor bitirdi. Dışarı çıktığında
annesi ve babası kendine doğru yöneldiğinde, içinden belli belirsiz bir ses ile
“Oh kurtuldum.” Dedi. Yaşadıklarını
paylaşmak istemedi ailesiyle. Zaten ailesinin ilk sözü nasılsın, geçmiş olsun
demek yerine, ne kadar soru çözdün
demek oldu. Yaptım işte, fena değildi,
dedi. Ama bunları söylerken omzu düşük, gözlerini boşluktaydı…

Sınava gireceği okula gelindi. İçeri

Sınav sonucu açıklandığında, ai-
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lede bir hüzün, acıklı ve üzüntülü bir
hava… Hesaplaşalım mı hesaplaşmayalım mı düşüncesi arasında gidip gelindi… Sanki evlatları, Anadolu Lisesi…
Yaşadığı kâbusu üzerinden atmaya çalışıyordu, kendi kendisine destek
oluyordu. Hiç değilse ağrılardan kurtuldum diyordu. Rahatladığını hissetti,
zaman geçtikçe kendini daha iyi hissetmeye başladı.
Öğretmenleri sen yeteneklisin, seni
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde
görmek isteriz diyorlardı. Öğretmenlerin teşvikiyle ailesini ikna ederek Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne ön kayıt
yaptırdı.
Bir akşam yemeği sonrasında çok
mahcup ve masum bir eda ile Anadolu
Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuma isteğini ailesine açtığında, hayır sen okuyacaksın, Genel Lise’ye devam edeceksin denildi.
Okulun açtığı hazırlık kurslarına bile katılamadı. Yeteneğini geliştirmek, ilgi duyduğu eğitimi almak ve
mutlu olmak istediği okulda okumak
istiyordu. Ailesini zoraki ikna etti, sınava girme konusunda. Sınava da az
bir zaman kalmıştı.
İlköğretim okulundan branş öğretmenini buldu. Sınavda ne soruyorlar
ve nasıl bir mülakat yapacakları konusunda kısa bir araştırma yaptılar. Za-

man çok kısaydı, 3–4 gün kalmıştı.
Öğretmeni ile sınav taktiği ve sınav
süreci hakkında biraz çalıştılar…
Belki OKS’ de böyle doyurucu ve
iştahlı bir heyecan yaşamamıştı. Tatlı ve mutluluk veren bir heyecan içindeydi. Kararlı ve inançlıydı, artık kafası karışık değildi… “Ah bir girebilsem” diye içinden geçiriyordu.
Uygulama sınavları iyi geçmiş
sayılırdı, o kadar iyi hissediyordu ki
kendini ne karın ağrısı vardı ne de
baş ağrısı… Son sınav mülakat sınavıydı. Jürinin karşısına geçti, kararlı ve güçlü duruşunu gösterdi onlara,
ne olmak istediğini ve ne olduğunu
güven içinde anlattı.
Sınav sonuçlarının ilan edileceği
gün sabah erken okulun bahçesinde,
karar anını beklemeye koyuldu. Kazananların listesinin açıklandığında,
sonlarda sınavı kazandığını görünce
ayaklarını yerden keserek havaya zıpladı, büyük bir sevinç ve mutluluk nidaları fırlattı havaya… Koşarak, nefes
içinde eve koştu, ailesine sarıldı… Büyük bir sevinç yaşadı.
Okulun ilk günüydü, üniformasını
giymiş tören saatini bekliyordu, adeta kuş gibi hafifti. Kendini geliştireceği ve bütünleşip kaynaşacağı bir sanat alanına merhaba diyordu. OKS sürecinde ağrıyan bedeninin yorgunluğu
gitmiş, kendini yeniden keşfetmenin
sevinci içindeydi…

Okulun rehber öğretmeni okulu ve
bölümlerini tanıttı, kısaca okul hakkında bilgi verdi. Duvarlarda sanat resimlerini gördü, odalarda müzik çalgı seslerini duydu, öğretmenleri sanat
tevazusu içinde ilgi gösteriyor, her taraf tertemiz, üst sınıflardaki öğrenciler
ağırbaşlı ve saygılılar…
Gün geçtikçe okulunu daha çok
sevdi. Hayalleri çoğaldı, yüreği güçlendi, kendini sevdi, yaptığı işten çok
zevk aldı, işi ile bütünleşti, her gün eve
umutla gitti.
Artık o çok mutlu birisi, AGSL’li
olmanın haklı gururunu yaşıyor…
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Bundan tam 50 yıl önce Irak Türkmenleri Kerkük’te en büyük katliama uğradı. İlk
değildi ancak o tarihe kadar yapılanların en büyüğüydü. Bu sebeple 14 Temmuz 1959
milat sayıldı. O tarihten bugüne kadar katliamlar devam etti. Ne acıdır ki, onca zaman içinde dindirilemeyen acılara bir de 2003 miladı eklendi. Ve o gün bugündür kan
ağlıyor Musul, Kerkük, Telafer. Irak Türkmen Cephesi, bu kadar acıyı bir güne sığdıramadı. 14–20 Temmuz tarihlerini Irak Türkmenleri Şehitler Haftası olarak ilan etti.
İşte bu hafta münasebetiyle, şehit karındaşlarımızı bir kez daha rahmetle anarken, yürek dağlayan bu haykırışa bir daha kulak verelim.
Oğuzam Türk menem… Bayatlardan Türkmenem… Damarlarındaki asil kan Aslına çektiğin ırk menem… Yaprağın asılı dallar, Gövdeni taşıyan kök menem… Yolunu gözleyen yar Aşkınla çarpan yürek menem… Can içre canan bilmişem gavim gardaş, Nerdesen…

Kerkük Ağıdı
Sitem sana Türkiye’m, sana aziz milletim
Dilim dilim derimi yüzüyorlar nerdesin?
Öksüz kaldı lisanım, geleneğim, âdetim
Hoyratıma, türküme kızıyorlar nerdesin?
Türkçe konuşuyorum, seninle aynı dilden
Nasıl anlamıyorsun düştüğüm korkunç hâlden?
Fayda beklemiyorum vallahi yaban elden
Üzerimi kalemle çiziyorlar nerdesin?
Bölüştüler sırtlanlar illeri, bölgeleri
Hani dönme olanlar, haçlının gölgeleri
Yaktılar nüfustaki tarihi belgeleri
‘Burda Türkmen yok’ diye yazıyorlar nerdesin?
Kardeşinim ben senin zor mu bunu anlamak?
Yalvarıyorum sana kapında ağlayarak
İstersen aç tarihi Misak-ı Milli’ye bak
Onu bildiklerinden eziyorlar nerdesin?
Bugün zulüm altında mahcup doğan bebekler
Anayurt’tan dört gözle umutlu haber bekler
Dün senin kemiğinle zincir kıran köpekler
Dişini gösteriyor, azıyorlar nerdesin?
Çanakkale’de vardım, Galiçya’da her yerde
Koyun koyuna öldük Yemen’deki siperde
Kurban olam ne olur muhtaç etme nâmerde
Sahipsiz belliyorlar, üzüyorlar nerdesin?
Bomba yüklü kamyonlar yol açarak mermiye
Söndürmeye geliyor yurdumu söndürmeye
Ben burada Türkmen’im sadece Türk’üm diye
Güpegündüz kurşuna diziyorlar nerdesin?
Hiç tepki vermiyorsun, sabrına şaşıyorum
Unuttu mu diyerek şüpheye düşüyorum
Bilmiyorsan bil artık soykırım yaşıyorum!
Kerkük’ten Türk adını kazıyorlar nerdesin?
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H İ HİKMETLER
KMETLER
AŞKTAN HABER
Ey dostlarım yürek ciğer oldu kebap
Hakikatlı aşık candan geçer olur
Aşk ateşi gönül evi kıldı harap
O sebepten akıl fikir gider olur
Aşksız kişi adam değil anlayınız
Sevgisizler şeytan kavmi dinleyiniz
Aşktan başka sözü eğer söylerseniz
Elinizden iman İslam gider olur
Meyhaneye giren aşık sırrı açık
Bağrı pişer yaşı akar gözü ağlar
Boşta yürür nerde olsa hane viran
Şeksiz bilin vahdet meyi içer olur
Ömrü boşuna gidenler aşkı bilmez
Candan geçen divaneyi göze almaz
Hu sohbeti kuran yere koşup gelmez
Can ve gönlü taştan beter katı olur
Allah’ın secdiği daim ağlar yürür
Hak’tan korkar razın söyler seher durur
Yahya gibi durmaz ağlar matem tutar
Bu dünyayı arkalara atar olur
Aşıkların işi odur söz ve güdaz
Aşıkların istekleri oruç namaz
Mahşer günü göz yaşıdır Hak’ka niyaz
Arif aşık derd ve elem tartar olur
Aşıkları melametten kaçmaz olur
Nâdânlara iç sırrını açmaz olur
Namertlere inci cevher saçmaz olur
İçlerine acıları atar olur
Hoca Ahmet Hak sözünü söyler daim
Hak’tan özge sözler demek olmuş haram
Oruç tutsa yeri olur Daru’s selam
Bağışlanma denizine batar olur

Kaynak: Zeybek, N.K. (2003), Ahmet Yesevi Yolu ve Hikmetler, Ankara: Ay Basım Yayınları
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mış, keyif verici özelliği olması nedeniyle sonraları bu amaçla illegal olarak tüketilmeye başlanmıştır.
Bu türden bir tüketimi
besleyecek arz da beraberinde şekillenmiş,
tıpkı ekonomik yapıdaki gibi bir arz ve talep oluşmuştur.
Afyon türevleri tarih boyunca kullanılagelmiş ve ülkemizde
halen önemli oranda
kullanılmaktadır. Afyon hem etkinliği, hem

İnsanlık tarihinin başlangıcından
itibaren uyuşturucu maddelerin keyif
verici, ağrı giderici, hastalıkları iyileştirici olarak kontrollü ve kontrolsüz
olarak kullanıldığı bilinmektedir. İlkel
toplumlarda, kabile ayinlerinde ve erkekliğe geçiş törenlerinde “değiştirilmiş bilinç durumları” denilen, gündelik bilinç düzeylerinden daha farklı alanlara ulaşabilmek için kullanılan
açlık, susuzluk, uyku yoksunluğu, sosyal ve duygusal yalıtım, ağrılı uyaranlar, dans, meditasyon, dua, işitsel uyaranlar, hipnotik telkinler gibi yöntemlere ek olarak, halusinojen bitkiler, afyon türevleri, koka yaprakları, esrar
gibi psiko-aktif maddeler büyük rol
oynamaktaydı.
Uyuşturucu maddeler, tarihsel süreç içerisinde tıbbi amaçlarla kullanıl18

bilir. Bu özelliği ticari değerini arttırmaktadır. Kullanılmadan önce biraz
daha saflaştırılmak ve yabancı maddelerden ayıklamak için, önce kaynatılır
ve üstte kalan sıvı atılır. Kalan kısım
biraz kavrulur. Bu haliyle afyon kullanıma hazırdır.
Afyonun keskin hoş olmayan kokusu ve acı bir tadı vardır. Taze iken
yumuşak ve elastiki olup, kurudukça renk ve sertlik durumu değişmektedir. Bileşiminde, takriben % 10 morfin,
% 0,5 Kodein, % 6 narkotin bulunabilmektedir. Afyonun en önemli ve başlıca alkaloiti morfindir.
Tıbbi amaçla kullanılmak üzere
yapılan araştırmalar sonucu, 1817`de
Hannover`lı ilâçbilimci Friedrich
Helm Sertusner`in morfini bulmasından sonra bu madde tıp alanında yaygın bir kullanım alanı bulmuştur.

Afyon bitkisine haşhaş denmektedir ve Papaver Seminiferum adıyla bilinen gelincik türünden bir bitkidir.

Alman Kimyacı Dressen, 1889 yılında Bayer ilaç fabrikalarında baz
morfinden, asetik asit olarak adlandırılan ve uzunca bir takım kimyasal işlemler ile bir toz meydana getirdi. İlacın etkisinden dolayı Almanca “Etkisi yüksek ve güçlü “ anlamına gelen “Heroisch” adı verildi. Ancak eroinin bildiğimiz özellikte üretilmesi,
Bayer’in kimyagerlerinden, Aspirinin
de mucidi olan Felix Hoffman’ın 21
Ağustos 1897 günü ağrıları kesen bir
ilaç üretmek için bir karşım geliştirmesi ile devam etti ve bunun üzerine Bayer firması bu maddenin üstünde çalışarak denemeye karar verdi.

Geleneksel yöntemle işlendiğinde;
kapsül yüzeysel olarak çizilir, sütsü öz
suyu kapsülün dışında birikir, suyu bir
miktar buharlaşır ve alkaloit yoğunlaşır. Oluşan afyon sakızıdır ve her gün
toplanır. Ham afyon sakızı normal koşullarda yıllarca bozulmadan saklana-

İçinde ağırlıklı olarak morfin olan
ilaç, ağrıları kısa sürede kesmekteydi. Uzun süren denemelerinin ardından
Bayer, ilacı “Heroin” adıyla piyasaya
sürmeye karar vermiştir. Olumlu tepki
alan ve 25 gr`lık paketler halinde satılan “Heroin” eczanelere geldiği gün tü-

güçlü bağımlılık oluşturma potansiyeli, halen kullanılması ve tarih boyunca kullanılmış olması nedeniyle model
olarak gösterilebilecek bir maddedir.

Vatan ve Hürriyet Birliği

EGITIM
ketler birliği çalışmalarıyla, 1912 yılında Lahey Afyon Sözleşmesi diye bilinen sözleşme imzalanıp, eroin üretimi tamamen yasa dışı ilan edilmiştir.
İngiltere afyon üretimine sınır getirilse de, satışına getirilmemesi için ne kadar dirense de kararı değiştirememiştir.
Osmanlı ise, Lahey’e delege bile
göndermiş, 1914’te yapılan ek protokole ise delege gönderse de imza koymamıştır.

Türkiye’nin Yasal Eroin
Fabrikaları

resmediliyordu. Mustafa Kemal bu işe
bir son vermek istese de Mecliste eroinden kasasını dolduran milletvekilleri
nedeniyle fabrikaları kapattırıp, eroin
üretimini yasadışı hale getiremiyordu.
Ekim 1930’da Londra’da düzenlenen konferansa Türkiye de heyet gönderdi, amaç uluslararası arenada eroin
yüzünden darmadağın durumda olan
imajı düzeltip, Milletler Cemiyeti’ne
girebilmenin çarelerini aramaktı. Ancak konferansta, Türk heyetinin yaptığı hatalarla Dünya uyuşturucu kaçakçılığının merkezinin, Türkiye’nin yasal eroin ticareti olduğu belgelendi.

