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ABSTRACT
The present Reader is the third and final volume in

the Foreign Service Institute's "Turkish Basic Course." (See ED 013
451 and ED 024 050 7.or Units 1-30 and Units 31-50.) Reading
selections are arranged in approximate ascending order of difficulty
with some grouping of selections in subject matter categoriesh The
selections, which have not been edited or simplified, are taken from
history; geography; religion; proverbial, prose and poetic
literature; reviews and political writing. The material is designed
for the further expansion of vocabulary and classroom discussion, and
constitutes a "reasonably representative sample of the simpler forms
of current Turkish and of Turkish literature." The readings provide
the student with a bridge between materials written specifically for
pedagogical purposes and the ungraded material of literature and the
current press. The numerous illustrations include both contemporary
photographs and traditional art forms. A Turkish-English glossary
appears at the end of the volume. (AMM)
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PREFACE

The current volume is the third and last in the Foreign Service Institute Turkish
Basic Course. It provides a graded series of readings with extensive illustrations,
intended to provide students with a wealth of material for classroom discussion.

The first volume, Turkish Basic Course Units 1.30, provides the students with
the basic patterns of the Turkish simple sentence and with a limited vocabulary re-
lated to common situations likely to be encountered in Turkey. The second volume,
Turkish Basic Course Units 31-50, provides a considerable expansion of vocabulary
together with patterns appropriate to complex sentences. The current volume is in-
tended primarily for the further expansion of vocabulary and provision of a wider
variety of subject matter for discussion as well as reading practice.

Good progress on compilation of the materials for this volume had been made by
Selman N. Aka lt, Turkish instructor, prior to his untimely death in January 1969.
This work has been expanded and carried through to fruition by Leman Y olac Fotos
and Suat Selim Demiray, Turkish instructors.

Overall supervision of the project has been the responsibility of Lloyd B. Swift,
Assistant Dean for Washington Instruction, School of Language Studies. Composi-
tion of the final type script is the work of Irma Ponce. Invaluable assistance in pre-
paring the illustrations for reproduction was provided by Joseph A. Sadote of the
FS1 Audio-Visual Staff.

James R.c, e 1-A4)61
J Frith, Dean

S ool of Language Studies
oreign Service Institute

Department of State
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FOREWORD

The selections in this volume have been arranged in approximate
ascending order of difficulty. However, this principle has been
somewhat modified by an effort to group selections in subject-matter
categories. The order of presentation may 'ze varied according to
the interests of particular students. No effort has been made rig-
orously to control vocabulary. Many words likely to be unfamiliar
to the student have been glossed, usually on the reverse of the
page on which they appear in an article. TI-e gloss provided is,
however, only that appropriate to the particular use of the word
in the selection and it is expected that the student will have
access to a good dictionary. All words which are glossed appear
in the glossary at the end of the book.

Language study, especially when conducted in a classroom
atmosphere far from the environment in which the language is
normally used, takes on an aspect of reality only when materials
can be introduced into the classroom which are accurately repre-
sentative of the language and the underlying culture. An attempt
has been made here to introduce selections from history; geography;
religion; proverbial, prose and poetic literature; reviews and
political writing. None of the selections has been edited or
simplified. All are in the words of the original authors. The
selections are therefore a reasonably representative sample of
the simpler forms of current Turkish and of Turkish literature.
They provide the students with a natural bridge between materials
written specifically for pedagogical purposes and the ungraded
materials of literature and the current press to which the student
should graduate on the completion of this course. The illustra-
tions include both contemporary photographs and traditional art
forms.
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BASIC COURSE

TSTIKLAL MARDI

(tstiklal Marv. 1921 de yazilmi§, MIA:1k Millet Meclisi

tarafindan gene o tarihte milli mar§ kabul

Okuyacaginiz parca, on 'luta olan bu qiirin baq tara-

fidir.)

Korkma s6nmez, bu qafaklarda y1tzen al sancak,

Semmeden yurdumun ustunde Viten en son ocak.

0 benim milletimin yildizidir, parliyacak,

0 benimdir, o benim milletimindir ancak.

catma kurban olayim cehreni ey nazla. hilal!

Kahraman irkima bir gul, ne bu §iddet, bu celal

Sana olmaz dbkulen kanlarimiz sonra helal,

Hakkidir, Hakka tapan milletimin istiklal.

1
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TURKISH

I. si5nmek

gafak

al

sancak

ocak

tatmek

teten ocak

parlamak

nazli

hilal

cehre catmak

kahraman

irk

qiddet

celal

helal olmak

dakalen kan

bakki olmak

Hak

tapmak

istiklal

II. Questions: 1.

2.

3.

(for fire) to go out

dawn

bright red

banner (the embroidered, fringed
flag used especially by troops)

hearth, fireplace

to smoulder

the hearth with the smoke rising
over it signifying life within
the house

to shine

coy

crescent (of the Turkish flag)

to frown

valiant, hero, heroic

race (here: nation)

ferocity

wrath (of God)

to be one's own to have and enjoy

the blood that is shed

to deserve

Truth, God

to worship

indeper nce

When was the "istiklal Harp." written?

What does the poet mean by "as long as
over the last hearth"?

Why does the poet think his nation has

III' Give synonyms for:

the banner floats

deserved independence?

istiklal, millet, gehir, yurt

2



BASIC COURSE

DOROTHY SCOTT

GDNEq SOK, No. 15

KAVAKLIDERE, ANKARA

YOLLAR KAPALI. B/R HAFTA DANA KALACAaIM. ACELE BIN

LIRA TELLE.

JOHN

AL/ DURMUp

KAPALIcARqI, BAKIRCILAR No. 331

ISTANBUL

ACINILI PAYLAW BA0A6LI6I DILERIZ

DOROTHY ye JOHN JONES

T6LIN VE ORHAN GONEN

EVLENME SALONU

KADIKOY, ISTANBUL

SONSUZ SAADETLER DILERIZ

3

ELLEN ye LLOYD SMITH



( )0`, 2 )''

,.,10 1 . ,../.4:- ''''' ***** * * *-r

04; . '4" I, 1 a 0' AI , *0.,:. . ....

* °,s ,....1,
.s, ,,.../1

h

't ji
,

,' 1( 0 /1 410 ' c,1

0

1 ' / . ;' ( rt -,
'

t
i,,, -

.t,,,', , 'I\
# 847 r 1r ,M

ai' I

/ t

(
, it \/ , j

0.
, \t./ ,'

Ia
,, le

I *

4) i
it, ./' ' :0

i

a

t

- =

xy

0



BASIC COURSE

Donum VE TEqEKKUR

041umuz Erol'un doqumunda gosterdikleri yakin ilgi ye

ihtimamdan dolayi sayin

Dr. Metin Ercan'a

Ebe Raziye Atagea

ye bUtian Eren K1 ini4i personeline teqekkUrlerimizi sunariz.

Aye - Hasan Akkog

Dursun yiqit

ile

GUlderen Denizer

nikahlandilar.

TEgEKKVR

Kiymetli merhum Ahmet Erengil e§i

Hatice Erengil'in

yefatinda acilarimizi payla§an, cok kiymetli arkadaqlarimiz,

akraba ye dostlarimiza Okranlarimizi sunariz,

Aydemir, Olcay, Tosuner Aileleri

BAq SACLICI

Cemiyetimizin tdare Heyeti ilyesinden Ali qaqmaz'in hemqiresi ye

HUseyin Zincirkiraniri eql Necibe Zincirkiranla Tanridan rahmet,

kederli ailesine baqsa§11§1 dileriz.

Istanbul Demir-dbkilmciller Cemiyeti



TURKISH

do§um

ihtimam

Okran, teqekkiir

ebe

sunmak

nikah

paylagmak

rahmet dilemek

hemgire

vefat (blum)

keder (aci)

II. merhum

Allah rahmet etsin!

baqiniz sate olsun!

III. evlenen, niqanlanan

babasi Men,

yeni bir ev alan,

hastaliktan kalkan,

birth

care

thanks

mid-wife

to offer, to give

legal act of marriage

to share

to wish God's mercy and grace fa:
a deceased

nurse

death

grief

bir dostunuza ne dersiniz?

Eti Wane§ Takvimi

6



BASIC COURSE

TbRKIYEMIZE NASIL YERLE§TIK

bzerinde yaqadilimiz topraklara TUrkiye denir. TUrkiye bizim vatanimizdir.

TUrkiye topraklarinin bUyUk bir kisml Anadoludadir; bir kismi da Trakyadadir.

Anadolumuzun tic tarafini denizler cevirmiqtir. Kuzeyde Karadeniz, batida

Ege Denizi, gUneyde Akdeniz vardir. Anadolu toprakiarinda Firat, Dicle, Kizi-

lirmak, Yeqillrmak ve Sakarya g:bi bircok irmaklar akar.

Biz eskiden bu topraklar Uzerinde yaqamiyorduk. Dedeleri:nizin dedeleri,

atalarlmiz Orta Asyada yagarlard1. Bu topraklara oralardan geldik yerleittik.

Buralari yurt edindik.

ATALARIMIZ KtMLERDI?

Atalarimiza 04uz TUtkleri denirdi. Bu TUrklerin baqinda 04uz Han adli

(inn bir kahraman vardi.

0.1uz Han bUtUn TUrkleri kurt ball bayrall altinda topladi. BUyUk bir

TUrk devleti kurdu. Bu devlet, uzun zaman Orta Asyada hUkUm sUrdU. GUn

gectikqe bUyUdU, geniqledi. 04uz Hanin devletinin sinirlari, doNda gine,

batida Volga Nehrine dayandi.

04uz Hanin alts o4lu vardi. Bunlardan UgUne "Bozok", UgUne de "Nok"

adini vermiqti. Boylece daha sailitinda kendine ba411 TUtkleri, Noklar,

Bozoklar diye boylara ayirmlgti. Memleketi ogullarina paylaitirmigti.

Fakat 04uz Hanin 61Umenden sonra durum deliqti. B61UnmUq memleketler

arasinda birlik kalmadi. Deviet zayif &IOU. DUqman devletler de, bunu

firsat bildiler, 0§uzlara saldirdilar. Otjuzlar bu saldirilara dayanamadi

ve devietleri yikildl.

7



TURKISH

Unlb, (me§hur) renowned

kahraman hero

boz kurt grey wolf

saldirmak (hUcum etmek) to assault, to attack

yikmak to destroy, to pull down

Didime Apollon

8



BASIC COURSE

OCUZ GNLERI (*)

Bundan sonra 0/Jaz TUrkleri Orta Asyadaki yurtlarindan gbc etmek zorunda

kaldilar. Bundan bin yil kadar Once olan bu Oclere "04uz gOcleri" diyoruz.

0/uz TUrkleri ilkin Orta Asyanin bats taraflarina geldiler. Burasi Aral

GO1U ile Hazar Denizi arasidir. Oguzlar Aral MAI ile Hazar Denizi arasina

yerle§tiler. Buralarda kbyler, §ehirler kurdular.

Aradan yillar gecti. ONzlar yine kendilerine daha rahat, daha zengin bir

yurt aramak ihtiyacini duydular. Yeni ba§tan batiya do/ru bir gbc ba§ladi. Bu

sefer §imdi Iran sinirlari icinde bulunan Horasan topraklarina geldiler.

0 zamanlar Horasan kendi bay.na buyruk bir devletti, Horasan hUkUmdari

Oquzlari iyi kar§iladi. Onlara kendi Ulkesinin en gUzel yerlerinde toprak verdi;

onlari yerle§tirdi. aluz 'Ttrklerinin co/unlulu burada islaM dinini kabul ettiler.

MUslUman 0/uzlar Horasanda bir sure kaldilar. Fakat zaman geldi, Horasan-

lilarla aralar].nda gecimsizlikler cikti. Bu yUzden Horasanda ayrilmak istediler.

Tekrar batiya dc4ru gory ettiler. Bu defa Iran yaylasinl baqtan ba§a gectiler.

Anadolunun do/u sinirina dayandilar.

ANADOLUYA GEL/§S

Dedelerimiz 0?Juz TUrkleri, Anadoluya geldiler. Fakat o zamanlar Anadolu

topraklari ba§ka bir devletin elinde idi. Bu devletin ad]. Bizans Imparatorlugu

idi. Kisaca Bizans denirdi. Bizansin ba§kenti Istanbuldu. Bizans o zamanlar

bUyUk bir devletti. Anadolu ve Balkanlar Bizans Devletinin elinde idi.

Bizans Devletinin idaresi bozuktu. Iq durumu kiStU idi. istanbulda sik

sik isyanlar cikiyor, halk ayaklaniyordu. Her yerde iqler kOtil gidiyordu.

Sinir boylarindaki askerlerin durumu rook daha ki5tU idi. Ellerinde yeteri

kadar silahlari yoktu. Sava gUcleri azalmi§ti. Kisaca, Bizans Devleti kuvvetini

yitirmi§, zayif dri§mUOU. Iqte, 0/uzlar Dolu Anadolu sinirina geldikieri zaman

Bizans Devleti boyle bir durumdaydi.

Dedelerimiz Anadolu sinirlarina geldikleri zaman, Anadoluda bazi MUslUman

ve Hiristiyan TUrkler de vardi. MUslUman TUrkler, 0/uz TUrkleri gibi Orta

Asyadan Bunlar, Adana, Maraq, Diyarbakir ve Erzurum taraflarina

yerleqmi§lerdi. Ordulari ile sik sik Anadoludaki Bizans topraklarina saldiriyor-

lardi.

(*)Milli Mitim Bakan1141 Halk yait.aritndan alinmi§tir.

9



TURKISH

goc (muhaceret)

ilkin (evvela)

ayaklanma (isyan)

sore (muddet)

gecimsizlik

akin

migration

at fir,Gt

riot, rebellion

a while, a period

conflict, disharmony

raid



BASIC COURSE

Bizans Devleti kendi kuvveti ile bunlara karp koyamiyordu. Sonunda bu

aklnlardan korunmak icin baqka bir yola baqvurdu. Balkanlarda yerleriq olan

Ttrklerden faydalanmak istedi.

Balkanlardaki Ttrklerden bir kism1 Hiristiyan dinini kabul etmiqlerdi.

Bizanslllar, bu TOrkleri Anadolunun sir= boylarina yerlettirdiler.

ANADOLUNUN TBRKLEVESI

Bizansin karmakariqik oldugu bu zamanda, Oiluzlar Anadolunun do§usuna

geldiler. Burada toplanmaya baqladilar. Oluz Ttrklerinin geliqi haberi

diirt yana yayildl. gevredeki hUktmdarlardan bazilari telSqlandi; bazilari

da Oiluzlarla anlaqmak yolunu aradi. Fakat Oluzlarin Anadoluya akinlari

durmadi. Yer yer Anadoluya yerlesitiier. Anadolu Ttrkleqmeye

SELgUK DEVLETININ KURULU§U

00uzlarin, Anadoluya akinlari kesilmedi, devam etti. Bir yandan bu akinlar

sUrtp giderken, bir yandan da 04uzlar Horasan tarafinda, Selquk adinda bir

beyin idaresinde toplanmaya baqladilar. Selcuk Bey kisa zamanda 04uz boylarini

bir araya getirdi. Bbylece 04uzlar iyice kuvvetlendiler.

Selcuk Bey blUnce yerine torunu Tugrul Bey gecti ve ba§imsiz1121n1 ilSn

etti. Bbylece yeni bir devlet kurdu. Yeni kurulan bu devlete Tu4rul Beyin

dedesinin adina gore "Selcuk Devleti" dendi.

Tugrul Bey, Orma Horasan ve Irani tamamiyle eline getirdi, sonra Dollu

Anadoluda Bizansin elinde bulunan §ehirler tzerine akinlar yapti. Bir sore

sonra Tu§rul Bey Anadoluya daha bilytk bir ordu ganderdi. Bu ordu, Erzurum

yakinindaki Pasin Ovasinda Bizans ordusu ile karplaqti. getin bir savaq

oldu. ONzlar, Bizans ordusuna yildlrim gibi saldirdilar. Bizans askerlerinin

qo4unu kilictan gecirdiler; bir kis= dtqman da karts. BBylece Oluzlar Ana-

doluya dollru ilerlemeye bagladilar.

11
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BASIC COURSE

ALPASLAN VE MALAWiRT SAVA§X

Tu4rul Bey olUnce, yerine ye§eni Alpaslan gesti. Alpaslan iyi yUrekli,

haksever bir insandi. cok bilgili ve cesur bir komutandi. Bu yUzden milleti

ve askerleri Alpaslan i rook severlerdi.

Alpaslan iq baqina gestigt sirada Bizansta da Romen Diyojen adli bir

komutan imparator oldu. Romen Diyojen iki ytlz bin kiqilik bir ordu topladi.

Alpaslanin tizerine dos ru ydrUdtt.

Alpaslan bu haberi alinca rook kizdi, rook ofkelendi. Hemen elli bin kiqilik

bir ordu ile harekete gecti. Malazgirt ovasina geldi.

Alpaslan bar sever bir insandi. Bunun isin Romen Diyojene bir elsi

gonderdi. Savaqtan vazgesmesini istedi. Romen Diyojen, Alpaslanin savaqtan

korktu§unu sand. Elsiye savaqtan vazgesmek istemedi*ini soyledi.

GUnlerden, 26 A§ustos 1071 Cuma idi. Alpaslan askerleri ile birlikte

Cuma namazini kildi. Savaqi kazanmak isin Tanriya dua etti. Sonra eski TUrk

savaq geleneklerine uyarak yay ve oklarini firlatti. Atinin kuyrulunu ba4ladi.

Eline kills ve gUrzUnU aldi. 0 gUn Alpaslan beyaz bir elbise giymiqti. "olUrsem

bu elbise kefenim olsun." dedi. Askerleri coqturacak bir nutuk soyledi. Sonra

atina atladi. Askerleri ile birlikte yildirim gibi Bizans ordusuna saldirdi.

DUqman askerlerini ok ya§muruna tuttu. Fakat Bizans ordusu savunmada kaldi.

DUqmani yerinden atmak icin, Alpaslan bir savaq hilesine baqvurdu. Askerlerinin

bir kismini pusuya soktu. Bir kismina da geri sekilme emri verdi.

Romen Diyojen ve askerleri TUrklerin sekildi4ini Ortince savage kazand'k-

larini sandilar, sevinsle ileri atildllar. Bunun Uzerine Alpasianin pusudaki

askerleri dUqmana saldirdi.

Bizans ordusunda Balkanlardaki Hiristiyan Turk boylarindan Ucretli askerler

verdi. Bunlar karqilarindaki askerlerin konuqmalarindan ve giyimlerinden TUrk

olduklarini anladilar. Savaqin en kizgin zamaninda Llpaslanin tarafina gestiler.

Alpaslan bu firsati kasirmadi. Yeniden ve daha hizli dUqmana saldirdi.

Turk askerleri Romen Diyojenin ordusunu bozguna sevirdiler. Yaman bir savaq

oldu. Bizans ordusu yenildi, darmadagmn oldu. Romen Diyo:en de esir dUqtU.

Alpaslan, esir imparator Romen Diyojene karql sok iyi davraadi. Onu affetti,

hayatini ba§ittladi. tstanbula gitmesine bile izin verdi.

13



TURKISH

to be flurried or anxious

clan, bank

independent

to proclaim

tough, hardy

XIV. yuzyll mozayi4i, tstanbul Kariye Camiinden



BASIC COURSE

Malazgirt zaferinden sonra Selcuk Turklerine art3k Anadolu yolu tamamiyle

Alpaslan Anadolunun alinmasini komutanlarina bmrakti. Bu komutanlar

Kizi11rma4a kadar lottan Anadoluyu aldi1ar. Boy1ece, Se1quk TOrkleri Anadolu

iclerine yer1e§meye, kby, kasaba ve Rehir1erde oturmaya ba§1adi1ar.

Alpaslandan sonra yerine ogiu Me1ikqah gecti. Melikqah zamaninda Selcuk1u-

lar Anadoluda yeniden ilerlemeye devam ettiler.

Me1ikgah, Kutu1mugoOlu SUleyman Bey adindaki bir komutana Anadoluyu tama-

men a1mak gorevini verdi. Silleyman Bey, Bizans111ar1a bircok savaglar yapti.

Onlari yendi. Sakarya Nehrini gecti. Istanbul yaklnlarina kadar yaklaqti.

Iznik phrini a1d1; burasini kendine baqkent yaptl.

Melikqah zamaninda Se1cuk Devletinin topraklari cok geniqti. Orta Asyadan,

Marmara ve Akdenize kadar u1aqt1.

Me1ikqah 61Unce, cocuklari birbirine dUqttller. Se1cuk Devieti parqa1andi.

Iqte bu sirada, Se1cuk Dev1eti icinde bazi onem1i komutan ve valiler

ba§lmsiz1lk1arini inn ettiler. Bunlardan biri de Me1ikqah tarafindan Anadoluyu

a1mak1a garev1endirilen Kutulmuqollu SU1eyman Beydi. Silleyman Bey, Anadoluda

yeni bir Turk devleti kurdu. Bu devietin adl " Anadolu Se1cuk Devleti"dir.

Anadolu Selcuk Devleti zamaninda, Anadolu, tam bir Ttrk yurdu haline gelmiqtir.

ANADOLU TURK VASA= OLUYOR

Malazgirt zaferi, Anadolunun kapilarini Oiluzlara'ardina kadar acti. Bu

yuzden Tark1er, Orta Asyadan, Horasandan, trandan, akin akin Anadoluya geldner.

Bu 04uz Tark1eri Anadolu icinde da411d11ar.

Boy adlarina gore Kinik, Bayindir, Kay1, Bayat, Afqin, Afar gibi, koyler,

kasabalar kurdular. Dal1ara, irmak1ara, yaylalara TUrkce adlar verdiler. Yer-

leqtik1eri bu yerlerde, at, koyun, deve, si it gibi hayvanlar, sUrtiler.tesleduer.

Yazin serin yaylalardaki ot1ak1ara cikti1ar, kiqin 111k yer1ere inerek kiqladilar.

tqte bugUn Anadoluda yaqiyan bizier bu TUrk1erin torun1arlysz.

Dedelerimiz 04uz TUrkleri, Ananoluya ge1dikleri zaman buralar harapti.

phirler yanmiq, laki1m101. Yol yoktu. Onlar her eyi yeniden kurdular.

Konya, Kayseri, Sivas, Ankara gibi tehirlere yer1eqtfier. Buralarda cami1er,

medrseler, hastaneler, kervansaraylar kurdular. Yollar, kepraler, ceveler

yaptilar. nylece Anadolu vatanimiz, yurdumuz oldu.

15
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BASIC COURSE

04uzlar, yerli halka diArnst ve dostca davrandilar. Yerli halk da onlara

kolayca isindi. Anadoluda daha once yerleqen TUrkler, 0§uzlarla kolay ve cabuk

anlaqtilar.

Iq hayati cabuk dUzeldi ve geli§ti. Anadoluda konuplan ba§ka diller

gittikce azald]. ve unutuldu. TUrk dili yava§ yavaq herkesin konu§tu4u dil

oldu. Anadoluda TUrkce konuvulmaya baqlandi. Anadolunun TUrklerin vatani

olmasi, Anadolu Selcuk Devleti zamaninda gercekleqti. Bu devlet iki yuz yil

kadar yaqadi. Sonra o da yvvaq yavas narcalandi.

OSMANLI DEVLETtNN KURULUV

Selyuk Devletinin son zamanlarinda, Anadoluda bircok beylikler ortaya cikti.

Bu beyliklerden birisi de So4Ut ve Domanic dolaylarinda kurulan Osmanli Bey1i2idir.

Osmanli Beyli4ini,, 1299 yilinda 04uz TUrklerinden Kays Boyunun baqkani Osman Bey

kurmu§tur.

Osmanli. Beyligl cabuk geli§ti. Bu sirada. Anadoludaki Bizans topraklarinin

co4u Osmanli TUrklerinin eline gecti,

Osmanli. TUrkleri, canakkale Bo4azi Uzerinden Rumeliye gectiler; Balkanlara

yayildllar. Anadoludan baqka, Balkanlar ve Rumeli de TUrk yurdu olmaya baqladi.

Bbylece ytzz elli yil icinde Osranli TUrkleri Istanbuldan ba§ka, Bizansin top-

raklarinin coluna sahip oldu. Bizans imparatorlari Osmanlilara vergi vermeye

baqladilar. TUrklerle akrabalik kurmaya cali§tilar; kiziarini verdiler. Bu

arada Osmanli. TUrkleri Istanbula serbestce girip cikar oldular.

Bizansin elinde yalnlz Istanbul ve dolaylari TUrkler Istanbulu

alarak, Bizansi ortadan kaldirmaya karar verdiler.

Bu slrada Osmanli Devletinin baqina gene bir padiph gecmi§ti. Bu genre

padiph "Ya ben Bizansi alaca41m; ya da Bizans beni," diyordu.Bu padiphin adi

Ikinci Sultan Mehmet idi. Sultan Mehmet, o zamana kadar OrUlmemiq buyuk toplar

dOktUrcal. B1.yuk bir ordu, kuvvetli bir donanma hazirladi. istanbulu karadan

ve denizden kuptti. BUyUk toplarla Istanbulun kalin surlarini kolayca yikti.

1453 yilinin 29 Mayis gUnU, phre genel hUcum yapildi. Turk ordusu Istanbula

girdi. BOylece, Bizans Devleti ortadankalktl. Istanbul TUrklerin.baqkenti

oldu. Istanbuiu alan Ikinci Sultan Mehmede "Fatih" adi verildi.

TUrklerin Istanbulu almasi ile tarihte yeni bir cat acildi. Bu calla

'!yeni car denir.

Osmanli Devleti zamaninda Anadoluda ve Rumelide Turk birli§i sa4landi.

tqte bugUn tizerinde yaqadl§imiz yurdumuza biz bbyle geldik, boyle yerlasitik.



TURKISH

TUrz mace, iron club

'kefen shroud

corak to become exuberant

savunma (mUdafaa) defence

hile ruse

pusu ambush

davranmak to be ,ave

ulaqmak to extend, to reach

II. Ap4idaki deyimleri aqiklayin:

sUrmek

zayif dtiqmek

firsat bilmek

baqina buyruk

karql koymak

bozguna qevirmek

hayatini ba/lqlamak

esir dtiqmek

biibirine

karmakarilik

darmada4in (darmada4in_A)

1. Alpaslan kimd.ir? Ne yapniqtir?

2. Selquklar ne gibi eserler birakmiqlardir?

3. Istanbulun fethini anlatin.

re

Hadrian Tapin41



BASIC COURSE

KURTULUg SAVAqI (*)

iMEMINIV

OSMANLI DEVLETINiN gold*

1914 yilinda birgok bayak devletler kanli bir savaga tutuqtular. Osmanli.

Devleti Almanlarla birlik olmuqtu. Bizim tarafta birkag devlet daha vardi.

Karqi tarafta da tngilizler, Fransizlar ve daha birgok devletler bulunuyordu.

Bu savaq dart yll kadar sarda. Bu savata "Birinci Danya Sava;." denir.

Bu savaqta yurdumuzun dart yaninda ve yurt dlqindaki cephelerde vuruqtuk.

Bircok muharebeler kazandik. Fakat bizim taraftaki devletlerden bazisi

silahlarini biraktilar.

Osmanli Devletinin birlikte savaqtigi devletlerle bagintisl kesildi. Bu

yIzden savaqa son vermek zorunda kaldl.

MONDROS MUTAREKESi

Osmanli Devleti matareke §artlarini konuqmak igin delegelerini Ege Denizin-

deki Mondros adasina gonderdi. Oradaki bir da man sava§ gemisinde karqi taraf

delegeleri ile toplanti yapildi.

30 Ekim 1918 de yapilan bu matarekeye "Mondros Matarekesi" denir. Mondros

Matarekesine gore Osmanli Devleti, askerlerini terhis edecek, silahlarini ve

donanmasini birakacakti.

Ayrica dapanlar yurdumuzun kendilerince uygun gorecekleri yerlerini iqgal

edebileceklerdi.

Bu qartlara Ore Osmanli Devleti gokmaq oluyordu.

MUSTAFA KEM2L PA§A ISTANBULDA

Mondros Mt tarekesi imzalandigi sirada Mustafa Kemal Paqa Suriye Cephesindeki

Yildirim Ordular]. Grupu Komutan]. idi. Oradan devlet bayaklerine yazd]41 yazilarla

kendi daqUncelerini bildirdi.

- Daqmanlarimizin sozlerine kanmiyalim. Ordularimizi dagitmiyalim. Silahla-

rimizi teslim etmiyelim, dedi.

(*) Milli Et itim Bakanligi Halk Elitimi Yayinlariondan alinmiqtir.

19



TURKISH

cephe

mIltareke

terhis etmek

cakmek

kanmak

a-

I

4

MWIL.416

front

armistice

to demobilize

to collapse

to be persuaded or deceived

im/

10

4*

,ur

I fk

§ehzade Camiinden (XVI. ylizyll)

20



BASIC COURSE

Fakat bu sftler bop gitti. Osmanli dev1et adamlari, Mustafa Kemal Paitanin

bu sazierini din1emedi1er. 0 da yapi1acak bir icin Adanadan

Istanbula do4ru yola cikti.

Mustafa Kemal Pava istanbula vardi. Haydarpala istasyonunda tirenden indi.

Marmara ve Bo4azicinde do1a§an da pan savaq gemilerini gorda, Yuret i kan a§lad1.

Yanindaki arkadaq1arina:

-Bir gun bunlar geldik1eri gibi, buralardan gidecek1er, dedi.

Mustafa Kemal Paqa, istanbuida dev1et bayakleriy1e goraqta. Balimiza

gelecek olan felaketleri saydi, deikta. Kurtu1u§ icin care1er ortaya koydu.

Ama hicbirinden iqe yarar bir karqi1ik a1amadi. Padiqaha bile cikti. Ona

da durumu anlatti. Fakat padiph da oteki1erden farksizdi. Mustafa Kemal

Pap devletin baqinda bulunan bu kimselerin ilgisizli4ine cok qaqt1.

Turk milleti yeni1meyi kabul mu edecekti? Esir mi yaqiyacakti?