Birinci Dünya Savaşı sonrası, Sevr
Antlaşması ile Anadolu dünya afyon
ticaretinin merkezi haline gelmiştir.
Tüm dünyadan uyuşturucu tüccarları İstanbul’u mesken edinmiş, İstanbul
bir uyuşturucu cenneti haline gelmiştir.
Afyon ticareti serbest, üstelik de en kalitelisi.

keniyordu. Henüz kimse zarar görmemişti. Sonraları Bayer`in en iyi müşterisi Amerika ise, herkesin “Eroin”den
bahsetmesi üzerine ilacı araştırmaya başladığında, aşırı dozda alındığında ölüme yol açtığını ve bağımlılık yaptığını saptamıştır. Klinikler, eroinmanlarla dolup taşmaya başladığında, ABD`de ilacın bağımlılık yaptığına dair bir rapor yayınlanmış ve devamında gerekli önlemler alınarak eczanelerden kaldırılmıştır. Bunun üzerine
ilaç karaborsaya düşerek, fiyatı artmış
ve 1931’de tamamen yasaklanmıştır.
Eroinin ağır sonuçları görünmeye
başlayınca, tüm dünyada afyon ve afyondan üretilen maddelere karsı sert
bir kampanya yürütülmeye başlamıştır. Elbette, afyon üzerinden büyük getirim sağlayan ülkeler, bu kampanyaları yalanlamış, gereksiz bulmuşlardır.
Örneğin İngiltere, afyon üretiminin sınırlandırılmasını onaylarken ticaretinin sınırlandırılmasını konusunda büyük direnç göstermiştir.
Ancak, tüm dünyada büyük yankılar uyandıran doktor raporları ve özellikle eroin karsısında oluşturulan şir-

Kurtuluş Savaşı sonrası, ilk hükümetimiz kurulmuş ve yabancı sermaye
hükümetimize, topraklarımızda Eroin
fabrikası kurmayı teklif etmiştir. 1926
yılında hükümetimizin aldığı bir kararla, Japon bir firma ile ortak, bugünkü Taksim Divan Oteli Taşkışla mevkiinde Mecidiye Kışlası olarak bilinen
yere tarihimizin ilk eroin fabrikası kurulmuştur.
1929’da ikinci eroin fabrikamız,
Eyüp’te Haliç kenarına kurulmuştur.
Adı; Ecza-i Tıbbiye ve Kimyeviye
(ETKİM). Yine ayni yıl, üçüncü eroin
fabrikamız Kuzguncuk’ta Türk Ecza-i
Tıbbiye ve Kimyeviye Şirketi (TETKAŞ) adı altında kurulmuştur. Kurucuları ve yöneticileri arasında Kurtuluş
savaşı kahramanları ve TBMM üyeleri
de bulunmaktadır.
Bu yıllarda, Türkiye’nin 27 sanayi
kurulusu var ve bunlarının tamamının
yıllık kârı 2 Milyon TL düzeyinde seyrederken, eroin fabrikalarımızın cirosu
15 Milyon TL. İçte durum böyleyken,
dışarıdan tüm dünyadan gelen ambargo tehditleri, yasal zorlamalar, dayatmalara rağmen Türkiye üretime devam
ediyor, 1930’a gelindiğinde dünya gazetelerinde Mustafa Kemal Atatürk ve
İsmet İnönü uyuşturucu satıcısı olarak

1933’e kadar göstermelik azaltmalar ve göstermelik eroin taciri tutuklamaları, sınır dışı etmeleriyle fabrikalar üretime devam etti. 1933 yılında
bir gün Mustafa Kemal ani bir şekilde kabineyi toplayıp “Eroin Fabrikaları kapanmıştır.” açıklamasını yapıyor,
direnmelere rağmen karar Halk Fıkrası tarafından onaylanıyor. Mustafa
Kemal’in gücüne karşı bile sıkı muhalefet gösteren eroin lobisi kararın yasalaşmasını bir yıl kadar daha erteletmeyi başarmış olsalar bile, Türkiye’nin
yasal eroin fabrikaları tarihe gömülmesini engelleyememişlerdir.

Kaynaklar
1) www.kom.gov.tr
2) www.denizlipsikiyatri.com
3) www.turkishpedia.com
4) www.sucbilimi.org
5) www.milyoncuk.com (Overdose
Türkiye - F. Cengiz Erdinç, Taklamakan - Serap Bengü)
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VAR OLMA ÇABASI
Gökhan ÜNSAL

gokhan.unsal@vatanbir.org

B

ir toplumun zaman
süzgecinden
geçerken sağlıklı bir nesil
yetiştirip birikimini gelecek kuşaklara
taşıyarak her geçen yüzyıla iz bırakabilmesi için kültürüne sahip çıkıp, öz
yapısını bozmadan, kuşaktan kuşağa
sevdirerek ve benimseterek aktarabilmesi ve onu daima güncelleyerek canlı
tutabilmesi gerekir.
Gelişen ve gelişmelere paralel olarak arzu ve isteklerinde, günü gününü
tutmadığı bu sonu belli olmayan döngü içerisinde toplumlar insanlarının refahını sağlamak için muazzam bir var
olma çabası içindedir. Bu çabalarının
yansıması olarak tarih boyunca savaşlar yapılmakta, insanlar birbirlerini sömürmekte ve güçlü olan güçsüzü yok
etmektedir. Burada savaşların yapılması ve güçsüz olanın yok olmasındaki kasıt sade silah ile olan cani kıyımlar
değil, aynı zamanda ülkelerin var olma
çabasından doğan birbirlerine yaptıkları kültürel baskı ve kültür savaşıdır.
Bunun sonucunda kültürünü dış baskılara, batıllığa, gericiliğe ve yozlaşmaya karşı koruyamayan; sahip olduğu kültürü bilimsel gelişmeler ile güncelleyerek harmanlayıp, nesillerine aktaramayan toplumlar değerlerini yitirmekte ve bir başka toplum olmaktadırlar. Ne yazık ki bu mücadelenin etkilerini ülkemizde de görmekteyiz. Öyle
bir toplum haline getirildik ki benliğini unutan özünü yitiren insanlar yetiştirdik. Anne babamızı sokaklara, cami
duvarlarına bırakan, en ufak bir hadisede insanların canına kıyan, birbirine
değer vermeyen aynı apartmanda oturduğumuz halde komşumuzu tanımayan insanlar olduk. Birbirimize güven
duymaz olduk. İşin özü duygusuz ruhsuz robot gibi bir toplum haline geldik.
Hâlbuki bu coğrafyada Mevlana,
Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Pir
Sultan Abdal, Taptuk Emre, Âşık Paşa,
20

Cacabey, Ahi Evran Veli, Âşık Veysel, Sümmani ve daha niceleri gibi bulunduğu yüz yılla kalmayıp, asırlardır hoş görünün, sevecenliğin, edep
ile erkânın, insanlığın ve insan olmanın filizlerini yeşertmiş insanlar konaklamışlardır. Bu insanlar toplumumuzun ruhuna bu filizleri aşılamışlardır. Yunus Emre “yaratılanı sev yaratandan ötürü” felsefesi ile Hacı Bektaşi Veli “İncinsen de incitme” felsefesi
ile örnek olmuşlardır. Mevlana “Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece
gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi
ol” felsefesi ile bize eşi benzeri olmayan kandiller yakmışlardır.
Ulu önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk ise kültüre verdiği önemi şu
sözleriyle açıklamaktadır. “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.
Kültür tabiatın yüksek feyizleriyle mesut olmaktır.” Bu ifade içinde çok şey
yer alır: Temizlik, saflık, yükseklik, insanlık v.s. Bunların hepsi insanlık vasıflarındandır. İşte kültür kelimesini
mastar şekline soktuğumuz zaman, tabiatın insanlara verdiği yüksek vasıfları kendi çocuklarına ve geleceğine vermesi demektir. Burada bir örnek vermek istiyorum. Dünya robot teknolojisi devi Japonya ürettiği bir teknoloji harikası robata hindi tüyünden divit kalem ile resim çizdiriyor. Burada
kültürüne yerleşmiş olan hindi tüyünden divit kalem ile resim çizme sanatını bütün halkına genç nesline kültürümüzde bu da var diyip bilimsel ve teknolojik yönden nerede olursak olalım
kültürümüze sahip çıkmalıyız mesajını bağıra bağıra iletmektedir. İşte kültürel yönden savaş ve var olma budur.
Gerek eğitim sistemimizin kültürümüzü korumak ve insanlarımıza özüm-

seterek aktarma yöndeki yetersizlikleri, gerek medyamızın duyarsızlıkları,
bu konu ile ilgili kurum ve kuruluşların yetersizlikleri, gerek ailelerimizin
çocuklar üzerindeki kültürel yozlaşma
yönündeki baskılara karşı duyarsızlıkları da eklenince özenti toplumu haline
gelme ortamı hızla oluşmaktadır. Bu
konuda toplum içinde bireysel olarak
üzerimize düşen vazife her türlü duyarlılığı göstererek hele de çocuk yetiştiren anne babalar isek daha hassas
davranıp en azından ev ortamında televizyon programlarını özen ile seçip izletmek, çocuğumuza kültürümüzü sevdirerek ve özümseterek aktara bilecek
şekilde örnek davranışlar sergileyebiliriz. Onlara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak onları düşünsel yönden geliştirmek ve sorgulamayı, eleştirel bakmayı öğretmek gereklidir. Kültürümüzü koruma adına yapacağımız
bu faaliyet bile gelecek neslin huzuru için en büyük bir yapı taşı olabilir.
Onun için kültürümüzü koruyalım, onu
özümseyelim ve devamını sağlayalım.

“Türkiye
Cumhuriyeti’nin
temeli kültürdür. Kültür tabiatın yüksek feyizleriyle mesut
olmaktır.”

YENI FIKIRLER
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FUTBOL İLE TÜRK BİRLİĞİ
Onur NUREL

onur.nurel@vatanbir.org

T

ürkiye ile Azerbaycan’ın
belki de son günlerdeki sınır gerginliğinin bir
gönül alması niteliğindeki dostluk maçını yapması, aşağıdaki yazacağım şu
konuyu düşündürdü.
Futbol her şeyin de üstündedir. İsviçre ile oynayıp da elendiğimiz olaylı maçı düşünün. Sanki Türkiye ve İsviçre savaşmış gibi günlerce manşette
kaldı. Bir de madalyonun diğer yüzü,
Türkiye ile Ermenistan bir grup maçı
yapacak ve bunu nasıl iki ülkenin donmuş ilişkilerini çözeriz diye düşünenler çıktı. Hem de en tepelerden!!!
Peki, futbolu en iyi lehimize nasıl
kullanabiliriz?
Biraz lobimizi kullanarak!
Futbolun bugün spordan da öte,
tüm dünyayı nasıl etkileyen bir sektör
olduğu gerçektir. Türk Birliğinin halk
düzeyinde oluşması ve tabandan tavana yayılmasının en temiz yolu olacak
futbol!

Türkçe Konuşan Ülkeler Özel Futbol Turnuvası
Ülkeler: Türkiye - AzerbaycanKazakistan - Kırgızistan - Türkmenistan -Özbekistan
Türk Devletlerinin birbirine daha
sıkı kenetlenmesi için basit ama çok
etkili olacak bir yoldur futbol turnuvası. Sadece futbol sahalarında ülkelerimizin futbolcularını el ele, omuz
omuza göreceğiz. Muhtemelen 1–2
haftalık bir organizasyon olacak. Ve
her seferinde de bir diğer ülkede. Belki de sonunda verilecek kupaların adı;
Türkiye’de Atatürk, Azerbaycan’da
Haydar Aliyev, Kazakistan’da Ahmet
Yesevi, Kırgızistan’da Cengiz Aytma-

tov, Türkmenistan’da Türkmenbaşı
Saparmurat Niyazov ve Özbekistan’da
Cengiz Han olacak. Sporun dostluk,
barış ve kardeşlik demek olduğunu
dünyaya en iyi şekilde göstereceğiz.
Ülkelerimizin turizmine de, ekonomisine de birer artısı olacaktır mutlaka. Gençlerimiz Türk Birliği’nin ne
demek olduğunu izleyeceği bu futbol
maçlarında görüp anlayacak. Aksakallılarımızın sevinç gözyaşları içinde,
tarihte ilk kez bizim oynayarak adını
‘’tepük’’ koyduğumuz futbol maçlarını izleyeceğiz.
Bu yazıdan haberi olan herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Zaten bunu yapamıyor veya yaptıramıyorsak eğer,
kimse kimseye kızmasın. Suç bizde
demektir. O zaman ekonomik ya da siyasi birlikteliklerin neden bugüne dek
olmadığı için kimseyi suçlamaya hakkımız olmaz.
Türkiye’nin ilk olarak öncülük ve
ev sahipliği yapacağı bir futbol turnuvası düzenlenmesi için öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına e-posta ve faks yağdıralım. Ulaşabilenlerimiz de Fatih Terim’e, ilgili yeni
ve eski bakanlarla vekillere ulaşabilir.
Hatta derneklerimizle de sınırlı kalmayıp büyükelçilikler ve işadamlarımızla da seferber olalım. Bu konudaki isteğimizin güçlülüğünü ve kararlılığımızı gösterelim. En az 2 yılda bir olmak üzere, en geç 2010 da bu turnuva başlasın. Haydi Türk göster gücünü,
AMANSIZ OL!!!
Taleplerinizi iletmek için :
Türkiye Futbol Federasyonu
İstinye / İstanbul
Telefon: 0–212–362 22 22
Faks: 0–212- 323 49 50
E-Mail: tff@tff.org
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KIBRIS SEVDASI

(BİZİM KUŞAKTA) NASIL BAŞLADI?
Şerif KUTLUDAĞ

serif.kutludag@vatanbir.org
Pamukkale Üniversitesi Öğretim
Görevlisi

Cengiz Topel
ismi bir efsane
olmuştu çocuk
ruhumuzda…
Her birimiz
birer Cengiz
Topel olmayı
hayallerdik ruh
dünyamızda.

B

iz Kıbrıs’ı 19631964’lü yıllarda henüz ilkokul 4. 5. sınıflarda okurken sevdik… Henüz hiçbir kız arkadaşımıza sevdalanmamışken, sevda nedir bilmezken, tarifsiz çocuksu bir sevdayla sevdik…
Biz Kıbrıs’ı henüz Denizli’nin Güney ilçesi dışında bir yer görmemişken
22

sevdik. İlçemizde birkaç resmi kurumun dışında ve belli saatlerin dışında
elektrik yokken sevdik.
Pilli radyoların bile sayılı evlerde
olduğu, ajans denilen haber saatlerinin kutsal metinler okunuyormuşçasına büyük bir huşû içerisinde dinlendiği, dinlenen haberlerin de kulaktan kulağa biraz da gizli bir sır veriliyormuş-

çasına fısıltıyla anlatıldığı dönemlerde
sevdik.
Bizim ilkokul dönemimizde mazotla dezenfekte edilen, yüründüğünde
ortalığa gıcırtı yansımaları yayan tahta tabanlı sınıflarımız vardı. Kışın sınıfın ortasında sobalarımız yanardı. Sınıfın karatahtasına asılı, fiziki bir Türkiye haritası vardı. Teneffüs saatlerinde
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öğrenciler sınıfın ortasındaki sobayla
haritanın önünde halkalanırlardı.
Boylarımıza göre de haritada göz
hizamıza en yakın yerler Anadolu’nun
güneyi ile Kıbrıs olurdu. Bizler ne hikmettir bilinmez Kıbrıs’ın sanki gönüllü
birer koruyucusuymuşçasına bir yandan beklememizi sürdürür diğer yandan da Kıbrıs’tan gözlerimizi hiç ayırmayarak ona bir kötülük olabilir hassasiyetiyle göz ucuyla Kıbrıs’a bakar,
âdeta Kıbrıs’ı korur kollardık.
Demek ki, 1950’li yıllarda başlayan Rumların silahlı baskı ve saldırıları karşısında yaşanan süreçte Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Denktaş’ın mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1959’da
imzalanan Zürih Anlaşması ile sahiplendiği “Kıbrıs Davası” Üniversite gençliğinin öncülüğünde “Ya Taksim ya Ölüm!..” sloganları ile bir millî
dava olarak kulaktan kulağa yayılmıştı.
O yıllarda büyüklerimiz devlet meselelerini küçüklerin yanında konuşmazlardı. 1963’le birlikte Kıbrıs’ta işler o derece karışmış, Rumlar Kıbrıs
Türklerine o derecede zorbalık yapmaya başlamışlardır ki, söz büyüklerin
meclisinden taşıp biz küçüklere kadar
gelmeye başlamıştır. İşte, bu taşmaya yol açan önemli olaylardan birisi, 8
Ağustos 1964’te Pilot Yüzbaşı Cengiz
Topel yönetiminde Eskişehir’den havalanan 4’lü bir filonun, Kıbrıs Türklerine moral, Rumlara da gözdağı vermek için Kıbrıs üzerinde alçak uçuş
yaparken, yerden açılan ateş sonucunda uçağı düşerken kendisi paraşütle atlayıp kurtulan Cengiz Topel’in Rumlar
tarafından esir edilişi ve ardından yapılan işkencelerle şehit edilmesidir.
O günlerde Cengiz Topel ismi bir
efsane olmuştu çocuk ruhumuzda…
Her birimiz birer Cengiz Topel olmayı hayallerdik ruh dünyamızda…
Analarımız, komşu teyzelerimiz Cengiz Topel’in şehit edildiği haberlerini
paylaşırlar sonra da sessizce ağlarlardı… Bir yandan da beyaz tülbentleri-

nin ucuyla da gözyaşlarını göstermemek için usulca silerlerdi. Babalarımız her fırsatta kendi askerliklerinden
bir şeyler anlatırlar, bilenler İstiklâl
Harbi’nden ya da Çanakkale’den bahisler açarak nabız atışlarını Kıbrıs’ı
vesile eyleyerek millî duyguları kamçılarlardı.
Okullar açıldığında bizler sınıfımızdaki Kıbrıs’ı gösteren Türkiye haritasının başında daha çok sayıda arkadaşla, daha çok bekleşir olmuştuk bu
sefer. Yurt genelinde yapılan mitinglerde haykırılan “Kıbrıs bizim canımız,
feda olsun kanımız!..” haykırışlarındaki “feda olsun kanımız” yankısı bizim
iliklerimizde bile yer etmeye başlamış,
Kıbrıs’a olan sevdamızı bir karasevdaya çevirmeye yetip de artırmıştı bile…
Aradan on yıl geçmişti… Bu sefer
Ankara Üniversitesi DTCF 1. sınıf öğrencisiydim… Yaz tatilinde Nazilli’de
çalıştığımız iş yerindeki radyodan 20
Temmuz 1974 sabahı ardı ardına marşlar ve kahramanlık türküleri çalınmaya
başlanmıştı. İş yerinde işler durmuştu… Herkes durmuştu… Adeta damarlarımızda akan kanımız bile durmuştu… Sonra haberler… İlk defa bir savaş “Barış Harekâtı” adıyla dünyaya ilân ediliyordu… Akşamına karartma ilânı… Bütün evler ışıksız… He-

yecan hat safhada… Ertesi ve daha ertesi günlerde siyah beyaz tek kanallı TRT kanalında aralıklarla ya tok erkek sesiyle Hasan Mutlucan “Köroğlu” türküleriyle ortalığı inletiyor, ya
Ayten Alpman “Bir Başkadır Benim
Memleketim”le, ya da Müşerref Akay
“20 Temmuz Sabahı Gördün Halini”
diyerek toplumsal heyecanları yüksek
tutmaya çalışıyorlardı…
Hayat devam ediyordu. Dünya yaşananlara seyirci kalmıyordu elbette… Ambargolar uygulanıyor, Türkiye adeta cezalandırılıyordu… Ancak,
yaşanan onca sıkıntılara rağmen söz
konusu vatan olunca bütün zorluklara
göğüs geriliyor ve 15 Kasım 1983’te
Rauf Denktaş tarafından “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” adıyla yeni bir
Türk devletinin dünyaya geldiği ilân
ediliyordu
20 Temmuz 1974’te yaşanan Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan 35 yıl sonra
20 Temmuz 2009’da semalarda -sonsuza kadar dalgalanması dileğiyle- ay
yıldızlı bir KKTC bayrağı, dalgalanıyordu
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AYAKLANMA
VEİHANET
İHANET
AYAKLANMA VE
Rauf R. DENKTAŞ
edilmesini de “Türkiye’den
kurtulmak için harekete
geçmiş olan Türklere ihanet” olarak değerlendirmektedir.

T

akis Demetriu, iki sosyalist Rum’un-Themos
Demetriu ile Sotiris
Vlahos’un- yazmış oldukları ve İHANETE UĞRAMIŞ AYAKLANMA
adını verdikleri kitap hakkında şunları
yazmış: İhanete Uğramış Ayaklanma,
Kıbrıslı Türklerin, iktidar değişikliğine neden olan güçlü hareketini anlatıyor... Kıbrıslı Türkler, geleneksel ve tutucu Rum liderliğinin sistematik bir şekilde güttüğü; Kıbrıs Türk toplumunun
var olmadığı ve Kıbrıslı Türklerin yalnızca Türkiye’nin çıkarlarını korumak
amacıyla Ankara’nın emirleri doğrultusunda hareket eden sabit bir toplum
olduğu yalanını ortaya çıkaracak gelişmelerin oluşmasında başlıca etken
olmuşlardır. İhanete Uğramış Ayaklanma, herkes için günceldir ve faydalı olacaktır. Her iki topluma hitap etmektedir.”
Bu Memleket Bizim Platformu’nun
bilinen liderlerinin Annan Planı döneminde başlattıkları eylemler, beni istifaya davet etmeler ve Türkiye’ye karşı
davranışları, hakaretleri Rum kardeşleri ile birleşmek isteyenlerin benim
gibi, arkasını Türk askerine dayayarak
halkını ezmekte olan bir diktatöre karşı “halkın isyanı” olarak değerlendirilmektedir. Bunların “Kıbrıslılar” olarak
Rum kardeşlerine uzattıkları işbirliği
elinin Rum milliyetçiler tarafından ret
24

Anadolu halkını, Kıbrıs Türklerini lânetlemeye
sevk ettirecek kadar akıllıca
hazırlanmış olan bu kitabın
Rum tarafında yayınlandıktan iki yıl sonra ve halkımıza 2010’da Referandum haberleri verildiği bu zamanda Sibel Babacan tarafından Türkçeye çevrilerek
Türkiye’de yayınlanmış olması anlamlıdır.
“Bu Memleket Bizimdir Platformunun” kurucularını ve bunların Rumlarla işbirliği yönünde yaptıklarını, Referandum günlerinde kimlerle işbirliği içinde olduklarını bilenler için, bahis konusu kitabı okuyanlar Rumların OHİ (HAYIR) oyları ile hangi
felâketlerden kurtulduğumuzu görerek
içleri rahatlayacaktır. Yalan propagandaya ve bol Amerikan parasına dayalı
nedenlerle halkımızı kandırmış olanların başında gelen Platformcular bugün,
dış odaklarla el ele, halkımızı TEK
HALK; TEK EGEMENLİK, TEK
DEVLET ÇİZGİSİNDE BİR UZLAŞMA İÇİN İĞFAL ETMEK GÖREVİNE YENİDEN BAŞLADIKLARINA
GÖRE geçmişte yaptıklarının teşhirinden azap duyacaklarını sanmıyorum.
Yazarlara göre Türkiye’ye ve bana
karşı başlamış olan, 60–70 bin kişinin
“istifa” diye kükrediği isyanı Rum liderliğinin değerlendirip, bundan yararlanmağa kalkışmaması bu “olumlu isyana” karşı işlenilmiş bir ihanettir. Hâlbuki Türk tarafının diktatör
Denktaş’tan kurtularak, referandumda evet diyeceğini gören Rum liderliği
de referandumda EVET demiş olsaydı,

şimdiye Türk askeri adadan çekip gitmiş olacak ve ülke “yerleşiklerden” de
kurtulacaktı. Türklerin, 1960 antlaşmalarına rağmen Türk-Yunan dengesini Yunanistan’ın lehine bozarak, Türkiye henüz AB üyesi olmadan Rumlarla birleşip Kuzeyi de AB üyesi yapmakla Garanti Anlaşması derin yara almış olacak “fiili ve etkin” bir garanti
olmaktan çıkacaktı.
Rum yazarlara ilham kaynağı olan
“Bu Memleket Bizim Platformunu”
bilmeyenler için iki Rum yazarın yazmış olduğu bahis konusu kitabı okuyan Anadolu insanı Kıbrıs Türklerinin
Türkiye’yi istemeyen, Ordunun baskısı altında inleyen bir toplum olduğu
kanısına varacaktır.
Herhalde iki yıl önce Rum tarafında yayınlanmış olan bu kitabın iki yıl
sonra ve yeniden Referandum haberlerinin yoğunlaştığı bu dönemde Türkçe olarak yayınlanmış olmasının maksadı, Hristofyas’ın Kıbrıs Türklerini Türkiye’den soyutlamak politikasına hizmet içindir. Bahis konusu kitapta
adı geçen “Platformculardan” hiç biri
seçimlerde yüzde birin üzerinde oy
alamamıştır. Bu insanlar Kıbrıs Türk
halkının midesini bulandıran çıkışları ile Rumların tarih kitaplarına “uzlaşmadan yana kişiler” olarak gireceklerdir. Ve Rum’un hayal edip uğrunda
yıllardır uğraştığı “Uzlaşma” da Kıbrıs
Türklerinin akıbetini Girit Türklerinki
gibi mühürleyecek bir anlaşma olacaktır. Arzumuz bu kitabı okuyacak kardeşlerimizin, kitapta adı geçen Türklük ve Türkiye aleyhtarı bir avuç kendini bilmezin Kıbrıs Türklerini temsil etmediklerini bilmeleridir. Kıbrıs Türk Halkı, oynanmakta olan oyunu görmektedir. TMT ruhu yeniden dirilmekte ve “EOKA’dan ilham alan”
Hristofyas’lara boyun eğmeyenler milli safta birleşmektedirler.

Vatan ve Hürriyet Birliği

DÜSÜNCE

GÖNLÜMÜZÜN AYNASI
Güzel Yüz Aynaya Âşıktır.

Hz Mevlana

Meral ÖZCAN
meral.ozcan@vatanbir.org
Ebru Sanatçısı

A

ynaya baktığımızda; Ben kimim?
Bu kaş, bu gözler,
bu ağız ne güzel yaratılmış. Kâinata,
dünyaya, insanlara baktığımda, bir şaheserle karşılaşıyorum. Bir sanat eseri var. Şunu düşünüyorum Allah c.c bir
sanatkârdır. Yarattıkları onun eseridir.
Onun güzelliğidir.
İnsanlar kendi güzelliğini aynaya
bakıp, ya da yaptıklarımızı başkasına
gösterip hoşumuza giderse, yüce rabbimiz de, kendinden bize vermiş olduğu
nur parçasını, güzelliğini, görmek ister.
Gördüğünde çok hoşuna gider.
Yaratılmış ne varsa, aynadaki yansımadır. Şu da bir gerçektir ki; elimizi aynaya uzattığımızda, ona dokunup
eline alamazsın. El boş kalır. Anlarız ki; gördüklerimizin aslında gerçek
olmadığını, tek gerçek yaratanın tam
kendisidir.
Hiç düşündük mü? Herkes aynı kalıptan çıksaydı. Tek bir kadın, tek bir
erkek. O zaman dünyanın hali nice
olurdu. Hiç kimse birbirini özlemeyecek ve birbirimizi sevip ve dünyayı değil kendimizi dahi unutturan, sihirli bir
gücü olan aşkı bile tadamayacaktık.
Aynalar kırılmadan bakalım. Biz
insanlar mevsim gibiyizdir. İlkbaharda her şey tazedir. Herkes yanımızda olur. Sonbahara doğru insanlar biraz bizden uzaklaşmaya başlar. Kış olduğunda artık çevremizde kimseyi bulamayız kaçarlar. İnsanoğlu doğarken
yalnız olarak dünyaya gelir, ölürken de
yalnız olarak göçer gideriz. Geride miras olarak tek kalan, sevgimiz ve yaptıklarımız.

Sevgide güneş gibi ol. Dostluk ve
kardeşlikte akarsu gibi ol
Hataları örtmede gece gibi ol.
Ruhumuzu ne ile beslersek o yönde şekillenir. Kalp de ruhun merkezidir. Sevgiyi orada biriktirir. Bütün vücudumuza yayar hissettirir. Sevgi aldıkça vücut kuvvetlenir.
Kendi noksanlığımızı görerek aynaya bak, aşkı orada bul ki aynada güzel olasın. Aşkı yaşa ki, ruhun güzelliğe ulaşsın. Aynada bakarken gözlere
bakmaya cesaret edemezsin. Orada hakikat vardır, yalan söylemez. Sana her
şeyi anlatır. Kötülükle bakma sakın,
aynayı kırarsın. Kırmadan bakmasını
bilmelisin.
Bu ayna başka ayna, gönlümüzün aynasıdır. Aşkı şarabı burada bulup yaşayacaksın.
Ayna ayna doğruyu, güzeli göster
bana.