Bu siralarda Mondros Matarekesine dayanan dagman1arimiz, yurdumuzun bircok

yerlerini iqga1 etmeye baq1adilar. Adana, Antep ve cevresine Franslzlar girdiler.

Antalya taraflarina italyan1ar asker cikardilar. Yunanlilarin da tzmire asker

cikaracak1arl s5ylentisi ortaya cikti. ingilizler, bir yandan Ganey Do4u

Anadoluya, obar yandan Karadeniz kiyilarina girmeye kalkiqtilar.

TEK cARE: ANADOLUYA GNMEK

Bu olup bitenleri gordakce Mustafa Kemal Paqanin akll baqindan gidiyordu.

Fakat ne yapabilirdi? Deviet bayakleri bezgin, padiph qaqkindl. Millet de

gercek1eri bi1miyordu, Mustafa Kemal Paqa, milleti aydlnlatmak icin Anadoluya

gegmeyi daqanayor, firsat goz1ayordu. An1amiqt1 ki istanbuida yapilacak bir

qey yoktu. Anadoluda haIk1a birlikte savaqmak gerekiyordu.

Bu sirada Anadoluda yer yer daqmana karqi koyan topluluklar be1irmigti.

Istanbuldaki hakamet halk ile bir olacak yerde, bu yurtsever insanlari sindirmeye

caliqiyordu.

Mustafa Kemal Paqa, bu olaylar karqisinda bir an ance Anadoluya gecmek, bu

da4inik kuvvetleri bir araya getirmek icin can atiyordu. Tam bu sirada, o

zamanin Milli Savunma Bakani, Mustafa Kemal Paqayi yanina calirdi. ()Ina qbyle

dedi:

Seni Kuzey Dot u Anadolu Balgesindeki ordunun mafettiqli§ine Ondermek

istiyoruz. Oralardaki Tarkler, Rumlara baski yapiyormuu devletlerinin

askerlerine karqi geliyormuq. Onlari yola getireceksin.
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BASIC COURSE

Mustafa Kemal Paqa:

dedi.

- Oyleyse hazirlan!

Mustafa Kemal Pap, istanbuida en gok gUvendigli arkadaglarina olup bitenleri

anlatti ve:

Beni Anadoluya gonderiyorlar. Dumana karql koyan Turk kuvvetlerini sin-

direcekmiqim. Halbuki ben, halk ile birlik olup dUqmanla savapaya gidiyorum.

Zamanl gelince sizi de ga41raca§im. Gelir misiniz? dedi.

Arkadaqlari, "Sen emret, geliriz." cleaner.

Mustafa Kemal Pap, emrine verilmi§ olan kimselerle birlikte vapurla

Karadenize

istanbuldaki iggal kuvvetleri komutanlarl, Mustafa Kemal Paqanin Anadoluya

gitmesinden kuqkulandilar. O'nu, yoldan geri gevirmeye Ama iq

iqten gegmigti. Mustafa Kemal Papnin bindi i vapur goktan Bolazdan glkmig,

Karadenizin azgin dalgalarl arasinda Samsun yolunu tutmuqtu.

ANAEOLUDA PARLIYAN I§IK:

MUSTAFA KEMAL PA§A

Mustafa Kemal Pap, 19 May's 1919 da Samsuna ayak baste. Halk O'nu bUyUk

bir sevingle karq11adi. 0, burada halkin ileri gelenleriyle konuqtu.

Mustafa Kemal Papnin Samsuna geldi4i, kisa zamanda her tarafta duyuldu.

Her yerden O'na telgraf UstUne telgraf, mektup Ustune mektup yolladilar. O'na

olan gUvenlerini belirttiler. Birgok kimse de uzak yerlerden kendisini garmeye

geldi. Herkes

-Bap geg! diyordu.

Mustafa Kemal Paqa coktan kararini vermiqti: Anadoluda kalacak, halk ile

birlikte yurdu kurtarmaya ca1iqacakt1.

Mustafa Kemal Paqa, Samsundan Amasyaya gitti. Oradan Sivasa gecti.

23
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BASIC COURSE

ERZURUM KONGRESI

Bu sirada Do4u B51gesinin ileri gelenleri Arzurumda toplanmaya karar

vermiqlerdi. "Erzurum Kongresi" adf verilen bu toplantida do4u illerinin

kurtuluq garelerini arlyacaklardf. Mustafa Kemal paqa, bu kongreye katilmak

igin hemen Erzuruma gitti. Erzurumlular, O'nu sevincle karpladflar.

Mustafa Kemal Paqanfn gini tit i 4.4.erden Istanbul hilkilmeti telaqa

O'nu ordudan uzaklaqtfran bir emir gfkardi. Bu emirde:

"Mustafa Kemal Pap, giriqti4i iqlerle milletimizi uguruma gerturtlyor. Bu

sebeple, O'nu ordudan uzaklaqtfrdfk. Artik O'nun emrini dinlemiyeceksiniz.

deniliyordu.

Mustafa Kemal Paqa, Erzuruma vardiktan sonra komutanlarla ve bazi ileri

gelen kiqilerle OrtiqUI. Onlara:

-Istanbul hilkilmetinden hayfr yok. Yurdumuzu kurtarmak igin galfqmaya

baqlamallymz. Bir kiginin baqa gegmesi gerek. Baqa gegecek kiqi ve ona

yardfm edecek olanlar, her qeyi gbze almalfdlrlar, dedi.

Onlar da:

-Siz baqa geginiz. Sizin emrinizde callqacagaz, dediler.

Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919 da toplandi. Mustafa Kemal Paqa kongreye

ba'kan segildi. Kongre tiyeleri, yurdun kurtarflmasf icin dliqUndUklerini s5y-

lediler. Sonunda qu kararlarf verdiler:

1. Yurdumuz bir butUndur, parcalanamaz.

2. Yurdumuza giren dtilmanlarla savaqaca41z.

3. Istanbul hilkumeti, istediklerimizi yapamazsa, Anadoluda yeni bir

hukumet kuraca4fz.

4. Higbir devletin gudumunii kabul etmiyece4iz.

F. Dagalmfq olan Millet Meclisinin hemen toplanmasinf sa4llyaca4fz.

Erzurum Kongresinde verilen kararlari uyguliyacak bir Temsilciler Kurulu

segildi. Bu kurula Mustafa Kemal Paqa ba'kan segildi. Sonra Temsilciler Kurulu

ile birlikte Sivasa gitti.



TURKISH

it (vilfiyet)

gudiam

town

mandate

Sivas Kongresini toplayan Mustafa Kemal



BASIC COURSE

SIVAS KONGRESt

Mustafa Kemal Paqa, toplanacak daha bayak bir kongrenin hazirliklarini

Onceden yapmiqti. Sivasa vardigs zaman yurdun dart bir yanindan gelen

temsilcileri orada hazir buldu.

4 Ey1U1 1919 da Sivas Kongresi toplandi. Mustafa Kemal Pala yine kongreye

ba'kan secildi.

Sivas Kongresine katilanlarin kepsi ayni dUqUncede de4illerdi. Bazilari,

Anadoluda yeni bir savaqa giriqemiyece4imizi saylUyorlardi. Onlara gore, bir

bUyUk devletin gedUmUnU kabul etmeliydik. Mustafa Kemal Paqa ve arkadaqlarina

Ore, OdUlmek de bir ceqit esirlikti. Sivas Kongresinde bu konuda cetin

tartiqmalar oldu. Sonunda Mustafa Kemal Paqa ve aekadaqlari UstUn ciktilar.

yurdun tamami kurtarilincaya kadar savaqa devam edilmesine karar verildi. Boylece

Erzurum Kongresinde alinan di4er kararlar da geniqletilerek kabul edilmiq oldu.

Ayrica yeni bir temsilciler kurulu secildi. Hu kurula da yine Mustafa Kemal

Paqa ba'kan secildi.

ANKARADA MILLI HDKOMETIN KURULUqU

Mustafa Kemal Paqa, Millet Meclisinin hemen toplanmasini gerekli OrUyordu.

0, Meclisin Anadoluda toplanmasini istiyordu. Fakat Istanbul hUkUmeti ve padiqah,

Millet Meclisinin Anadoluda toplanmasini kabul etmedi. Bunun Uzerine tstanbulda

toplanacak olan milletvekillerinin caliqmalarini daha yakindan izlemek icin

Ankaraya clo4ru yola gikti. U4radi41 yerlerde halk yollara dokUlUyor, O'nu

ba4rina basiyordu. Mustafa Kemal Paqa da, her ugradicli yerde bikmadan usanmadan

halki aydinlatiyordu. Uzun bir yolculuktan sonra 27 Aralik 1919 da Ankaraya

ulaqti. Ankaralilar O'nu Dikmen sirtlarinda karqiladilar. Mustafa Kemal Paqa

Ankarada, ilk iq olarak, tstanbula gidecek bir kislm millet vekilleriyle Ortiftti.

Onlara:

27



TURKISH

uygulamak

tartiqma (mUnaka§a)

izlemek (takip etmek)

bikmak, usanmak

aydlnlatmak

1111111111110

tt

f..

4

to apply, to execute

argument, dispute

to follow, to pursue

to grow weary, to be fed up

to enlighten

Sultan Ahmet Camii
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BASIC COURSE

ISTANBULDAKI SON MILLET MECLISI

DUgman devletler, Istanbulda yeniden toplanacak olan Millet Meclisinden

kuqkulanlyorlardi. HUkUmeti s1k1 grip duruyorlardi. Millet Meclisi bu a§ir

qartlar altinda acildl.

TUr1U basks altinda caliqan Meclis, bir toplantisinda yurdumuzun tamami

kurtuluncaya kadar savapamizi kararlaqtirdi. Bu karar, btttri dUnyaya inn

Bu karar, Mustafa Kemalin dUqUncesine uygun bir karardi.

cok geiimeden dUqman kuvvetleri Istanbuldaki devlet dairelerini bastilar.

Gece yarisi kiglalarda uyuyan askerlerimizi gehit ettiler. Sokaklarda ele

gecirdikleri TUrkleri dipcikierle, stingUlerle yaralayip OldUrdUler.

DU§manlarimiz Istanbuldaki Millet Meclisini de dagittilar. Bircok

milletvekillerini hapsettiler. Bazilarini da yurt diqina g5tUrddler.

ANKARADA MILLET MECLISININ

Istanbulun iqgali Uzerine Mustafa Kemal Paqa, Millet Meclisinin Ankarada

toplanacagini, bunun icin secim hazirliklari yapilmasini, gerekenlere bildirdi.

istiyen ve kacabilen milletvekiller3 Istanbuldan Ankaraya geleceklerdi.

Istanbuldan Ragan ve yeniden secilen milletvekilleri Ankaraya geldiler.

TUrkiye BUITUk Millet Meclisi, 23 Nisan 1920 tarihinde Ankarada ac11d1. Bu

olay, yurdun her tarafinda tbrenlerle kutlandl.

Milletvekilleri, Mustafa Kemal Paqayi ba'kan sectiler. Mustafa Kemal Paqa,

19 Mayls 1919 dan beri olup bitenleri ve yaptiklarinl Meclise anlatti.

TUrkiye BUyUk Millet Meclisi, ilk iq olarak, yeni bir hi kUmet kurmaya karar

verdi. 13u hUkUmetin baqkan14ina yine Mustafa Kemal Paqa secildi. Boylece

Mustafa Kemal Paqa hem hUkUmetin, hem de Bt yUk Millet Meclisinin baqkani oldu.

Bir sUre sonra da Mustafa Kemal Paqa, Bt yUk Millet Meclisinin nasal

iqliyecegini gOsteren bir kanun tasarisi hazirladi. Bu tasarlya gore, TUrk

milleti kendi i§lerini kendisi dUzenliyecekti. BUyT, Millet Meclisi, millet

adina kanun yapacakti.

Meclisin yapaca41 bu kanunlari gene Meclisin kurdu§u hUkUmet yUrUtecekti.

Tasari kabul edildi. BOylece ilk Anayasamizin temelleri atilmi oluyordu.
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gerekli (1ftumlu)

baqarmak (muvaffak olmak)

bask].

basmak (see other meanings)

gehit etmek

dipcik

slingil

meclisi daqitmak

kanun tasarisi

citizen (nizam)

anayasa

temel

IL

f"

necessary

to accomplish

repression, restraint

to raid, to swoop down

to kill a Moslem soldier

butt of a rifle

bayonet

to dissolve the Parliament

draft law, bill

harmony, order

constitution

foundation

istanbul RUstem Pap Camiinden (1561)



BASIC COURSE

OLUM KALIM YILLARI

Buynk Millet Meclisi kuruldugv sirada genel durum Gayle idi:

Izmir Bolgesini eline gecirmiq olan Yunan ordusu, Anadoluda ilerliyordu.

Yunanlilarin karqisinda, askeri birliklerimiz azdi,, Yer yer halk toplulukiari

da dUqmana karqi koyuyordu.

Dogu Anadolunun bircok qehir ye kasabalarini Ermeniler ellerine gecirmiq-

lerdi. Oradaki kolordumuz, Ermenilerle sayaqiyordu.

Fransizlar Gurley Anadoluda, Adana, Maraq, icel, Antep ye ceyresini almiq-

lardi. Buralarin halki da Fransizlarla sayagiyordu.

tstanbuldaki padiah Vandettin ye adamlari, Anadoluda kurulan TUrkiye Bilynk

Millet Meclisi Huktimetine dugman olmuqlardi. Anadoluya adamlar gonderiyorlar,

cahil halki yeni hilkilmete karqi kiqkirtiyorlardi.

Durum cok cetindi. Bu kadar cok dtlImana nasal karqi koyacaktik? Fakat

Mustafa Kemal Paqa, TUrk milletine gUyeniyordu. 0, bu gUyen icinde gece gunduz

durmadan caliqiyordu. Bilytik Millet Meclisinin cikardigi kanunlarla yeniden

asker topluyor ve savaq icin gerekli hazirliklar yapiyordu. Bir yandan da

&Iran iqgali altindaki yerlerden silah ve cephane kacirtlyor, ordumuzu

kuvvetlendiriyordu.

DO5U CEPHESINDE SAVALAR

Mustafa Kemal Paqa, Dogu Cephesi Komutanligina, oradaki kolordu komutani

Kazim Karabekir Paqayi getirdi. Kisa bir hazirliktan sonra Kazim Karabekir

Pap, Ermeniler tizerine saldirdi. cetin sayaqlar oldu. Ermeniler yenildiler;

darmadagin oldular. Dogu illerimiz dilqman eline gecmek tehlikesinden kurtuldugu

gibi, uzun yillar dtiqman elinde kala Kars ye dolaylari da kurtarildi. Boylece

Dogu Cephesinde sayaq sona erdi.

Bundan sonra bUten kuvvetimizi, Bati Cephesine toplamak imkanina kayupugtuk.

BATI CEPEIESiNDE DURUM

Bu sirada, Yunan ordusu, Aydin, Nazilli taraflarina saldirdi. Birliklerimiz

geri cekildi. Bir yandan da Yunanlilar, Bursayi ye Balikesiri aldilar. Bu olay,

halk arasinda bircok katu sbylentilere yol anti. Bozguncular bundan faydalan-

dilar. Halki, Ankaradaki htikUmetin ye Mustafa Kemal Paqanin aleyhine kiqkirttilar.

Fakat Mustafa Kemal Paqa, telaqa dtpedi. 0, sonunda dil§mani alt edecegimize

inaniyordu. Bu inancla, durmadan ordumuzu dtzenlemeye, kuyyetlendirmeye

yordu.
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cahil ignorant

kleartmak to incite against

cephane ammunition

bozguncu defeatist
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Sevr Antlapasina gore Osmanli imparatorlu4u topraklarinin bOlunutin
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CASIC COURSE

SEVR ANTLAqMASI

,11=N111.1IN10

Bu iqler olurken duqman devietler, Istanbul hi ktimetini bir bariq toplan-

tisina calirdilar. Paris yakinlnda "Sevr" de toplandilar ve 10 At, ustos 1920

de bir bare q antlapasi imzaladilar. Bu antlaqmaya gore, Bati Anadolu Yunan-

illarda kalacakti. atney Anadolunun bir kis= Italyanlara, bir las= Fransizlara

veriliyordu. Guneydogu Anadolu tngilizlerin olacakti. Dolu Anadolu Ermenilere

verilecekti. Istanbul ve canakkale Bolazlarinda, azel bayra§1 olan ayri. bir

idarekurulacakti. Ordumuz da4ltilacakti. Sevr antlaqmasi, bizim icin esirli§i

kabul etmek demekti. Padiph ve Istanbul hilkumeti iqte bbyle bir antlatimays

imzaladi. Fakat Ankaradaki Turkiye BUyilk Millet Meclisi ve huktimeti, bu

antlaqmayi kabul etmedi§ini buttin dun:aya inn etti.

tNON.6 MUHAREBELERf

Bu slrada Yunanlilar, Bursa ve Uqak taraflarindan Anadolu iclerine saldir-

dilar. "Bati Cephesi" dedigimiz bu cephede, Albay fsmet (Inont) komutandi.

Albay Ismet Once birliklerimizi geri cekti. Yunanlilar, Eskiqehir yakinlarinda

Inont sirtlarina kadar geldiler. Bu sirtlarda di panla cok cetin bir carpiqma

baqladi. Yunanlilar silgh ve cephane bakimindan Ustundt. BOyle oldulu halde

onlari yendik. Bilytk bir zafer kazandlk. 10 Ocak 1921 de kazanditlimiz bu zafere

"Birinci Inanti Zaferi" denir.

Birinci Inont Zaferi, yurdumuzun her tarafinda qenliklerle kutlandi. Bati

Cephesi Komutani Albay ismetin riltbesi generalliOe ytlkseltildi. Bu zafer,

milletimizin kurtuluq umudunu cok artirdl.

Bir sure sonra, Yunan askerleri tekrar toparlanip yine saldirdilar. Bu

sefer daha kuvvetliydiler. Ugak Uzerinden Afyona, Bursa tzerinden de Eskiqehire

clo4ru ilerlediler. Bati Cephesi Komutani Ismet Paqa, Bursa yOntinden ilerliyen

dtpani yine Inont sirtlarinda durdurdu. Burada cok cetin bir muharebe baqladi.

Dtiqman, InOnt sirtlarindan bir adim ileri gecemedi. Muharebe meydaninda binlerce

Olt birakarak geri cekildi. Bbylece 1 Nisan 1921 de Ikinci fnonti Zaferini de

kazandik.

Bu zaferden sonra, Afyona saldiran dtqmanlar da geri puskUrttildt. Artik,

hem yurt icinde, hem yurt diqinda Ttrkiye Btytk Millet Meclisinin Mad daha

cok dinlenir oldu.

33



TURKISH

ant

qenlik

umut (amit)

riltbe

geri pilsktIrtmek

pact

public rejoicing

hope

rank

to repulse, to drive back
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BASIC COURSE

SAKARYA MUHAREBESt

Ikinci In6nt, yenilgisinden sonra Yunanlilar, Anadoluya gok sayida asker

getirdiler. Birgdk silah ve cephane ylOdllar. Her bakimdan iyice hazirlan-

dilar. 10 Temmuz 1921 de cephemize saidirdilar. Bu kez ordumuzu yok edecek-

lerini, Ankarayl alacdklarini saylUyorlardi.

Yunan ordusu, once birkag yerde baqari kazandl. Bozguncular yine ortaya

giktilar. Milletin umudunu kirmaya baqladilar. Mustafa Kemal Pasha, Bat].

Cephesine koqtu. Ordumuzun, savaqa Sakarya Nehrine kadar gekilmesini emretti.

DUqman Eskiphiri aldi. Polatliya doOru ilerlemeye baqladi. Bu cekiliqi

bazi kimseler yenilgi sandilar. BUytk Millet Meclisinde bir milletvekili:

-Ordu nereye gidiyor? Millet nereye gUtfirUltyor? Bu iqlerin suglusu

nerede? Onu, bu korkung gUnde ordunun baqinda gormek isterdik! dedi.

Durum gergekten korkungtu. BUytik Millet Meclisinde Mustafa Kemal Pap

sbz aldi:

-Ordunun baqina gegerim; ama, bana geniq yetki verilmelidir, dedi.

Bu konuda Mecliste cetin tartivalar oldu. Sonunda Mustafa Kemal Papnin

en geniq yetkiyle baqkomutan camas]. kabul edildi.

Yunanlllar 23 Aolustos 1921 sabahi Sakaryada yaz kilometrelik bir cephe

boyunca taarruza gegtiler. qok kanli bir muharebe bagladi. Ba§komutan Mustafa

Kemal Paqa, birliklerimizi oradan oraya kaydirlyor, dUrani qaqirtlyordu.

Muharebenin cok kizlqt1/1 bir sirada ordumuza qu emri verdi: "Savunma hatti

yoktur, savunma alani vardir. Bu alan bttUn vatandir. Vatanin her kariq

torra§1, vatandaqin kaniyla islanmadikga dtqmana birakilamaz!"

Bu emir, her subaya, her ere: "Bulundu/un yerde 5leceksin, ama gekilmi-

yecdksin!" demekti. Artik birliklerim1z, bulunduklari yerlerden bir adim bile

geriye cekilmiyorlardi. Duqman askerleri iyice yorulmuq, saldiramaz olmuqlardl.

Mustafa Kemal Paqa tam bu sirada birliklerimize, karql taarruz emrini verdi.

Yunanlllar perigan oldular. Saval alaninda binlerce 51U ve birgok silah,

cephane birakarak kactilar. Wylece 22 gUn 22 gece sorer. Sakarya Meydan

Muharebesini 13 Ey1U1 1921 de kazandik.

Zafer haberi yurdumuzun d5rt yanina yayildi. Her tarafta gUnlerce qenlik

yapildi. Bu arada BUyUk Millet Meclisi toplandi. Baqkomutan Mustafa Kemal

Papnin rUtbesini mareqalli/e yUkseltti. Ona "Gazi" unvanini verdi.

35



TURKISH

I. yetki (serahiyet)

taarruza gecmek

kaymak

klz1qmak

kari§

perigan olmak

unvan

authority

to start an attack

to glide, to slip

to become heated

span

to be routed
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BASIC COURSE

ANKARA ANLA4MASI

Sakarya zaferi, TUrkUn gUcUnU dosta dUrana bir kez daha gosterdi. DUqman

devletler yavaq yaval yumuqamaya baqladilar. GUney illerimizi i gal eden Fran-

sizlar, halkimizin gasterdili kahramanliklar karqlsinda yilmiqlardi. Ti rkiye

BUyilk Millet Meclisi HukUmeti ile anlaRmak istiyorlardi. Ana, Yunanlilarin

Sakaryaya kadar ilerlemesi Fransizlari umutlandirdi. Turk ordusu Sakaryada

yenilirse savaq biter saniyorlardi. Bu yUzden Fransizlar HUkUmetimizi oyaliyor-

lardi.

Sakarya Muharebesi dUqmanlarin umdu§u gibi bitmedi. TUrk ordularinin

zaferi ile sona erdi. Bunun Uzerine Fransizlar Ankaraya bir heyet Onderdiler,

BUyUk Millet Meclisi HUkUmeti ile 20 Bkim 1921 de Ankara Anlaqmasini imzaladilar,

Bu anla§maya Ore Fransizlar memleketimizin gUneyinde ele geqirdikleri Gazian-

tep, Maraq, Adana ve dolaylarini bostalttilar.

euqMAN YENtLtYOR

Sakaryada yenditjimiz Yunanlilar, Afyona kadar Ama biz

onlari daha yurdumuzdan bUsbUtUn qikaramamiqtik.

Ordumuzun durumu buna elveriqli de4ildi. Bunun iqin eksiklerimizi tamam-

lamak ve orduyu daha qok kuvvetlendirmek gerekiyordu.
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yllmak

oyalamak

to recoil

to distract, to put off



BASIC CGORSE

TAARRUZ HAZIRLIKLARI

Mustafa Kenal Pap, bu kez dUgmani ya yok etmek ya da yurttan sump
cikarmak istiyordu.

Zaman gectikce yurdun her tarafinda sabirs17,11k ba§ladi. Bozguncular:

-Turk ordusunun taarruz gUcU yoktur. Taarruz yapamaz. Sakaryn zaferinden
faydalanalim. DUranlarla bir bares yapalim. Ne koparabilirsek kardir, diyor-
lardi.

Mustafa Kemal Papnin aleyhinde de konLqmalar ba laml ti. Bir gUn Mustafa
Kemal Pap, BUyUk Millet Meclisinde sbz ve Boyle dedi:

-Sabirsizlanmaya lUzum yok. DUrana taarruz edece4iz; ama zamani gelince
taarruz edece§iz. tyi hazirlanmadan yapllan taarruzlar, felaketle sona erebilir.
Ben size taarruzun zamanini soyliyec&lim!

Papnin bu konupasi milleti ve memleketi sevenlere umut verdi.

Sakarya Muharebesinden sonra Yunanlilar, Eskigehir, Kutahya, Afyon hattinin
doijusunda, evvelce hazirladiklari mevzilere cekilmiqlerdi. Bu yerlerde siperler
kazmillardi. Siperlerin online tel OrgUler cekmiqler ve savunmaya elveriqli cok
sa§lam bir cephe kurmuqlardi. Bu arada Bati Anadoludaki TUrk halkina rook iqkence
ediyorlardi. fhtiyarlari, kadinlari, cocuklari bile oldUrUyorlardl.

Herkes dUqmana bir an once saldirmamizi istiyordu. Mustafa Kemal Paqa ise
gece gUndUz durmadan caliqiyor, cepheyi geziyor, komutanlarla birlikte taarruz
planini hazIrllyordu.

Yapilan plana gbre, ordu birliklerimizin bUyUk kismi dUqmanin haberi
olmadan Afyonun gUneyinde toplanacakt1. Buradan Dumlupinar yonUne degru
dUqmana taarruz edilecekti. BOylece Yunan ordusunu baskina u§ratacak, yok
edecektik.
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TURKISH

koparmak

k3r

mevzi

siper

iqkence

to get something out of scmeone

gain, profit

position (military)

trench

torture
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BASIC COURSE

BtlYbK Z.AFER

Beklenen gUn geldi. Baqkomutan Mustafa Kemal Paqa, savaq1 idare edecegi

Kocatepeden ordularlmiza taarruz emrini verdi, 26 Agustos 1922 de qafekla

birlikte taarruz baqlad1. once topcularimlz dUqman siperlerine ateq actilar.

Yunan siperlerini cokertt.'ler. Ondan sonra da piyadelerimiz taarruz ettiler.

Yunan ordusu her taraftan sar11d1. 30 Agustosa kadar qiddetli muharebeler

oldu. DUqman askerlerinin bir kism1 yaralandl, bldU. Bircogu da esir edildi.

Dagilan Yunan ordusundan kurtulabilen birlikler tzmire dogru kaciyorlardl.

Tam bu slrada Mustafa Kemal Paqa cu emrl. verdi:

-Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir. tleri!

Bu emri alan askerlerimiz, kacan Yunanlilari firtina gibi kovalamaya

bagladllar. Bu arada Yunan ordusu baqkomutan1 esir edildi. Sonunda ordumuz,

9 Ey1U1 1922 de tzmire girdi. Bir gun sonra da Mustafa Kemal Paqa tzmire vardl.

Uc bucuk ylldan beri ordumuzun yolunu gozliyen tzmirliler, yollara dokUl-

mUqlerdi. Mustafa Kemal Paqay1 ve TUrk ordusunu bagirlarina bastilar. Mustafa

Kemal Paqa kazandigimiz bUyUk zaferi milletimize tzmirde inn etti.

Ordularlmiz bir yandan da ganakkaleye ve tstanbula dogru iler/iyorlard1.

Bunu Oren dUqmanlarlmiz tzmire delegeler Onderdiler. Baqkomutan Mustafa

Kemal Paqadan savaqi durdurmasini istediler. Bir zamanlar yurdumuzu aralarinda

paylaqan devletler, qimdi Mustafa Kemal Paqaya yalvarlyorlardl.

MUDANYA MUTAREKESt

Mustafa Kemal Paqa ('Ivq: an devletlerine, savaqi durdurmaya hazer oldugumuzu

bildirdi. Mustafa Kemal Paqa, dUqmanlarlmizla mUtareke yapacak heyetin baqina

tsmet Paqay1 secti.

tngiliz, Frans1z, ttalyan ve Turk delegeleri Mudanyada toplandllar. Bizim

istegimiz, dUqman kuvvetlerinin yurdumuzdan hemen cekilip gitmesi idi. getin

tartiqmalar oldu. Sonunda dUlmanlar, yurdumuzdan cekilip gitmeyi kabul ettiler.

Biz de savage durdurduk.
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pfak

piyade

kovalamak

yalvarmak

dawn

infantry

to chase

to plead, to beg

Selyak Camilerinden-Sivas
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BASIC COURSE

ZAFER DoNNO: MUSTAFA KEMAL PA§A ANKARADA

Mutafa Kemal Paqa, bu bUyUk zaferden sonra Ankaraya dandU. Ankaralilar

yollara dakUldUler. O'nun geqecei yollara halilar serdiler; zafer sevinci

ile kurbanlar kestiler.

Mustafa Kemal Paqa, BUyUk Millet Meclisine gitti; orada milletvekillerine

quniari seqledi:

-Ordularimiz, verdi4iniz Orevi anla, qerefle yerine getirdi. pmdi
hepimiz mutluyuz. Vakat iqlerimiz bitmemiltir. Bizi daha cetin iqler bekliyor.

CUMHURIYETtN KURULU§U

Mudanyadan sonra Isvicrede Lozan qehrinde bir bare toplantisi yapllacaktl.

Bati Cephesi Komutani /smet Faqa Digigleri Bakani secildi ve Lozana gidecek

heyete baqkanlik etti. A

PAD±§AHLI67N KALDIRILMASI

Lozan Bariq tr?lantisini hazirliyan devletler, Istanbul hUkUmetinden de

delege cagirdilar. Istanbuldaki sazde hUkUmet, Ankaradaki BUyUk Millet Meclisi

Baqkanlilina bir yazi ganderdi:

-Lozana gidecek delegeleri birlikte secelim, dedi.