PİRİNÇ HAN’DA

RENK USTASI
KEMAL ÇELİK
Söyleşiyi gerçekleştiren: Meral Özcan
meral.ozcan@vatanbir.org
Ebru Sanatçısı

Boş zamanlarımda resim yapmadım. Boş zamanlarımda yine
emekliliği hak etmek için yirmi beş yıl çalıştım.
Bana göre boş zaman oydu.
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SANAT

Hiçbir bankada param olmadı, ama hiçbir alacaklı kapımı
çalmadı. Hâlbuki ben çok zengin yaşıyorum.

VatanBir: Kemal Bey, Pirinç
Handaki atölyenizde bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizce sanat nedir?
Kemal Çelik. Sanat bir duyguyu,
düşünceyi estetik duygular içinde ortaya çıkarma, yöntemidir. İnsanlıkla
birlikte doğmuş, birlikte süregelmiştir.
Geçmişi geleceğe bağlayan tek köprüdür. İnsanoğlu yerleşik düzene geçmeden önce, din duyguları yokken bile
sıra dışı yetenekleri olan insanları örnek edinmişler, gözlerinde büyütmüşler, gayri ihtiyari ilahlaştırmışlardır.
Bugün binlerce yıl öncesinden, günümüze gelen ne varsa sanatçının eseridir. Sanattan anladığım bunlar benim.
VatanBir: İnsanların yetenekleri
doğuştan mı gelir? Siz öğrenci yetiştirirken nelere dikkat edersiniz?
K.Ç. Yetenek elbette gereklidir. Yeteneğini geliştirmek için eğitim şarttır.
Ben genellikle Güzel Sanatlar bölümlerine giriş sınavlarına öğrenci hazırladım. Hiçbir zaman parayla ders vermeyi düşünmedim. Lise son sınıflardan
seçtim. Öğrencilerimi yetenekli, dar
gelirli olmalarına özen gösterdim. Sınavlarını kazandılar. Üniversiteye kavuşuncaya kadar atölyeyi, istedikleri
gibi kullandılar.
VatanBir: Bugüne kadar kaç
tane çırak yetiştirdiniz? Resim dersi verirken ne gibi yol izlenir?
K.Ç. 1986’dan bu yana yedi çırak
yetiştirdim. İki oğlumla, birlikte dokuz
evlat babası gibi hissediyorum. Çocukluğumdan başlamak üzere, bana emek
veren resim hocalarıma omzuma yükledikleri minnet yükünü transfer etmeye çalıştım.
Öğrencilerimi çalıştırırken desenden başlattım. Resmin temelidir. Çün28

kü insan ve hayvan figürlerini iskeletleri ile yapılarıyla işlemeye çalıştık.
Birlikte resim yaptık. Resmi anlatmak
değil, yaparak öğretileceğini inandım.
Başarılı olduğumu da söyleyebilirim.
VatanBir: Resim yaparken neler hissediyorsunuz? Diğer ülkelerde sanata yaklaşımları nasıldır? Bu
sanatla uğraşırken ne gibi zorluklar
çektiniz?
K.Ç. Resim yapmak bende bir yaşam biçimi olarak yerleşti. Boş zamanlarımda resim yapmadım. Boş zamanlarımda yine emekliliğe hak etmek için
yirmi beş yıl çalıştım. Bana göre boş
zaman oydu. Tanrı, tabiat binlerce insandan, birkaç insana sanat yeteneğini vermiştir. Yani bu insanları ayrıcalıklı yaratmıştır. Ayrıcalıklı yaratılmış
olmanın, yaratana karşı bir geri ödeme
olması gerekir, o da yeteneğini geliştirip, yine insanlara sunmasıdır. Uygar
ülkeler sanata ve sanatçıya verdikleri
değer ölçüsünde uygarlaşabilmişlerdir.
Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş
demektir.” sözü bunu ifade etmektedir.
47 yıldır resim yapıyorum. Hiç bir zaman para kazanmak hırsıyla resim yapmadım. Elbette ki belli bir çizgeye gelince, resimler satın alınabiliniyor. Bugüne kadar 6500 üzerinde resim yaptım. Elimde sadece bir sergilik tablo
var.
VatanBir: Bu çok düşündürücü.
Şimdi eline fırça alan herkes ressam
olduğunu iddia ediyor. Resmi diğer
ülkelerle karşılaştırma yaptığımızda, arasında ne gibi farklar vardır?
K.Ç. Ülkemiz resim konusunda
hiçbir ülkeden daha geri değildir. Uzun
yıllar, islamiyetin etkisiyle veyahut
yanlış yorumlarıyla, canlı varlık resimleri yapılmamıştı. Ama 18’nci yüzyıl-

da başlayan Batı tarzındaki resim sanatı örneklerimiz her türlü takdirin üstündedir.
VatanBir: Son zamanlar da resim kursları çok yaygın olarak açılmaktadır. Bu kurslar insanlara ne
gibi katkıda bulunuyor? Sizce bu
kurslar yarar sağlayabiliyor mu?
K.Ç. Günümüzde resimle ilgili
okullar, kurslar oldukça yoğun bulunmaktadır. Ben bundan mutluluk duyuyorum. Keşke bütün insanlar sanatın
herhangi bir dalıyla uğraşsalar. Çünkü
sanat insanların küçük şeylerle mutlu
olma, bulduğuyla yetinme olanağı kazandırıyor. Günümüz insanın en çok
muhtaç olduğu özellik budur. Çünkü
teknoloji ve yaşam düzeyi düzeldikçe
insanoğlunda doyumsuzluk artıyor.
VatanBir: Dördüncü sınıf kitabında ders konusu olmak, nasıl bir
şeydir?
K.Ç. 47 yıllık sanat yaşamının en
güzel olayı olarak kabul ediyorum. Beş
yıldan beri Türkiye’nin değişik yerlerinden 10–11 yaşındaki çocuklardan
mektuplar geliyor. Bunun en son örneği 2008 Mayısında Batman Hürriyet ilköğretim okulu 4/5 sınıfının öğrencilerinden aldığım mektuplar oldu. Bazı
yerlerden de ders sırasında bağlantılar
oluşturuluyor.
1959’ da Artvin Lisesini bitirip
Ankara’ya geldim. Geldiğim gün kaleye çıktım. O güne kadar iki şeyi görmüştüm.1200 nüfuslu Şavşat ilçesini, 500 nüfuslu Artvin’i. Kaleye çıktım. Her taraf, dere, tepe ev dolu; büyülendim. 50 yıldır benim mekânım
Ankara’nın tarihi kent merkezi olan
kale çevresidir. Bugüne kadar kaleden
yaptığım resimlerin sayısı 1200’ü geçti.1990 yılında İçhisar’da atölyeyi kurdum. 1994’de Pirinç Han’a taşındım.

Vatan ve Hürriyet Birliği

SANAT

VatanBir: Pirinç Han’ın tarihi
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Pirinç Han 1930’da inşa edilmiştir.
Ankara’nın en işlek hanlarından idi.
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde karakol binası olarak, daha sonraları birkaç
ailenin oturduğu mesken olarak hizmet
vermiştir.1990’dan önce harap haldeydi.1990 yılında aslına uygun olarak restore edildi. Turizm Bakanlığında takdirnamesi bile var. 42 dükkân bir
kafe olarak tüm Ankara’nın uğrak yeri
halindedir.

yararı budur.
VatanBir: Size şunu söylemeden
geçemeyeceğim. Yıllardır bana kızım diye hitap ediyorsunuz. Ben de
kızınız olarak sizi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. İyi ki varsınız.

VatanBir: Pirinç Han’da olan
atölyenize en çok kimler uğrayabiliyor?
Atölyeyi yerli yabancı pek çok
önemli kişiler ziyaret etmektedir. Kale
halkı beni o kadar benimsedi ki, yıllar önce Amerika’dan ( Ressam Amca
Kale Ankara ) adresiyle gelen bir mektup beni buldu. Geçirdiğim bir sürü
hastalıklara rağmen her gün koşar
adım atölyeye geliyorum. Hiç bir bankada param olmadı, ama hiçbir alacaklı kapımı çalmadı. Hâlbuki ben çok
zengin yaşıyorum. İşte güzel sanatların

KEMAL ÇELİK
1942 yılında Savşat’da doğdu.
Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümünden mezun
oldu.1973’te Üniversiteler arası Resim ve Heykel Sanatçıları Derneğinin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Yetişme evresinde Eşref Üren, Cemal Bingöl, Saim
Karna, Şefik Bursalı gibi değerli ressamlardan büyük destek gördü.1977 yılında ilk kişisel sergisini açan sanatçı 1990 yılında Ankara Kalesinde kendi atölyesini kurdu ve öğrenciler yetiştirdi.
Sanatçı Ankara Ressamlar Derneği, Ankara Sanat Kurumu, GESAM ve Suluboya Ressamları Grubu üyesidir.34 Kişisel sergi açan sanatçının yurtiçi ve
yurtdışında altı bini aşkın eseri bulunmaktadır.
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ÖYKÜ

SALTUK BUĞRAHAN

Bu Yüce Milleti İslam’la Şereflendirdim.
Sinan AKPINAR

sinan.akpinar@vatanbir.org

Rivayete Göre
Hicretten bir yıl sonra, Recep ayı.
Hz. Muhammed (SAV), Beytü’lMakdıs’den Mirac’a yükselir. Burada tüm peygamberlerle beraber bir de
peygamber olmayan birini görür.
- Ya Cebrail, ben buradaki herkesin Peygamber olduğunu biliyorum da,
(eliyle işaret ederek) şu zatı tanımıyorum. O da mı peygamberdir?
- Ya Muhammed, o peygamber değildir. O zat, sizin vefatınızdan sonra doğup, İslam’ın yayılmasını sağlayacak kişidir. Abdulkerim Saltuk
Buğrahan’dır.
Birkaç gün sonrası.
Hz. Muhammed (S.A) sahabelere
gördüklerini anlatınca, sahabeler;

- Bize o mübarek şahsı göster Ya
Muhammed!
- Onu görmeyi çok arzuluyoruz.
Hz. Muhammed (SAV) ellerini kaldırarak Saltuk Buğrahan’ın sahabelere görünmesi için dua etmeye başlar.
Az sonra arkasında kırk atlıyla beraber Saltuk Buğrahan görünür. İslam’ın
sancaktarlığını yapacak olan büyük
Türk Kağanı Saltuk Buğrahan!
***
Yer sarsıldı, mevsim kış olmasına
rağmen çiçekler açtı, su kaynakları kurudu… Doğadaki bu sıra dışı durum,
dünyayı adaletle, İslam’la yönetecek
olan bir milletin ilk Müslüman kağanı
Saltuk Buğrahan’ın doğumuna işaretti.
Ebeler ellerinde minik bebekle Bezir Han’ın huzuruna çıktılar.
- Kağanım bir oğlunuz oldu.
Uzun süredir heyecanla sevinçli
haberli bekleyen Bezir Han ebenin kucağındaki oğlunu kucağına alarak Gök
Tanrı’ya şükretti.
- Kendi neslimin devamını bana
nasip ettiğin için sana şükürler olsun.
Bezir Han kucağındaki oğlunu havaya kaldırarak, Tanrıya dua ettikten
sonra bebeğine,
- Adaletli, cesur ve özgür olasın
diye adını Saltuk Buğrahan koyuyorum. Dedi.
Saltuk Buğrahan dünyaya gelir gelmez mis gibi kokusuyla da dikkati çekiyordu. Onun kokusu hiç bebeğin ko-
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kusuna benzemeyecek kadar güzeldi.
Hem Bezir Han’ı hem ebeleri hem de
anasını çok etkileyen bu kokuyla birlikte yer sarsıntısı, çiçeklerin açması
ve su kaynaklarının kuruması Şamanları korkutuyordu.
Saltuk’un falına bakan şamanlar,
Bezir Han’ı uyarmakta gecikmediler.
- Kağanım, bir oğlunuz oldu, biliriz ki çok mutlusunuz ancak bu bebek
size ve milletimize hayırlı olmayacak.
- Bunu da nereden çıkardınız?
- Oğlunuzun falına baktık kağanım.
- Eee
- Falında, onun büyüyünce atalarımızın dinini terk edeceği, Gök Tanrıyı
inkâr edeceği çıktı.
- Peki, ne yapmamı istiyorsunuz?
- Kağanım, o milletimizin başına
felaket getirmeden onu öldürmeliyiz.

çekti. Tavşan onu görmemişti ve kendi halinde dolanıyordu. Saltuk, dizlerini biraz bükerek, sessizce tavşanı takip etmeye başladı. Tavşan gittikçe o
da arkasından onu takip ediyor ve vurmak için fırsat kolluyordu. Saltuk, aradan geçen zamanı fark etmedi. Etrafına
baktığında hiçbir arkadaşı yoktu. Onlardan epeyce uzaklaşmıştı. Tam geri
dönmek istediği sırada, tavşanın şekil
değiştirdiğini fark etti. Bir insan şekline büründü. Şaşkınlık içine ona bakakalan Saltuk’un vücudunda korkudan
beliren titreme dışarıdan fark edilebilecek kadar şiddetliydi.

kınca Nasr Bin Ahmed, Kadır Han’ın
ülkesine sığındı. Saltuk Buğrahan’ın
Nasr Bin Ahmed’le tanışması da
bu vesileyle mümkün oldu. Ondan
İslamiyet’i öğrendi ve Şehadet etti.

O, vücudu kaskatı kesilen Saltuk’un
yanına geldi.

Kadır Han
- Şamanlar haklıymış. Seni bebekken öldürmek gerekirdi ama baban
buna müsaade etmedi. O kendi neslini, halkının geleceğinden daha değerli
gördü. Senin yüzünden Gök Tanrı bizi
cezalandıracak.

- Benden korkma.
- Kimsin, nesin sen?
- Ben Hızır (A.S)
- Hızır mı? Hiç duymadım?
- Beni sana Allah gönderdi.
- Allah kim?

- Saçma! Benim bir oğlum oldu. O
tek oğlum ve benim neslimi devam ettirecek tek kişi. Onu bize Gök Tanrı
gönderdi. Eğer sizin dediğiniz gibi bir
şey olsaydı, Gök Tanrı böyle bir çocuğu bana nasip etmezdi.

- Hayır, Gök Tanrı diye bir şey yok.
Seni yaratan Allah’tır.

- Kağanım, Gök Tanrı o çocukla
beraber bazı uyarılar da gönderdi. Yer
sarsıldı, bu mevsimde çiçekler açtı.
Tanrı bizi uyarıyor. Onu dinlemeliyiz,
aksi halde onu kızdırırız.

Saltuk, şaşkınlık içerisinde Hızır
(A.S)’ı dinledi. Ondan ilk defa, Allah
ve İslam gibi kelimeleri duydu. Dinledi, dinledi… Bir süre sonra da aniden
uyanıverdi. Vücudu ter içinde kalmıştı.

- Henüz hiçbir şeyden haberi olmayan bir bebeği hem de kendi bebeğimi öldürmemi istiyorsunuz. Bu mümkün değil! Eğer ilerde dinini değiştirirse o zaman öldürürüz.