Bunun Uzerine Mustafa Kemal Pap ve ban. milletvekilleri bir kanun tasarisi

hazirladilar. BUyUk Millet Meclisi baqkanllgina sundular. Tasari kanunlaqirsa

padiphlik kalkacakti. Mustafa Kemal Pala, Mecliste qbyle konuqtu:

-BUyUk Millet Meclisi ilk ku-uldulunda, milletin kendi kendini idare edece-

4ini ilan etmiqtik. Bu millet, Anadoluda dUqmanlarla savaqirken Istanbuldaki

padiph ve hUkUmet ne yapti? DUpanlarla bir oldu, bizimle u§raqti. §imdi

millet, yurdunu kurtarmiltir. !3unda Istanbuldaki padiph ile hUkUmetin ne

eme§i var?

Bu konugma, BUytk Millet Meclisinde cetin tartiqmalara yol arts. Millet-

vekilleri ikiye ayrildilar. Mustafa Kemal Paqa tekrar sea aldi:

-Millet istemedikce hic kimse baqa gecemez. Padiphlik kaldirilacaktlr.

Bunu istemiyenler de kim olurlarsa olsunlar, cezalarini cekeceklerdir, dedi.
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BASIC COURSE

Kanun tasarisi kabul edildi? BOylece I Kasim 1922 de padigahllk kaldirildi.

iggal altindaki istanbulda bulunan padigah da 17 Kasim 1922 de bir ingiliz

zirhlisina bindi, yurt digina kacti.

LOZAN ANTLAIMASI

Lozan Barig toplantisinda gallgmalar, 21 Kasim 1922 de bagladi. Fakat

gorngmeler getin tartigmalarla sUrUp gidiyordu. Biz, yurdumuzun tam ba01m-

s1z114in1 ve milletimizin ozgUrlUOUnU istiyorduk. DUgmam devletleri ise bizden

Osmanli Devletinin hesabini soruyorlardi. Sonunda istediklerimizi kabul ettirdik.

24 Temmuz 1923 te Lozan Antlagmasi imzalandi. Bu antlagma, bizim icin bir barig

zaferi oldu.

ANKARANIN BWENT OLUV

Lozan barigindan sonra bircok kimseler, hUkUmetin tstanbula gidece4i

dUgUncesini yaydilar. Fakat Mustafa Kemal Paga, Ankaranin bagkent olmasini

uygun buluyordu. Bunun igin bir kanun tasarisi hazirlatti. Bu tasari 13

Ekim 1923 te kabul edildi. Yeni Turk Devletinin batikenti artik Ankara idi.

CUMHURiYETIN iLANI

Mustafa Kemal Paga, yeni Turk Devletine yeni bir citizen vermenin zamani

geldi§ine inanlyordu. Padigahlik kaldirilmigti. Yapllacak ig, cumhuriyeti

ilan etmekti.

Mustafa Kemal Paga, bir akgam, gUvenditji bazi arkadaglarini yeme§e

Sofrada onlara:

-Yarin cumhuriyeti flan edece4iz, dedi.

Yemekten sonra yalniz ismet Paga, Mustafa Kemal Paganln yaninda kaldi. Bir

kanun tasarisi hazirladilar. Bu tasarinin birinci maddesinde: "TUekiye Devleti-

nin idare gekli cumhuriyettir." yazili idi.
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BASIC COURSE

Ertesi gUn, yani 29 Ekim 1923 te, BUyUk Millet Melisi toplandi. Mustafa

Kemal Paqanin hazirlad1§3. kanun tasar3s1n1 Meclis kabul etti. Milletvekilleri

aya§a kalktilar:

-Taqasin cumhuriyet! diye balirdilar.

Boylece cumhuriyet inn edildi.

ICIJK CUMHURBA§KANI sEctrd

Sira, cumhurbaqkaninin secilmesine gelmiqti. BUttin oylar, Mustafa Kemal

Paqaya verildi. Bunun Uzerine Mustafa Kemal Pap kursUye cikti. Kisa bir

konuqma yapti ve Oyle dedi:

-Arkadaqlar, qu son yillarda bilyUk olaylarla karqilaqtik. Milletimiz

kendisini ucurumun kenarindan kurtardi. BugUnkU mutlu sonucu, bayUk milletimize

borcluyuz. Kabul etti4imiz kanunla, aslinda var olan cumhuriyetin adini koyu-

yoruz. Beni Cumhurbaqkani secti§iniz icin hepinize teqekkur ederim. TUrkiye

Cumhuriyeti bapri kazanacaktir. TUrk milleti mutlu olacaktir.

Cumhuriyetin irani Uzerine yurdun her yerinde haftalarca sUren venlikler

yapildi.

cetin savaqlardan sonra yurdu dUqmanlardan kurtarm1 qt1k; padiqahligi

kaldirmiqtik; Halk idaresi olan cumhuriyeti kurmuqtuk.

Bt yUk vatan evladi, Gazi Mustafa Kemal Paqa (ATATURK) TUrk milletine yeni

bir yol acmiqti. Artik TArk milleti yeni ve qerefli bir yaqama canna girmiqti.

Konya Karatay Medresesi cinilerinden (1252)
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TURKISH

I. borclu olmak

II. sayaqa tutuqmak

silahlari birakmak

kan allamak

sayip dakmek

akli baqindan gitmek

firsat gftlemek yahut kollamak

can atmak

yola getirmek

olup biten

ilerigelen

gfte almak

Liston cikmak

alt etmek

baqi dara gelmek

to owe

III. 1. inbnil Savaqi neden ememlidir?

2. Bilyilk Millet Meclisi ne zaman ye nasal kuruldu? Secimler
hakkinda ne biliyorsunuz?

3. Kurtuluq Saya§inda Yunanlilarin ne rolu olmutttur?

A
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.111., BASIC COURSE

GDZEL YURDUM (*)

DACLAR VE ORMANLAR MEMLEKETt

Apgidaki yazi, Rept Nuri GUntekinin Anadolu Notlari adli eserinden

alinmi§tir. Yazar, bu yazisinda yurdumuzun daglik ve ormanlik bir yOresini

tanitiyor. Yazar, yalnizca buralarin gOrtAnnOntl bize tanitmakla kalmiyor;

kendi duygularini da anlatlyor.

Bolunun, Safranbolu tarafinin cc*. degi§ik bir Ortintiqii vardir. Burasi

daglar ve ormanlar memleketidir.

Bir ovanin ortasinda durup bu daglara bakarsak, gozUmUzUn aliqmadigi

pyler gbrUrtlz.

Daglar birbiri ardinca to uzaklara gider. Bu daglarin geride olanlarin-

dan birtakimi cok yUksektir.

Bagka memleketlerde bu kadar yUkseklikte yalniz bulutlari gbrUrft. Bunlar,

sanki ba§ka bir dUnyanin daglari gibidir. Biz, siradaglarin tepelerini, cogu

zaman, dUz bir cizgi gibi garttruz. Oysa bu tepeler testere agzi gibidir. Bu

gOrtInt4 bize bamba§ka bir duygu verir.

Doktorlar "meydan korkusu" diye bir sinir hastaligi oldugunu soylerler.

Buna tutulan hastanin, geni§ ve bo§ meydanlara baktigi zaman, minareye cikan

bir adam gibi, ba§i2 doner, Urkermi. rnsan bu daglik ve ormanlik yerlerde,

uzaklara, yUksekliklere ve derinliklere baktigi zaman buna benzer bir korku

duyuyor.

BOZKIRLAR

Yurdumuzun her bblgesinin ayri bir guzelli i, ayri bir gOrunt101 vardir.

Cite Rept Nuri GUntekin, apgidaki yazisinda bizlere orta Anadolu bOlgesini

anlatlyor. Bu yazi, yazarin Anadolu Notlari'ndan alinmiqtir.

§imdi de orta Anadoluya, isteplere yonelelim.

Trenle yolculuk ediyorsunuz. Sabahleyin serin bir Nava icinde uyani-

yorsunuz. Ortalik lqik icinde. Pencereden baklyorsunuz, bir ova. Hafif

dalgall bir yeqillik. Bunun altinda esmer bir toprak... Sonra yine tepeler

ve daglar...

(*)Mil.l1 ptitim lighpaLak Halk E4itimi Yayinlarilndan alinmi§tir



TURKISH

ybre

cizgi (hat)

oysa (halbuki)

testere

tirkmek

yanelmek

dalga

enwer

.41111111h.

side, suburb

line

whereas

saw

to be frightened, to start with fear

to turn towards

wave

dark in complexion
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BASIC COURSE

Biraz uzakta, bir cocuk kalemiyle cizilmi resimlere benziyen, incecik

si5lUt1er ve sazlar gbrUnUyor. Bunlarin bir siraya dizi1mi§ olmalarindan

anliyoruz ki orada kurumu§ bir dere yata/i var. Daha otede, a/aran yoldan

loail loail yolcu gegiyor. Buradan da arada sirada su geciyor

Kirac h6yilklerde, tepelerde, insan elinden cikmiq gibi bir §ey vardir.

Sanki cok eski zamanlarda birtakim dev insanlar yaqami§lar da, burada yarmalar,

kovuklar acmiqlar. Kaleler, kulelerle bir dev memleketi yapmaya

Insan etrafa bakinca bu duyguya kaplliyor.

KARADENIZ KIYILARINDA Kip

Bu yazi, Yakup Kadri Karaosmano/lunun HUktim Gecesi adli romanindan alln-

Bu parcada, Karadeniz klyilarinin ki§ aylarindaki durumu anlatilmak-

tadir. ()rail olanlar, yazarin anlattiklarini daha iyi gelzlerinin bnUne getire-

bileceklerdir.

Anadolu topraklarina ki§ a/ir gelir. Gittikce artan bir ben gibi c415ker.

Havada, suda ve toprakta meydana gelen deli§iklikler dtAnyanin sonu geldi/ini

anlaqr gibidir. Hele Karadeniz klyilari, klyamet gUnanden bir arnek sayilir.

Deniz, gUnlerce, bazan da haftalarca hire durmadan kUkrer. Yalcin kayalar-

dan akan sellerin arasinda siki§m§ olan kasabalar, batml§ bir geminin su Ustun-

deki klslmlarinl andirir. Bunun icindeki insanlar da, deniz altinda ya§iyan

acaip yaratiklara benzer.

Arasira rUzgar durur, dalgalar da hafifler gibi olur. Ufuktan bir vapurun

direkleri garizlur. Insanlar klyiya birikir; fakat sonra vapurun buraya u/rama-

dan gidece/i anlavair.

0 zaman birtakim balikci ve kayikci cocuklari, kfte kfte, kayalara cikarlar.

So/uktan imi, catlami§ ayaklarinin Ustunde ziplarlar. Sanki o uzakla§an

gemiyi selgmliyorlarmiq gibi isliklar ve ci/liklarla seslenmeye ba§larlar.

Bu cocuk oyunu, insana vapurun klyiya yaklaqirken uzaklaqivermesi kadar

uzizntu verir.

§u kar§idaki evden gartilen tek manzara ve i§itilen tek ses budur.

Bu ev, firtinall bir havada, acik denizde yelkeni parcalanmiq kustik bir

genhiye benzer. RUzg5r esince her tarafi vah§i bir sesle catirdamaya ba§lar.

Her delikten ayri feryat cikar. cati, yikilacakm§ gibi sarsilir. Sanki gaze

Orunmiyen birtakim yaratiklar catinin Uzerinde tepinip ko§maktadirlar.
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TURKISH

156411t willow
saz reed

dere stream, brook

a/armak to become white, visible in light
akcil whitish

kirac arid, unfit for cultivation

artificial mound, tumulus

kovuk cave, cavity

kale fortification
kule tower

beta curse, calamity

klyamet Doomsday

kUkremek to roar

acain strange

direk pillar, pole, mast

kilme heap, pile, mass

qiqmek to swell

catlamak to crack

ziplamak to hop, to jump up and down

islik whistle

ci4lik scream

catirdamak to crackle

feryat wail, cry for help
delik hole

cati roof

sarsilmak to be shaken

tepinmek to kick and stamp

tti



BASIC COURSE

TOROS ETEKLBRt

TUrkiyemizin Akdenize bakan Orley taraflarinin bavka bir Ortintiqu vardir.

YaRar Kemalin tnce Memet adli romanindan alinan bu yazida, Akdeniz klyilarl

ile gukurovanim de/i§ik gbrunii§leri anlatillyor.

Toros da/larinin etekleri to Akdenizden baqlar; doruklara kadar yavaq

yavaq ytikselir. Akdenizin estUnde her vakit ak ak bulutlar salinir. Kiyilar

dtimduz, cilalanmis gibi dft, killi topraktir.

Bu kiyilar, saatlerce gitseniz, it taraflara kadar deniz kokar, tuz kolcar.

Dtlz, killi, siirtilmti ,praklardan sonra cukurovanin bUkleri baqlar. BUkler,

sik ialllar, kamallar, be4tirtlenler, yaban asmalari, sazlarla kapli, koyu ye§il,

ucu buca41 belirsiz alanlardir. Bunlar, bir ormandan daha (pr., daha

karanlikmiq gibi gelir insana.

Biraz daha iceriye do§ru Osmaniyeden tslahiye taraflarina gidilirse batak-

liklara

Batakli.klar yaz aylarinda fikir fikir kaynar. Kirli ve pistir. Kokudan

yanina yakla§ilmaz. saz, ctirtim4 toprak kokar. Klqin ise duru, piril

piril taqkin bir sudur. Yazin otlardan, sazlardan suyun ytizti gbzukmez. Klqin ise

carqaf gibi acilir.

Batakliklar gecildikten sonra, tekrar surtIlmt4 tarlalara gelinir. Toprak,

yalli, lqildir. Bire kirk, hire elli vermeye hazirdir. Sicacik, yumuqa-

ciktir.

Ustleri, aqir kokulu mersin alaclarlyla kapli tepeler gecildikten sonra,

kayalar birdenbire ba§lar. tnsan birden tIrker. Kayalarla birlikte cam

a§aclari da baqlar. camlarin birer gibi parildiyan sakizlari, buralarda

topraqa sizar. Ilk camlar geqildikten sonra gene dUzltiklere varilir. Bu dtiz-

ltikler kirac ml kiraq...

Buralarda Torosun karli doruklari, yanindaymipin, elini uzatsan tutacak-

miqsin gibi gbzUktir.

53



bbprtlen

yaban asmalarl

gar

salinmak

cilalamak

kil

call

kami

batakllk

OrtImek

duru

to kin

mers in

sakiz

sizmak

TURKISH

4.11.11814411MINPIPM1r....Pmi."=mwwww.........c

blackberry

wild creepers, vine

abundant

to sway

to polish

clay

bush

cane, reed

swamp

to rot

clear

overflowing

myrtle

gum

to ooze

A-4

4.44 44A,.itort

44 ek.o,
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BASIC COURSE

UcAK YOLCULIZU

Nurullah Atag, bu yaz1s1nda, ugak yolculugunun zevkini, rahatligini ve

kolayliginl anlatLyor. Ugaga binmekten korkmanln ne kadar yersiz oldugunu

gosteriyor. Yazi, Oftlerin adli kitaptda alinmi§tir.

Bilmem hire ugaga bindiniz mi? Binmedinizse bir deneyin. Bir daha trenle,

vapurla yolculuk etmek istemersiniz. ikisini de artik pek eski birer to it

saymaya baV.arsiniz.

Ugagin korkulacak, insan ytiregini oynatacak bir §eyi yok. Biniyorsunuz,

oturuyorsunuz; sanki buyukce, daha rahat bir otomobildesiniz. Bir de bakiyor-

sunuz ki havadasiniz.

Ugak mademki ylahselmi§ gidiyor, siz de anhiyorsunuz ki dUgmesi igin

hicbir sebep yoktur. Iginiz rahatliyor. Pencereden bakiyorsunuz.

Vstlerinden bakildi ml bulutlarin seyrine doyum olmuyor. Suya da benzi-

yor, daha da. Hele uzaktan ban. irileri gbzUktlyor, sanki hirer buzdagi. Ama

benzetip de ne olacak? Bulut i§te. Her zaman oldu/u gibi altindan degil Ustun-

den Ortilmtl§ bulut.

Yukardan baktiniz ml, dtlnya daha qirin Ortintlyor. phirleri toptan gartl-

yorsunuz. Hani gocuklarin oyuncaklari vardir; ktigtAk ktIgtik kesilmiq, kimi art

kimi yuvarlak, kiminin ucu sivri tahta pargalari. §ehirler i§te onlarla

yapilmi§a benziyor. Bakin insanlarda bir deli§iklik yok. Higbiri gaziAkmtlyor.

Ugaga binin.. tnsan zamanina uymall. Bizim zamanimizda yolculuk da hiz

istiyor. Ugakla yolculugun tehlikesi varmiq! Kim demiq? Dunyada ugakla

yolculuk etmiq, gene de eden binlerce insan var; bir qey mi olmuqlar? Tehlike

her yerde olur diye higbir i§ Ormiyecek misiniz? Ugak yolculugu, bugUnkti

halinde, higbir yolculuktan daha tehlikeli degil.

tnsan keyfetmek igin vapura, trene, 8yle yavaq giden taptlara binebilir.

Bizim gocuklugumuzda bktiz arabasina binip kirlara gidilirdi. Onun gibi bir §ey

Yoksa iq icin ugaga binilir. Buna raz3 degilseniz, zamaninizin diqinda yap-

yorsunuz demektir.
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TURKISH

ytirek oynatacak

buzdall

mademki

in

lirin

keyfetmek

doyum olnuyor

Scary

iceberg

since, as

large

attractive

to have a good time

one cannot have enough
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BASIC COURSE

IZMIR YOLUNDA

Aga/idaki yazi: Fikret Adilin Beyaz Yollar: Mavi Deniz adli kitabindan

alinmi§tir. Yazar, bir kaptikagti ile Balikesirden Izmire gitmiqtir. Bu yazida,

yolda neler gbrdil/anal neler dalanda/ana anlatiyor,

Saat 8 de iki gece misafir kaldi/im Balikesirden ayrildim. Yol, traktbr

ve rbmork dolusu saslenmiq kbylalerle dolu. Kurtuluq bayrami icin qehre akin

ediyorlar. Tek baqlarinal metkeplerine binmiq gelenler de var. Ah bu merkepler!

Bu Anadolunun canli motorlari.

Bugan Bigadigin de pazari var. qenlik iginde. Karayol adini taqiyan bir

yokug tirmaniyoruz. Yanimizda ova bir Narita gibi uzaniyor. Dar bir bo/azdan

Karagay akiyor. Tozdan saglarimiz, ka§larimiz, kirpiklerimiz bembeyaz oldu.

tote Sindirgidayiz. Buraya bir saatte geldik. Yol artik Manieaya kadar

asfLlt. Yalniz rahat rahat ilerliyemiyoruz. Toz yok; ama, buna davar

ve gocuklar var. Ikide bir onlara rasliyoruz. cekilmiyorlar. Sanki karqidan

karliya gegmek igin bir otomobil gelsin diye bekliyorlar.

qimdi gamlar arasindan ft/a yakseliyoruz. Ne gazel korular geciyoruz!

ciplak yamaglara bakiyorum, neden oralari konupyoruz. Yer yer yolun kenarina

birakilmiq cam kataklerini Orayorum. Neden mi? cira almak igin bbyle yapiyor-

lar. Sonra a/ag kuruyor, olayor.

En iyisi... en iyisi qurada durup birer ayran igmek. Iqte gazino adi

verilen bir barakaya geldik. cumlar icinde cok gazel bir yer. Ulubattaki

daqanceler gene bastiriyor. Buralara ne gazel hanlar yapilir! Havasi, suyu,

manzarasi bu kadar gazel olan bir yerde neden birkac kalinmasin?

"Baslamie isimli bir kbyden gegip Akhisar ovasiria inmeye bartliyoruz.

camiarin serinli/i geride kaldi, sicak bastiriyor. Akhisarda yol ya rook fena.

A§aglar bozuk yollarda beyaz, asfalt yollarda ye0.1. Bu tatan gehri ovada, ama

hisarini gbremiyoruz, Saat 10.25; Izmire yaz kilometre var.

Kapakli, Yenikoy isimli iki kbyden gegiyoruz. Yenikbye gelirken yol

astande iri siyah bir leke gbranayor. Bir e§ek. Vah zavalli! Kamyon ezmiq.

Orada ayaklari havada birakilmiql yatiyor. Saratin felfiket oldu/una canli bir

brnek gibi. G5zam kaptikagtinin kilometre saatine iliqiyor. DoYsan beg kilo-

metre yapiyoruz. Yarim aaat sonra Manisadayiz.
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TURKISH

kaptikactl

rbmork

akln etmek

merkep (egek)

yokug

koru

yamac

cam

kuttik

cira

baraka

hisar

leke

minibus

a trailer hitched onto a tractor

to invade

donkey

slope

grove

side of a hill

pine

log

chip of pitch pine wood

hut, shed

fort, fortress

stain, spot
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BASIC COURSE

/§te tren yolundan gectik. Manisa Anadoltnun en eski qehirlerinden biridir.

Bu §ehrin Osmanli tarihtndeki onemli yerini duOntworum. Koca Sinanin son eseri

diye bilinen Muradiye Camisi buradadir. Manisadan durmadan geqiyoruz. Goqmenler

iqin yapilmi§ evler asker gibi siralanmiq. /lerde askerler talim yapiyorlar. Iki

gUn sonra Manisanin kurtuluq bayrami,

Izmir kirk sekiz kilometre otede.

Buyilk bir hazirlik var.

/lerliyoruz, sert dOnemegli yamaglardan

geqiyoruz. Sibilda41, tzmire yakla§tikqa kayboluyor. iqte, bir dememecte Izmir

Ortindu, kaybolelu. tiOncla dememecte tekrar cikti. Korfez, gUne§in altinda ayna

gibi parllyor. YUkselen buhar piriltisi gozleri kamaltiriyor. Boyle, birinde

kaybolup oteki dOnemeqte gorUnen Izmir, ba§ini qevirip "Cee..." diyen yaramaz

bir kiz qoaigluna benziyor.

ABABA. YOLCULUCU

As alidaki hikgye, Memduh §evket Esendalin Otlakqi adli kitabindan alin-

migtir. Yazar, bir yolculuk sUresince neler gormU§, neler duymuqsa biziere

anlatmaya qaliqiyor.

Geceden yola qiktik. Ayaz vardi. GUn biraz yUkselince gecenin so§uqu

yerine yakici bir sicak kirlar]. kapladi. Yaylinin esItimi§ deri kapli tentesi

kizdikqa beni de alirlik hasmaya ba§ladi. Uyukluyordum.

Arabaci, uzun boylu, yirmi yaqlarinda kadar, yanik yUz1U, elri baki§li

bir 0 da uyukliyacak gibi duruyor. Sinekler birakirsa belki atlar

bile uyuyacaklar. Dort yanimiz dalgasiz, dUmdUz bir ova. Bir ufacik tepecik

bile yok. Ovanin yUzUnde sanki kizgin alevler uqu§uyor.

GUn ilerledikqe, uzaktan kararan dallar akqil bir sisle bululandi.

Arasira gozlecimi aqip bakiyorum. Dallar hep o daglar, ova hep o ova.

Sanki hiq yerimizden kimildamamiqiz.

Arabaciya:

-Stir bakalim lu senin atlari, gidelim, diyorum.

Arabaci dizginleri tartiyor, kamqisi ile gOnUlsUzce vuruyor. Atlar hiq

aldirmiyoriar. Ben de yeniden tyuklamaya ba§liyorum. En sonunda arabanin

iqine uzandim, Uyumuqum.
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talim drill, exercise
pirilti glimmer
kama9tirmak to dazzle

ayaz

yayli

tente

uyuklamak

e/ri

bu/u

kimildamak

dizgin

tartmak

kamci

strong cold wind

horse-drawn carriage with springs

awning

to snooze, to doze off

crooked, slanted

vapor, fog

to move slightly, to stir

reign

to weigh

whip



BASIC COURSE

Uyanclim. Araba duruyor. Arabaci da atlari cozOyor. Nereleri ge9miqiz,

nerelere varmiqlz, bilmiyorum. Bir han avlusundayiz. Avlunun etraflnda yikilmiq

duvarlar, damlari cokmil§ odalar var.

Odaya girdim. Burasi Raranlik, serin bir yer. Gazlerim bu karanli/a

allqinca, bir yanda bir seki, onun karlisinda bo§ bir ocak gardum. Yaninda,

duvara dayanmiR dolu iki cuval duruyor. Sekinin yarisina kadar eski bir kilim

Kilimin UstUne ciktim. Orada sekinin toprak clan yerine uzandim.

Biraz sonra ham]. ile arabaci da geldiler. Boq ocaigin baqina gidip kontivaya

baqladilar.

TAL TEPESiNt NASIL A§TIK?

Asasliclaki parca Senhattin qim§ek tarafindan yazilan HakSri Dedikleri

adli eserden alinmi§tir. Tal, Hakariye giden yol Uzerinde bir da§dir. Yazar

bu yazisinda, yurdumuzun cok da4lik olan guney do4u bblgesinde yapt1/1 bir

yolculugu ve Tal da4ini nasal a§tiklarini anlatiyor.

Zap v5disini dolanmak gUctil. Hem be (Pride Hak5riye varacaktik hem de

boyuna yaya gidecektik. Bu kadar yaya yolculu4a can ml dayanirdi?

Yol boyunca bircok yerde katira biniyorduk. Asst zorluk, Tal tepesini

almakti. Tal tepeyi korkunc bir tepe. Ete§ine gelip dayanmi§lz. Burayi yarin

aqacaktik. Yarin tam 641e Ustil tepeye tirmanmiq olacaktik.

Katirciya sorduk:

- Taldan ne haber? Aqabilecek miyiz?

-Havadisler iyi gelmiyor, dedi.

Fazla zaman geciremezdik. Hazir yol verilmi§ken yola cikmallydik. Giyin-

mek, kahvalti etmek cabuk oldu. Bu arada gerekli bilgileri de bize veriyorlardi:

- Tehlike garUnce clariOn.

- cikarken durmayin, hizli cikin:

- Katirlarinizin izinden ayrilmayin.

- Uykunuz gelirse; ya da tatli bir rahatlik, bir a4irlik duyarsaniz sakin

durmayin, yurOyOn.

- Tam tepeyi kogarak aqin. Dereye ininceye kadar yuvarlanin. Buna benzer

daha bir stirti
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qazmek

avlu

han

seki

eillemek

;

to unbind, to untie

courtyard

inn

stone or earthen seat

to stop

ini!IL/LILY....'Mir
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Tal tepesi yine bulutluydu, ama bulutlar tehlikeli de4ilmig.

Katirlara binip surdlik. Yerli katirlara glivenimiz tam. iz olmadi41 yerde
de yolu buluyorlar. Salim yapill hayvanlar.

Kuqluk vakti tepeye yakla§iyoruz. Yol, dolana dolana ciklyor. Dagan
doru4lu gbrUnmilyor. Bbylece iki saat ciklyoruz. Sonra yol dikle§iyor. Katir-
lardan iniyoruz. Diz boyu kar. Dizlere kuvvet.

Daha cok mu? diye katirciya soruyorum.

- cok beyim cok, divor. Hava bir acilip bir kapanlyor. Bir dakikasi bir
dakikasina uymuyor. ciktlkca da soquyor.

Arasira yol kayboluyor. Tipi doldurmuq. Yerli katirlar yolu yaman cikiyor.

Yorgunluk bagliyor, Adimlar gittikce darallyor. Solugumuz sikla§iyor.

Yola cikmadan Once sbylenenler kulagimizda kupe. tnadina dayaniyoruz.
Daslin dorulu gbzumilzde dev gibi oluyor. Orayi bir atliyabilsek...

Korkumuzu di§ari vuruyoruz. Katirci hic konu§muyor. Katirlara habire
"deh" diyor. Dalga dalga rUzgar geliyor. Tam tepede gelmeseydi bari...

Eger rUzgar gelirse, durmak olmad2141 gibi yurtimek de olamazdi. Korku ile
yurilyoruz.

Bir kara to in yanindan geciyorduk. Katirci kendiliginden ilk olarak
konugtu:

- Az kaldi beyim, az.

Tai]. gosterdi. Katirlari e4leyip ufak bir mola verdi, YUklerini, kemer-
lerini yokladi. Kendi carl§ini da sikiladi. A4zini, gozunil iyice sardi. Onun
yaptiklarini biz de yaplyorduk. Sonra bize dOntip ""Hazer misiniz?" der gibi bakti.

Bir de da4in doruluna.

RUzgar diner gibi olmuqtu. Kararti da4ilmilti. Katircinin gozlerinin
icinde bir umut 1q141 parliyordu. Sarilip sarmalandiktan sonra "Haydi bismillah!"

dedi.

Sanki bize yeni bir kuvvet gelmi§ti. Yorgunlu4umuzu unutmuqtuk. Canon

gercekten tatli olduunu bu anda anliyorduk.

YUrnyor muyduk, ucuyor muyduk, farkinda deOildik.
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dolanmdk to wander around, to go round
in a circle

dik

mulekatir

steep

diz knee
adim pace

dar narrow
soluk (nefes) breath
inat obstinacy
doruk summit, peak
mola rest, pause

linmek to cease

at

V

41,,,c0,megiugeir

.114097ell

I, 4
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BASIC COURSE

Katlrci:

Ko§un! dedi.

Aqiyorduk. Kariqik, tatli bir sevingle korttuk. Her yanimlz bir btlut

denizi idi. Daha yukarida bir qey yoktu. Gartinmayordu.

Arkadavm ile gillUgerek Talli aqtik.

Katlrci:

- Gegmil olsun beyim, dedi.

Gegmiq olsun, dedik

trimek kolayd 2 Vinkil karlida Hakfirinin testere tepesi garuntlyordu.

YILANLI KALE

Aqagadaki parga Nazmi Sevgenin Anadolu Kaleleri adli eserinden alinmiqt1r.

Yazar, bu yazisinda gukurovada bulunan eski bir kaleyi tanitlyor.

Bilmem, Adanadan Ceyhana dc4ru trenle ya da otobilsle gittiniz mi?

Sjrkeli istasyonunu gegtikten sonra, yolun solunda bir kale garilnur. Yalgin

kayalikli bir tepe Uzerinde kurulmu§, yUksek bir kale. Ustaca yapilmiq bu gtizel
kalenin adi "Yilanli Kale" dir. qukurovada Yilanll Kale gibi balka kalelere de

raslanir. gUnkt burasi pek eski zamanlardan beri bircok devletlerin eline

gukurovayi eline gegiren her devlet, burasini ba§ka devletlerden korumak

icin kaleler yaptlrmiqtir. Eskiden kaleler birer anemli korunina araclarlydi. tEite

"Yilanli Kale" de bu amagla kurulmuq kalelerin en anemlilerindendir. gUnkil kervan

yolu Uzerindeydi ve cok da kuvvetlendirilmiti.

Kale, uzunlamasina yapilmiqtir. Dort yuzil vardir. gevresi 700 metre

kadardir. Sekiz tane burcu vardir. Burglar ile aralari mazgallidir. Kale

duvarlari tentene gibi iqlenmiqtir. Mazgallarin ortalari da silah atmak icin

deliklidir.

Kalenin Adana - Ceyhan yoluna bakan bir tek demir kapisi vardir. Kapinin

UstUnde, kapall savunma mazgallari gartilUr. tgerdeki meydanliktan dart yana

Akan merdivenler cok azgundUr. Burglar fkiler katlidlr.

Halk qimdi bu kaleye daha gok "qahmaran Kalesi" der.

Bu kale icinde eskiden §eyh Meram adinda birisi yilan yeti tirirmi.

Onun icin kaleye btu adin olduiju sbylenmektedir.
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TURKISH

II.

ustaca skillfully

arac means

cevre periphery

burg tower, bastion

mazgai embrasure (in a parapet), loophole

kulakta kUpe olmak

bismillfih

ele gecirmek

kuqluk vakti

digari vurmak

III. "insan zamanina uymali"

sortinden ne anliyorsunuz?
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BASIC COURSE

Bu memleket nigin bi

§imiz igin mi? Bbyle diyenl

memleketi. Gurbette biliyorl

Frikyalilar, Yunanlilar, Farsl

miler Anadolu'yu. Ne olwuq son

mall olmu§.

BIZIM ANADOLU

im? DOrt yttz atliyla Orta Asyaldan gelip fethetti-

er gergekten benimsemiyor, anayurt saymiyorlar bu

ar kendilerini yaqadiklarl yerde. Hititler,

ar, Romalilar, Bizanslilar, Mo/ollar da fethet-

unda? Anadolu onlarin de/il, onlar Anadolulnun

Bu memleket bizim oldu/u igin

diaridan gelmeler go§unluk olsa bile

hepsi. Fetheden de biziz artik, fethe

bu topraklari yu/urmuquz, bu topraklar

ne varsa yurdumuzda az malimizdir bizim.

dir. Paganmi§lz bir zaman, sonra hiristiy

lama kuran da bu halkmiq, kiliseleri de, can

dolduran da bizmigiz, karanlik kervansaraylar

mavi denize. SaylsLz devletler, medeniyetler

sirtirizda gakelq. Yetmiq iki dil konuqmuquz T

Hepsinin tad]. kalmiq damailimizda. Aylarimizin, g

adlarina bakin. Ne de/igik eller, ne deli§ik halk

horonlara, ne halaylara girmiqizo Do/uyla bat]. sarm

igimizde. Ya o ya bu de/il, hem o hem buyuz biz. An

bizim, fethetti/imiz igin Aramizda

-ki devil elbette- kaynaqmiq, hallepiq

dilen de. Eriten biziz, eriyen de. Biz

a bizi. Onun igin en eskiden en yeniye

Halkimizin tarihi Anadolu' nun tarihi-

an olmuquz, sonra mUslUman. Tapindk-

tileri de. Bembeyaz tiyatrolari

da. KSh bozkira calmiqlz, kgh

bizim sirtimizda yUkselmiq, bizim

rkgede karar kilmazdan once.

Unlerimizin, koylerimizin,

oyunlarinda tutuqmuq, ne

aq dolaq olmuq bizim

adolu Mevlana ile demi§ ki:

Gel, gel, kin' olursan ol, gel

Kafir ol, atege tap, puta tap, yine

Bu bizim dergah umutsuzlarin yeri de/

Ytz kere bozmu§san da tOvbeni yine gel

gel

Biz bir baqka TUrk, bir baqka maslUmaniz.

basan, bu medeniyetler beqi/i Anadolu'dur.

Mayamizda en a/ir

Gelelim gimdi Yunan bahsine. Eski Yunan dtinyasini her mill

bir okul saymamiz, insanli/in mall oldu/u igin benimsenemiz bir ya

olarak bizim bu killtUrdeki paylmiz en az Yunanistanlinki kadar biiytzk
Xi biz bu pay]. hor gelrelq, kendi malimizin diprida deter
sonra tekrar bize gelmesini beklemiqiz. Once tskender, ki adi bile bi

etle birlikte

na. Anadolu'lu

tUr. Ne van

lendikten

r Anadolu

adlymiq, ve dogugunda Artemis Anadolu'dan kalkmiq Makedonya'ya gitmig, s

Romalillar, ki atalarina kendileri Anadolu'lu demiqler, sonra Arap'lar, k

Yunan'i ikinci, Uctincti ellerden almiqlar, sonra Avrupalillar, ki goklarini

kirallari asllnda Trovall olmakla Oviintlr, gel zaman git zaman bizden aldlkla

bize satmiqlar. Kazda/lInda, Beq Parmak da/larinda en glizel efsan

leri biz piqirmiqiz, eller kotarm1q. Anadolu uqa01 Homeros/u bir biz kalmiliz

onra

i

rani
e-
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BASIC COURSE

benimsemedik. 0 Homeros ki gbnlanan batan Anadolu'ya vermi§. Tro-

yayi ylkanlara kar§i icin icin duydu4u Ofkeyi butun baskilara ragmen belirtmi§

en candan bvda4U Akhilleus de4il Hektor olmuq.

Selcuk ve Osmanli atalarimiz, en uyanik zamanlarinda, Rum diyari dedikleri

Anadolu'daki Antik de4erlerle uzla§ma kayna§ma yollarini arami§lar. Ne var ki

bu uyanik ganler kisa sarma§, softalar her yerde ve her zaman acilma gayretleri-

mizin hakkindan gelmi§ ve ts15mlik bncesi kUltar de4erlerimizin ytize cikmasini

onlemt§ler. Yoksa eski Yunan sevgisi bizde qoktan, mesel5 Mevigna yahut Fatih

zamaninda ba§liyabilirdi. Bununla beraber Anadolu'da ilk Hirestiyanlarin yik-

tfklari Antik eserler yaninda bizim yiktiklarimiz hic kalir. Bodrum Kalesini

yapan Saint-Jean Chevalierlleri bu kaleyi yapmak icin nice pagan anitlarini

yerle bir ettiklelini bvane bvilne anlatirlar, Bizans' in yikip kilise

Antik eserler saymakla bitmez. Bizse kiliseleri bile cami yaparak korumuquz.

Fatih, Bizans mozayikleri icin: "Bunlar benim macevherlerimdir, dokunmayin"

demi§ softalara. Zaten bizim yikici tarafimizi ne dinimizde aramalf, ne dev-

letimizde, ne de halkimizda: Ne softalar yikmi§tir bu memlekette.

Cahillilimizin eline baltayi veren, keyif icin, pars icin yikanlari da destek-

liyen onlar olmu§. Yalniz yapilmi§ eserleri yikmakla kalsalar iyi, yeniden

yapma gacana de kbrletiyorlar. Tarihten verebilece4imiz sayisiz brnekler bir

yana, size yepyeni bir tanesini anlatayim. Daha onbe§ giro ance BodrumIda, Cova

kbrfezinde dola§iyorduk. Bir balikcidan §unu 64rendik: Son yillara kadar

balikcilar kayiklarina oyma, boyama resimler yaparlarmi§. Konu§tu?jumuz balik-

cinin kendi de tahtaya insan eli oymala merakliymi§. Bir hoca gelmi§ Bodrumla,

sakin ha, demi§, bir daha yapmayi bbyle §eyler, cok bayak ganahtir, rizkiniz

kapanir, carpilirsiniz vesaire. 0 da birakmi§ tahtaya insan eli oymayi, ne

olur ne olmz, hoca bizden akillidir, diye. Asil ganahi o hoca i§lemi§; mtis-

liimani7.kta gaze/ §ey yapmak sevaptir, dedikse de balikci kulak vermedi bizim

sealerimize. Hoca bbylece, belki t5 Eski Yunan danyasina uzanan bir elimizi

kesmi§ oluyordu.

Daha eski bir Ege gezisinde de §byle bir softalikla kar§ila§mi§tim. 0

zamanlar bizim tarkalerde, masallarda Yunan efsaneleriyle akrabaliklar arama4a

ba§lami§tim. Anadolu folklorunda rook raslanan uc gUzel motif in, tda da§inda,

yani bizim Bursa yakinindaki Kaz da4inda, ac tanrica arasinda Aphroditelyi

seven Paris efsanesiyle benzcrli4i yabana atilir cinsten delildi. Hele bir

tarkilde Karacao4lan yahut adsiz bir Anadoln §airi sanki Paris' in agmindan

konuqur:

Dc gazel oturmu§ bana el eyler

Biri gemsi, biri Kamer, ille Elif.
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BASIC COURSE

Birinin parma/i dopdolu yUzUk

Birinin kolunda qik gik bilezik

BUyU/UnU sevsem kUMUne yazik

Biri §emsi, biri Kamer, il1e Elif.

U/radi/imiz kiSylerde buna benzer tUrkUler, masallar soru§turuyordum. Bir

kby kahvesindJ ayni iteyi sordu/um bir genq kBy1U bana baya§1 iger1edi. Sen

bunlari mUslUman k5y1erinde arama; Kizilbaqlarda o1ur 5171e qeyler, dedi. Peki

onlar da maslUman de/i1 mi? dedim. Tovbe tembe, diye yanimdan uzak1aitti kbyla.

Kusura bakma bey, dedi bir baka kby1U; hoca Onah sayiyor da biz gayri sbyle-

miyoruz o turkineri. Hangi tOrkUleri? diye sordum. tote o §emsili, kamerli

tOrkil1eri. Sonralari qaqmaz oldum bu hazin tuhafliklara, ama o giln dona kalmig-

tim kahvede.

Bir de Horon hilayemi an1ataylm size. On beq yil once Euripideslin Bak-

khalar tragedyasini Fransizcadan dilimize qevirmiqtim. Bu tragedyayi seqmeme

sebep de iqinde Anadolu'nun Onemli bir yer tutmaslydi. Daha baqinda Dionysos

ilk korolarini Anado1u/da Tmolos da/inda (Manisa yakinindaki Bozda/) kurduOunu

sbyler. Sonra Euripides tUr1U vesileler bularak Dionysos iqin Anadolu'da

yapilan danslori, Horoulari tarif eder. Nasal el ele verip halka halka

tepinir1ermi§, nasi1 ayak1arini yere vurunca baqiarini arkaya atarlarmiq,

Koro baql Euhoy! diye ba/irinca nasi1 kendi1erinden geqesiye hora teperlermig.

Bu dans bana kendi memleketimin, Karadenizin dans1arinl hatirlattili iqin ter-

cUmenin Onsoz5nde bizim horonlarin, kelime bakimindan bile, hora tepme sbzine

birlikte belki ilk Dirysos Horon1arina yazmaktan kendimi a1ama-

=Om Halk danslarimizdan hiqbiriniu kayna/i dolru dUrUst bilinmedi/ine ve

hepsinin de israralk Oncesi dint ayinierden ge1diOi su gatUrmedi/ine Ore bay1e

bir ihtimalden bahsetmeyi faz1a cUretkarlik saymamigtim. Aile bUyUk1erimden

okur yazar, hem de uzun zaman Pransafda bulunmul biri beni slygayo gekti. Ne

demek istiyorsun? dedi, yani biz horonumuzu Rum1arldan mi aldik? Yok, dedim;

belki onlar bizden aldi. Ben sadece horonun sandilimizdan qok daha eski kay-

nak1ari o1abilece/ini bu topraklarin en eski tarihinden ge1ebilece/ini sbylemek

istedim. Hangi bu memleket, dedi bUyUgUm bana; biz Ergenekon'dan getirdik. Sen

Ozbe5z Turk o/lusun, nasil bby1e §ey1er sOldersin. Horon bizim atalarimizin

dansi olmasaydi biz Trabzon/da kimseye horon oynatit mlydik? Baktim i sarpa

sarlyor, sustum. Belki de Horon gerqekten Orta Asya'dan geliyor bilmem. Ama

benim bilmek istedi/im bir §ey var, o da qu: bu memleketin kendi tarihi nerede

ya§iyor ha1a? Biz bu topraklarin bUtUn oyun1arini durdurduk, bUtUn tUrkUlerini

susturduk mu? Ne de/erimiz varsa yaqayan, hep dlpridan mi getirdik? tnsaf

gayri softa kardev birak bizi de benimseyelim vatanimlzin tarihini.
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BASIC COURSE

Ziya Gbkalplin zaruret].erle uzak ve mechul Ulkelerde arad1/1 vatan,

anavatan bizim icin adalari ve Rumelilsiyle Anadolu'dur. Baqka yerlerde karde§-

lerimiz, uzak yakin akrabalarimiz olabilir. Ama TUrkiye'nin asil kokleri TUrkiye'

dir. Atae.'Ark'lln dil ve tarih nazaiyalerini de yanliq anlamamall: Bunlar onun

bu topraklardaki buttin de/erleri benimseme gayretinden do/uyordu. Yunan TUrktUr

demekle biz bu memleketin YunanIdan once de sahibiydik, asil Yunan da zaten Ana-

dolu'dan kopmadir, demek istiyordu. Son yillarda topraklarimizdan birer birer

ba§ kaldlran Eti tanrilarinin gratimseyerek sbylemek istedikleri de bu.
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Sultan Ahmet camiinden
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TURKISH

I. fethetmek to conquer

saymak to consider, to count

gurbet alien land

kayna§mak to weld

halle§mek to dissolve

yuOurmak to knead

tapinak temple

karar kilmak to choose after deliberation

sarmaq dolaq entwined

k5fir, heathen, infidel

put votive image

dergah dervish convent

ti5vbe repentance

maya essence, leaven

basmak to prevail

beqik cradle

hor g5rmek to scorn

efsane myth

kotarmak to dish out

icin icin secretly, inwardly

uzlaqma reconciliation

uyanik alert

softa fanatic

sevap good deed

ille (colloquial) particularly

icerlemek to be annoyed with, to resent

baya41 (adv.) quite, actually

dona kalmak to be stupefied

hazin sad

vesila opportunity

nazariye theory

II. tad], dama4inda kalmak

hakkindan gelmek

rizki kapanmak

carpilmak

yabana atilir cinsten olmamak

ig sarpa sarmak

III. Kimler Anadoluya gelip yarleviv ne gibi eserler birakmistir?

BUgun izlerini nelerde gelebiliyoruz?
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OTORAY YOLCULU6U

Nigde Kayseri

Nigde'ye yaklaglyorduk.

Yanimda oturan bir Nigde'li, phrin etegini saran agars kumeleri arassnda

pek iyi secemedigim bir noktays iqaret etti:

Faruk Nafiz'in hans, dedi.

Btiytik qairin han sahibi oldugu gunleri de inqallah gortirtzz. Fakat yol

arkadalsmsn bana gosterdigi bina, sadece Faruk Nafiz'in unutulmaz Han Duvarlars

qiirinde tasvi= ettigi han idi.

Klyafetinden anlaqslds4ina gore Nigde'li arkadaq bir esnaf, yahut

idi. Boyle olmakla beraber Han DuvarlarsIni ve Faruk Nafiz'i tansmamassns

kabul etmiyor, ate ve su nev'inden herkesce malam qeylerden bahseder gibi

iki kelime ile bana maksadini anlattsgsna inanlyordu.

Gtizel §iirin kudreti! Iyi yazslmsq bir manzum hikaye koskoca bir ham.,

koynundaki tapu senedine ragmen ashl sahibinin elinden alsyor, Faruk Nafizle

malediyordu.

* * *

Nigde ile Kayseri arassndaki yolu, Faruk Nafiz'in Istiklal Muharebesi

senelerinde kona gone, tic gUnde a§tsgs o uzun mesafeyi, ben, bugUn otoray

denen yeni icat bir alet icinde, adeta ucarak geciyorum.

Akqamin beq bucugunda daha Nigde istasyonunda kahve iciyordum. Sokak

fenerleri yanarken Kayserirde olacagsm.

Bisikletin ilk icads zamanlarsnda ona verilen eytan arabass ismini bu

otoraya saklamak lazimmsq! Otoray, gortintlqte yirmi otuz kigilik bUyticek bir

otobils. Fakat ikisi arassnda adeta nalsnls adam ile patenli adam farks var.

OtobUsun mUtemadiyen taq1a, toprakla boguqmassna mukabil otoray, cilals raylar

Uzerinde yag gibi kaysyor.

Ulukiqla ile Kayseri arassnda gUnde iki sefer yapan bu arabalarsn, birinci

ve ikinci sinsf yolculars icin, vfortin arkassnda dart maroken koltugu, came-

kanls bir kaps ile buradan ayrilan geri tarafinda da yirmi otuz kiqilik kane-

pesi var.





BASIC COURSE

Bazi qakaci yolcular ltiks kisma Lortlar Kamarasi, btekine Avam Kamarasi

adini takmiqlar.

Bu otoray, yollari Sdeta gocuk oyuncaOina cevirmiq. Mese15, Kayserili'ler

bizim Ada vapurlari biletinden daha ucuz bir para ile gtintibirliine Bor bahce-

lerinde e4lenme4e gidiyorlar.

Bu seyahat, artik yolculuktan usandl§im bir zamana rastlamiq olmakla

beraber, beni atli karincaya binmiq bir bayram cocu§u gibi ellendiriyordu.

Otoray, son derece munis bir dekor arasindan Alp giderken kah makinistin

omuz ba§indan braimuzdeki yola, kah arkaya gecerek ak§am sararip

kizaran ovalara bakiyordum.

Yeni bir icat yalniz manzara1ari ve hayati de4Wirmekle kalmiyor,

duygularimiza, dUnyayi tarzimiza da tesir ediyor.

Re§at Nuri GUntekin
(Anadolu Notlari - 1958)

Kayseri Meydani.
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Ni4de -- Kayseri

etek

Mime

secmek

kLyafet

tasvir

esnaf

maksat

man zum hikAye

kudret

koyun

tapu senedi

konaklamak

gocmek

icat

alet

nalin

paten

mutemadiyen

cilall

ma.zoken

usanmak

gUnftirli/ine

atlikarinca

munts

testr etmek

skirt, edge (of a city)

mass, mound

perceive, distinguish

attire, costume

describe

tradesman, artisan

purpose

story in verse form

power

bosom

title deed

to stop over

to emigrate

to invent

instrument, tool

sabot, wooden shoes

roller - skates

incessantly, continually

polished

Morocco leather

to be weary of, to be tired of

for the day

merry-go-round

friendly, charming

to affect

78



BASIC COURSE UNIT

DM' VE ISaMLWIN TEMELLERI (*)

Acaba, Uzerinde ya§adigimiz bu dilnyayi kim yaratti? Mne§i, ayi,

yildizlari, insanlari kim yaratti; bunlari kim yoktan var etti? insanlar,

cok eskiden beri bu sorulari kendilerine soruyorlar; fakat bir turlil bun-

lara kar§ilik bulamiyorlardi. Uzun bir sure hep boyle diA§Untip durdular.

Etraflarina bakip ara§tirdilar. Yer, gOk, ay, gfte§, §imqek neydi? Yoksa

bunlarin her bin ayri ayri birer Tanri mlyd1?

Insanollu, bu varliklari kendine gore buluyordu. Onlardan

korkuyor, cekiniyordu. Bu yilzden onlari kutsal saylyor, onlara kar§i cok

saygili davraniyordu.

BOylece bircok Tanriya birden inanan insan topluluklari ortaya

0 zamanki insanlara Ore, yerylizlinde bircok Tama vardi. DiAnyada olup

bitenleri bu Tanrilar idare ediyorlardi. Her Tama ayri bir iqle ugra§i-

yordu. Sava§ Tanrisi, RUzgar Tanrisi, Deniz Tanrisi, Mzellik Tanrisi gibi

bircok Tanrilarin varliglna inanlyorlar ve onlara tapiyorlardi. Bu inaniq,

yftyillarca gitti.

Insanlar 3erek dine nasil ulaqtilar?

Fakat bir zaman geldi ki, bu yanli§ inanca saplanmi§ insanlarin arasinda

duygulu, akilll, yilksek yarat111§11 ki§iler belirdi. Bunlar, insanogullarina

dogru yolu gOstermek istediler. Onlara, "Hy insanlar, bu sizin tuttugunuz yol

yanli§tir. Yerde, gOkte olup bitenleri Ormayor musunuz? Bunlardan ibret

almiyor musunuz? Hire, bu sizin taptiginiz varliklar gercek Tanri olabilir

mi? Bu kadar cok ve ce§itli Tanri olsa ortalikta dirlik dUzenlik kalir mi?

Biz, size acikca bildiriyoruz ki, Tanri birdir. Her §eyi yaratan, yoktan

var eden O'dur. O'ndan ba§ka hicbir Tanri yoktur; olamaz da. Bizler de yike

Tanrinin, sizin aranizdan sectigi kullariz. Sizlere iyiyi, guzeli, gercegi

ogretmek icin Onderdigi peygamberleriz," dediler.

Insanlarin bir kismi bu s'Ozleri iyi kar§iladilar. Bu sftleri soyliyen-

leri, kendilerine dogru yolu gosteren birer kilavuz olarak benimsediler;

peygamber olarak tanidilar. Onlarin gosterdigi yoldan gittiler. Bir kisim

insanlar ise, onlara inanmadilar. Yine yanli§ inanclarinda ayak dirediler.

Fakat sonunda §u dilOnce Ustun geldi: "Bu varliklarin bir tek yaratani var.

Her §ey onun buyruguna baglidir. Bu bir tek Tanriya inanacaliz, O'nu seve-

cegiz. Kullugu yalniz o'na yapacagiz." fqte gercek din de buydu.

(*) Milli EUtim Bakan1141 Halk Ettitimi Yavinlari'ndan alinmiqtir
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TURKISH

din

temel

yaratmak

ara§tirmak

twirl

cekinmek

kutsal [mukaddes]

davranmak

saygi

idare etmek

ulaqmak

saplanmak

belirmek

secmek

kul

gercek [hakikat]

peygamber

kilavuz

buyruk

ba§li

l r
,1,111111".

religion

foundation

to create

to search thoroughly

god

to draw back through fear, scruple,

or dislike

sacred

to behave

respect

to govern, to rule

to arrive at

to be stuck in

to appear

to select

creature of god (man)

truth

prophet

guide

command

depending on

Sultan Ahmet Camii
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BASIC COURSE

Bu din, ilk peygamberlerle birlikte gelipleye ba§ladi. Sonra Musa

peygamberle Musevilik, Isa peygamberle Hiristiyanlik ve son peygamber Hz.

Muhammedin elqiligiyle de Maslamanlik ortaya qikt1.

Batan bu dinlerin temel inanqlari birbirine uyuyordu. Hemen her zaman

peygamberler, Tanrinin elcileri olarak, insanlara Tanrinin birligini anlat-

mi§lardi. O' nun, bu evrenin tek yaratani ve gerqek sahibi oldugunu 6gretmiq-

lerdi. Hepsi de insanlara tek dogru yolu glostermi§lerdi.

Hazreti Muhammed, peygamberlerin en sonuncusu olarak geldi. Tanrinin

buyruguyla 0 da elcilik gftevini yapti. Maslamanligi yaymaya, 6gretmeye

9all§t1. islamligin esaslarini anlatti. Islamlik bayak bir din haline geldi.

Bugan danyanin 9e§itli bedgelerinde be yaz milyondan fazla Masluman yaqamak-

tadir.

Maslamanligin dayandigi esaslari bgrenmek, her MUslaman iqin din bor-

cudur. Bu esaslar nelerdi? Bunlari biliyor, taniyor musunuz?

'OntiMLisltimanla.ra.n iki

Maslamanligin iki y6na vardir.

Birincisi Tanriya inanmak; O'na kulluk etmektir. fkimuisi de Tanrinin

yaratt24l ba§ka insanlarla iyi geginmektir. Bu ikisi birlikte yurarse,

Maslamanlik tam anlamlyla gerqekle§mi§ olur.

Bu yace dine bagli olanlar, bir yandan Tanrinin buyruklarini yerine

getirecekler; 25bar yandan da kullarin haklarini koruyacak, onlarla iyi

gecineceklerdir.

Yaptigimiz ibadetlerde de bu iki ybn yok mudur? Ibadetlere bir bakarsak,

bunlara.n bir ka.smina.n yalna.z Tanra.yla kul arasinda oldugunu gbraraz. Tanriya

kulluk etmek, O' nun buyrugunu yerine getirmek icin namaz ka.lar, oruc tutariz.

Gacilmaz yetiyorsa zekat veririz, hacca gideriz. Burlier]. yapmakla hem Tama

buyrugunu yerine getirmi§ oluruz, hem de ba§kalarina yard= ederiz.

qbyle ki: Zekat ve hac, Maslamanlar arasa.ndaki sevgiyi ve bagliligi

arta.ra.r; =lam birbirlerine karql saygila. ka.lar. Varlikli olanlarla yok-

sullara yaklaqtirir. Demek ki insanlara yararli olmak, onlara

yard= etmek, dinimizin en baqta gelen, en bnemli iki ybnanden biri oluyor.
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TURKISH

geliqwex

uymak

evren [eAinat]

Orev [vazife]

yaymak

dayanmak

yin [istikamet]

gecinmek

yuce

ibadet

yarar

zarar

iman

bz

ilke

madde

welek

ahiret gUnti

kader

karpllk bulmak

dtiOnUp durmak

bir iqle 4raqmak

ibret almak

dirlik dUzenlik

ayak diremek

buyruk yerine getirmek

hesap sormak

to develop

to fit

universe

duty

to spread

to rest on

direction

to get along with

great

act of worship

use

harm

faith

core

principle

article

angel

Doomsday

destiny

, ,o
*. .

Bursa, Ulu Camiden (1312)



BASIC COURSE

Peygamberimiz Hz. Muhammed, "insanlarin en iyisi, balkalarina en cok

yararli olanidlr. En kattisti ise en zararli olanidir." diye buyuruyor. fqte

bu dilOnceye ba011 kalarak iqlerimize ybn verirsek, gercek insan ve gercek

MUslUman olabiliriz.

Islam inancinin ilkeleri

Mslumanligan temel inanci qu sbzde toplanmiqtir:

Its ilahe illallah MuhammedUn resulullah." B, "Allahtan bagka twirl

yoktur, Hz. Muhammed O'nun kulu ve elqisidir." demektir. Buna, imanin eati

de denir.

Peygamberimiz, dinimizin ilkelerini biraz daha aciklamiq, qu beg maddede

toplamiqtir..

1. Allaha inanmak,

2. Meleklerine inanmak,

3. Kutsal kitaplara ve bu dbrt kitaptaki peygamberlere

4. Ahiret gunUne ve o gtin bizden hesap sorulaca4ina inanmak,

5. Kadere (iyilik ve kottAlWin Allahin bilgisi ve yaratmasiyle oldu4una)

inanmak.

1

as tt

re),.4?

4-

Edirne Sultan Selim Camiinden (1522)
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TURKISH

Topkapi Sarayindan (XVI. Vazyll)
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BASIC COURSE

MEMLEKET tSTERIM

Memleket isterim:

Gok mavi, dal yeqil, tarla sara. olsun!

Ku§larin, ciqeklerin diyari olsun!

Memleket isterim:

Ne ba§ta dert, ne gantilde hasret olsun!

Karde§ kavgasina bir nihayet olsun!

Memleket ister:1-1:

Ne zengin fakir, ne sen ben farki olsun!

Klq gUnti herkesin evi barks olsun!

Memleket isterim:

Yaqamak, sevmek gibi gontilden olsun!

Olursa bir gikayet, 61Umden olsun!

C. S. Taranci

(1910 - 1956)
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TURKISH

I. dal branch

tarla field

diyar realm

dert trouble

heart

hasret yearning

kavga quarrel

nihayet finally

qikayet complaint

ev -bark sahibi olmak

a. Gbk herzaman mavi olsa dal yettil olur mu?

b. pi,: nelerin hasretini geklyor?

c. tngilizce "heart" sbzUntln karq11141 olarak TUrkce

ne sbzler biliyorsunuz? Ayr111klarInl belirten

drnekler verin.
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BASIC COURSE

NASREDDIN HOCA FIKRALARI

TAV§ANIN SUYU

Hocanin pazarda her zaman kendisinden all§-veriq ettigi

bir ki5y1U, bir gun hatirini sormak igin evine u§radi, hediye

olarak da kbyde vurdulu bir tav§ani getirdi. 0 ak§am hoca

misafirini agirladi, guzel bir tav§an ha §lamas ikram etti.

Ertesi gun Hocanin evine yabanci bir misafir geldi. Tav§an

getiren k6yldnun day's' old4unu sbyledi. Hoca nezaketen onu da

eve aid'. Tav§an gorbasi gikardi, misafirini a4irladi. I'ki gun

sonra tanimadigi bir adam daha kapisini galdi, tavgan getiren

kaylfintin amcasinin bacanall oldugunu soyliyerek kurulu sofraya

oturdu. Hoca hemen adamin antine bir kase su getirdi.

"Bu da ne?" diye sorunca:

- Ne olacak, dedi, tavqanln suyunun suyunun suyu.

Selguk gini orneklerinden
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TURKISH

a. tavqan Hare

misafir ailirlamak to treat with marks of respect
and distinction (guest)

ikram etmek to offer

corba soup

bacanak husk end of one's wife's sister

kase bowl

haqlama stew

ii. a) Hikayenin beina anlatin.

b) Konuqma dilinde uzak akraball§i nasil belirtebilirsiniz?

Aier,..4101111

APPI.111116.._
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BASIC COURSE

II.