Saltuk Buğrahan, gördüğü bu rüya
üzerine inancını sürekli sorgulamaya
başladı. “Gök Tanrı yoktur, yerlerin ve
göklerin tek sahibi Allah’tır, Hz. Muhammed O’nun kulu ve elçisidir…”

Bezir Han, Şamanların baskılarına rağmen oğlunun yaşamasına hükmeder.

***

12 Yıl Sonra
12 yaşına gelen Saltuk Buğrahan,
sık sık yaptığı gibi bugün de arkadaşlarıyla beraber ava çıktı. Uçsuz bozkırda
ellerinde oklarla avlanacak hayvan arıyorlardı. Saltuk’un dikkatini bir tavşan

- O, seni yaratandır.
- Gök Tanrı mı?

Bezir Han öldükten sonra Türk
adetlerine göre Bezir Han’ın karısıyla Bezir Han’ın kardeşi Kadır Han evlendi. Saltuk Buğrahan onun himayesinde büyüdü. Ne Kadır Han Saltuk
Buğrahan’dan hoşlandı, ne de Saltuk
Buğrahan Kadır Han’dan.
Samanlı Devletinde iç karışıklık çı-

“EŞHEDÜENLAİLAHEİLLALLAH VE EŞHEDÜENNE MUHAMMEDEN ABDÜHÜ VERESULÜ”
Saltuk Buğrahan gördüğü rüyadan etkilenip, Nasr Bin Ahmed’in
de İslamiyet’i anlatmasıyla Müslüman olunca Amcası Kadır Han’ı da
İslamiyet’e davet etti.

- Gök Tanrı diye bir şey yok.
- Atalarımızın dinini nasıl inkâr
edersin? Bundan sonra benim düşmanımsın. Gök Tanrı bana yardım etsin.
O seni cezalandıracaktır.
Saltuk Buğrahan ile amcası Kadır Han arasındaki anlaşmazlık savaşa döndü. Feragan Savaşında amcasını
öldüren Saltuk Buğrahan tüm ülkenin
hâkimiyetini ele geçirdi. 92 yaşına kadar hüküm süren Saltuk Buğrahan, halkına İslamiyet’i tanıttı, onların Müslüman olmasını sağladı. Birçok savaştan
zaferle ayrıldı. Türkistan coğrafyası
onun sayesinde Müslüman oldu.
Kendi soyundan gelenler de
İslamiyet’in tüm dünyaya yayılması
için çalıştı, dünyaya adalet dağıttılar.
Yavuzlar, Fatihler, Kanuniler…
Seçkin Türk milleti, hiçbir millete
nasip olmayan Peygamber Efendimizin övgülerine nail oldu.
Kaynakça:
•
•

Alperen Mehmet, Satuk Buğra,
Kara Kutu Yayınevi, Kasım 2007.
Aziz Seyfettin, Türklerin Müslümanlığa Geçişi, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2007.
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1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile birlikte, “Memleketim” şarkısı milli duyarlılık günlerinin simge şarkısı
oldu. AYTEN ALPMAN’ın 1972 yılında yaptığı ve sözlerini Fikret Senes’in yazdığı “Bir Başkadır Benim Memleketim” plağı pek ilgi görmez. 1974 yılında Kıbrıs çıkartması (TÜM KIBRIS ŞEHİTLERİNİN
RUHLARI ŞAD OLSUN.) ile TRT’de “Memleketim” çok sık çalınmaya başlayınca şarkı tekrar 45lik
plak olarak piyasaya sürülür ve büyük satış rakamlarına ulaşır. Mireille Mathieu’nun Fransızca seslendirdiği bu şarkı Fikret Senes’in Türkçe sözleriyle adeta Ayten Alpman’la özdeşleşir ve bir milli marş halini alır.

Havasına, suyuna, taşına, toprağına
Bin can feda bir tek dostuma.
Her köşesi cennetim ezilir yanar içim
Bir başkadır benim memleketim.
Lay Lay...
Anadolu’m bir yanda, yiğit yasar koynunda
Âşıklar destan yazar dağlarda
Kuzusuna, kurduna, Yunus’una, Emrah’a
Bütün alem kurban benim yurduma.
Lay Lay...
Mecnun’a Leyla’sına, erişilmez sırrına
Sen dost ararsan koş Mevlana’ya
Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin.
Bir başkadır benim memleketim.
Lay Lay...
Gözü pek, yanık bağrı türkü söyler çobanı
Zengin fakir hepsi de sevdalı
Ben gönlümü eylerim, gerisi Allah kerim
Bir başkadır benim memleketim.
Havasına, suyuna, taşına, toprağına
Bin can feda bir tek dostuma.
Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim
Bir başkadır benim memleketim.
Lay Lay...
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TÜRK BÜYÜKLERI

KUTADGU BİLİG ÜZERİNE GENEL BİLGİ -1

YUSUF HAS HACİB’İN DİL DÜŞÜNCESİ
Ukuş körki til ol, bu til körki söz
Kişi körki yüz ol, bu yüz körki köz
Tili Birle yalnguk sözi sözlenir
Sözi yakşı bolsa yüzi suvlanur
Reşit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig, s.133, Beyit 274–275, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2006

Aklın süsü dildir, dilin süsü söz
Kişinin süsü yüzdür, yüzün süsü ise gözdür
İnsan sözünü diliyle söyler
Sözü iyi olursa yüzü su gibi olur

K

utadgu Bilig, bir devrin en görkemli yapıtıdır. Günümüze dek
bunun üzerinde fazla durulmasa da
onu okuduğumuzda erdeme, mutluluğa erişmede elde edilecek deneyimleri
okur, Türkçenin tadına varır, yüzyıllar
öncesine gider ve el öperiz Yusuf’tan.
Kutadgu Bilig, sessiz bir Nuh gemisidir. İçinde çeşit çeşit bilgi barındırır. Hunlara yani insanlara yol gösteren karşılaştırmalar, okuma, yazma,
avcılık, ok atma, kuşçuluk, bütün dilleri bilmenin önemi, tarih, geçmişten
ders alıp geleceğe yön verme, düş yorumlama, astronomi, yıldızlar, güzel
konuşma, şiir yazma bu gemiyle yolculuk etmiştir günümüze dek. Yapıtın
içinde sürekli öğüt verici bir yapı görünse de bu çeşit çeşit bilgilerin yer alması Yusuf’un kuru bir öğütçü olmadığını gösterir bize. Yusuf, yapıtında
devrin yaşantılarının, yönetimin eskisi
gibi olmadığını belirterek geçmişe vurgu yapar ve yapıtın sonuna dek yukarıda yazdığımız konuları işler. Bu işleyiş sırasında sık sık söyleşilere başvurur. Bu söyleşilerde birer kavramı temsil eden kişileri kullanır. Dört ana kavram ve bu kavramları örnekleyen kişiler vardır. Kün Togdı, “Türk töresi”ni;
Ay Toldı, “kut”u (mutluluk, devlet);
Ögdülmiş, “ukuş”u (akıl), Odgurmuş
“akıbet”i (yaşamın sonu) temsil eder.
Bu dört kişi, temsil ettikleri kavram-
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ların özelliklerini taşımaktadırlar.
Kutadgu Bilig, yazıldığı dönemden bu güne dek iki
kez tarihin karanlıklarına gömülme tehlikesi geçirmiş yalnız, onun değerini gören çevreler tarafından aydınlığa çıkmayı başarabilmiştir. Bu çevreler tarafından iki kez kitaba önsöz yazılmıştır, bu önsözler, yazan kişilerin
yapıtla ilgili düşüncelerini yansıtmaktadır. Sonradan yazılmış olan bu dizelerde Türk tarihi ve özellikle de kültür
tarihi için yararlanabileceğimiz bazı
noktalar vardır. Bu önsözlere göre; yapıtın değerini bilmek gerekir. Çünkü
bu yapıt, kağanların sözleriyle doğrulanmış, kutlu bir kitaptır. Bu kitap herkesin işine yaradığı gibi, özellikle kağanlara (kitapda kağan; beg, melik
ve ilig olarak geçer) yurt yönetimi ve
töre için gereklidir. Kitapta bir devletin ayakta durmasının ve yıkılmasının
nedenleri açıklanır. Kağanın milletine; milletin kağanına olan sorumlulukları, milletin itaatkar olması için yönetimde nasıl yöntemler uygulanması gerektiğini açıklar. Çeriliğin yani askerliğin düzenlenmesi gerektiği belirtilir
ve savaş taktikleriyle düşmanın nasıl
yenileceği hakkında çareler gösterilir.
Çin ve Türk büyükleri bu kitabın değerli ve yararlı bir yapıt olduğunda düşünce birliğine varmışlar ve bu kitabı

Reşit Rahmeti Arat, a.g.e, s.34, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2006

benimsemişlerdir. Ayrı saray, kent ve
yurtlarda bu kitaba miras yoluyla ulaşanlar kendinden sonrakilere bu kitabı
vermemişlerdir ve kendi töre ve yöntemlerine göre bu kitaba ayrı ayrı ad
vermişlerdir. Çinliler “Edebü’l Mülk”,
İranlılar “Şahname”, Turanlılar yani
Türkler ise “Kutadgu Bilig” demişlerdir.1
Burada geçen anlatımlar, önsözleri
yazan kişi ve kişiler tarafından ortaya
atılmıştır. Reşit Rahmeti Arat, bu önsözü yazan kişinin ve onun çevresinin
Kutadgu Bilig’i bir siyasetname gibi
algılamasından dolayı yapıtın erk, siyaset, askerlik yönünü ön plana çıkardıklarını söylemektedir. Arat, bu yönlerin ön plana çıkmasıyla kitabın beşeri yönünün ikinci plana atıldığını söylemektedir.
Kutadgu Bilig’in asıl yazılış amacı
kitapça açıkça belirtilmemektedir. Ancak Yusuf, yapıtını okuyana iki dünyada da yarar geleceğini söylemiş, dileğinin kendinden sonra gelecek kişilere yol göstermek olduğunu belirtmiştir. Yapıt incelendiğinde, bozulan yö-
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netim anlayışı, kağanlık mücadeleleri ve toplum-devlet anlayışında görülen bozuklukları Yusuf’un dile getirerek bunlara çözüm önerileri göstermesi asıl amaç olarak görülebilir. Kutadgu Bilig’in bugüne ulaşmış 3 nüshası
vardır. İlki Herat Nüshasıdır. Bu nüsha, bilinen ilk nüshadır ve bu alanda
yapılan çalışmalara ana kaynak olmuştur. İkinci nüsha ise Fergana Nüshasıdır. Nüshalar içinde en önemlisidir.
Nüshayı bulan Fitret, bu yapıt hakkın-

da da bir makale hazırlamıştır. Kutadgu Bilig’in üçüncü nüshası Mısır Nüshasıdır. 1896 yılında Kahire’de Hidiv
Kütüphanesinin müdürü tarafından kütüphanenin bodrumunda dağınık bir
biçimde bulunmuştur.
Yusuf, bu yapıtını Balasagun’da
yazmaya başlamış, Kaşgar’a giderek orada tamamlamıştır. Karahanlı
Devleti’nin kağanı Tavgaç Kara Buğra
Han’ın huzurunda yapıtını okumuş ve
ona sunmuştur. Kağan, Yusuf’un kaleminin gücünü alkışlamış, ona Has Hacib ününü vermiş, onu vezirliğine getirmiştir.
Kutadgu Bilig’in sözcük anlamının
mutluluk veren bilgi olduğu söylense
de Kut sözcüğünden yola çıkıldığında
Kağanlığın Türklerde Tanrı tarafından
verildiğine inanılması bu sözcük diziminin “yönetme bilgisi” anlamına geldiğini göstermektedir. Tarihi olaylar
ve sosyal olayların yaşandığı döneme
göre incelenmesi gerektiği için Yusuf
Has Hacib’in yaşadığı dönemde görülen taht, yönetim kavgaları, bu kavgada yaşanan karmaşalar rahatsız edici duruma gelmiştir. Yusuf, geçmişten
örnekler vererek ve yapıtta kullandığı
kahramanlara temsilcilik yükleyerek

Han’a yani Türk milletini yöneten kişiye yol göstermek istemiştir. Tanrı’dan
gelen “kut”u en iyi biçimde kullanmanın gerektiğini belirten Yusuf, bunu iyi
kullanan Han’ın hem bu dünyada hem
öteki dünyada sorun yaşamayacağını
savunmuştur.
Yusuf, yapıtında dil konusunun da
üzerinde durmuştur. Dilin erdemini,
kusurunu, yararını ve zararını uzunca
bir bölüm anlatmıştır. Anlayışa, akla

ve bilgiye yol gösterenin dil olduğunu,
insanı bunca aydınlatan dile değer vermemiz gerektiğini söyler ilk bölümde.
Dili, evin eşiğinde yatan arslana benzetir. Ev iyesinin (sahibinin) dikkatli
olmazsa başını yiyeceğini söyler. Söz,
bilerek söylendiğinde bilgidir. Bilgisizin ağzından çıkan sözse yine sözün
iyesine zarar verir. Yusuf, açık sözlülüğe de vurgu yapar. Sözü fazla dolaştırmadan söylemenin gerekliliğinden söz
eder. Açık sözlü olmanın kişinin saygınlığını yükselteceğini söyler.
Öküş sözleme söz birer sözle az/
tümen söz tügünin bu bir sözde yaz.
“Sözü çok söyleme, az ve birer birer
söyle. Binlerce sözün düğümünü bu
az söylediğin sözde çöz.” Atalar, “Çok
malda haram; çok sözde yalan vardır.”
derler. Sözü gereksiz yere uzatmak yerine söylenmek isteneni özlü olarak
söylemek gerekmektedir.
Doğanın, varlığın biçimlerini anlatmada betimleme kullanılır. Betimleme,
okuyana anlatılan hakkında bilgi verir.
Okuyan, anlatılanı betimleme sayesinde hayal eder. Görmek, o doğayı gezmek, o varlığı hissetmek betimlemenin görevidir. “Kalı mundag erse bilip sözle söz/ sözüng bolsu közsüz ka-