Hocanin evine h].rslz girmiqti. Hoca bir patirdi duyarak

korkuyla dolaba saklandi. Evi bo4 zanneden hlrsiz da rahat

rahat aradi. Ama para eder bir qey bulamadi. Sonunda dolabi

acinca Hocayla kargilaqti. Once korktu sonra bakt1 ki hoca

ondan korkak.

Lie arlyorsun orada? diye sordu. Hoca hic bozuntuya

vermedi.

sorma dostum, evi bombo§ buldu§unu gbrdilm de

utancimdan buraya saklandim.

PI
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TURKISH

patirti a tapping sound

dolap closet

korkak coward
utane shame

II. bozuntuya vermemek

a) Hazer cevaplik nedir?

b) Bu fikrayi tekrar anlatin.

c) "utane" -"utanmak" tan geliyor - Benzer 5rnekler verin.

kit

Karag5z
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BASIC COURSE

Hoca gece karisiyle konuprken: "Yarin sabah hava ya/murlu

olursa oduna, olmazsa qifte gidece/im" demi§. KarLsl: "Arran

Efendi linpa1lah' deme§i unutma "diye hatirlatml§. Ama Boca

aldirmami§.

Sabahleyin §ehirden dipri qikinca bir sUril sipahiye ras1amiq.

Bunlardan biri degirmenin yolunu sormu§. Hoca omuz1arini silkerek

"bilmem" deyince askerler kizip Hocay]. dOvmilq, "Yuril, du§ Ontimilze

de yolgbster"; diye itiklemi§ler. Ya/murda, yaqta Hoca onlari

de§irmene gbturmi1§.

Gece yams]. yorgunluktan bitkin eve dontip kaplyi qalmaga

baqlamiq. Karisi: "Kimdir o..." deyince Hoca: "Aq, karlci/im,

"Ac, karici§im, tn§aallah benim! "demie.

-g1.57t7120t±L-LitA*WWWF.W.A
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TURKISH

sipahi cavalry soldier

raslamak, rastlamat to encounter

delirmen mill

omuz siIkmek to shrug one's shoulders

di5vmek to beat

iteklemek to manhandle

bitkin exhausted

II. anUne dtivek

III. HInpallah" ne demektir? Bu hikaledeki onemini anlatln.

Istanbul, nstem Pap Camiinden (1561)
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BASIC COURSE

IV

Hoca bir gun hamama gider. Hamamcilar Hocaya

peqtemal bir de eski havlu verir, hire saygl Oster

Hoca bir qey soylemez. gikarken on akce birakir.

hem qapr hem de sevinirler.

bir eski

mezler.

Hamamcilar

Bir hafta sonra Hoca yine bu hamama gelir. Bu sefer

hamamcilar son derece saygi g5sterir, sirmali havlular,

ipek peqtemaller verirler. Hoca yine bir qey sbylemeden

qikarken bir akce birakir. Hamamcilar bu sefer paranin

az114ina kizar, "Hoca! Bu ne?" diye sorarlar. Hoca: "Bunda

qa§ilacak bir qey yOk,," der, "Bugtin verdi4im bir akce gecenki

hamam iiindi. Gecenki de bu g4inkti hamam icin."

4

Iznik, Yeqil Camiden (1391)
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TURKISH

I. peqtemal

havlu

saygl

ak9e

pqmak
sirma

bath wrap

towel

respect

old Ottoman coin

to be surprised

silver gilt thread for embroidery

II. Bu fikrada ne anlatilmak isteniyor?
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BASIC COURSE

v.

Hoca bir giro pazara gidiyormuq. Mahallenin qocuklari

on para vermeden dtidtik ismarlamiqlar. Hoca pepsine, "Pdki,
peki," demiqe lqlerinden biri, "§u parayi al da bana da bir
dunk getir,"

gocuklar akqam Ustil hocanin yolunu beklemiqler. phre
gelince etrafini almiqlar: "Rani, Hoca Efendi, bizim

deyince Hoca para veren qocuila dildt4i1 uzatarak:

"Parayi veren dfid114151 qalar"

BogazkOy, Yaziliknya
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I. mahalle residential quarter

&Wilk whistle

ismarlamak to order from

sipariq an order placed

hani what-about?

uzatmak to extend

yolunu beklemek

etrafini almak

III. "Parayi veren ddü galar" sbel bir atasbal olmuqtur.

Agiklamak icin brnekler verin.

4111h-adll

116..._--memilr.

Asem....A11111111.
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BASIC COURSE

pasrettin Hoca Fikralarindan:

YAZISIZ MEKTUP

Derler ki: "Dt141.1n var falanca yerde.

Kazanlar dolusu pil5vla zerde!

Galiba §imdi de yemek zamani..."

GOrmeyin Hocadaki heyecani.

Bir anda zihni allak bullak olur.

Ne yapsa da gitse (Milan evine?

DUOInUr taqinir, careyi bulur.

cabucacik bir zarf alir eline;

All al moru mor, kapiya damlar.

Acip ne istedi4ini sorarlar.

-"Bir mektubu var da ev sahibinin;

Onu getirdim..." "Eh! Buyurun,

Sirtinda samur bir }dirk, gortintir ev sahibi.

Hoca zarfl eline tutuqturdu4u gibi

Geyer kurulur sofranin ba§ina;

calakaqik dalar dultIn

Adam bakar bakar zarfin Ustnne;

Sonra Hocaya der ki: "Yahu, bu ne?

Dzeri yazili devil bu zarfin."

Hoca icine gamillUp hoqafin:

-"Aceleye geldi, der, of buyurun;

Iqi de yazili delildir onun."

97
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TURKISH

I. falan, falanca

zerde

al (cp. aggi)

gomillmek

all al moru mor

dtiOntlp taqinmak

zihni allak bullak olmak

kapiya (eve) damlamak

eline tutulturmak

kurulmak

calakalik dalmak

yahu

such and such

dish of sweetened rice colored
with saffron

cooked food

to be burned in

Hileayeyi kendi semlerinizle anlatin.

"Bir Kervanin Yolda istirahati"
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TURKISH

ATASOZLERI

Acele iqe §eytan kariv.r.

Ac tavuk dWinde dam gorft.

Akacak kan damarda durmaz.

Akilli duritinUnceye kadar deli gala gecer.

Akilsiz ba§in cezasini ayak ceker.

Anliyana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

4.11/a Ba/dat uzak devil.

ok geri donmez.

Aya/ini yorganina Ore uzat.

Az tamah cok ziyan getirir.

Baca i/ri olsa da dumani dogru cikar.

Bal tutan parmagini yalar.

Balik baqtan kokar.

Bedava sirke baldan tatlidir.

Beq parmak bir olmaz.

Bir kilitUntin seksen mahalleye zarari dokunur.

Bir cicekle yaz olmaz, olursa da haz olmaz.

Bir elfin nesi clkar, iki elfin sesi

BugUnUn i§ini yarina birakma.

Btilliilu altin kafese koymu§lar, 'Ah, vatanim' demiq,

BUyilk bin derdi btlyUk olur.

Biiytik lokma ye, btlytik sbz soyleme.

Can cikar huy cikmaz.

calma kapiyi calarlar kapini.

cok bilen cok yanilir.

ctirtik tahtaya ayak basma.

Da/ data kavu§maz, insan insana kavu§ur.

Damlaya damlaya gin olur.

Dani§an da/i aqmiq daniqmayan yolda §api7

Davulun sesi uzaktan hoq gelir,

Denize dtiqen yilana sarilir.

Dogru sbyleyeni dokuz koyden kovarlar.

Dost lie ye :Lc, alig veri§ yapma.

DUlmez kalkmaz bir Allah.
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TURKISH

(rilya)

saz

ok

yorgan

tamah

ziyan

baca

yalamak

bedava

sirke

bal

haz

huy

cUrilk

daniqmak

sarilmak

kovmak

111.111killow,

100

dream

musical instrument

arrow

quilt

greed

loss

chimney

to lick

gratis, free

vinegar

honey

pleasure

peculiarity

unreliable

to consult

to grab

to expel, to chase away



TURKISH

Eski dost dil§man olmaz.

Eski hamam eski tas.

Et tlrnaktan ayrllmaz.

Evdeki hesap carliya uyma?"

Garip ku§un yuwasini Allah yapar.

Gelen geqer, konan Ocer.

Gemisini kurtaran kaptan.

GOrtinen kay kilavuz istemez.

GU111 seven dikenine katlanir.

Hamama giren terler.

Her koyun kendi baca4indan asilir.

Her kafadan bir ses cikar.

Herkesin bir derdi var, de4irmencinin de su.

Iki cambaz bir ipte oynamaz.

tki karpuz bir koltu4a siOmaz.

t§leyen demir 1§11dar.

It tiriir, kervan yi rtir.

tyi olacak hastanin hekim aya§ina gelir.

Kargayl besle gOzunti oysun.

Karga karganin gOzUnu oymaz.

Ka§ yaparken gOz qikarma.

Kazma kuyuyu, kendin du§ersin.

Kedi yeti§emedi4i ete, 'murdardir' der.

Kendi

Kesemedigin eli op.

Kismetinde varsa ka§14inda gikar.

Kom§unun tavuilu kompya kaz OrtinUr.

Korkak bezirg8n ne k5r eder ne zarar.

Koyuna zorla gOnderilen kbpekten fayda beklenmez.

KOpeksiz kbye kurt gelir.

Kbpe4i OldUrene stirtitUrler.

Kbprilyti geqinceye kadar ayiya day]. de.

Kulun ded4i olmaz, Allahin dedii i olur.

Kurunun yaninda ya§ da yanar.
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TURKISH

tLrnak finger or tae-nail

kllavuz guide

liken thorn

terlemek to perspire

de4irmen mill

canbaz, cambaz acrobat

ip rope

karpuz watermellon

koltuk under one's arm, (also armchair)

Urmek tc, bark

beslemek to feed

oymak to scoop out

kag eye-brow

kaz goose

kazmak to dig

murdar defiled

bezirgan (archaic) merchant

kurt wolf

slirilmek to drag
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torbaya girmez,(Alemin a2 z1. cuval deOil ki ba§layasln.)
Vakirdi ile piny olmaz.

Minareyi Galan kilifini hazirlar.

Mum dibine vermez.

Ne ekersen onu bicersin.

Ne fol var, ne yumurta.

Ofkeyle kalkan zararla oturur.

Para ile de4i10 sera ile.

Sabrin sonu selgmettir.

Sabreden dervi§ muradina ermig.

Saber ile dut yapra§1 atlas olur.

Sakinan goze Op batar.

Sakia samani, gelir zamani.

Sel gider kum kalir.

Selam verdim, borclu ciktim.

Senidki can da benimki patlican ml?

Sert sirke kendi kabina zarar verir.

Sona kalan dona kalir.

Son piqmanlik ele gecmez.

Sft gilmtipe sUkat altindir.

Su uyur, dtigman uyumaz.

Suyu dolduran da bir, testiyi klran da.

suket ikrardan gelir.

Siltten yanan yo§urdu tiffirtip icer.

Tavgana, Ikac', taziya 'tut' demek.

Tavqan data kUsmilq dalin haberi olmamiq.

Tekkeyi bekleyen corbasini

Tok acin halinden anlamaz.

Ummadi4in taq baq yarar.



TURKISH
lakirdi talk

torba cloth bag

bicmek to reap, to cut out

fol nest-egg

saber patience

murada ermek to have one's prayers answered

dut

sakinmak

OP
patlican

stkat

testi

ikrar

Uftrmek

tav§an

tam.

kilsmek

tekke

ummak

yarmak

aL

mulberry

to take care of oneself by standing
out of the way

chip, straw

egg-plant

silence

water-pitcher

admitting

to blow

hare

hound

to be cross with

shrine

to expect

to split

t
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TURKISH

Uzilm tiztime baka baka kararir.

Uzlimil ye balini soma.

Var mi pulun herkes kulun, yok mu pulun, cehennemdir yolun.

ya0murdan kacarken doluya tutulma.

Yavuz hirsiz ev sahibini bastirir.

Yuvarlanan tal yosun tutmaz.

Zararin neresinden dftsen kardlr.

Istanbul, Mihrima Sultan Camii (1550)
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TURKISH

dolu, tolu hail

yavuz bold

yosun moss

kar profit

zararl dokunmak to cause harm



BASIC COURSE

GAZETECI:

BEYAUBEY:

GAZETECI:

BEYA6ABEY:

KAHVECI:

BEYA6ABEY:

KAHvEcININ
cIRA6I

BEYA6ABEY:

K. gIRA6I:

BEYA6ABEY:

K. gIRA6I:

BEYA6ABEY:

KAHVECI:

BEYA6ABEY:

KAHVECI:

K. IRA6I:

BEYA6ABEY:

KAHVECI:

BEYA6ABEY:

KAHVECI:

Ki5qEsAqI

(Piyes bUtilniyle bir mahallenin sokailinda gegmekte
ve mahallenin 24 saatlik hayati, insanlari anla-
tilmaktadir. Bu oyunda mahalle kahvesi bnemli bir
yer tutar.)

BIRtNCt PERDE

-641eden evvel-

-Yaziyor! Kocasini vuran kadini yaziyor!

- (Seslenir) Gazeteci!

-(Gelirken) Tanin, Tasvir, Vakit, Cumhuriyet..,

- (Parayl verirken) Ver bir Cumhuriyet... (Gazeteci gider.
Beyalabey gazeteyi karigtirir.)

nasil, anya? (Sigarasinin dumanini savurur.)

-tngiliz'lerle anlagma yapildi; FransizIlarla de konuguluyor:
Lakin do4ru dtrtst hicbir §ey yok yazilan...

: -(Yahveleri getirir) Beyabey, hog geldin!

-Hog bulduk, Nuri. (Gazeteyi igaret ederek) Ilk sayfada kocaman
harflerle cinayet... Gazetelerin de tads tuzu kalmadi...

-Havadis bizim mahalledet Macit Bey...

-(Gazeteyi birakir) Eee?...

-Sizlere 5m Ur!

Etme yahu?

-Kalender adamdi... Allah rahmet eylesia

-cok a41r diyorlardi...

-tnme indi adamcaliza...

- Birdenbire

-Kadin Okertti onu: vir, vir, vir...

- Yok Beyabey, yag yetmig, ig bitmig... Kac senedir onlar kart koca.
Hem, rahmetlik, 5yle senin dedi4in vir virla cokecek adam de4ildi.

thtiyarladi...

-Caruso, damla damla su bile kayayi oyar. Sen bakma onun son hasta-
li§ina Kadin Okertti onu. Vah vah! Allah rahmet eylesin.
Ne iyi adamdi!

- "Reis!" diye catbird]. Beni... "Reis:" Ben de ona bizim esnaf
diliyle patron derdim. Macit Bey gitti, bizim reislik de gitti.
Mahallenin tads tuzu kalmadi... Eh, bu kadarmiq onun da kismeti.
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I. qirak

ka3ender

inme

Okmek

apprentice, novice

carefree

stroke, paralysis

to collapse; to be prostrated
by age, grief, etc.

vir vir etmek to nag

oymak to carve out

II. Deyimler

Taft tuzu kalmamak

Sizlere &Mir

III. Piyesin bu kisacik parcaslnda kimlerle karplaqiyorsunuz? Sahneyi

anlatin.
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StNEKLt BAKKAL SOKAGI

(Sinekli Bakkal romaninda istanbul'un ikinci
AbdUlhamit devrindeki hayati anlatilmaktadir.
Okuyaca4iniz parca bu romanin bapd1r.)

Bu dar arka sokak bulundu4u semtin adinl almiqt1r:

-Sinekli Bakkal.

Evleri hep ahqap ve iki katli. K5hne catilar; karlidan karqiya biribiri-

nin Uzerine abanir gibi uzantalq eski zaman sacaklari. Ortada baqtan baqa

uzanan bir aralik bir gecit olacak. Do4uda, betide, bu aralik, ren.cten renge

giren bir lqik yolu olur. Fakat soka4in yanlari her zaman serin ve loqtur.

baqinda durup bakarsaniz her pencerede kirmizi toprak saksilar

ve kararmiq gaz sandiklari gortirstinft. Saksilarda al, beyaz; mor sardunya,

kUpe cice4i, karanfil. Gaz sandiklari da obek obek yeqil fesleqen ile dolu.

Ta kbqede bir mor saIkim cardaga, altinda civarin en iqlek ceresi vardir.

BUttin bunlarin arkasinda tiyatro dekorunu andiran beyaz, uzun, ince minare.

SUrUlt1 kafeslerin arkasinda kocakari baqlari dizili. Arada dikiqlerini blrakLr,

pencereden pencereye bagara ba4ira dedikodu yaparlar. Sokakta aya41 takunyall,

bay. yazma OrtUlti, eli bakracli kadinlar cereye gider, gelirler. SacIari Eki

argult1 kiz cocuklari, kap]. eqiklerinde ciOner; cakgiri yirt7,k, yalinayak,

bags kabak ollanlar kirik taqlar arasindaki su birikintileri etrafinda Omelmiq,

katlittan gemi yftdUrtirler.

Burasi diAnyanin herhangi yerindeki bir fukara mahanesinden cok farkli

Mahalleli orada muhabbet eder, konuqur, kavga eder,
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I. semt

ahqap

Maine

cati

abanmak

ev sacaklari

keener

loq

saksi

sardunya

cape

karanfil

bbek

fesle4en

mor salklm

cardak

takunya

bakrac

eqik

sakiz giOnemek

cakqlr

baqikabak

yalinayak

comelmek

muhabbet etmek
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region, neighborhood, quarter

house made of wood

antiquated

roof

to push with the weight of
one's body, to lean forward

eaves

arch, aquaduct, vault

gloomy, dark

flower-pot

geranium

fuchsia

carnation

heap. mound

sweet basil

wisteria

trellis, bower

sabot

copper bucket

threshold

to chew gum

trousers secured round
in folds and sewn to
leather boots at the

bare-headed

barefoot

to squat

to chat

the waist
light
ankles



BASIC COURSE

MAKEDONYA

Elbasan ve Gariceye gidiyoruz. qimdi Arnavutluk'ta guvenlik var. Da§lar

durulmu§ ve tUfek duvara asilmiqt1r. Elbasan'a doilru yirmi beq otuz kilometrede

telefonlu bir jandarma karakoluna rasliyornz. Turk ve Bulgar delegeleri, dart

kiqi iki otomobille yolculuk etmekteyiz.

Iqkombi °vas]. bomboqtur. Bu verimli toprah nufus, kurutma ve sulama

beklemektedir. Sirtlarda tek evler var. Arnavut yuvasi, hep yUksekte ve bir

ba§lnadir.

Arasira, zeytin korularindan geciyoruz ve bilytk bir zeytin ormanl icinden

Elbasan'a giriyoruz.

Elbasan'dan sonra tirndkla yolunmuq gibi ciplak da4lar, geri kalmiq mem-

leketlerin baqlica ayirmaclarindan biri olan a4ac dUqman1111...

§urada, burada kirmizi, beyaz ve kara giyinmi Arnavut erkek ve kadinlari,

gelincik guruplari gibi duruyor. Tiran'da hemen herkesin bildi§i TUrkce, bir

kaynak suyunun biti i gibi, bozula bozula sanUyor.

Sert bir yokuqtan sonra Ohri galtrin gardUk. Karqida yUksek volkan topra01,

ustu karla ortUlU, aqa4ida bahar akqaminin gUneqi ve Heybeliada denizinin rengi...

Kenar tepede bir hudut kulUbesi var. Otesi Yugoslavya'dir. Hudut cizgisi

Ohri goltinun ortasindan gegiyor.

* * *

Wrice'ye gece gec vakit geldik.

Wrice ve fqkodra Arnavutluqun en bayindir iki ehridir.

Florina'dan SelL ' e giden trene yetiqmek icin yarin sabah erken kalka§lz

ve Makedonya da4larini Makedonya, Osmanli. r!altanatinin korkunc keli-

mesi ve aci anisi!

Hic garmed4im Selanik icin icimde merak ateqi yanlyor.

Sabahleyin yabani da2jlari tirmandik. Tepelerin bir danUq noktasinda, tren

gecit yerlerindekine benzer bir tahta kapi vardi: Yunan sinirindayiz. Bu

tahta parcasi bir memleketin sonudur.

Bir Arnavut diyor ki:

- Bize eski zamandan bahsediyorsunuz. §imdi otomobile binsem, on saat

sonra sinirdayim. Kara listeler, gUmruk, paqaport, karqima aqilmaz bir duvar

ciklyor. tmparatorluk devrinde kollarimi sallaya sallaya Mekke'ye Basra'ya

ve Erzuruma kadar giderdim.
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BASIC COURSE

Son sert bir ciki§, Makedonya da/lari Ustilndeyiz. Bahar azala azala,

a/War ciplaklagarak ve karalaqarak, kiq ormani icine girdik. Taze harlari

ci/niyoruz. §imdi buradan Florina ovalari, bir tayyareden gibi gbrUntlyor.

Kapkara ormandan, yemye§il bahara do/ru iniyoruz.

Sirtlardan birine bir kdy si/inmiy; bUttln bacalari tuttlyor. Bu bir

Bulgar kOyildtr ve bir Rum papazin eline verilmiqtir.

to Makedonya meselesit §imdi bu meselenin icinden, tipki bu da/dan

iner gibi, oyle kolay geciyorum.

Makedonya, Makedonya, o korkunc isim, bu gftel ve sevgili tabiati nasal

hatira getirebilir? Karadeniz tabiati bundan bin kat daha korkunc de/il midir?

Aqa/iya bakiyorum. Sirplar onilnde geri gelen ordu, o zaman bu yol olma-

dill icin, igte bu da§larin bo/rilne sakianip kalmiqti. Bataklik ve camur vardi.

Askerler at le§inden at le§ine basarak yilrilmekte idiler. Sabahleyin biltiln

Osmanli ordusundan, birlikte gotilrillebilecek bir tek da§ topu. Subay koca

Osmanli imparatorluk ordusunun bu tek topuna hareket emri verW,.

§imdi o topraklarin UstUnde bahar, bir gill gibi, bir karanfil gibi aciyor.

Makedonya da/larinin eriyen karlarinin serin sulari, bu 01101 acisini

anlamadan akiyor. Kim bilir nereye, Adriyatille mil bizde bir damla tuzu

kalmiyan imparatorluk denizlerinden hangisine?

Geng cocuklar, bu sular gibi, okadar yeni, okadar tasasiz, eski da§lara

yeni ya§an karlardan doquyor.

Her adimda bir kalp kirili birakiyorum.

* * *

Florina art.k Turk de§ildir. quxadan, buradan, Turk evinin bir duvar

parcasi, bir kerric penceresi, kirli camagirlar gibi sarkiyor. Arap harfli

Florina badana edilerek Rumcasi yazilmiq. Yeni yazinin cercevesi altinda

eski yazinin badanasi, akmiq bir kan gibi kurumuqtur.
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Makedonya

raslamak, karqilaqmak

ova

sort

koru

zeytin

tirnak

yolmak

ciplak

ayirmac

bozulmak

kulUbe

cizgi (hat)

sinir (hudut)

bayindir (mamur)

any. (hatira)

saltanat

aqmak

gi4nemek

si4inmak

batakllk

damla

tasa

kerpic

sarkmak

badana etmek

cerceve

run into

plain

slope

orchard

olive

nail

pluck

nude

characteristic

to be spoiled, corrupted

but

line

frontier

developed

memory

Ottoman reign

to go over

tread over

to take refuge

swamps

drop

care, concern

sun-dried bricks

hang down

whitewash

frame

SORULAR: 1. Rumeli nerededir?

2. Yazar buralari gezerken aklindan neler geciriyor?

fi
k
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LEYLEK

Gegen On sokakta, gingeleri mor ye keskin yapan bir Afrika guneqi aydin-

liganda yUrtirken, birden damlar tarafindan gelen bir leylek gagasi tikirtisile

durdum.

Yillardanberi bzlediLi dust sese kavuqan kulajim, bahtiyar a/izlarin

geniq gtlltls tl ile gerilmiqti. Leylek, yaz meysiminin kuqu deOil, yazin kendi-

sidir. Kirmizi gagasinin takirtisi, sese geyrilmiq bir sicak Temmuzdur. Bir

baca UstUnden ufka gizilen bir leylek qekli, hayale neler hatirlatmaz:

Maviliqi igi bayiltan sonsuz, derin bir gbk; yettil ovada gizlenmiq

beyaz bir qehir; yarasalarin uguqtuqu, kayak a§aglarinin haf if haf if

yeqil bir akqam...

Bleak bir Asya gecesi... Damlarin yan duvarlarina dayanarak, gizli gizli

konuqan ye doqacak baker bir ayi bekliyen karasagli kirmizi dudakli altin ye

mercan gerdanlikli kadinlar, algak bir gece gbqUne serpilmiq btlyUk yildizlar,

btlttln bu yildizlar iginde bir leylegin dtiqUnen gagasi.

Vphesiz leylek9 ressam ye qairi, birtakim kart ik ye gtlzel hayallere

ga§irmak Uzere yaratilmiq bir kuqtur.

Ahmet Baqim

(1884 - 1933)
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I. gaga beak

tikirtl, taklrti rattling sound

kavuqmak reunion

baca chimney

yarasa bat

kayak poplar

gerdanlik necklace

mercan coral

II. ici bayiltan

ingilizcede "Leylek" akla ne getirir?

TUrkqedekine benzer mi?

M.

ii6

rf



BASIC COURSE

B/R Rop OMPIYONASI

Araba, yUrUmeye baqlayinca, elleriyle: Dur! der gibi iqaretler ederek

soluk soluga koqan biri ortaya cikm1qt1.

Acaba, arkadaqi arabaya binmiqti de, o, yetiqememiq miydi? Fakat arabada

ona tanidik Akan, ipretlerine karplik veren olmamiqti. Demir kaplyi kapa-

diktan sonra inzibat vazifesini bitirmiq olan biletqi, bilet alana, almayana,

eliyle durterek soruyordu:

- Bilet, beyim... Bilet almayan... Bilet alalim, beyler...

Tramvaya iqaret ederek koqan adam, Umidini kesmemiqti. Hal g koquyordu.

Tramvay, her vakit kaprti Ustdnde agirlaqirken, bu sefer, inadina hizli

gidiyordu. banki tramvay da gayrete gelmiqti; kOprilyti adeta sekerek gectik,

tramvayda binilecek hal ve inecek de yolcu olmadigi icln Karakby'de durmadik,

Voyvoda yokuqunu tuttuk.

Tramvayin arkasindan koqan adFm da, tramvaya yetiqmeyi aklina koymuq

olacak ki, bUtUn hlzlyla tabanlari

Tramvay yol aldikqa, o, gerilemiyors, bil5kis ileri hamle edip hizini

arttirlyordu.

Vatman, onunla slay ediyormuq gibi, Bankalar iintinde durmadi ve qiqhane

yokuquna tirmanmaga

Inatql adam, hal& tramvayin arkasindan koquyordu ve bUttin tramvay

bu enteresan magi, heyecanla seyrediyordu.

Acaba yetiqebilecek miydi?

Arka sahanligin penceresini aqmiqtik. Ona, ellerimizle igaret ediyor,

bagirlyorduk:

- Ha gayret... Ha gayret... Aman kesilme:

iddiall bir mac, bir yam§ da ancak bu kadar merak ve alaka ile takip

edilebilirdi.

Tramvaydakilerin insafsizligina qaqiyordum. Kimse elini, zil kayilina

g5tUrap qA:miyordu. Zil qekilse, tramvay durur ve koqan adam da yetiqir,

binerdi.

117



Vn

g

'Cy
41

1 ( li J.die"ill-t' 1" 0
to )

4,1, :or ,. 2 t. Z 1 ,,,

1 S' ,;:ii
1-0111A2t

4-
4

p

l'e i i' s \

1

i.:71.

041.0, 1 t.kY "Ir 6 .. t a -i
G

-,.' i' , 8 _.:q r. ciPri,r-, t4:40,4 -, r
4, , \I 4,,,L, -ti,11/4 4 ,- ,c,,,A,R l t

.... t-, 1 "
ti.,11d;' cll'It ";''' 4%,

t. ( ,4

;efi;:4 II? qtv * ,, ',.. ::,. '11; .., , .' Q,, pr

,
r

,
''*

,frte ,

d." °

4

m.

Y,

N14
frite 4j

1,,,r3 A J°
vdi

iov *

ors ;.i

) ; 1r 14I P.11! ; ,, :4_, :41,

'feeif - c' ! ' ,10 1,, 4, r
A ' ' i i IT) ,iq'

0 :7

r 11 q k :r ,;t

, g

, a 4, a
,,4i;0 9 lic'i ...0914N't 4',,

;., ,, '' :-4,,,'}

, 1---ir

,, , ,,, kr ot, i .I,
, v T

e ,

le

c j

:-., 4 es . .... --,,

, 1 , ,

4 . let

/4511,



BASIC COURSE

Fakat herkes, onun kovaslni, ko§arak yeti§mesini, daha dogrusu, yeti§e-

meyip mutemadiyen korasini istiyordu.

Adamda gbps dayanikligina maqallah... 0 dik §i§hane yokuqunu, habire

tirmanlyor. Yoku§un ortasinda durur gibi olmuqtu. Biz, kesildi, qi§ti zan-

nettik. Meter kuvvetini topluyormu§! byle §iddetle ileriye hamle etti ki,

tramvayla arasinda iki metre mesafe kaldi, kalmadi.

Bir hamle daha etse yetigecek. Biz, el cirparak bagirlyoruz:

- Ha gayret... Atli ileri... Yetiqiyorsun. Ha gayret... Herkesin

ytiztine bakarak, kolunu arterek en aqagi sekiz kere sorduktan sonra, bilet

kesme faslini bitiren biletci de alakadar olmuqtu:

Daireyi gecer geqmez duracaqiz...

Yoku§ yukari, vatman vites vermi§ti. §i§hane karakolunun 8nUnde, tramvay,

bir otomobile yol vermek mecburiyetinde kalmiqti. Sarsilarak durduk. Tramvayin

arkasindan calataban ko§an adam, bundan faydalanmak istedi, canini di§ine aldi,

ileri atildi. Elini uzatti, kapinin kenarindaki demiri yakaliyordu.