raguka köz” (Sözü bilerek söyle, sözün
gözsüzlere, körlere göz olsun.) “Biligsiz karagu turur belgülüg/ yorı ay biligsiz bilig al ülüg” (Bilgisiz insan kesinlikle kördür, yürü ey bilgisiz, bilgiyi üleş.) “Toguglı ölür kör kalır belgü söz/ sözüng edgü sözle özüng ölgüsüz” (Doğan ölür, ondan geriye söz
kalır. Sözünü doğru söylersen ölümsüz
olursun.) “Kişidin kişike kumaru söz
ol/Kumaru sözüng tutsa asgı yüz ol.”
(Kişiden kişiye miras olarak yalnız söz
kalır. Atadan kalan sözü tutmanın yararı çoktur.)
Yusuf Has Hacib, “dile, bilgiye,
kut bilgisine” büyük önem vermiş ve
sık sık bunu yapıtında dile getirmiştir. Saklı güçlerin ortaya çıkmasını istemiş, bu saklı güçlerin bilgiyle bağlantısını kurmuştur. Bu ilişkilendirmede söz sanatlarından, atasözlerinden ve
geçmişte gerçekleşen olayların örneklemelerinden yararlanmıştır. “İdi kikçi
söz ol meselde kelir/ Ata ornı atı ogulka kalır.” ( Çok eski bir atasözü vardır:
Babanın yeri ve adı oğla kalır.) Bu beyitte yer aldığı gibi Kutadgu Bilig’de
çok sık atasözüne rastlanır.
Yüzyıllar öncesinden Türkçeye
verdiği önemle adını günümüze dek
belleğimizde bırakan Yusuf Has Hacib
Ata, daha kitabı yazdığı yıllarda bu yapıtın yüzyıllar sonrasına kalacağını belirtmiştir. “Talu neng tanguk tuttı ming
ming elig/ Munu kıl tangukı Kutadgu
Bilig/ Olarnıng tangukı kelir hem barır/ Mening bu tanguk boldı mengü kalır.”( Binlerce el sana birçok değerli
şeyler sundu, işte sen de bu Kutadgu
Bilig’i hediye et. Onların hediyesi gelir geçer; benim bu hediyemse sonsuza
dek kalır.) Burada yapıtını sunduğu kağana seslenen Yusuf, kağanla ilgili iyi
dileklerde bulunduktan sonra yukarıda
yazılan beyitleri okur, Tanrı’ya yakarır
ve başka bölümleri anlatmaya geçer.
Kutadgu Bilig, içeriğiyle, diliyle Türkçenin başyapıtlarındandır. Günümüze dek korunabilmesi, ulaşabilmesi sevindiricidir. Bu yazıda Kutadgu Bilig hakkında genel bilgi verdim
ve dil konusunda Yusuf’un görüşlerini
özetlemeye çalıştım. Bu yazının ikinci
bölümünde Kutadgu Bilig’in başka bir
dünyasına girmenin özlemi içindeyim.
Sağlıcakla kalın.
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D

ripling: İngilizce dripling
(dribbling) sözü “Topu kısa aralıklarla sürükleyerek veya yere vurarak karşı tarafın kalesine veya
potasına doğru götürme.” anlamına gelmektedir. Sporda kullanılan bu yabancı söz yerine dilimizde top sürme karşılığı bulunmaktadır.
Fatalizm: Fransızca fatalisme sözü “Her şeyin alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü.” anlamına gelmektedir. Bu
söz için dilimizde kaderci, yazgıcı gibi karşılıklar bulunmaktadır.
fatalist (fataliste) : yazgıcı

umit.nekis@vatanbir.org
Kurumumuz tarafından resimleme karşılığı önerilmiştir

BİR SÖZCÜĞÜN DİL KÖKENBİLİME (ETİMOLOJİYE) GÖRE İNCELENMESİ
Kuyumcu: Kağıt paradan

(meslek ismi yapan isimden isim
yapan yapım eki) getirilerek, kuyumcu (kuyum alıp-satan) sözcüğü oluşturulmuştur
TÜRKÇEDEN
DİĞER
DİLLERE GEÇMİŞ SÖZCÜKLER

önce Osmanlı’da pul pul olan
altınlar, gümüşler, bakır paralar
vardı. Kağıt para üretilince; kağıt paraya, “altının
yerine geçen, altının yerini tutan”
manasında kâime
(kayme) denmiştir.
Kuyum sözcüğü, kâim sözcüğünün çoğuludur.
Altın yerine geçen, altın türünden madenler anlamındaki kuyum
sözcüğüne,
-cu
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Enterkonnekte: Batı kökenli bu söz, “Bir elektrik veya makine güçleri taşıyanlar arasında bağ kuran şebeke.” anlamına
gelmektedir. Kurumumuz bu söz
için bağlaşımlı karşılığını önermektedir.

Overnight (O/N): Bir ekonomi terimi olarak basında kullanılmaya başlanan İngilizce bu
söz için önerilen karşılık: gecelik.
İllüstrasyon: Fransızca (illustration) bu söz “resimle süsleme” veya “Kitap içindeki bir yazıyı açıklayan veya süsleyen resim.” anlamlarına gelmektedir.
Bu söz yerine kullanılmak üzere

Sevda UÇAK

Boru: İki ucu açık, içi boş,
dar ve uzun, silindir biçiminde,
sıvı ve gaz halindeki nesneleri bir yerden bir yere aktarmaya
yarayan nesnedir. Eski Türkçede
borguy şeklindedir. Muhtemelen
komşu dillerden alıntıdır. Kelime Türkçeden Arapçaya, Farsçaya ve Balkan dillerine geçmiştir;

•
•

Kaynakça:
TDK Büyük Türkçe Sözlük
/ http://tdkterim.gov.tr/bts/
Kelimelerin Soy Ağacı
/ www.kelimelerinsoyagaci.com
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TEŞEKKÜR VE RİCA
ULUDAĞ
Maden suları ile başlayan ve 1930’lardan bu yana ülkemizde içecek sektörünün önde gelen firmalarından olan
Uludağ, 1975’li yıllarda Türkiye’deki tesislerinde ürettiği
gazozları Hollanda ve Almanya’ya ihraç etmeye başlamış.
2000’li yıllarda da bu başarı değişmemiş ve Uludağ çok çeşitli içecek türleriyle, hâla ülkenin en çok içilen içeceklerinden birisi olmuştur.
Uludağ firmasına, Türkçe olan ismiyle hem yurt içi,
hem de yurt dışında gösterdiği bu başarılardan dolayı teşekkür ediyor, kalitenin ve lezzetin Türkçe bir isimle anılmasını
sağlayarak Türkçeye sağladığı katkılardan dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Siz de Uludağ’a teşekkür etmek isterseniz:
http://www.uludaggazoz.com.tr/tr/bizeulasin.asp

ARBELLA
Bir makarna firması olan Arbella, hem ülkemizde, hem de
yurt dışındaki çok sayıda ülkede, birçok tüketiciye ulaşmaktadır. Bu derece geniş kitlelere ulaşabilen ve yurt dışında da ülkemizin adını duyuran Arbella’ya teşekkür ederiz.
Ancak, yurt dışında da ülkemizi temsil eden bir Türk firması Arbella’nın, ülkemizin adını yine bizim dilimizden bir isimle, Türkçe bir isimle duyurmasını isterdik. İhracat başarılarımızın, Türkçe isimli firmalarla gerçekleştirilmesi, aynı zamanda
dilimize uluslar arası bir değer de katacaktır.
Arbella yetkililerinden, bu konuda duyarlı olmalarını ve firmalarının
isimleri Türkçe bir isimden tercih etmelerini rica ediyoruz.
Siz de Arbella yetkililerine bu ricanızı iletmek isterseniz:
www.arbella.tv
info@arbella.tv

37

Vatan ve Hürriyet Birliği

Gülay YAĞCI

gulay.yagci@vatanbir.org

Y

az sıcağında bol olan
meyvelerden, kışlık
reçellerimizi hazırlayalım. Ramazan sofralarının ve kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan reçel,
mevsiminde olan taze meyvelerden yapılır. Türk reçellerin çok çeşitleri vardır. Ancak içlerinde en çok beğenilen
ve yapılan dendiğinde çilek reçeli ön
plana çıkar.
MALZEMELER
•
•
•

1 kilogram çilek (reçellik, küçük,
kokulu)
1 kilogram toz şeker
1/2 limonun suyu
YAPILIŞI

Çilekleri özenle yıkayıp ayıkladıktan sonra, süzgeçte biraz süzülmesini bekleyin. Daha sonra büyük bir tencerenin içine bir kat çilek, bir kat şeker olmak üzere kat kat döşeyin. Oda
sıcaklığında bir gece bekletin. Bu arada çileklerimiz şekerle birlikte suyunu
bırakmış olacaktır. Ertesi gün çilekleri kaynayana kadar orta ateşte, kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte ara
ara karıştırarak pişirin.
Bundan sonra iki ayrı yöntem uygulayabilirsiniz. Biz ikisini de uyguladık, güzel oluyor. Kaynamaya başladıktan sonra 15–20 dakika pişirip, delikli bir kepçe yardımı ile taneleri başka bir kaba alın. Kalan çilek şurubunu kıvama gelinceye kadar kısık ateşte
kaynatmaya devam edin. Şurup kıvama gelince çilek tanelerini tekrar içine
boşaltın ve 5 dakika sonra yarım limonun suyunu ilave edip bir taşım kaynatın.
38

Bir başka yöntem de ise, kaynamaya başladıktan 15–20 dakika sonra ateşi söndürüp, soğuduktan sonra tekrar
kaynatılır. Bu işlem birkaç defa tekrar
edilir. Devamlı kaynatılırsa taşmanın
önüne geçilemeyebilir. Her iki durumda da delikli kepçe yardımıyla oluşan
köpükler alınmalıdır. Böylelikle cam
gibi parlak reçeliniz olacaktır. Son taşım öncesi yarım limon suyu ilave etmeyi unutmayınız. Reçelimizin kıvama gelip gelmediğini anlamak için tabağa bir çilek alıp soğutun. Çilek suyunu bırakmıyorsa kıvama gelmiş demektir. Sulu ise kaynatmaya devam
edin. Ayrıca kaynayan tencereye batırdığınız kepçeyi kaldırdığınızda damlar
gibi düşüyorsa da reçelimizin kıvamı
gelmiş demektir. Bir de reçelin kıvama
gelip gelmediği, koyulaşmış reçel şurubundan kaşık ucu ile alıp bir tabağa
damlatılır ve en son damla yayılmadan
toplu şekilde duruyorsa, reçel kıvamına ulaşmış demektir. Reçel kıvama
ulaştıktan sonra geri kalan limon suyu
da katılır. Bir taşım daha kaynatılarak
soğumaya bırakılır. İyice soğuduktan
sonra kavanozlara alınır ve kapakları
kapatılır. İyi kaynamış reçel şekerleme yapmaz. Yaz ortasında yapılan reçeli bütün kış afiyetle tüketebilirsiniz.
Büyükannelerimiz, çilek reçelinin
tane tane olması için çilekleri büyük
bir tencereye bir bardak macun halde,
yanmamış kireç katılarak hazırlanmış
kireçli suya atarlar ve 2 saat kadar bekletirlerdi. Kireçli su hem tehlikeli hem
de zahmetli olduğundan artık kullanmaz olduk. Limon suyun zamanda ilave ettiğimizde de reçelimiz tane tane
olacaktır.
Afiyet olsun.
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Ukrayna - Rusya Federasyonu Doğalgaz Anlaşmazlıkları ve

Türkiye Üzerindeki Etkileri
Emrah BESCİ

emrah.besci@vatanbir.org
Elektrik - Elektronik Mühendisi

B

ir önceki yazımızda
Ukrayna - Rusya Federasyonu arasında
gerçekleşen doğalgaz anlaşmazlıklarının arka planını, son dönemlerde her
yılın başlarında yaşanan bu “muharebenin içyüzünü” çözümleyeceğimizi
belirtmiştik.

Ukrayna ile Rusya Federasyonu
arasındaki, Sovyetler Birliği ve sonrasında devam eden görece iyi ilişkilerin kırılarak bugünkü düzleme geçişi,
Ukrayna’daki “Turuncu Devrim” ile
gerçekleşmiş, bu yeni dönemle birlikte
iki ülke arasında ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır.

Ukrayna ile Rusya Federasyonu
arasında yaşanan bu sıkıntılar, enerjinin uluslararası ilişkiler alanında bir
araç (silah) olarak kullanıldığı en dikkat çekici örnek olmasının yanında,
anlaşmazlığın kendisi ve arka planı itibariyle ülkemiz ve bölgemiz açısından
büyük önem taşımaktadır.

Yaşanan sıkıntıların artarak şiddetleneceğinin işareti ise, “Turuncu Devrim” ile Ukrayna’da yönetime gelen
batı yanlısı yöneticilerin hedeflerinin
Batı Sistemi ile bütünleşmek olduğunu ilan etmesi ve bu çerçevede -Rusya
Federasyonu’nun ciddi itirazlarına rağmen- NATO üyeliğini hedef olarak belirlemiş olmalarıdır.

Bu önem çerçevesinden Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasındaki
doğalgaz anlaşmazlıkları ve bu anlaşmazlıkların arka planı incelendiğinde,
bu sıkıntının ekonomik olduğu açık olmakla birlikte, kökeninde siyasal konuların etkisinin de oldukça baskın olduğu görülmektedir.

Ukrayna’nın “Rusya Federasyonu’nun ‘yakın çevresinden’ çıkacağız.” anlamına gelen bu hedefi, Rusya Federasyonu nezdinde oldukça büyük tepki görmüş, Kremlin Yönetiminin Ukrayna’ya karşı bakış açısında ciddi değişikliklere neden olmuş-

tur. Ukrayna’nın, Batı ile eklemleşme süreci ilerlerken eş zamanlı olarak
Rusya Federasyonu’ndan da uzaklaşma sürecinin de yaşanması gerektiği
için, Ukrayna, Rusya Federasyonu’nu
daha da kızdıracak başka bir konuda olan Karadeniz Donanması konusunda da adım atacağını açıklamıştır. Buna göre Ukrayna Cumhurbaşkanı Yuşçenko, ülkenin güneyindeki tarihi Türk Yurdu Kırım’ın Akmescit (Sevastopol) şehrinde bulunan “Karadeniz Donanması”nın 2017’de bitecek olan kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ilan etmiştir. “Karadeniz
Donanması”nın, Karadeniz’de önemli bir jeopolitik konumda bulunan
Kırım’dan çıkartılacak olması Rusya Federasyonu açısından da hem oldukça rahatsız edici bir durumdur hem
de Karadeniz’deki jepolitik konumunu
zedeleyici bir gelişmedir.
Bu adımların yanında Ukrayna,
Ukrayna geçişli doğalgaz boru hatları konusunda Rusya Federasyonu ile
39
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Şirketlerce işletilmesi
durumunda, 1000 m3
gazın 100 km geçişi
için 3 dolarlık bir maliyet artışının söz konusu olabileceği, buna
göre de gaz geçişi için
Gazprom’a 3,9 milyar
dolar ek ödeme yapmak zorunda kalacağı
vurgulanmıştır.