Tramvayin icindekiler, bir yari kazanmi§ gibi el cirplyorlardi:

- Yap... Ha gayret... Yakala... Atla

Tramvay hallo, heyecandan yerlerinde duramiyor, siki§ikliga aldirmiyor,

sicriyor, tepiniyorlardi...

Fakat vatman da i§i inada bindirmi§e benziyordu. Araba bir an durdu,

vatman, bu gerilemenin acisini qikarmak istiyormu§ gibi eskisinden daha §iddetle

vitesi art]., araba, daireye ok gibi firladi.

Tramvayin arkasindan ko§an adam, geride kalmi§ti. Tramvay halki, vatmana

bilakis yariql hizlandirdigi icin adeta alkiqllyorlardi:

Haydi gayret... Ha gayret...

Fakat adamcagiz bitmi§ti. YilzU morarmi§, burun deliklerini acarak soluyor,

vakit vakit nefesi tikanmi§ gibi agzini aciyordu. Yorulsa da, §i§se de, kesilse

de hakliydi. EmminbniVnden beri ko§uyordu. Voyvoda yoku§u, pek dik sayilmazdi;

Lakin §i§hane yokuqunu, tramvayla yang § edercesine kogarak cikmak, her babayigi-

din yapabilecegi iglerden

Daireyi gectik; artik tramvay duracakti. Tramvay halk3., arabanin durma-

sini istemiyordu. cunkti yariq bitecekti.
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BASIC COURSE

Biletci, zili cektiOi zaman, herkes, yazana burugturarak birbirine

bakiyordu.

Tramvay durdu; kalaball01 yararak esnaf kilikli biri indi. Tramvayin

arkasindan ko§an adam da nihayet yeti§mi§ti. Kapinin kenar demirine

Basama4a ayagini atti; yaza ferahlamiqti. Tramvaydakiler, bir yarlq kazanmiq

koqucuyu alkiqlar gibi el cirpiyorlardi:

- Magallahin var... Yeti§tin ya nihayet... Kayak koqueuymugsun!

Adam, soluk solu4a tramvaya girmkti; biraz dinlensin, nefes alsin, diye

biletci beklemedi, hemen kutu eiinde, yakasina yaraqti:

Bilet... Bilet almayan...

Adam, istemem; der gibi, baqini geriye itmiqti; biletci dikildi:

- Bilet alalim...

Bilet

- Pason mu var?

- Hayir...

- Anafor yok... Bilet...

Adam, derin bir nefes almiqti:

- Bu tramvayda qemsiyemi unuttum. Onu alip inece4im. Biletci, gozlerini

acarak baktl:

- Nasil qemsiye? Siyah miydi?

- Evet, siyah qemsiye... Kemik sapli... Biletci ba§ini salladi:

- Ha! bildim... Ben, onu Eminbna durak yerindeki, kontrol giqesine

biraktim... Git, oradan al...

Zili cekmi§ti. Adam iki tarafina bakindi, tramvaydan sarsak adimlarla

indi, fakat yarayemedi, hareket eden tramvaya bakti, bakti; kaldirimin azerine

Oktil yikildi!

MAHMtTP YESARI

(Mizah HikAyeleri Antolojisi'nden - 1955)
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TURKISH

I.

II.

inzibat

kesilmek, qi§mek

hamle

dUrtmek

adeta

sekmek

dayanikll

sahanlik

insaf

sarsmak

sicramak

tepinmek

ileri atilmak

el clrpmak

babayi/it

kalaball/1 yarmak

anafor

sap

tabanlari kaldirmak

gayrete gelmek

ha -hire

faslini bitirmek

calataban koqmak

canini di§ine almak (takmak)

i§in inada binmesi

acisini cikarmak

yUzUnU buru§turmak

M.P.

to be exhausted

move

prod

almost

to skip, to hop

enduring

platform of a streetcar

mercy

to shake

to leap

to kick and stamp feet

to leap forward

to clap hands

brave

to push through a crowd

illicit gain

handle

Kendinizi (1) Kogan adamins (2) Tramvaydaki bir yolcunun yerine

koyarak hikayeyi anlatin.
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BASIC COURSE

KAYIP CUZDAN

-qimdi, canim, qimdi elimde idi. Vapura binmeden cikardimdi.

kasap bile bozmadi... Gene cUzdana koymuqtum; pek iyi biliyorum...

sonra ben cUzdani nereye koydum... lite; herzamanki yerinde

sol cebime koyarim... Acaba vapura yeti§eyim diye s.ki yUrUyordum..

mu? dU§UrdUm mu? Sen bilirsin Tannin

Ki5yde

Fakat

. Hervakit

. dUgtU

... Bak ill ige! Vergi kglitlari, kay-

nanamin ay11§1, evin kontrati... Benim art banknot... Of... Gene bu sabah

tersinden kalkmiqlz... (Pantolonunun art cebini yokliyarak)... Hay pytan

hay... flkin nerede cikardimdi?... Dur dUqUnelim...

- (Bu aralik ftekinin, berikinin bakti§ini gbrerek) Aman bu herifler

de...

- (Ceplerini bir daha arayarak) Yo... k... Yo... k... Yok; ya daqUrdUk,

ya kaptirdik... Mutlaka cikarken... Sanki baskiya girmigiz gibi... De§11

cUzdani, insanin cilerini si5kUp alsalar duyulmiyacak...

- (Dilenci cocu§u yiligarak): Beyfendi, inqallah bulursun...

- §imdi...

(Hamal hizla gecerek); Vardal...

(Di§lerini sikar):

- §imdi...

- (Otomobil kalin kalin fterek);

- (Duvara dayanarak)... Kelle gastUrUyor sanki...

(Bir omuz; h5la is cebinde tuttugu elini birdenbire cikararak):

Ohal...

- (thtiyar bir kadin): Baksana o§lum, Kabasakala buradan gidilir mi?...

- ?...

- (Gezgin kitapci): TUrkce, arapca, almanca, fransizca Mretiyor,

kirk paraya...

- 4108 ?Oil,.

- Acibadem kurabiyem...
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BASIC COURSE

?... ?...
- (fki tic tanesini birden uzatarak, cabuk cabuk) : Baston, baston.

9

- (Dostlardan biri): Ne oldun? Bin :fey mi var?

- ;Kizgin): ClAzdani kaybettim...

- Nerede?

- Canim, cebimde

- tyice aradin ma.? Teraqla insan...

- Bir saattir ari.yorum, harigi telfiq?...

- cok bir qey var miydi?

Vardi ya...

- Vah vah §imdi ne yapacaksin?

- Gazetelere flan verece4im...

- Allah akil versin...

(Ertesi g1n dostlarindan olan o adama gene raslar):

- Buldun mu?

- Buldum ya...

- Ya gazetedeki flan?.

Oldu bir qey... Ama ben de kendi kendime diyordum... Aranirken sate

elim pek fazla boglu/a gidiyordu... (Ceketin iq taraflndan gostererek): Meer

bu cebim delinmiq, oradan agia§iya akmiq...
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TURKISH

I. clAzdan wallet

vergi tax

herif fellow, bum

kapmak to snatch

bask]. press

ci4er lung

yill§mak grimming

kurabiye cookie

badem almond

ilan advertisement

II. Tersinden kalkmak

bteki beriki

"Ke lie g5tUrilyor sanki"

III. Vapur iskelesinde gelen-geceni anlatin.

.0

trrgIlp
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BASIC COURSE ,,
YADELDEN SILAYA GIDERKEN

"Gidip de ge1memek var, gelip de gormemek var...,

Diye ag1adlgln gun gozUmde yandl, anne!

iflicsUz gOn1Umde yine bir dert uyandl, anne!

Artlk avutmuyor beni ne gii1, ne bahar...

§u OksUz1ilk ac1s1 derin, cok derin, anne...

En sonra i to clkt1 soy1edik1erin, anne!

610mtin kan11 yazil slritlyor karvmda;

Bi1miyorum var11g1m alevden bir golge mi?

Nicin stirak1er beni bi1miyorum bu gemi?

Duman11 bir hatlra titriyor gftyavmda,

Hayklrlyor gOn1Ume engin denizler, dag1ar:

"Gidip de ge1memek var, gelip de gormemek var...,

Omer Bedrettin
UAKLI

(1904 - 1946)
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TURKISH
MEI

el province

yadel distant foreign place

sila one's native home

eikelz orphan

avutmak to comfort

siritmak to grin

alev flame

surliklemek to drag

haykirmak to scream

II. gbzUnde yanmak

seqledi§i cikmak

III. gair, ne anlatmak istiyor?



BASIC COURSE

ANT

(Omer Seyfcttin, okulda arkadaglarinin birbirleriyle kan
kardeqi olduklarini gbrilr. 0 da bir arkadaqi ile kan
kardeqi olmak ister.)

Arkamizdaki evlerin sahibi Ham Budaklarlln benim kadar bir qocuklari

yard]. ki en rook adl hoguma giderdi: Mistik Hepimizden kuvvetli o idi.

Sanki adi gibi her tarafl yuvarlakti; baqit kollarit bacaklarit vticudu...

hatta elleri... ratan qocuklari gareqte yenerdi. Yazin her Cuma sabahl

bir deste savtit dal]. getirirdi. Bu dallardan kendimize atlar yapar,

cirit oynar, yariqa qikardik. Yariqta da hepimizi geqerdi. Onu hiqbirimiz

tutamazdik. toe yine bbyle bir Cuma ganil Mlstikt set/ ft dallariyle geldi.

Ben en uzununu kendime ayirdim.

VON

000 Kendi atimi yaplyordum. Mistik'la diver qocuklar siralarini bekli-

yorlardi. Nash]. oldu, farkina varmadimt soVudiln kabu§u birden yarildi. Ara-

sindan kayan qaki sol elimin qahadet parmailini kesti. Sulu, kirmizl bir kan

akmPVa baqladi. 0 saatte aklima bir qey geldi: andiqmek ParmaOlmin

acisini unuttum. MistIk'a:

- Haydi, dedim, hazer elim kesildi. Kan kardeqi olallm. Sen da kes...

Tereddlidetti. Siyah geozlerini yere dikerek, bayilk yuvarlak baqini salladi:

- Olur mu ya ?... Ant iqin kol kesmek lazim

- Canim ne zarari var? diye israr ettimt kan deVil mi? Hepsi Wr. Ha

koldan, ha parmaktan... Haydi, haydi...

Raz]. oldu. Elimden aldiVi cake ile kolunu, hatta biraz derince kesti.

Kan1 o kadar koyu idi ki Amiyor, bir damla halinde kabarlyor, bilytlyordu.

Parma§imin kani ile kariqtirdik. Evvela ben emdim. Bu, tuzlu, sicak bir

Sonra o da benim parmagimi emdi.

Bilmiyorum aradan ne kadar zaman gecti. Belki alts ay belki bir

Mlstik'la kan kardeqi olduilumuzu adeta unutmuqtum. Gene birlikte oynuyor,

mektepten eve birlikte donilyorduk. Bir gun hava pek sicakti. BLiyLik Hoca bizi

yarim azadetti. Tipk1 perqembe gUnti gibi... Miotik'la sokalin tozlari iqinde

yavaq yavaq yurtworduk.

BUyak, genii bir yoldan geqiyorduk. Kenarda, ylkilmiq bir duvarin

temelleri vardi. Birdenbire karlidan ire, kara bir kopek q1kti. KoElarak

geliyordu. Arkasindan, birkaq adam, kalin sopalarla kovallyorlardi. Bize:

"Kaqin, kaqint isiracak..." diye ba§irdilar. Korktuk, qaprdik. oyle kaldik.
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Topkapl Sarayindan (152 5)
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BASIC COURSE

Evve15 ben biraz kendimi topllyarak: "Arran, kacalim..." dedim. GOz1eri ate§

gibi parlayan kopek bize yeti§mi§ti. 0 vakit Mistik: "Sen arkama saklan!"

diye haykirdi, anUme gecti. Kbpek onun Uzerine hucum etti. tlkin hizla bir-

birlerine carpti1ar. Sonra tlpki gUre§ir gibi bo§aza geldiler. Kbpek

de ayala ka1kmaltl.

Biraz be:Tie savaltiktan sonra ikisi de yere yuvar1andllar. Bu muharebe

bana pek uzun geldi. Titriycrdum. sopall amcalar yeti tiler. Kope4e kollari-

nin Minn kuvvetiyle birkac tane indirdiler. Mistik kurtuldu. Zavallinin

konarindan, burnundan kan alc,yordu. Kopek, kuyrutjunu bacak1arinin arasina

siki§tirmi§, a4zi yerde, dOrtna1a karts. Mistik: "Bir §ey yok... Acimiyor...

Biraz cizildi..." diyordu. Evine gotUrdWIr, ben de hemen evimize ko§tum.

Ertesi gUnti Mistik mektebe ge1memi§ti. Daha ertesi gunti gene gelmedi.

Anneme Haci Budaklar'a gidip Mistik'l gormemizi sby1edim. 'tastaymi§ yavrum,

dedi, in§a11ah iyi olunca gene oynarslniz, §imdi rahatsiz etmek ayiptir."

Ondan sonra ben, her sabah Mistik'l iyi1e§mi§ bulacatlim amidiy1e mektebe

gittim. Fakat heyhat! 0 hic gelmedi. Kopek kuduzmu§. Baktmrmak icin

Mistik'l Bandirma'ya gOttirda1er.

Oradan tstanbul'a gOndereceklerdi.

Nihayet bir ki, Mistik

Omer Seyfettin
(Mahcupluk Imtihani, 1938)

Selcuk huktimdari Al5addin

Keykubat camiinden
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TURKISH

I. yenmek

so pt

cirit

yam§
yarilmak

phadet parma41

andicmek

tereddilt etmek

israr etmek

kabarmak

emmek

azadetmek

temel

sopa

kovalamdk

isirmak

hilcumetmek

saklanmak

haykirmak

titremek

yere yuvarlanmak

heyhat

kuduz

II, g6zlerini yere dikmek

go5z dikmek

kendini, toplamak

dftt-nala kacmak

to defeat

willow

game of jereed

race, contest

to split open

index finger

to take an oath

to hesitate

to persist, to insist

to rise, to swell

to suck

to set free

foundation

stick, club

to chase, to pursue

to bite

to attack, to assault

to hide (oneself).

to cry out

to tremble

to topple over

alas

rabid

III. a. Bu hik5yeye Omer Seyfettin nicin "Ant" adini koymu§?

b. Bir kr,pe4in kudurai4u nelerden belli olur?



BASIC COURSE

YAPTICINI KiNDK GOREN ADAM

Bir gUn Anadolu bozkirlarinin ortasinda e§e4inin sirtinda ayaklarini

salliya salliya giden bir koy1U ile yarenlik etmiqtim. KoylUnUn bir gozU

k5rdU. Fakat bu kOrlUk belliydi ki bir kazanin eseridir. Onunla bteden

beriden konu§tuk. Hicbir mesele icin hayret etmiyordu. Onun ktmusunda

pqmak kelimesinin manasi yoktu.

- Askere gittin mi, dedim.

- He, dedi.

- Muharebeye girdin mi? dedim.

- He, dedi.

- GazUn de muharebede mi yaralandi, dedim.

- dedi.. 0 budaila takildi..

gok so4ukkanliydi, ona sordum:

- Nereleri OrdUn?.

- Eh, dedi, biraz..

Kafkasi..

- H- e..

- Galicyayi!

- H- e..

- Yemeni..

H- e..

- ganakkaleyi..

- He..

- Arnavutluk..

- He..

Biraz OrdU4U buydu..

Yaralarini sordum:

Kac yaran var?

Yaralandik i§te.. Ne bileyim.. BiZi hastanede yatirdilar. Sonra iyi

olduk.. Kaldirdilar, taburcu ettiler, asker boyledir.. giktik, gene gittik,

muharebe ettik, yaralandik, gene hastanede yattik.. Yaralarin sayisini ancak

hekim bilir. Insan misket ya§muruna tutulur da kac tame yaralandi§ini bilir mi?.
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BASIC COURSE

- Peki, dedim, bunlari bilmersin, fakat gbein nasil buda§a takildi, onu

bilmez de/ilsin ya!

- Buda/a takildi, dedik.

- Amma nasil takildi?

Takildi i§te..

Merak ettim:

- Nerede,ba/da,bahcede mi?

- Galicya'da,..

Galicya, agac, kafa, bir tilriti aklim almiyordu.

Sordum:

- Galicya'da bu 1.1 nasil oldu?

- Anlatma/a degmez, gecmiq (Ain!

- Anlat, anlat..

Bir sigara verdim, bir tane de kendim yaktim, onu dinledim:

- Galicyada idik, tarassut icin beni batarya kumandani piyadelerin oldu§u

yerde bir alaca qikartti. Ben oradan telefonla mesafeyi haber veriyordum,

topcular piyademizi kirmasin diye.

Muharebe ballads, ileri geri yfirtly4ler oldu. Bizim piyadelerin yerini

&Ivan askerleri aldi. Telefcnla haber verdim. Piyadeler en cok benim oldu/um

agacin dibinde birikiyorlardi.

Haber verdim.. A§a/ldan da kurqunlar vizir vizir igliyordu. Bir yandan

da bizim karakizlar (topqular 75 milimetrelik sahra toplarina karakiz derler)

baqladilar ms ate§e.. Sonuna kadar haberleri verdim.

Peki bak, dedim, bu yara da muharebede olmuq..

- Muharebede amma, geatim budakla yaralandi. 0 muharebe yarasi sayilmaz.

Askerliktir, hepsi olur.

Buniari, bu sabah tarlaya gittim, capa capaladim, eqe/i timar ettim, der

gibi caiimsiz bir Uslfipla soyltlyordu.

Biz konuprken tren gecti.

- Nasil, dedim, iyi mi?.. Ayni 0141e cevap verdi:

- tyi k5r ediyoruz.

Iyi k5r ediyoruz sbzti donuktu, fakat bu donukluk gosteripiz ve icin icin

gelen bir aydinlikti.
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BASIC COURSE

Bu kby111 benimle nicin b6yle konuqtu. Onu bByle donuk, dilnyayi ve kendini

mUhimsemiyen adam haline koyan ne idi?

Uyduruyor muydu? Hayir..

Sadece yaptigini qatafatlandirmiyor..

0 yaptigini degil, yapacaklarini sfenks sUkatu icinde bekliyen adamdir.

Bu adamin karakteri bir fert terbiyesi degildir. Bu adamin hayat Rargisin-

daki gbrtiii bir basit istidat meselesi degildir. 0, tamamen tarihe mal olan bir

cemiyet ruhunun ifadesidir.

Stittin hayati, buttin tarihi cliretle gegen ve tarihe degil, yaptigina bile

bir kere dannp bakmaga vakit bulamiyan, durup dinlenip de bir kere gecmi§le

agUnmege zaman harcamiyan bir cemiyetin olu§undan bir parqadir.

0, bunun icin yaptigini kilcuk Ortiyor. Devir acip, devirler kapayan bir

cemiyetin cpcugu kendini insanlarla degil, devlerle edger.

Onun icinde quura cikmiyan bir mukayese dalgalanlyor ve utaniql, yaptigini

ktictik gortiqu bundan ileri geliyor.

Sadri Ertem

canakkaleden
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I. yarenlik etmek

kamus

yara

takilmak

taburcu olmak

misket

tarassut

piyade

topcu

dip

timar etmek

gapalamak

cal=
kar etmek

ethimsemek

uy.Jurmak

§atafat

istidat

evUnmek, 5§Unmek

fert

curet

harcamak

dev

quur

II. ateden beriden konu§mak

gecmi§ gun...

a) "DiAnyayi ve kendini muhimsemeyen

anladi4iniz gibi anlatin.

b) milhimsemek

killOmsemek

azimsamak

coOunsumak

iyimsemek

kbttimsemek

deyimlerini inceleyin

138

to chat

lexicon

wound

to be stuck, to be caught on

to be discharged from hospital, etc.

grapeshot

observation

infantry

artillery

end, foot of

to groom animals

to hoe

arrogance

to profit

to take seriously

to contrive

ostentation

aptitude

to brag

individual

courage

to spend

superman, giant

consciousness

adam" in hikayesini kendi



BASIC COURSE

DON1:1

Saatima baktim: 24 e 10 dakika var.

anladi. Geri olmuqtu. Elindeki Iran 6rgaya topladi. tzin istedik.

"Erken daha" dediler. "Yarin Pazar" dediler. Onlar da kalktl. "Gec olmuq,

biz de gidelim" diye katildilar bize.

Konukluga gittigimiz ev, kentin diqinda idi. Gelirkdn taksi tutmuqtuk.

Ama qimdi gitinek gacta. 0 gece taniqtirildigimiz bbar konuklarin otomobili

vardi. "Sizi gotarelim" dediler.

Yalanciktan, "Yok, sizin yolunuzu uzatmiyalim. Ktlebaqina kadar yUrtirilz

deyince astelediler. "Oyle qey olur mu?"

Evin kacak oglu uyumamigti. Ayrilirken, "Amca, bak ama, bu mazigin

masalini anlatacaksin sonra bana" dedi. Havaya kaldirdim, "Kara atlarin

masalini ml?" dedim, "Sen bu gece uyu, yarin gelir plagi koyar, kaplyl da

kapatiriz. Sonra kara atlarin masalini baqindan sonuna kadar bir gazel

anlatirim."

Ayrildik.

Otomobil bahcenin div.nda idi. Karl, koca bnden gittiler. Koca, direk-

siyona gecti. Kapilari arts, "Buyurun," dedi. Ben karimla arkaya oturdum.

Karim. brie, kocasinin yanina gecti.

Bay Murat direksiyona yumuldu. Arkadan sacsiz bag]. yildiz igiginda bile

parliyordu. Bayan Sultan yarim yan dbnda. fri bukleli saclarinin taze

kokusu geliyordu. Gftlerinin altindaki mor halkalari gbstermeden, bakiqlarini

yola dikti. Hep byle kaldi.

Bay Murat bir emir eri gibi bekliyordu. Sultan.

Farlari yak, dedi. Karim sessizligi bozdu. "Ne gazel arabaniz var, ne

kadar temiz kullanml siniz, sanki yeni," deyince, Sultan si5za aldi:

"Modeli eskidi kardeq. Temiz olmasina temiz ama, insan yeni modelleri

Orance soguyor arabadan."

- Isindi artik, gazla,

- Peki canim.

Sultanlin emirleri arasira cakan qimqek gibiydi.
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Muradiye Virbesinden
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BASIC COURSE

Murat'in giplak baqindan aqagi -bana Byle geldi- bir kamgi sogukluguyla

iniyor, direksiyona sinmiq Murat'l sarsiyordu.

Karim sordu:

- Neden ehliyet almadiniz?

Sultan galamsedi:

- tic yil ancesine kadar hemen hergan kullandim arabayi. Motor bilgime

diyecek yok. Araba ne zaman aksasa Murat'a ben soyler,, yaptirirlm. Gergekten

o siralarda sinava girsem hemen ehliyet alirdim. Sola vanal. Yavaqla. Sa

acik. Ama araya Olam girdi,, Babami kaybettim. Ondan sonra herqeyden sogudum.

Vitesi ace al. Arasira kullaniyorum. Gegen yaz Giresunla gittik. Oralarda

hap kullandim. Yavaq1a. Yollar issiz olunca kullaniyorum. gehir iginde

hic danemedim. Heatingi are. Bilmem hig Karadeniz kiyilarini gardanaz ma? cok

gazel yerler. Dur, Widen qelen var. Selektorleri yak. Sbndar. Ne diyordum?

insan dogaya doyamiyor. Yemyeqil her yan. Bu yil yine istiyoruz. Siz de bir

araba aim canim artik. Taksitle veriyorlar. Murat bunu Almanyaidan getirtti.

Kullanmiq arabayi ogatlemem. Bakin bu arabanin motoru agilmiq degil. lyi

bakmanin da etkisi var. Arkadaki araba qegmek istivor. Birak qecsin. Eger

bir araba alirsaniz size Ogildam qu: Aranizda bir anlaqma yapin. Arabayi ne

zaman kimin kullanacaginl saptayin. qok gag oluyor. DOrt vol atfzina gelivoruz.

sat aQik. Sol da avages. Murat' la gok tartiqirdlk. Galmeyin. Evet, bazen

birbirimizi kirdigimiz da oldu. §imdi saga sap. fqaret vex'. ..§laraba gegsin.

Araba kullanmak rook zevkli bir ugraqi. Gideri insane UzUyor ama, ne de olsa

insan arabasina atladi mm, istedigi yere gidiyor. Heatinqi kapa... Saila yanas.

Ben sizin bir araba aldiginizi iitmitim. Gegen yil, birisi

- Nerede kardeq? Araba kim, biz kim?

- Oyle demeyin canim. Karikoca galiqiyorsunuz, Birkac bin lira verdiniz

mi gerisini taksitle bdeyebiliyorsunuz. Murat size aracl olsun. Bizim tanidiklar

var. Virali vavaq don. Biz de yard= ederiz. Ne olacak? Yazlari birlikte

gezilere gikariz. Birak qegsin. Abuziddin beyleri de aliriz. Bir konvoy, ne

gVizel olur.

- Telekkar ederiz. Biz bir ev almanln peqindeyiz de...

Aaa. Olsun,. Onu da allrslnlz. Kul sfklqmaylnca Tanri yard= etmezmiq.

Heatinqi Bizim apartmanda tic aile bizim sfkaltirmamiz sonunda araba sahibi

oldular. Gergekten byle. Sala vanaq... Gegme. OtobUsU izle. Biz bir gam

gelelim size, Sizi alip cikalim. Oreceksiniz, hemen bir araba sahibi olacak-

siniz. Ogretmei benden. Dersiniz olmadigi gUnler giftlik yoluna gider, orada
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BASIC, COURSE

deneme yapariz. fpret farlarini yak. Kullanmak o kadar da gtic deOil. Vites

de4iqtirmeyil gazal frene basmayi oftendiniz mi yeter. Size qof5r Ehliyet

kitabini veririm. tki glinde yazlli sinav sorularini olrenirsiniz. Sola sapa-

catfiz. Igaret 15mbasini yak. dur.

- Efendim, rook zahmetler verdik sizlere.

- Aman efendim ne demek? Murat kapiyi ac.

Murat firladi. Boynu icinde kaybolan bap. digarl qikmigti. Kaplyi acti.

ciktik.

tyi geceler diledik. Murat yeniden direksiyona ge§ti. Araba yokuq aqa41

homurdanarak geceye dc4ru ilerledi.

Sultan, uzaklaqan otomobilde kralice gibi kurulmuq. Murat'in baindan

aqa41 kamcisini daha da qakirdatarak kullaniyor gibi idi.

Karlmla birbirimize bir sire bakakaldik.

r £

40
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TURKISH

3. orgti

konuk (misafir)

kent (§ehir)

yalanciktan

Ustelemek (israr etmek)

§imqek

kamv.

sinmek

ehliyet

aksamak

do4a (tabiat)

64t tlemek (taysiye etmek)

saptamak (tespit etmek)

tartilmak (mUnakaqa etmek)

u4raqi (mewale)

firlamak

bir yere kurulmak

II. bir §eyden so4umak

bir qey pelinde olmak

knitting

guest

city

pretending

to insist

lightning

whip

to be cowed

license

to stall, to develop a defect

nature

to recommend

to fix

to argue

occupation

to spring out

to sit pompously

Bu parca gunitik dil bakimindan bu kitaba konmuqtur. Bir

okuyucu olarak Bn. Sultan hakkinda ne dillUntlyorsunuz?
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BASIC COURSE

IKI BEBEK GELDI

Aynl gUn ayni apartimana iki bebek geldi.

Birinin gelecegi onceki gUnlerde konu§uluyordu zaten. Bebegin ne zaman

dogacaginl Ozel doktoru soylemi§. 11Wrkmayin," demiq, "herley iyi, falan gUn

gelirsiniz klinige." Onlar da doktorun dedigi gUn gitmi§ler klinige.

Ayten hanimin klinige gittigi grin bUtUn apartiman onu 37..onu§tu. Kimi kiz

olacak dedi, kimi de oglan. Ama hepsi de birleqti sonunda: "Arran," dediler,

"saglicakla dogum yapsin da nesi olursa olsun. Ya zor olursa, ya bi'qey olursa

Allah korubnn."

Ayten hanimin kocasi, Ayten hanimin annesi, Oteki komqular gelecek bebegin

karyolasini, yatagini, bezlerini, her bi'§eylerini hazirladilar kac gUn once-

sinden. Belki annesinin sUtU yetmez, ne olur ne olmaz diye yabanci mall mamalar

bile buldular.

Ozel klinige yatiqinin ertesi gUntlydU galiba. Ogleye dot ru Ayten hanim-

larin evinin telefonu caldi. Evdekiler te1511a koquvtular telefonun baqina.

Telefondaki ses: "GozUnft aydln," diyordu, "bir oglunuz oldu." Haber cabucak

yayildi apartimana. Sadece apartimanln icinde kalmadi bu haber, tez elders dort

bir Yana haberler salindi.

Ayten hanim bebegiyle evine dondUgU gUn bUtUn apartimanda sevincli, heye-

canli bir Nava yard'. Komqu kadinlarin hepsi de hemen koquqtular bebegi gormek

icin, Ayten hanimi tebrik etmek icin. Bebegi goren, "Ay... ne kadar eker

oglan, Allah bagiqlasin," diyordu. Onlar boyle konu§urken oglan cici karyola-

sinda avazi giktigi kadar bagirdi dr.rdu. Bir zoru vardi da onun icin mi bagiri-

yordu, yoksa keyfinden mi, kimbilir? Belki de sicacik odasina doluqan bu kala-

baligin icten olmayan konu§malarina sinirleniyordu, olur ya. Belki de kendinden

Once cici karyolasina bakmalarina sinirleniyordu.

Ayni apartimana, ayni gUn bir bebek daha geldi. Ama bunun ne dUnyaya

gelecegi gUnden, ne de eve gelecegi gUnden kimsenin haberi yoktu. Kapici

Musa'nin karisinin da gebe oldugu biliniyordu, ama ne zaman dogum yapacak,

nerede yapacak belli degildi. Cennet bir defasinda Ayten hamma imrenip Ozel

doktora degil de hastahaneye gitmigti durumunu Ogrenmek icin de, muayene yapacak

doktorun erkek oldugunu Ogrenince kimseye gbrUnmeden evine ConelltU.

Bir gece yarisi Musa'nln karisi sancidan uyuyamamiq:

Arran herif kalk hele, demiqti, sancidan blecem, doguracam ml ne?
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BASIC COURSE

Musa da firlami§ti yatagindan. Ne de olsa ilk gocuklari olacakti. Kis,

kis kivranan karisini dUrtmUq:

- Klz, demi§ti, essahtan mi sancilaniyon? Dur bi araba getiriyim hemen.

Musa sokaga firlami§, ilk rastladigi taksiyi gevirip karisini tam vaktinde

yeti§tirmi§ti hastahaneye. Zor da olsa yatirmi§ti. Musa'ya da, "Sen bekleme,"

demi§lerdi baklcilar, "yarin gelir agrenirsin."

0 gecenin sabahi Musa kendiliginden hire kimseye dekedi karisini hasta-

haneye yatirdigini. Otekilerden de hicbirinin haberi olmadi bundan. Gergi

Musa sbylemek igin can atiyordu ama, kendiliginden diyemedi. 0 istedi ki

atekiler sorsunlar. Ayten hanima nasal ko§u§tularsa, onu hergUn nasal aradi-

larsa Cennet'i de bir kerecik olsun sorsunlar istedi. Biri deseydi, "Musa,

karin nasil?" diye, hemen sbyleyiverecekti. Hem de sevinerek sbyliyecekti.

Ama sevinci iginde kaldi.

Ayten hanimin eve geldigi gtnUn ak§ami herkes Ayten hanimin oglunu konu,-

qurken, apartimanin di§ kapisi agildi, kucaginda gocukla Musa girdi igeri.

Arkasindan da karisi Cennet. Acaba Oren oldu mu diye pencerelere baktilar,

hatta biraz da agirdan aldilar, ama kimsecikler Ormemigti. Belki yalniz kapi

sesini duymuqlardi, o kadar.

Aradan yarim saat gegti gegmedi, Musa'larin oturdugu ki5mUrlUk tarafindaki

tek odadan bir geyler gakiliyormug gibi sesler gelmeye ba§ladi. Ama kimse bir

eye yorumlayamadi bu takirtilari. Birkac dakika sonra da ses kesilmiqti zaten.

Ertesi sabah Musa, Ayten hanimlara kiimUr gikarinca Ayten hanimin annesi

sordu:

- Ne idi Musa, dedi, geceyarisi yaptigin gUrUltU? Oglan tam da tatli

uykusundaydi.

Musa hem utandi hem de sevindi bu soruya.

Salincak kuruyordum da abla, dedi, bizim oglan igin.

Ne oglani Musa? Ne zaman oldu oglun?

Musa gene utandi. Sanki ayip bir §ey sbylUyormuq gibi kizardi:

- Gegen gUn oldu abla, dedi, dUn ak§am da eve getirdik. Yani sizinkiyle

ayni gUn.

ilkin Ayten hanimin annesi bgrendi boylece Musalnin oglu oldugunu. Sonra

da btekiler birbirine sbylediler: "Duydun mu," dediler, "Musalnin da oglu oimuq."

Musa ile Cennetli OrdUkleri vakit de, IGEIzUnUz aydin, oglunuz olmuq ha!" dediler.
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BASIC COURSE

Ayten hanimin ollunu cici karyolasinda buttin kom§ulari gordiller ama,

Musa'nin ollunu basik tavanli tek oda icinde salinca/inda sallanirken kimse

gormedi. Haberini ya anasindan ya da babasindan aldilar, yahut da uzaktan

uzaktan gelen sesini duydular. BOylece de gormediklerinden olacak, Ayten

hanimin o/luna dedikleri gibi: "Ay, ne kadar §eker &Ilan" demediler.

"qeker &Ilan" sicacik odasinda yanaklari al al olurken, Musa ile Cennet'in

ollu da basik tavanli, anasi ve babas]. ile birlikte yattiklari ufacik odada

rutubetten gun gectikce sararip soluyordu. Anasi her ne kadar, "Bizim &Ilan

biltun gece cilirdi durdu, acep nesi var ki, abla?" diye akil dani§ti ise de

sararip solmasini, geceleri balirip calirmasini onliyemediler. Yalniz "vir-

masinin" bir faydasi oldu: Musa'nin da bir ollu oldu§unu iyice belletti herkese.

Ben de varim dedi. "qeker ollanlilimla" olmasa bile, "gi/irmamla" gosterdim

kendimi dedi. Durun, bir faydasi daha oldu bunun. Otekiler arasinda adi hic

gegmezken ondan da konugmaya baqladilar.

Cennet'in akil dani§ti§i hanim, Oburierine:

- (.:ennet bu sabah gelmi§, bizim &Ilan btitiin gece ci§irdi durdu, acep

nesi var ki abla, dedi diyordu.

011anin cilirmasina mi, yoksa Cennet'in "citlirdi" demesine mi nedir,

Otekilerin hepsi de katila katila gUltlyorlardi. Otdkiler gUldukce anlatan

tekrarliyordu

Varsin gtilstinlerdi, onun da adi geciyordu ya artik. 0 da Otekiler arasinda

konu§uluyordu ya. Belki kendisini Orseler gulmezler, gtilemezlerdi. Belki de

salinca/ina da giilerlerdi. Aman sen de.. giilerlerse gi9lstinler, o/lanin umurunda

miydi?

Aradan gUnler gecti, aylar gecti. Ama o6lanin sararip solmasi gecmedi bir

turn. Gtic-bel5 bir giin hastahanede doktora gOstermi§lerdi cocugu da bir sUril

ilac vermi§ti, mamalar vermi§ti. Oturduklari yeri sormu§ doktor ve onlar da

anlatinca, "cocuk oralarda elbettB b5yie olur," diye kizmiqti bile. Ama o

mamalari, o ilaclari nereden alacakti Musa? GUnlilk guneglik yaz ayi de§ildi

ki diqari biraksinlar da cocuk kendine gelsin.

Bir. gUn Cennet'le Musa kafa kafaya verip &Juliari icin hal yolu aradilar.

Hic olmazsa yaza kadar bir §ey yapmaliydi. Sonunda, coculu birkac aylilina

koylerine gOturmeye karar verdiler. tstanbul'dan kalkip taa Sivas in koyltigUne

gitmek masrafli olurdu ama, hic olmazsa &liana renk gelirdi. qu rutubetten,

qu havasizliktan kurtulurdu cocuk. KOydeki evleri kerpicten de olsa, gene de

bu oturduklari odadan cok iyiydi. Musa, "Bizim kbyrin havasi demir gibi,"

diyordu, "suyu da iyi hic olmazsa." Sonra, az-cok konu-komqu da ilgilenirdi

105y yerinde.
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BASIC COURSE

Bir zaman sonra yol harcli/ini denkle§tirip Musa, o§luyla Cennet'i Sivas'in

koylii/Une Onderdi. Onlari u§urlarken de siki siki tembihledi Cenneei:

- 0/1ana iyi bak ha, rengi yerine gelince de hemen haber sal emi?

Cennet, o/lunu kucagina bastirirken:

- Sen meraklanma, dedi Itocasina, inpallah tez zamanda haber salarim.

Onlar gidince Musa evdeki sail:Ica/1 s6kmedi. "Varsin dursun," dedi kendi

kendine. "Bans ne zarari var ki? Odanin icinde dola§ip gecerim." Sfterse

sanki bir daha Sivas kbylii/Unden dbnemezmi§ gibi geldi ona nedense.

Musa'nin o/lunun "gi/irmasi" kac gundUr apartimanda duyulmayinca otekiler-

den biri nasilsa meraklandi ve sordu:

- Musa, dedi, senin o2lanln sesini kac gUndUr duymuyoruz, evde yok mu

yoksa?

Yok abla, dedi Musa. Bizimkiyle onu kbye yolladlm. Rengi mengi iyice

soluktu da...

Daha fazla konuvadi. Otekinin ne diyece§ini de beklemeden eline kftur

kovasini alip merdivenlerden a§a21 inmeye ba§ladl.

Nahit ERUZ
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TURKISH

I. tezelden, tez

sinirlenmek

firlamak

klvranmak

dUrtmek

can atmak

sallncak

ayip

akil daniqmak

ulurlamak

II.

tembihlemek

e§ilmek

Allah ba410.asin!

without delay

to be irritated

to rush

to writhe with pain

to prod

to be dying to do something

swing

shame

to consult

to bid God's speed to someone,
to see off

to instruct

to bend down, to duck

III. a. Bu iki bebetffin benzerlikleri, ayriliklari nelerdir?

b. Bu parqada kay10, alziyla do4uracam, sancilanlyon,

acep v.s." deniyor. Bunlari Istanbul agmlyla nasil sbyleriz?

Benzer brnekler verin.
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BASIC COURSE

BONO

Filim §irketlerinden birinden alinmiq bin bevUz liralik bir bonom var

cebimde. 17c gUn sonra vgdesi doluyor. Alacalim. Bin lirasi, dart aylik ev

kirasina yatirilacak. Kalacak bevUz. BevUzUn yarisiyla komUr, obUr yarinin

yarisiyla da odun alaca/im. Slime Oyle boyle bir yUzlUk kalacak ama, bu yUz-

lUgU taq qatlasa eve vermiyecelim. Iqinden belki iki gift corap satin alarim.

tstyaniyla birkaq gin Istanbul sonbaharinin hgrika Bo/azinda demlenirim. Bili-

yorum, qocuklarin okul kitaplari, altlari delinmi§ pabuclart cebi yirtilmi

ya§murluk, pargalanmi§ yatak qarpflario havlular, elbiseft pantolon, terlikler...

Umurumda de/il!

Bakmayin boyle dedilime. Her zaman bOyle dUqUnUriim de sonunda hava alirim.

tnsan daha lUzumlu qeylerden kesip, hele kendi keyfine harciyamiyor.

Neyse.. tic gUn sonra gidece/im. Do/rudan dogruya muhasebeciye delil de

patrona uOrarsam daha iyi olur. Muhasebeciler dUnyanin en sikintili insan-

laridir. Onun iqin, o anda belki de gece uykusuz kaldiOindan sinirleri bozuk-

tur, ye da kimbilir, akqam fazlaca kaqirdi/i raki midesini bozmulitur, bay. a§ri-

maktadir.

Iyi ama, patronu sanki daha mi rahattir? Belki de odasina girdi/im sera

yatar koltugunda qekerleme yapmaktadir. Diyelim ki iqeriye giriqime sevindi de:

"- Vaaay" dedi, "iyi ki geldin be biradsr! Allah ganderdi seni. qayet

gelmeseydin, dalip gidecektim. Gidince de birkaq saat uyku. Sonra? Sonrasi,

ygni gece felgket. Sabaha kadar yatakta don Allah den. Ben dondUkqe hanim

rahatsiz olacak. Baqliyacak dirdira. Derken kavga gUrUltU. 0 bana ben ona.

Eski defterler aqilacak, kirliler dokUlecek ortaya..."

Bt yUk ceviz masanin yanindaki koltuluna oturacat im. gay mi, kahve mi

iqmeyi arzuladi/im sorulacak. §ekerli kahve diyece§im. Odaci qikacak. Sonra

da belki Oyie soracak:

"- E, ne var ne yok ?

Aklimda bono, lgfi fazla uzatmamaya ba3-aca2im:

"- Ne olaun? Yuvarlanip gidiyoruz

"- §u Diyanet ba§kaninin vazifesinden alinmak istenmesine ne

diyorsun?"

Herhalde cebimdeki bono dUrtecek. cUnkU verece/im adami kiz-

dirabilir.

153



TURKISH
NIIINOI 7.111.1111110

"Winername" den. (1584)

Murat II. yabanol elcilerin de bulundu4u bir yerde

at tizerinde yUksek bir hedefe ok atlyor.
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BASIC COURSE

Bonoya hak verecektim:

"- Valla ne diyeyim? Hikumet galiba agmaza

Muhalefet partilerindenbirinden, belki de ana muhalefettendi; yerinden

sevingle kalkip oturacaktl:

"- Hem de nasal acmaz! Secimlerde ektiklerini qimdi biciyorlar. Bizim

partiyi vurmak igin din adamlarini okqarlar ml?"

Cebimdeki bono, "- Aman sus, karlillk verme!" diyecek icimden.

Hak verecelim, ya da vermin Ortinece§im:

"- Do/ru."

Belki de lafa yekun gekmiyecek, byte devam edecekti:

"- RUzgar eken firtina biter. Onun igin bugUnlerde btittin sa§ci gazeteleri

allyorum. Attlklari man§etler, yazdiklari barakale, fLkra, haberlere, dini

bUtUnleri ki§kirti§larina bayillyorum!"

Bu sera kahvelerimiz gelecekti. Alacaktik. Ba§liyacaktik yeni cigara-

larla heptirdetmele. 0 bu konuda §ahlanmi§tir, durmayacak, susmayacak, belki

de hukametle a§Lrl dindarlar arasindaki cati§malardan sbz agacak, Yirmiyedi

Mayes devrimine benzeyi§ler bulacakti. Bense, cebimdeki bononun israrlarina

dayanamiyarak hep susacaktim. Susu§um onu belki de sinirlendirecekti:

"- Bunun sonu ne olabilir kestirebilir misin?" diye soracakti.

Belki de bir qeyler saylemele hazirlanacaktim ki, bono gene gimditi

basacakti. caresiz:

"- Valla beyefendi," diyecektim, "ben aktUel politikayla pek ilgilenmem.

Daha cok kendimi sancta verdilimden..."

Kizacakti berhalde:

"- Vatan, millet ve memleket icin en faydalisi hakkinda iikri olmiyanlar

eqektir!"

Kiyilari buru§muq iri siyah gftleriyle beni g6zden gecirecekti. Bense

§a§acaktim adamin tutumuna. Sanki yillar yill siviller tarafindan kovalanan,

hemen her iktidar deli§tikce ce itli bahanelerle Emniyete, Siklybnetime cekilen,

evi aranan, yazdiklani pertaysizla incelenen oydu!

"- Evet, fikri olmayanlar e§§ektir! i nki ewkler, bir tutam ot, bir

parcacik saman kar§11111 baqkalarinin gikarina bitmez tUkenmez yukler taqirlar.

Onun igin, insan, eqqekten farkli insan, gtinitik politikayi adim adim izlemeli! Ben

Higbir partiye girmem ama, gazetelerden bUtun partileri izlerim.
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BASIC COURSE

Partileri, meclis milzakerelerini, bakanlarin, ba§bakanin davrani§ini, muhalefeti..

Neden? gikarima en uygun geleni alki§lamak iqin!"

Beni gene o, kiyilari burupk, kara gbzleriyle inceledikten sonra ihtimal

Oyle soracakti

"- Efendim?"

Bonomsa kafamin iqinde aqilip katlanacakti. Aqilip katlani§lyla da,

"- Adamin suyuna git!" demek istiyece. tstelik, o gtin belki de Sonbahar

tstarThulunun harika bir gUntlydil. Gok qivit mavi, ganeq OkyUzunde bir top

ate§ de4il de, yumulacik bir kadin eli. Sonra aklima Bo§az°daki bilmem hangi

balik lokantasi da gelebilirdi.

Basacaktim "- Haklisiniz!"1. Oysa daha da co§acakti:

"- Gerqek qikarlarinin nerde oldu§undan habersiz bir budala olmaktansa..."

Tamamlayamiyacakti sbeintil telefon qalacakti belki de. 0 konu§urken benim

aklimdan gerqek qikarlarinin yOntinti bilmeyen zavallilar gri bir fir-

tina gibi geqecekti. Ac.yacak miydim? Acimayacak ml? Acimamin ne i§lerine

yariyaca4ini dilOnecektim herhalde.

Telefon konu§masi bitecek, adam masasindan kalkacakti:

"- Bana milsaade. cok acle toplantimiz var!"

Cebimdeki bono telg§lanacakti: " -Herif gidiyor. Aq meseleyi, al para-

ciklarini. Beni de cebinin sikintill karanli4indan kurtar, hadi!"

Arka cebimden ctizdanimi clkaracaktim sikilarak. Bono. prikasini almi§,

gitmek Uzere olan adami kapida durduracaktim:

"-BugUn vadesi doldu da..."

pyle bir bakacak, hiq onemi yokmu§casina:

Haa, evet.." diyecekti. "Muhasebeciye ulrayin lUtfen, odesin.."

Bunca yillik yurtta§1 oldu4um bu memlekette, en qok da para i§lerimin

bukadar qabucak oluvermesine all§amadAim iqin yadirgayacaktim. Ba§kalarinin

i§lerini gbrmek yilzUnden deh§etli sikintili ki§iler olan muhasebecileri tanir-

dim. Canci4er dost da olsak, bir muhasebeci, kesesinden qikmasa bile, en hakli

5demelerde de zor para verirdi. Ne olursa olsun ben gene de en tatli

takinarak girecektim yanina:

"- Gtinaydin: "
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BASIC COURSE

Duymamazliktan gelecekti. Bozulsam da atetle devam edecektim:

"- Nasilsiniz?"

0 da kurdun biriydi, bu sadece kulaginin ardl kalmiqti

Baglangicimdan anliyacakti done dolaqa iqin paraya dayanacagini. Ytiz ,rermiyecekti:

"- Ne istiyorsun?"

Dilenci yerine konulmuqlugumu da hog gortip, bonomu gikaracaktim. Tiksinerek

bakacakti. Ofkeden kipkirmizi kesilecek, elindeki kalem titreyecekti:

"- Nedir o?"

"- Bono!"

"- Ne bonosu?"

"- Sizin bononuz. Bugun Odenmesi lazim da..n

Elimde tuttugum bono korkudan sapsari kesilecek, belki de avucumun igine

saklanmaga gall§acakti. Muhasebeciyse, masasinda agik kocaman defterine kapa-

nacaktl:

"- Bugtn imkSnsiz!"

Sabirla soracaktlm:

"- Yarin?"

Kara tepesine gikacakti:

"- Ne bugun, ne yarin, ne de Lig ay sonra!"

Ofkeden deliye dOnsem de tutacaktim kendimi:

Demek lig ay sonra da hava?"

Baqini kocaman defterinden bfkeyle kaldirarak bagiracakti:

" - Ne bat irlyorsun be?"

Gergekten §a§acaktim:

"- Ben mi?"

"- Sen evet!"

Elimdeki bononun yalvaran baki§larina aldiriq edemiyecek, kendimi tuta-

miyacaktim:

"- Ash bagiran sensin be!"

Ayaga firlayacati:

"- Bana sen diyemersin!"
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"- Ya? zat-1 devletleri mi?"

Mosmor kesilecukti:

"- Alay mi ediyorsun?"

"- Yoo.."

"- Ben bugune bugUn memleketin en itibarli firmalarindan birinin muhase-

becisiyim!"

"- Oyleyse firmanin verdi§i bonoyu Me!"

"- Para yok!"

"- Tuhaf.."

"- VOrt filim cevirdik Mort! Her filim en azdan yUzelli bin lira.

AltiyUz bin, ngber?"

"Bense sadece binbeqyUz lira istiyorum.."

"- Yok, binbevUz kuruq bile yok kasada. Ben bile ey1U1 maaqimi alamadim

henUz.. Filimler dublajda!"

"- Peki ne zaman olaca] paranlz?

"- Bilmiyorum. Dublajdan sonra kopyalar basilip i§letmecilere gonderi-

lecek. tqletmeciler bUtUn TUrkiye sinemalarinda vizyona girecekler. Filimin

tutmasi, masrafini cabucak aniorti etmesi lazim. Ettikten sonra..."

"- Ettikten sonra da yeniden bir dbrt Mire cevirme0e kalkarsiniz. Yatirim

yapar, bizim bin bevUzU..."

"- Ne demek istiyorsun?"

"- cevireceliniz croft yeni filmin vizyona cikmasindan sonraya birakirsiniz.

Yani, havayla civa!"

tlzerime yUrUyebilirdi:

"- Biz dolandirici miyiz Irani ulan?"

Bonom ne derse desin, "Ulan" sozUne bosulurdum bak. Ben ona, o bana.

Ellie, tokat, tekme. Havada gbzlUgU ucabilirdi. GUrUltUye adamlari gelebilir,

ondan yana cikabilirlerdi pekala. Dayak da yiyebilirdim bir gizel. Sonra

karakola uzanirdik. Belki de muhasebeciyle sekiz kiqi, mUesseselerine saldir-

diqimi, hepsini db/dU4UmU ileri sUrerlerdi. Komiserin kafasini Oliren bir laf

kalabaliqindan sonra komiser bana

"- Bu kadar insan yalan mi sbylUyor? Adin ne?"

Kendimi zor tutardim:

"-Efendim ben..."
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"- BugUn Odenmesi gerdkiyor, MUessese sahibi dedi ki..."

Elinde carol kink gbzliigtyle muhasebeci:

"- MUessese sahibi der, komiser bey. Kasamizda aksilik, para yoktu. Dedim

ki, kardegim dedim, Oatir dilerim. BugUn paramiz yok. Yarin tegrif edemez misi-

niz?"

qaqkinliktan belki de dilim tutulurdu.

0 aldirig etmez ardini getirirdi sozlerinin:

"- Hayir, sanki anasina avradina stigmligilm gibi, bir tavir, bir zavir...

Gelemezmig. Parasini gimdi, hemen istiyormug. Adamin patlatirmig...

Komiser bana dOnerdi:

"- Dag bag). ml burasi? Kocca Istanbul be, Burada var mi bewle hikaye?

Kocaro musun?"

Daktilo bagindaki gbrevliye donerdi:

"-Yaz. Al ifadesini..."

Gbrevli icin emir emirdi Ophesiz. Baglardi ifademi almaga. Muhasebeci

davaci duruma gecer, Otekiler de ona bat gibi taniklik edebilirlerdi.

Her ne hal ise. Koca tiq gun var bononun gunlinun dolmasina. Ben gene de

kibarca Odeneceginden yanaylm, bakalim.

Orhan KEMAL

Topkapi Sarayi cinili Kelkten
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I. vide

umurunda olmamak

hava almak (sl.)

muhasebeci

liekerleme yapmak

dirdir

dUrtmek

okqamak

yekan

qahlanmak

asrs
kestirmek

cimdili basmak

tutum

kovalamak

siklybnetim

pertaysiz

davraniq

muhalefet

canciler

kurt

tiks inmek

titremek

sille, tokat

kardkol

ileri sfirmek

dili tutulmak

ardini arkasini getirmek

bal gibi

tanik *hit)

II. tal catlasa

ekti/ini bigmek

birinin suyuna gitmek

ytlz vermemek

havayla civa almak

demlenmek

term

to be indifferent

to be left empty-handed

accountant

to take a nap

nagging

to nudge

to caress

total

to get out of hand

excessive

to calculate, to foresee

to pinch

attitude

to chase

martial law

magnifying glass

behavior

opposition

bosom friend

shrewd person

to be disgusted

to tremble

slap

police headquarters

to claim

to be tongue-tied

to bring to an end

most easily

witness

III. Adamin aklindan gecenler gerce/e yakin olabilir mi dersiniz?
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DENIZtN ORTASINDAN...

GUneq ha batti, ha batacakti. Pembe lqiklar suya vurmuqtu. Limandaki

beyaz boyall, kocaman vapurlarin yemek canlari callyordu. Rihtim Uzerinde

avare karartilar dola§iyor, amatOr bank avcilari oltalarina vuran hamsi

boyundaki balikiari sevincle sepetlerine dolduruyorlardl.

Dursun, elindeki Amerikan konserve kutusu ile, teknedeki sulari bo§altmaya

caliqan o4luna Ofke lie bagirdi:

Elini cabuk tut, ulan!.. Bir saattir avuc ici kadar suyu denize "popl-

tamadin.

Ali, incecik parmaklarinin tuttuOu kutuyu hiqlmla suya daldirirken,

mirilandi:

- Ya§landikca huysuzlaqiyorsun, baba...

- Sus ulan! fqine bak. Anan ml eplretti bu a/zi sana?

Anam, baban kazandigani ickiye vermese, diyor2 kayisla bir motor taktirirdi,

kUrek cekmekten kurtulurdunuz. Suyu bo§altmak icin de bir tulumba alirdi.

Baqlatma beni MAU sOyletme4e. 0 kadinli§ini bilsin, sen de cocukluqunu.

rckisiz ya§iyamam ben. TUm denizciler su icemezler. OmrUmUz suyun icinde geci-

yor zaten... Dizlerime kadar suyun icinderim. Bir de bu mendeburu mi§deme mi

dolduraylm?..

SOzUnU bitirince kUreklere asildi. Milt= Uzerindeki insanlar kUcUldU,

klicUldU. Sonra kurquni birer golge oldular. Denizde yildiz bOcekleri gibi

balikci tekneleri dolaqiyorlardi.

Ali elindeki konserve kutusunu birakti. Yorgunluktan sizlayan parmaklarini

kUtletti:

- LakilsU yakaylm ml baba? diye sordu.

- Yaksana, ne duruyorsun. LokUsU yak. AtIlari da toparla, Sallanma, haydi...

Deniz nerede ise patlayacak.

- Nereden bildin firtina cikacagsni?

- Karliya dot ru bak. Midilli'nin Uzerinde bir kararti var. Ortasi kip-

kirmizi. Gordon mu?

- Bulut o... Sen o karartiyi ba§ka bir gey mi sandin?
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I. can

avare dolagmak

kararti

olta

sepet

tekne

afkel

huysuz

kOrek cekmek

mendebur

kurquni

bi5cek

sizlamak

ktitletmek

sallanmak

a-

bell, gong

to drift about

shadow

line (fishing)

basket

tub

wrath, fury

peevish, bad-tempered

to row

wretched

grey, (lead-colored)

bug, insect

to ache

to crack one's knuckles

to loiter

614.12,1
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Bulut dediqin o kararti biraz sonra bizi Ezraille karvi kargiya getire-

bilir. Felaket iaretidir bu meret. tki sefer ba§ima geldi de biliyorum.

fkincisinde kayitlim batmi ti. BUtOn gece azgin sularla boluqa bo§up guS
attim kendimi kazaya. Topratja ayak bastl/im zaman yari 51U gibiydim...

Sular kimildanmaga baqlamiqti. Ali korku ile Midilli'ye dolru bakiyordu.

OlUmU hic dUqUnmemiqti. Daha dot rusu aklina gelmemiqti dUqUnmek..

Karanlik sular Uzerinde, hafif kipirdanmalar baqlamlqti. RUzgfirin gilcU

artmiqti. KepUrmeye baqlayan sular, bir savaq hazirliti yapiyor gibiydiler.

Midilli aciklarindaki ortasi kirmizi kararti tepelerine

Dursun:

- gabuk, dedi, a4lari toparlayip Deniz daha fazla patlarsa

kUrekler bizi istedi4imiz yere g5tUrmez!...

Kabaran sularin icine dUqmemek icin kenarlarina tutunarak a4lari

cekiyorlardi. Firtina daha korkunc uOuitular cikarmaya baqlamiqti. Dalgalar

once kUctik da§lar gibi kUmeleniyor sonra yerlerinde derin cukurlar birakarak

ortadan kaynoluyorlardl.

Korkudan titremeye baqlayan Ali'ye:

Kendini saliverme! diye baliriyordu Dursun... Deniz korkaklari sevmez.

Kurtulmak istiyorsan benim gibi dimdik dur. Korktu4unu denize belli etme!.,.

Fener y5nUne do4ru kendimizi atabilirsek, kurtulduk demektir. Oradan Otedekiler

51U dalgalardir. Sandal]. sallar, ama deviremez.

fhtiyar deniz kurdu canine di§ine takmi§, kUreklere bUtUn gUcUyle asili-

yordu. Dalgalar hizini arttirmiq, fterlerinden apaya ba§lamiqti. Dursun'un

gdzleri gormez, kulaklari lqitmez olmuqtu. Bir ara icinde bulundu§u kayiti da

Oremez olmuqtu. Rfiyada, yillarca yil 5telerdeydi sanki...

Denizin altinda, stinger topluyordu. Avuc avuc stingerler... gok para

getirirdi, denizin bu ilkel yaratiklari. Kocaman baliklara zipkin atiyordu.

Ltiferlerin pegini sazanlar izlerdi. Kayik balikla dolmuqtu. Once onlari

Balikpazarinda okutacak, sonra meyhaneye giderek birkac tek atacakti. fq

d5nUU, yorgun argin, eller yari donmuq olarak icmenin ayri bir tads vardi.

Arkasi arkasina kadehleri yuvarlayinca, garson hesap pusulasinin kazaya u4ra-

masini 5nlemek icin, yanina sokulacak, ellerini uNgturacakti:

- Patron Imager: cok 5fkeli. Tansiyonu yUksek. Kimseye zirnik igki vere-

siye sektirmiyor... diyecekti. Dursun, ctizdanindan ellerile eski

bir onlu§u masanin tizerine atacakti:
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meret cursed thing

bo§uqmak to grapple with

kipirdanma stirring, rippling

koptirmek to foam

slviqmak to run away quietly

u§ultu din, roar

kUme a pile, a stack

cukur hollow

salivermek to let go

devirmek to turn over

zxpkin harpoon

Rifer blue-fish

meyhane pub

o§uqturmak to rub

veresiye on credit

V
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-Veresiye yiyen kesesinden yer, derler. Pevin para ile ictin mi iki kez

sarho§ olmaz insan...

Kocaman kocaman kefallar geliyordu. SUrU halinde mUbarekler. Ne a§

dayanir, ne de zipkln yetiqir... En iyisi dinamit... G6zUnU sevdi§imin bombasi,

seni icat eden dert gormesin e mi?

Dinamit demetinin kapsUl ipini cekip, suyun icine birakti. Az sonra klya-

metier kopacak, baliklar yari cansiz denizin yUzUne firlayacaklardi.

tki saniye sonra top gibi kulakiari cinlatan gUrUltU ile dinamitler

paltami§t1,.. Dursun oturdu§u yerden aya§a firlad1§1 zaman, kaylktan dU§memek

icin dengezAni gUclUkle eski heline getirdi. Yari kapall gozlerini acarak

etrafina bakindi. Fenerin yanina gelmi§lerdi. Fenerin to kendisiydi bu...

Neredeyse klyiya carpip, tekneyi parcalayacaklardi.