2009 başında yaşanan şiddetli sıkıntıların da etkisiyle, mart ayında Avrupa Birliği ile Ukrayna arasında doğalgaz boru hatlarının yenilenmesi konusunda finansman sağlama anlaşması
imzalanmıştır. Anlaşmaya göre Avrupa Birliği hatların yenilenmesi için 2,5
milyar avroluk bir destek sağlayacaktır. Gazprom’un öngörüsüne göre ise
Ukrayna doğalgaz boruhattı sisteminin yenilenebilmesi için anlaşma bedeli olan 2,5 milyar avrodan çok daha
fazlasına 16 milyar avroya ihtiyaç duyulmaktadır.
13.500 km’yi bulan bu büyük doğalgaz boruhattı sisteminin yenilenmesine şiddetle ihtiyaç duyan Ukrayna, her ne kadar Gazprom oldukça istekli ve beklentili olsa da, tasarıda herhangi bir Rusya Federasyonu şirketi
ile ortaklık yapmamak tercihindedir ve
söz konusu tasarı -çok kuvvetle muhtemel- Avrupalı şirketlerce gerçekleştirilecektir.
Avrupa Birliği ile Ukrayna arasındaki varılan anlaşma ile birlikte,
Ukrayna’nın ihraç hatlarının işletmeciliğinin Avrupalı şirketlerce yapılacağına dair çeşitli iddialar gündeme gelse de, anlaşma sonrası Ukrayna Başbakanı Yulia Timoşenko “Varılan anlaşma Ukrayna yasalarına tamamen uygun olup, Ukrayna doğalgaz ihraç boruhatları bugün olduğu gibi gelecekte
de Ukrayna Devleti’nin olacaktır” diye
açıklama yapmıştır.
Rus internet gazetesi Gazeta. ru
24 Mart 2009 tarihli sayısında iddiaların gerçek olması ve hattın Avrupalı
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Tahmin edilebileceği üzere bu görüşmelerin ve anlaşmanın
tamamen dışında kalan Rusya Federasyonu ise Vladimir
Putin’in “Eğer Rusya Federasyonu’nun
çıkarları göz ardı edilirse, ortaklarımızla olan ilişkilerimizdeki ilkelerimizi tekrar gözden geçirmek zorunda kalırız” açıklamasıyla tepki göstermiştir.
Bütün bu olayların ülkemize etkisini ele almadan; Ukrayna’nın Batı ile
eklemleşmesi talebi, Nato üyeliği, Karadeniz Donanmasının anlaşmasının
güncellenmemesi ve Akmescit limanından çıkacak olması, Ukrayna doğalgaz sisteminin yenilenmesi anlaşmasında Rusya Federasyonu’nun taraf olamaması gibi önemli siyasal anlaşmazlıklar olan Ukrayna ve Rusya
Federasyonu ilişkilerinin, bu sorunun
özünde neden önemli olduğuna da bakmak gerekmektedir.
Buna göre bu oyunun başoyuncularından biri olan Rusya Federasyonu, dünya doğalgaz kaynaklarının
%23,4’üne sahip olup bugün dünya
üretiminin %19,6’sını gerçekleştirerek, en büyük ihracatını dünyanın en
büyük doğalgaz tüketicilerinin olduğu
coğrafyaya, Avrupa‘ya yapmaktadır.
Bununla
birlikte
Rusya
Federasyonu’nun, dünyanın en büyük
doğalgaz tüketicisi olan Avrupa’ya
yapmakta olduğu doğalgaz ihracatının
tamamına yakınını Ukrayna üzerinden
geçmektedir.
Her yıl yaşanmakta olan bu anlaşmazlıklar ve gaz ihracı kesintileri nedeniyle Rusya Federasyonu Baltık Denizi altından geçerek Almanya’ya ulaşacak olan Kuzey Akım tasarısı ile

Karadeniz’in altından Bulgaristan’a
ulaşması, buradan da biri Sırbistan –
Macaristan – Avusturya diğeri Yunanistan – İtalya olarak ikiye bölünmesi
tasarlanan Güney Akım tasarısını geliştirmektedir. Bu anlamda Ukrayna’ya
çeşitli alternatifler geliştirmeye çalışmaktadır.
Söz konusu alanlarda yaşanan bu
gelişmeler nedeniyle, Rusya Federasyonu Ukrayna ile ilişkilerini gözden
geçirmekte, bir yandan Ukrayna’yı
tekrar nüfuz alanına sokmaya çalışırken bir yandan da doğalgaz konularında Sovyetler Birliği’nden kalma
Avrupa’ya ihracat bağımlılığını azaltacak tasarıları - Kuzey Akım ve Güney Akım tasarılarını gündeme getirmektedir.
Bu noktada yaşanan bu zincirleme
gelişmeler bölgedeki önemli bir ülke
olarak ülkemizi de etkilemektedir. Zira
Rusya Federasyonu’nun gündeminde olan Güney Akım boruhattı tasarısı ya Ukrayna’nın ya da Türkiye’nin
Karadeniz’deki ekonomik bölgelerinden geçecektir. Buna ek olarak Ukrayna – Rusya federasyonun arasındaki
anlaşmazlıklar nedeniyle son dönemlerde sıkça yaşanan gaz kesintileri ile
Rusya Federasyonu’na karşı olan yüksek bağımlılık, Avrupa ülkelerini Nabucco ve Kuzey Afrika geçişleri gibi
alternatif tasarılar üzerinde çalışmaya
itmiştir.
Bu noktada Rusya Federasyonu’nun
doğalgaz kaynaklarına alternatif olarak, Hazar ve Ortadoğu kaynaklarının Avrupa’ya aktarılması çok büyük
önem taşımakta olup; Kuzey – Güney
ve Doğu – Batı ekseninde dikkat çekici bir jeopolitik konuma sahip olan
Türkiye’nin önemi ortaya çıkmaktadır.
Dolayısıyla Ukrayna – Rusya Federasyonu arasında yaşananlar etkisi
itibariyle sadece Rusya, sadece Ukrayna ya da sadece Avrupa ile sınırlı kalmamakta, Avrasya coğrafyasında ciddi
etkileri söz konusu olmaktadır. Bu çerçevede Rusya Federasyonu - Ukrayna,
Rusya Federasyonu - Avrupa Ülkeleri
ilişkilerinin takip edilmesi Türkiye’nin
enerji tasarılarında atacağı adımlar için
büyük önem taşımaktadır.

TARIHTE BU AY
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Geçmişte Temmuz Ayı
1 Temmuz 1911
1 Temmuz 1925
1 Temmuz 1929
1 Temmuz 1935
1 Temmuz 1984
2 Temmuz 1997
3 Temmuz 1988
4 Temmuz 1954
5 Temmuz 1938
6 Temmuz 1991
7 Temmuz 1948
9 Temmuz 1938
10 Temmuz 1996
11 Temmuz 2008

12 Temmuz 1932
14 Temmuz 1936
16 Temmuz 1965
17 Temmuz 1963
18 Temmuz 1920
19 Temmuz 1990
21 Temmuz 1955
22 Temmuz 1974
23 Temmuz 1939
24 Temmuz 1923
25 Temmuz 1975
25 Temmuz 1951
30 Temmuz 1977
31 Temmuz 1932
31 Temmuz 1959

Kandilli Rasathanesi kuruldu.
İlk piyango, Türkiye Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi.
Ankara - İstanbul arasında ilk telefon bağlantısı kuruldu.
Mimar Sinan’ın biyolojik ve morfolojik yapısını incelemek üzere mezarı açıldı.
Türkiye’de televizyon tamamen renkli yayına geçti.
Öğretim üyeleri ve yüksek öğretim öğrencilerine sınırlı siyaset serbestisi
getiren yasa kabul edildi.
İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğe açıldı.
İstanbul Dolmabahçe Stadı’nda kadınlar arası futbol maçı yapıldı.
Türk Birlikleri Hatay’a girdi. Fransızların ilan ettiği sıkıyönetim kaldırıldı.
Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Lale Aytaman Muğla valiliğine
atandı. Aytaman, ilk kadın vali oldu.
İdil Biret ve Suna Kan’ın yurtdışında eğitim görmelerine imkân veren
üstün yetenekli çocuklar hakkındaki özel yasa çıktı.
Bakanlar Kurulu Atatürk’ün başkanlığında toplandı. Bu, Atatürk’ün başkanlık ettiği son toplantı oldu.
Türksat uydusu, Fransız Guyanası’ndan uzaya fırlatılarak geçici yörüngesine yerleşti.
Son kez yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) sonuçları açıklandı ve bir ilk yaşandı. OKS’de Matematik-Fen
(MF) ve Türkçe-Matematik (TM) puan türlerinde 97 öğrenci 500 tam puan
alarak birinci oldu.
Türk Dil Kurumu kuruldu.
Türkiye olimpiyatlarda ilk altın madalyayı aldı.
Aşık Veysel’e aylık bağlanması hakkındaki kanun kabul edildi.
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) kuruluş
yasası kabul edildi.
İlk Meclisin milletvekilleri “Misak-ı Milli” andı içtiler.
“Karun Hazinesi”nin Türkiye’ye iadesi için açılan dava 19 Temmuz
1990’de bitti. New York Federal Mahkemesi Türkiye lehine karar verdi.
Barselona’da düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda 1500 metrede Ekrem
Koçak rekor kırarak birinci oldu.
Türkiye Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs için yaptığı ateşkes çağrısını kabul etti.
Hatay’da yönetim Türk hükümetine devredildi.
Türkiye’nin bugünkü sınırlarını çizen ve Ankara’nın Türkiye’nin meşru hükümeti olarak uluslar arası alanda tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması imzalandı.
Türkiye İncirlik dışındaki bütün Amerikan üslerine el koydu.
Atatürk Kanunu 25 Temmuz 1951’de Meclis’te kabul edildi. Amaç, Atatürk
devrimlerini korumak, Atatürk heykel ve anıtlarına saldırıların önüne geçmek.
Türkiye Basketbol Genç Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye Güzeli Keriman Halis Belçika’da Dünya Güzellik Kraliçesi seçildi.
Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) üyelik için resmen başvurdu.
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ETKINLIK

EGE İLLERİ

2. TANITIM SERGİSİ VE FUARI
Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Ege İlleri 2. Tanıtım Sergisi ve Fuarı’na VatanBir
olarak biz de katıldık. Aydınlılar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Ender Vardar’ın ve katılan
bazı arkadaşlarımızın fuar değerlendirmesini sunuyoruz.

düzenlenen Ege İlleri 2. Tanıtım Sergisi ve Etkinlikleri 03
Haziran 2009 tarihinde görkemli bir şekilde açıldı.
Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği açılışa Ege
illerinin valileri, milletvekilleri, belediye başkanları, daire
amirleri, Egeli bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteli gençler
ve çok sayıda Egeli vatandaşımız katıldı.

V

atanBir:
Başkanım geçen Haziran
ayında Egem Platformu olarak Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde Ege İlleri 2. Tanıtım Sergisi ve Fuarı’nı gerçekleştirdiniz. Egenin 8 ilinin yemeklerini,
giysilerini, halk oyunlarını, kısacası kültürünü Ankara halkına tanıttınız. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Geleceğe dair planlarınız
nelerdir? Fuarın değerlendirmesini
sizden alabilir miyiz?
Ender Vardar: Ege Bölgesi’ni oluşturan illerin, Ankara’da faaliyet gösteren dernek ve vakıfların bir araya gelmesi ile kurulan Ege Platformunca
03–07 Haziran 2009 tarihleri arasında
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Yaklaşık 5000 m2’lik
alanda
gerçekleştirilen
Ege İlleri 2. Tanıtım Sergisi ve Etkinlikleri’nde Ege
Bölgesi’ni oluşturan illerden gelen 160
katılımcı yer aldı. Beş gün süren fuarda Ege kültürünü tanıtan birçok etkinlik düzenlendi. Fuarın 4. günü akşamında Aydınlılar Eğitim Kültür ve
Dayanışma Derneği Gençlik Komitesi tarafından “Batıdan Doğan Güneş,
Kuvva-ı Zeybek - Milli Mücadelede
Aydın’ın Efeleri” konulu tiyatro oyunu
ve Halk Oyunları gösterisi izleyicilere
sunuldu. Yaklaşık 400 kişinin izlediği
tiyatroda Kurtuluş Savaşımızda Efelerin gösterdiği kahramanlıklar canlandırılmış ve izleyicilerden büyük alkış
almıştır. Tiyatronun sonunda Mustafa
Kemal Atatürk’e yazılan Sarı Zeybek
türküsünün oyunu oynanmıştır.
Türkiye’de yıllardır Egeliler birlik-

te bir şey yapamaz ya da birlik olamaz
diye bir tabu vardı. Çünkü bizim doğamızda var yalnız olmak ya da özgür olmak. Biz Egelilerin bir özgürlük tutkusu var. Halk oyunlarımızda da, efelerimiz hep birbirinden bağımsız oynar.
Bu da bizim kendimize olan özgüvenimizden kaynaklanıyor. Biz bu tabuyu bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz
Ege İlleri Tanıtım Sergisi ve Fuarı ile
yıktık. Bu yıl fuarımıza 160’ın üstünde firma katıldı. Aydın’ı tanıtan yaklaşık 20 alan vardı. Seneye 30 veya daha
fazlasıyla Aydın’ı daha iyi tanıtmak istiyoruz.
Halk oyunları ekibimiz, başta fuarın açılışında olmak üzere birçok kez
halk oyunlarımızı sergilediler. Derneğimizin gençlik komitesi de fuarın
4. günü akşamı yöremiz halk oyunları gösterisiyle ve Milli Mücadelemizde efelerimizi konu alan tiyatro oyunuyla hemşerilerimize ve Ankaralılara güzel bir gece yaşattı. Bizler, bundan sonra Egeyi, Aydın’ı Ankara halkına daha iyi tanıtmak istiyoruz. Tabi bu
konuda 8 ilimizin valiliklerine ve bizlere çok iş düşüyor. Bizler, önümüzdeki yıllarda Ege İlleri Tanıtım Sergisi ve
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ETKINLIK
Fuarı’nın daha da gelişmesi için valilerimizden destek bekliyoruz. Egem
Platformu’nu büyütüp bir konfederasyona çevirmek istiyoruz. Bizler, önümüzdeki yıllarda Ankara’da, hemşerilerimizle birlikte daha büyük işler başaracağımıza inanıyoruz. Ankara’da
yaşayan bütün Aydınlı hemşerilerimizi derneğimize bekliyoruz.
Fuara VatanBir Dergisi’nin katkılarını da belirtmeliyiz. Hazırladığı özel
sayı ile ziyaretçilere kalıcı bir kültür
hazinesini de hediye edilmiş oldu. Bu
güzel hizmetiniz için teşekkür ederim.

Fuara katılan bazı arkadaşlarımızın değerlendirmeleri:

Kalktı, Göç Eyledi Ege
İlleri Başkent’e
Ege İlleri Tanıtım Fuarı’nın ancak dördüncü gününe
yetişebildim. Tek bir gün fuara katılma şansı bulsam da,
fuarda gördüklerimi, hissettiklerimi bir ömür unutmayacağıma eminim.
Fuar binasının girişinde erken saatlerde hazırlanmaya
başlanan gösteri alanında, daha sonraları Anadolu Efeleri Zeybekler, Osmanlı’nın en büyük ve daha da önemlisi Egeli padişahları Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman salındı bütün görkemiyle. Zeybekler öylesine heybetliydi ki, Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı’ndaki
korkusuz ve dik başlı duruşunu hatırlattılar bana. Cihan
imparatorluğunun padişahları öylesine vakur ve öylesine güçlüydüler ki, tarihimle gurur duymamı sağladılar bir
kere daha.
Ve alanın son sürprizi, Manisa’nın her derde deva Mesir Macunu idi. Önce Mesir Macunu’nun hikâyesini dinledik, ardından da geleneklerimizi yaşatmak adına usulünce dağıtılan macunlarımızı afiyetle yedik.
Fuar binasının içi ise bir başka dünya: Ege iline dair
ne varsa her şey burada: İnciriyle, zeytiniyle, haşhaşıyla, üzümüyle Ege mutfağı ve Ege tarımı; çinicilik eserleriyle, dokuma kilimleriyle, el sanatlarıyla Ege kültürü,
Ege sanatı ve Ege gelenek görenekleri; saat kulesiyle, turizm mekânlarıyla, doğal güzellikleriyle Ege doğası ve
Ege mimarisi.

Ankara’da Ege
Esintisi
Bu sene düzenlenen Ege İlleri Tanıtım Fuarı çok güzel bir havada geçti. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen fuara ilgi yoğundu. Biz de VatanBir dergisi olarak oradaydık. Aydın ili özel sayımızın dağıtımını yaptık,
hafta sonu süresince elinde VatanBir dergisi bulunmayan
ziyaretçi kalmamıştı.
Fuarda Ege’nin illerinin ve ilçelerinin kendine has
yiyecekleri, kültürleri, el sanatları sergilendi, tanıtımları
yapıldı. Ayrıca efelerin Kurtuluş Savaşı sırasındaki mücadelelerinin sergilendiği bir tiyatro gösterisi izledik. Yörük Ali Efe’yi anlatan bu tiyatro; zeybeğiyle, dekoruyla,
senaryosuyla oyuncularıyla güzel bir şekilde sergilendi.
Festivalin son gününde geleneksel olarak yapılan Mesir Macunu Saçım Töreni vardı. Osmanlı Padişahları’nın
kısa bir tiyatrosunun ardından, atılan mesir macunları kapışıldı.
Fuar dolu dolu geçti, bir sonraki Ege İlleri Tanıtım
Fuar’ında görüşmek dileğiyle...
Emre ÖZKAN

Ümit Z. NEKİŞ

43

Vatan ve Hürriyet Birliği

TANITIM

ROBOTSAN YAZ OKULU
•

•
•

•

•

Robotsan Yaz Okulu’nun amacı:
Katılımcıların, Robot Bilim – Mekatronik alanında bilişsel düzeylerinde farkındalık yaratarak; yaratıcı düşünmeyi, bilimsel süreç becerilerini ve bilime dönük tutumlarını geliştirmektir.
Robotsan Yaz Okulu, Robot Bilim
- Mekatronik Atölye etkinliklerini
kapsamaktadır.
Atölye çalışmaları, deneysel uygulamaya dayalı, takım çalışması
ile disiplinlerarası çalışma yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.
Eğitim yöntemi; problemin tanımlanması, gözlem, denencelerin belirlenmesi, sorgulama, kuramsal
yaklaşım, deney ve doğrulama
gibi bilimsel düşünme becerilerine dayanmaktadır.
Atölye çalışmaları sonunda öğrencilerin kazanımlarını, takım arkadaşlığı içinde kendi özgün yetenekleri ile projelendirmelerini ve
bu projeleri sunmalarını; problem
çözme sürecini yaşamalarını sağlıyoruz.
KİMLER KATILABİLİR?

12 yaş ve üstü ilköğretim öğrencileri ve tüm lise öğrencileri katılabilir.
EĞİTİMLER NEREDE VERİLECEK?
•
•

Hacettepe Üniversitesi Teknokenti, 1.ARGE Binası, Beytepe Yerleşkesi.
Eğitimler akıllı tahta kullanılarak
dizüstü bilgisayarlar eşliğinde klimalı özel sınıfta verilecektir.

EĞİTİMLER NE ZAMAN VE
NASIL VERİLECEK? NE KADAR
SÜRECEK?
•
•
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Eğitimler, 20 Haziran-23 Eylül tarihleri arasında
Azami 10 kişilik gruplar halinde;
Robotsan mühendisleri ve eğitim
rehberleri gözetiminde uygulama-

•

ya dayalı ATÖLYE ÇALIŞMALARI olarak gerçekleştirilecektir.
Eğitim süresi 3 gündür (14 SAAT)
EĞİTİM İÇERİĞİ NEDİR?

Robot bilime giriş. Robot nedir, nasıl çalışır?
Temel robot bileşenleri ve mekatronik yapı taşları: algılayıcı, eyleyici,
denetimciler ve yazılım.
Uygulamalı “Mekatronik Yapı Taşları” atölye çalışması.
• Eyleyiciler ve kullanımları
• Algılayıcılar ve algılama
• Denetimciler ile eyleyici denetimi
ve çevremizi algılama
• Programlamaya Giriş
• Gezer robotlar
• O-bOt Gezer Robot Birleştirme
• O-bOt Robot Programlama
• Algoritma geliştirme
• Robot Programlama
• Robot Atölyesi
• Yer Tahmini ile Yol Bulma
• Çizgi İzleme
• Engel Algılama ile Çizgi İzleme
• Işık Takip Etme
EĞİTİMDE KULLANILACAK
ARAÇLAR NELERDİR? BİLGİSAYAR GETİRMELİ MİYİM?
Eğitimde Robotsan tasarımı, İngilizce ve Türkçe arayüzlü iDea yazılımı ile programlanabilir eğitim robotları ve mekatronik yapı taşları kullanılacaktır.Eğitim sonunda O-bOt’lar ve
Temel Mekatronik Eğitim Seti katılımcıların olacaktır.
•

•

ROBOTSAN, eğitim süresince
her iki katılımcıya 1 dizüstü bilgisayar sağlayacaktır. İsteyen katılımcılar kendi dizüstü bilgisayarlarını getirebilirler.
Robot-Bilim ile ilgili eğitim dokümanları ve diğer belgeler Robotsan internet sayfasında yer almaktadır. Robotsan internet sayfası bilgi havuzu olarak sürekli zen-

ginleştirilmektedir.
EĞİTİM ÜCRETİ NE KADAR
OLACAK?
Eğitim ücreti KDV dahil 390
TL’dir.
KAZANIMLARINIZ
OLACAK?
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

NELER

Robotsan’ın Yaz Okulu katılımcıları, kurs sonunda:
Katılım sertifikası alacaklar;
Eğitim içeriğinde belirtilen robot
alt birimlerini tanıyacak, deneyerek robot programlayabileceklerdir.
Aşağıdaki ürünlere sahip olacaklar:
O-bOt Gezer Robot Kit (Çizgi izleme, engel algılama, ışık takip
etme, ışıktan kaçma, duvar izleme gibi temel robot davranışlarını gerçekleştirebilen entegre gezer
robot kit)
Temel Mekatronik Eğitim Seti
O-bOt Kontrol Kartı
Motor ve tekerlekler
Algılayıcı seti (Mesafe ve engel
algılayıcısı, optik algılayıcı, dokunma ve ışık algılayıcılar ile sıcaklık algılayıcısı)
Ses üretici
Işık kaynağı
Pil, pil kutusu ve bağlantıları
Robotsan ürünlerinden %10 indirimli olarak satın alma ayrıcalığı
kazanacaklar;
Eğitim sonrası, kendi projeleriyle teknolojinin keyfini çıkarırken;
ROBOTSAN‘a her zaman danışabilecek ve yetkinlik ufuklarını,
kendi yaratıcılıkları ile genişletebilecekler!
NASIL BAŞVURACAKSINIZ?
İlk Adım (Grup Belirleme):

Tarihleri size uygun olan Eğitim
Grubunuzu buradan belirleyiniz
İkinci Adım (Ön Kayıt)
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0312- 299 23 99 numaralı telefonu
arayınız... Grubunuzu, isim, sınıf, telefon ve e-posta bilgilerinizi not edelim.
Üçüncü Adım (Ödeme)
Eğitim ücretini, seçtiğiniz grup için
belirtilen tarihe kadar aşağıdaki hesaba yatırınız.
Son Adım (Kesin Kayıt)
Dekontunuzu (0312) 299 25 88 numaralı faksa veya info@robotsan.com.
trBu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript
açık olmalıdır adresine e-posta ile

gönderiniz. Kaydınızı kesinleştirelim.
Not: Dekontunuz robotsan’a ulaşınca e-posta ile size geri bildirim yapılacaktır.
Banka Hesap No
Robotik ve Mekatronik Teknolojileri, Mühendislik, Müşavirlik,
Eğitim,Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ziraat Bankası Beytepe
Şubesi (944), Hesap No. 482393075001 (TL HESABI)

Son Ödeme Tarihleri (Kesin Kayıt)
1, 2 ve 3. Gruplar: 12 Haziran 2009
4, 5 ve 6. Gruplar: 03 Temmuz
2009
7, 8, 9 ve 10. Gruplar: 24 Temmuz
2009
11, 12, 13 ve 14. Gruplar: 21 Ağustos 2009

Belirtilen tarihlere kadar kesinleşmeyen ön
kayıt bilgileri silinecektir.
Robotsan, her grup için belirtilen eğitim
günleri tarihlerini, gerektiğinde aynı hafta içinde değiştirebilir. Kursa kayıt yaptıranlar bu şartları kabul etmiş sayılır.
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OKUYUCU KÖŞESİ

Görüşlerinizin burada yayınlanması için: dergi@vatanbir.org

Okuyucu sesi

Derginizin yayın alanıyla, aynı fikirlere ve görüşlere sahip olduğumuzu belirterek, böyle bir görev üzerinde durduğunuz için sizi gönülden tebrik eder ve başarılarınızın devamını dilerim.

Merhabalar. Ben Aydın ilinde oturan 16 yaşında bir Türk genciyim. Derginizin faaliyetleri, hedefleri, amacı ve
niteliği benim içimde küçüklüğümden
beri var olan ideallerimin aynısı olması
benim ilgimi çekti ve sevindirdi. Sizlerle iletişime geçmek ve sizlerle birlikte derginizin görev ve çalışmalarında rol almak istiyorum. Saygılarımı sunarım. Kutlu günler dilerim.

Merhaba,
Öncelikle belirtmek istiyorum ki,
derginiz ülemizde bir boşluğu dolduracak bir içeriğe sahip. Yani işlediğiniz
konular, genel olarak derginin içeriği
çok iyi. Fakat çok yaygın bir dağıtım
ağına olmadığını sanıyorum, zira heryerde bulmak mümkün olmuyor. Böyle olduğu için de doldurması gereken
boşluğu dolduramıyor, olması gereken
yerde değil.

Ben Süleyman Demirel üniversitesi, Senirkent meslek yüksek okulu öğrencisiyim, derginizin kayıtlarına Senirkent meslek yüksek okulu temsilcisi
olarak geçmem için ne yapmamız gerekir. Size hizmet vermek birçok öğrenci arkadaşım gibi önce vatan millet
borcu olarak görmek, sonra da Mustafa KEMAL ATATÜRK’E laik bir evlat
olduğumuzu kanıtlamak istiyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.

Serhat ÖZKAN

Daba geniş bir dağıtım ağını bir an
önce hazırlamanız gerekir diye düşünüyorum, o zaman satışlarında da artış olacaktır.
Burak AKYILDIZ

Gökçen SULAR

BULMACA

Hazırlayan: Ümit Z. NEKİŞ
umit.nekis@vatanbir.org

Sudoku Bulmaca

1’den 9’a kadar olan rakamları panoya yerleştirin. Her satır, her sütun ve 3*3’lük 9’lu karede her rakamdan bir adet olmalıdır.
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Geçen sayıdaki sudoku bulmacanın çözümü
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DERGİ İL VE İLÇE TEMSİLCİLERİ
İl

Ad Soyad

E-Posta Adresi

Telefon

Adana

Ebubekir ELÇİN

adana@vatanbir.org

0.506.622 40 90

Ankara

Ceren KESTEL

ankara@vatanbir.org

0.555.859.66 56

Antalya

Gülsüm DOĞAN

antalya@vatanbir.org

0.505.738 67 26

Aydın

Aydan ÖZTÜRK

aydin@vatanbir.org

0.555.859 66 52

Bilecik

Koray ÖZTEKİN

bilecik@vatanbir.org

0.532.668 46 93

Bursa

Hayrunisa OKYAY

bursa@vatanbir.org

0.505.854 82 91

Denizli

Öznur YAĞCI

denizli@vatanbir.org

0.537.872 03 77

Gaziantep

Sinan YAMAN

gaziantep@vatanbir.org

0.544.249 38 81

İstanbul

Dilek BİÇER

istanbul@vatanbir.org

0.555.961 07 59

İzmir

Burak BAŞ

izmir@vatanbir.org

0.532.767 82 66

KKTC

Volkan YALÇIN

kktc@vatanbir.org

0.533.842 06 37

Karabük

Mustafa UĞURLU

karabuk@vatanbir.org

0.536.711 24 99

Kırşehir

Asutay TEKTEN

kirsehir@vatanbir.org

0.506.459 45 40

Kocaeli

Nişvan AYCAN

kocaeli@vatanbir.org

0.506.616 35 16

Konya

Metin ARITÜRK

konya@vatanbir.org

0.505.694 50 18

Malatya

Emre YILMAZ

malatya@vatanbir.org

0.505.657 56 42

Muğla

Koray KIRIŞ

mugla@vatanbir.org

0.555.700 67 17

Halime BÜYÜKGÜZEL

fethiye@vatanbir.org

0.555.565 48 78

Onur NUREL

manisa@vatanbir.org

0.535.581 71 57

Fethiye
Manisa

DERGİ ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLERİ
Atatürk Üniversitesi

Büşra Seher KABAKUŞ

ataturk.uni@vatanbir.org

0.505.557 69 95

Hacettepe Üniversitesi

Emre ÖZKAN

hacettepe.uni@vatanbir.org

0.505.462 81 22

ODTÜ

Hamid TATÇI

odtu.uni@vatanbir.org

0.506.318 72 75

Girne Üniversitesi

Sezer KARABULUT

girne.uni@vatanbir.org

0.533.836 01 70

DERGİ LİSE TEMSİLCİLERİ
Atatürk Lisesi

Ümitcan GÜVENİR

ataturk.lisesi@vatanbir.org

0.505.213 96 45
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