- A111111, diye bagirdi, neredesin o§lum? Feneri g6rmUyor musun? tote

fener kar§imizda..0 Kurtulduk. Buradan 5tesinde 61U dalgalar vardir. Cevao

versone ulan... Korkudan dilini mi yuttun?

Fenerin donen 1141 kayi§in ipini gUndUz gibi lqitmiqti: Ali yoktu...

* * * * * * * *

Moloz iskelesindeki kuciik meyhaneye ihtiyar bir balikci girdi:

- Bana bir litre §arap, dedi. tki tek k5fte, biraz da beyaz peynir...

Meyhaneci kula§ina

- Reis, dedi, eski hesap daha duruyor. ElSlem denizden inci, elmas bile

cikarlyor. Sen orada mehtap sefasi mi yapiyorsun? Deniz sana birqey vermiyor

mu?

Dursun kiriq kiri§ alnini ellerile ovdu:

- Deniz bize verece§ine, bizden allyor Ustelik... BugUn Ali'yi verdik...

KUcUk Ali mi...

Dedi. Ve iki damla yaq g6z pinarlarinda inci gibi parladi. Orada

noktalandi, kaldi...

Burhan ESEN
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kese

kefal

mdbarek

denge (muvazene)

moloz

kefte

elalem

inci

elmas

mehtap

II. birkac (kadeh) tek atmak

kiyamet kopmak

purse

grey-mullet

the blessed one

balance

rubble

meatball

everybody but you

pearl

diamond

full moon

TII. Yoksul balikci bolulmaktan nasil kurtullyor?
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KONcINALAR

tskambil destesinin en sevdigim kagitlarindan biri, tizerinde The Jolly

Jocker yazili, o deliqmen, o ucari, o biraz cambaz, biraz sihirbaz, bir miktar

da dUzenbaz, ama nee dolu, hayat ve hareket dolu, kani sicak delikanlidir. Ne

yazik ki, Jocker'lere Kanasta'dan, Kumkan'dan, Remi'den ba§ka oyunlarda pek yer

verilmiyor. Verilse, her girdikleri oyuna renk ve hareket, canlilik ve qakla-

banlik katarlardi.

Jolly Jocker'ler bir yana, destenin en itibarli kggitlari, bilindigi gibi,

Beyler yani Aslar oluyor. Ayip degil ya, ben Aslardan oldum bittim hoqlanmam.

Belki kendim higbir zaman As olamadigim, As olamiyacagim igin. Kabul etmeli ki,

onlarin dbrdunde de bir Kral havasi, bin Padiph cakasi vardir. Hele bazi takim-

larda bunlari daha da bir qatafatli resmederler.

Karamaga Beyinde megium bin qeyler sezilir. Onun sarayinda her halde

birtakim karanlik dalavereler deonnyor, gece, mahzenlerinde, bir sUrti kelleler

uquyor olmalidir.

ispati beyini ben bir Bizans Prensine benzetirim.

Bunlara kiyasla Kupa Beyi daha bir bizden gibidir. Kupa Beyi her halde

Osmanli Hanedanina mensup olmali.

Karo Beyine gelince, o bir Selguk Sultanidir. celebi, zarif, nazik...

Aksi gibi Tekel damgasini da hep onun astline vururlar. Buna ragmen bylesine

asil ve kibar bir havasi vardir ki, bu damga bile onu girkinleqtirmez, inadina

daha bir agar, daha bir sevimli yapar. byle ki, damgasi olmiyan bir Karo Beyi

gorsek, bayagi yadirgar, bir eksiklik duTeriz.

Resimli kagitlar iginde kanim en gok Kupa Kizina kaynar. Kupa Kizi, etine

dolgun, duru-beyaz, hanim-hanimcik bir tazedir. trniversiteyi Man bir kalemde

gegin, grig hal ile bitirdigi ortadan sonra liseyi bile okuyamamigtir. Olsa olsa

sanat enstitUsti mezunudur. Herkesin okumaga meraki olmaz a, buncagizin da baqka

marifetleri var: Diki§le nakiqin her tUrnsil, brgti iqlerinin daniskasi... Etegi

belinde, bUttin evi o geviriyor. Yeni yeti§irken mahalledeki oglanlarla mektup

alip verdigi olmu§ gerci. Cahillik iqte. Hog Omen.. Ama evlenince e§i bulun-

maz bir hayat arkada§i olacaktir. Buna eminim. Bir kere kocasina ukala ukalg

karqilik vermez. Sonra bu cins kadinlar gocuklarina da dtigkiln olurlar. Daha ne?

Onunla evlendiginiz takdirde, kayniniz Kupa Oglu olacaktir ki, Allah igin,

uslu akilli, yumuqak baq11, kendi halinde bir gocuktur.
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1. iskambil destesi

deli§men

ucari, ucar

cambaz

sihirbaz

dtizenbaz

qaklaban

caka

maga, karamaca

me§um

dalavere

mahzen

hanedan

zarif

nazik

Tekel (inhisar)

damga vurmak

yadirgamak

etine dolgun

duru beyaz

hanim hanimcik

taze (n.)

gtic hal ile

olsa olsa

buncagmz

diki§

naki

ev cevirmek

ukall

karvalk vermek

deck of cards

over-impulsive

rake, scoundrel

acrobat

magician

trickster

buffoon

swagger

spade

ominous

intrigue

dungeon

dynasty

graceful

refined

state monopolies

to stamp

to find unfamiliar

plump

fair in complexion

perfect housewife

young woman

with difficulty

at the most

this little one

sewing

embroidery

to run a house

pedant

to talk back



BASIC COURSE

Babalari Kupa Papazina gelince, sizden iyi olrnasin, pekbabacantpek cana

yakin bir adamdir. Ho§ fikralar anlatip gbbegini hoplata hoplata gUler. Daha

cogarsa, kiit kUt kar§isindakinin sirtina vurur. Evde teklif tekelltif hak getire..

Sen de sen, ben de ben. Candan insanlardir vesselgm. byle bir aileye damat

girmek isterim.

Ispati kizina gelince, balm' ondan her thrill sinsilik umulur. Siz onun

byle sakin ve masum gbrUndU4Une bakmayin, o ne hin o4lu hindir o, o ne iginden

pazarlikli a§iftedir o... tskambilin UstUnde Ordit4Untiz onun bayramlik resmi.

0, bu masum bgkire pozunu, fotografgida resim gektirirken bir, bir de pazarlari

kiliseye giderken takinir. Oyle kula4inizi verin de bir dinleyin mahalleyi.

Maganin 041u ile sinema localarinda, plaj kabinelerinde yapmadi41 kalmami§. Hal

bbyle iken, yine de bilmiyenlere kar§i kendini dirhem, dirhem satar. Ispatinin

011u ablasinin kirli gama§irlarini herkesten iyi bilir, bilir ama gel Or ki

ablasi da onnn kumar borglarini 'Oder, evden §unu bunu OtttrUp satl§ini gizler.

Babalari da zaten itin biri. Bu ya§a gelmi§ hala sefih, kumarbaz, bir gun olsun

ayik gezdili Ortilmemi§. Tencere dibin kara hikayesi, kimin kime ne demele hakki

var.

Karolara gelince, onlar ki§izade, gegirmi§ bir ailedir. Bakmayin

§imdi biraz dUltUklerine. Babalari Hariciyeden emekli. Zannedersem phbendermi§.

Eski usul, mukaffa ve musanna bir Istanbul TUrkgesi konuiur. Kizlari, nbrsler

matmazellerle, el bebek gtil bebek btiytittildti. Be§ senedir Ingiliz Filolojisine

gidiyor, bitiremedi. Bitiremez de elbet. Allahin gUntl kantinde ha ha ha, hi hi

hi, ak§am UstU de ollanlarla alts, buguk matinesi... Erkek karde§ini sorarsaniz,

al onu vur ona. Karonun 041u da, hoppala pa§am, hoppala beyim dadilar tayalarla

§imartilmi§, ku§ stitUyle beslenmi§, beyaz, ttlystlz, c4landan gok kiza yakin, tasvir

gibi bir civan. En iyi mekteplere verdiler, okumadi. GUnahl boynuna, birtakim

uygunsuz, meymenetsiz heriflerle geziyormu§. Allah bilir, eroin de gekiyordur.

azlerinin her daim mahmur baki§ini ben pek hayra yoramiyorum. byle efendi

babanin gocu4u bbyle soysuz giksin, yazik, rook yazik...

Magalar bir Ermeni aiiesidir. Gedikpa§alda oturuyorlar. Peder koyu bir

katolik papazi. Bas-bariton, tumturakli bir sesi vardir. 011u MahmutpapIda

bir tuhafiye ma4azasi i§letiyor. Ispati kizi ile maceralarina yukarda azbucuk

dokunduk. Ablasi Maga Kim., esmer, kara ka§li, kara goz1U, bazi yerleri muhak-

kak ki a§iri ttiyltt, gergi sicak, gergi giizel, ama neme lazim,duasinda,niyazinda,

dini bUtUn bir tazedir. Belli ki, babasina gekmi§. Istavrozunu bir gUn gbIstin-

den eksik etmez, karde§inin Ispati Kiziyla yaptiklarini duysa, utancindan yerin

dibine geger. bylesine kaba-sofu ki, malum gUnlerde erotik rtlyalar Ord11411 zaman

bile, §uuraltisinin kendine oynadi41 bu oyuna igerler, sabahleyin alelacele banyo

yapip tbvbe istilfar eder. Iyi bir drahomasi var. §imdi, geng de§il, §5y1e klr-

kini, kirkbe§ini a§m§, efendiden a§irbaqii bir kismet bekliyor. Hayirlisi.
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bibacan

canayakin

kayin

teklif-tekelltif

sinsi

ummak

agifte

bakire

sefih

gehpender

ayik

mukaffa (Kafiyeli)

musanna

tasvir (resim)

civan (gene ) [archaic]

hayra yormak

aburcubur

jolly

amiable

brother-in-law

formality in speaking

sly

to expect

prostitute

virgin

dissolute

consul

sober

rimed

flowery language

picture

youth

to interpret as auspicious

a variety of food eaten haphazardly

CEMALEDOINI AMWAY;
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Resimli ka4itlardan sonra ilk agazda onlularla dokuzlular gelir. Onlularla

Dokuzlular, resimsiz ka4itlar iginde Onemli oyunlara katilma sahip,

ba§lica ka4itlardir. Bundan bturti de hallerinde gorgUstizce bir calico, budalaca

bir kurum sezilir. Haydi Onlular Aslarin halktan yetive vezirleridir diyelim.

Ya Dokuzlulara ne buyurulur? Bunlar, kendilerini sayidan bile saymadiklari

halde yine de oyunlarina alan, oyunlarina alip onlara bbUr resimsiz ka§itlardan

Listen big de4er sa4liyan aristokrat kalitlara yaranmaktan, siftinmekten hottlan1r-

lar. Bu halleriyle Dokuzlulari, Efendilerinin bniinde yerlere kadar eilen ama

saray parmakliklari div.ndaki halka tepeden, bakan, mabeyinciler, veya stile

uslaklar makulesinden saymak yanliq olmaz anlrim.

Dokuzlular mabeyinci veya stile uqak olursa Sekizlilerle Yedililere de

el ulak1141, bahgivan yamak1141 gibi daha i§ler dilquyor.

BUtUn bunlardan sonra sira nihayet Konginalara gelir. Kongina diye,

bilindi4i gibi, Altilidan a§a41 ka§itlara deniyor. Konginalar, isrni UstUnde

iqte, Konginadirlar. Gegin Bezik gibi, Poker gibi kibar oyunlari. Mgi iskam-

bill gibi en pespaye oyunlarda bile higbir i§e yaramaz, UzgUn ve ktisktin, oyunu

di§ardan sayrederler. Diyeceksiniz ki, Pinakl'da, Kanasta'da oyuna aliniyorlar

ya,.. Ben ona oyuna alinmak mi derim. Zavallilar, gitir kozlarin at oynattitli

meydanlarda ha bire gelir gider, ayak altinda dola§ip trafi§i tikar, itilip

kakilir, mu§talanir dururlar. Hasili aburcuburdurlar. Boyle oynamaktansa ben

ye§il guhanin UstUne kapanip yrizestil uyuklamayi tercih ederim. Konginalar bu

bakimdan iskabillerin Paryasidirlar. Var oluglarinin sebebi serf bbUr khllitlara

basamak olmak, onlarin tstiln mevkiini sa§lamaktir. Alt basamak olmasa fist basa-

mak neye, kime B4Unecek?

Konginalarin bu icier acisi durumu bana oldum olasiya dokunmuqtur. Kaldi

ki, deste iginde hokum sUren bu derebeylik rejimini bugUne bugUn insan Haklari

Beyannamesi ile uzla§tirmala da imkan yoktur. Nitekim, usta oyuncu gegindi4im

siralarda onlari Paryaliktan kurtarip e§itlige kavu§turacak, boylece desteyi

de iyi keittl ga4imizin demokrasi gidi§ine uyduracak yeni oyunlar araditlim oldu.

Hattg, byle bir oyun bulayim ki diyordum, orada birliler asil delerine indirilsin,

be§liler kizlari, dortliller o4lanlari alabilsin, alay bu ya, icabinda bir kilkuy-

ruk Ugln dart papazi birden sustaya durdurabilsin. Fakat olmuyor beyler; Aslarda

o kticiik da4lari be yarattim diyen heybet, Papazlarda o Mann giivenini sakaldan,

asadan, baltadan alan azamet varken, o gtidtik, o stimsLik, o boynu btikiik Konginalar

bir thrill el kaldiramiyorlar. Sinmig bir kere iglerine. Aligkanlik deyin,

a§a§ilik daha do§rusu Konginallk kompleksi deyin, yapamiyorlar 4te, ellerinden

gelmiyor.

Bunu anladi4im glinden beri oyunlar aramaktan eskilerini de oynamaktan

vazgegtim. Her kaijida ettit de4er taniyan biricik oyun old4u igin §imdi yalniz

Pasyans aglyorum.
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TURKISH

II. ayip de/il ya

oldum bittim

kani kaynamak

bir kalemde gccmek

sizden iyi olmasin

gilnahl boynuna

hak getire

vesselam

tencere dibin kara hikayesi

hin ',Ili' hin

icinden pazarlikli

kendini dirhem dirhem satmak

gormtlq gecirmiq

al bebek gill bebek bilyntmek

yerin dibine gegmek

at oynatmak

a. Haldun Taner'in hikayecili/ini llama buidunuz?

Hikayeyi nasal dedikodu a/ziyia anlatiyor? Agiklayin.

b. Neden artik yalniz "pasyans" aciyor?

6
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BASIC COURSE

TREN SESt

Garibim;

Ne bir gftel avutacak

Bu §ehirde;

Ne de bir tanidik cehre;

Bir tren sesi duymaya goreyim.

tki

tki cegme

0. V. Kanik

(1914 - 1950)

ISTASYON

Burda gelir insana

Boq gtuderin usanol.

calar birden kampana

Oltim canindan aci.

Sonra bir dtidiik titer.

Kesik c3.411k1arla der,

Burdan bildik gidenler

Yarin dEmer yabanci.

Necip Fazil KisakUrek

(1905 -
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TURKISH

I. garip

cehre

iki gaza iki cegme

one away from home

visage, face

a. "Duymaya Oreyie yapisina benzer Ornekler verin.

b. Bu konugma dilinin ant birkac seanyle 'air rook derin duygular

belirtmigtir. Sonundaki "Tki gozum iki cegme" hem bUttin

giiri tamamliyor hem de giire bir mizah havasi veriyor. Ne

dersiniz?

* * * * * * * *

I. usanc weariness

altim cam bell tolling for death

kesik broken

ci4lik scream

II. kampana calmak

III. a. usanc, usanmakItan geliyor.

Buna benzer eklerle yapilan birkac

isim daha bulabilir misiniz?

b. Aci soziAnn ne gibi anlamlarda kullanabilirsiniz?

Ornekleri(d agiklayin.

c. bildik si5ztinti, isim ve sifat olarak iki ayri cumlede kullanin.
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BASIC COURSE

DILEK

Bir ktictik, bir ktiqUctik evim olsa,

icinde bir ktictik, bir ktictictik halm olsa,

BUtlin bunlar benim bz malim olsa!

Masam, marekkebim, etajerim,

Penceresinde benim perdelerim,

Etajerinde benim kitaplarim olsa!

Bir ufak, bir minicik evim olsa,

Icinde bir kadin, beni parasiz pulsuz seven bir kadin...

Bu kadin karim olsa!

Nerde, hangi qehirde olursa olsun,

tir ktictik, bir kilcUctik evim bulunsun,

Bir ufacik halim olsun yeter,

Yeter de artar bile.

Nerde, hangi §ehirde olursa olsun,

Etajerim, kitaplarim olsun,

Beni parasiz pulsuz seven karim olsun yeter,

Yeter de artar bile.

vdet Kudret Solok

(1907 - )



TURKISH

I

dilek wish
murekkep ink

etajer set of shelves

II. para put

yeter de artar bile

III. Olmak ile bulunmak arasindaki anlam yakin11§ini

inceleyin. Ornekler verin.
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BASIC COURSE

ESKI BIR KASA HIRSIZI EMNIYET MUDURU OLDU

DAR DS SELAM, (a. a.) - Tanzanyatnin Rungva ehri Emniyet MildurltinUne

azili bir kasa hirsizi getirilmiqtir.

Ruingvalda ve diner Tanzanya qehirlerinde bircok ticarethanenin kasalarini

soymakla isim yapmiq olakA Kavave Karume onyedi yil hapis yattiktan sonra 1967

Aralik ayinda "Hapishanede gosterdini iyi davrani§tan" bturti geri kalan cezasi

Devlet Bakani Julius Nyerere tarafindan affedilerek, hapisten

Mahktimiyet toplami ytiziki yil clan eski kasa hirsizi, son zamanlarda

hlrsizlik vakalarinin gortilmemiq bir ekilde artmasi Ozerine, Rungva gehri

Emniyet MildurlUntine getirilmiqtir. Eski kasa hirsizi, butft meslekdaglarinl

yakindan tanidini icin, Emniyet Madurluna gbrevine baqlar baylamaz seksenden

fazla azill hirsizi yakalamiq ve nezarete almiqt1r.

Tanzanya ici§leri Bakanlini ileri gelenleri alinan tedtirin yerinde

oldununu ve tbvbekfir kasa hirsizinin Rungvalda hirsizlinin koktinunti kaziyacanini

sbylemektedirler.

,
6..--416.411114-11S
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TURKISH

anal
kasa kirsizi

tbvbe etmek

kokUnil kazimak

I
4

ferocious, notorious

safe-breaker

to repent

to exterminate

.4

Ilihnername"

' 40,

den,
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BASIC COURSE

INGILIZ BASININD1 FIRTINA KOPARAN HABERI FRANSA YALANLADI

LONDRA, (a.a.) - "Press Association" adli tngiilz basin ajansi, iyi haber

alan bir kaynaga dayanarak, De Gaulle'Un Fransa, Bati Almanya, fngiltere ve

Italya tarafindan geniq bir Avrupa tktisadi Birli4i kurulmasi gorUqUnde oldu§unu,

Ortak Pazar'a pek fazla bel ba4lamadi/ini acikga sbyledi4ini bildirmiqtir.

Ajans, De Gaulle'Un tngiliz BUyUkelgisi ile 4 §ubat'ta Paris'te bu

konulari gi5rUlt1 1. nU, tngiltere HUkametinin 12 qubat'ta verdi§i cevapta,

Generalin tekliflerini "Son derece anemli" bulduNnu belirtmektedir.

Ajansin verdi4i bu haber, basinda bUyUk yer almil, "Evening News" gazetesi

haberi, "Avrupa'ya atilan bomba: General De Gaulle Ingiltere'ye bir komplo

teklif etti" vermiqtir.

Paris'teki Franslz yetkili cevreleri 1,se, ajansin General De Gaulle'e

atfen verdi§i haberi yalaniamiqlardir.

DINf LIDERLER ISTANBUL' DA TOPLANDI

DUnyadaki dinleri temsil eden liderlerin, "Bir Bariq Konferansi toplanmasi"

konusundaki gorU§meleri, dUn Hilton Otelinde ballamigt1r.

"Dini liderlerin, elele vererek dUnyadaki bariqi korumak" konusunda bir

konferansi toplantiya qa4irmalarinin gerekli olup olmadi4ini ele alan liderlerin

Istanbul toplantisi, yarin sona erecektir. Bu konuda mesbet bir karar alindi§i

takdirde, konferansin yeri de tesbit edilecektir.
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TURKISH

dayanmak

bel ballamak

atfetmek

to be based on

to depend

to attribute, ascribe

NIP

"HUnername" den

184

A



BASIC COURSE

AGAc DtKMEK

Vatanimizi kuraktan korumanin garesi: alaci, ormani korumak, co(Ialtmaktir.

Kelebekier igi4a Upgtilkleri gibi, ici su dolu bulutlar da

kogugurlar. Bulutlar yorgunlukiarini ormanlarda alirlar. Toprakiar emdikleri

sularla ormanlara can verirler. Sularin temizi, atlas kbkleri silzgeciyle sUzU-

lenlerdir. Bilmem siz ne dersiniz? Bana kalirsa her yurtdaga dikti4i,

a§aca gore geref vermelidir.

Bu sbzUme kargi belki gunu diyebilirsiniz:

- Heryerde agar yetigir mi?

Ben de bu sortintlze kargi: "Evet, yolu ile dikilir, dUzeniyle baklllrsa

heryerde stag yetigir ve heryere gore dikilecek a§ac vardir." derim.

Yemigli, yemigsiz atlas dikelim, ormanlarimizi gortimilz gibi koruyalim,

bag tacimiz AtatUrktin izini birakmiyalim.

AtatUrk, Ankara= corak bir yerinde yollar agti, binlerce fidan diktirdi,

oyle Ozel, byle bnyuk bir giftlik yapti ki onu Oren yerli, yabanci, herkes

gagip kallyor.

Hasan Fehmi

..10,146--

-""1111111111,

Am-
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BASIC COURSE

"OKUR" DEnIL, "BAKAR"

Bir ilgn: "(....) 10 ay icinde T1rkiye'nin en rook okunan ikinci gazetesi
oldu". grafik... Bakiyoruz ads gegen gazete 100 binden 300 bine firlamil.

Allah versin, milyona kadar yolu var. Bir gazetenin 300 bin basmasi en azindan
bir milyon ckura seslenmesi demektir. Sevinilecek bir §ey. Bir milyon kiqi
okuyor bu gazeteyi! franda da "en rook okunan" denmiyor mu zaten!

Ama alln o gazeteyi elinize. Okuyun bakalim. Ne okuyacaksiniz? Okuyacak
bir qey bulursaniz okuyun. Gazete her qeyden once haber verir okuruna. Sonra
yazilar, romanlar... Bu gazetede haber yok! Ya cinayet olacak, ya irza saldiri,
ya da heyecan verici bir palavra... Baqka haber arama! Ac ikinci sayfayi bir
iskeletin cinayetleri... Yakalanmaz, tutulmaz, ele gegmez bir adam. Herkesi

yapmpd1/1 kbtuluk kalmaz. girilgiplak kadinlar, acik sagik sahneler.
Buttin katillilkler var... Sonra sbzum ona rbportajlar. Gene resimli romanlar,
giplak kiziar...

En cok okunan gazetelerden biri... Okunan dememeli buna, "bakilan" demeli.

Bu cegit gazeteleri alanlara da "okur" devil "bakar" demek gerek. Bak bak, igini
gek, hayran kal, kendinden geg Tabii yuz binden Ucyliz bine cikar tiraji!

Beklesin, yarim milyonu da bulur... Ttrkiyelde okur yok, yok ama "bakar" byle
gok ki! "Gbrile az da "bakar" pek rook... Millet "bakiyor" sadece! Bir qey
Ormeden, anlamadan... Ona kimse bir qey gOstermek, anlatmak istemiyor ki!

Niye anlamaya, gOrmeye Bakiyor resimlere, okur sayillyor...

Yalniz o gazete de4i1... Bir yivin dergi giklyor "bakar" lar icin. cocuk

dergileri, sinema dergileri, giplaklik dergileri Hep gaz igin, kafa igin
de4i1... Zaten gereksiz qey bu "kafa" dedikleri. GOz yeter insanin hayvansal

yOnlerini uyandirmaya, ayakta tutmaya. Ne gerek vEz "kafa"ya, "kafa"yi besleyen,

gUclendiren, insane insan eden bilgilere?.. Bunlar okumakla gelir, ayleyse
okumamali, okutmamall. Yalniz baktirmall, bol bol baktirmall. Kadinlara,
kizlara, haydutlara, katillere,

"Bakar kar" derler hani ya, bu ceqit gazete ve dergiler bakar korlerin

sayisini hizla arttirlyor! Bir yandan satiqlari yUkseliyor, ote yandan da

"bakar kbrler" le doluyor yurdumuz.

Kit ziyani! Murekkep ziyani, emek ziyani! Hele hele gOz ziyani! Zaman
ziyani! Geri kalmil illkelerde basin ba§lica kalkinma araglarandan biridir. Halki

uyandiracak, aydinlatacak, dtiOnmesini, anlamasini O4retecek... Bu "cek"ler,
"cak"lar buytik tiraj ardinda koqanlara viz geliyor. Onlara viz geliyor, bize viz
gelmiyor. Gelmiyor da ne oluyor? Onlar yftbinlere "baktirlyorlar", bizler birkaq
bin kigiye okutuyoruz gazetemizi... Ayr= bu kadarcik!

187

A

Akbal, Oktay



TURKISH

I. palavra

saztim ona

is cekmek

hayran kalmak

kendinden gecmek

Iron (taraf)

ziyan

mOrekkep

emek

ayrim (fark)

II. "Allah versin... gbzUmilz yok."

e... kadar yolu var.

idle talk

pseudo

to sigh

to be astounded with admiration

to become unconscious

side, direction

loss

ink

effort

difference

III. Yazar neden "dkur" istiyor da "bakar" istemiyor?

4it

4 'r tr-wii-wVor*

I
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BASIC COURSE

BtLEN, KDTVPHANESI OLANDIR

Bizim radyonun "Bilen kazaniyor" diye bir program vardi, dinleyicileri

hayli ellendirdi/ini sandilim bu program birkac zamandir rekramcilar benimsedi.

§imdi bazi mUstahzarlarinda, istekli olanlara, tarih, edebiyat, spor, sinema,

tiyatro vesaireyle ilgili sualler soruluyor, cevaplandiranlara dolru cevaplan-

Airdiklari sorular miktari mUk5fat veriliyor ve bUtUn sorulari bilenier hararetle

alkiqlaniyor. Ilk zamanlar her sualin cevabini dolru verenlerin gazetelerde de

isimleri cikti, kendilerini basin da alki§ledi.

pylece, ince elenip sik dokumadail dU§UnUlUrse Amu Derya nehrinin nerede

olduVunu, tkinci Murat'in hangi tarihte EoldUpnU, Waterloo sava§ini hangi gene-

ralin kaybettilini, Timur'un kacinci yOzyilda yaqadilini, 1948 dnnya yftme §am-

piyonunun kim oldulunu hatirlamak iyi qeydir ama, bunlari bilmek cok daha iyidir.

Hepsi bir demeyiniz, hatirlamakla bilmek arasinda Bence hayli fark vardir.

Amu Derya nehrinin Ortaasya'da olduOunu hatirliyan kimse acaba bu nehrin

hangi memleketleri suladi/ini bilir mi? Waterloo'yu Napoleon kaybetti demek,

ever bunu diyen o savaa girme sebebini, Fransa'ya kart. yapilan elbirlilini

bilmiyorsa marifet midir? tkinci Murat'in blUm tarihini hatirliyanlar onun

icraatindan habersizseler, akillarinda ka1mi§ olan tarihin ne kiymeti vardir.

1948 anya yftme §ampiyonu falandir, demekten bir §ey cikmaz, iq spor tarihinde

yftme yari§larinin verdiVi neticeleri, kurulmu§ ve kirilmiq rekorlari, bu yariq-

larin ne zaman ve ne qekilde ba§ladiVini bilmektir.

Ne yazik ki, bizde kUtUphanesizlik, kUtUphane merakinin uyanmami§ olmasi

hg15 ezberciligin kiymetini sUrarmesini kamcilayip gidiyor. Halbuki ezber-

liyene devil, bilene muhtaciz. Bilen de, kelime, cUmle, tarih hatirliyan delil,

istenen kitaba el atop yerini bir cirpida bularak cevabini etrafli veren kimsedir.

Radyo idaresine teklif ediyoruz: Bilen kazaniyor program kUltUr bakimindan

faydall hale getirilebilir. Rekramcilar ne yaparlarsa yapsinlar, onlar pek tabil

olarak dinleyiciye hoq gecirtmek isterler, fakat radyolarimiz bu iqi daha ciddiye

alabilirler ve almalidirlar da.

Orta, lise ve Universite tahsiline uygun sorular hazirlansin ve meselS

sorulsun:

- TUrkiye Cumhuriyeti hangi tarihte iran edildi?
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BASIC COURSE

Cevaptan sonra devam edilsin:

- Nerede edildi, kim1er s6z aldi, milzakereler kac scat stirdii?

- Bunlari hangi kitapta okudunuz? 0 kitapta daha ba§ka ne bahisler var?

Kitap, kutilphanenizde mi? Kitaplarinizin sayisi ve nevileri nedir?

Oku1 ve Universite sayisini artlrirken ktitilphane yapmanin zevkini de

avaamaya ve bu gtizel merakl tevik etmenin yolunu aramaya bakmallyiz.

Hafizanin kuvvetli olmasi fena degi1dir ama, bilginin hafizadan fazla

ktittlphaneye dayanmasi qok daha iyidir.

yw

N.

tzzet S. Sedes
(Milliyet Gazetesi'nden)

23.11.1958

1h. 41. w
41.

* lw

Gfteme'den
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TURKISH

I. ktittiphane

rekram

benimsemek

mustahzar

millegfat (bdtil)

marifet

icraat

teklif

nevi

aplamak
alkiqlamak

kamv.

muhtac olmak

etraf li

inn etmek

muzakere

teqvik etmek

II. ince eleyip dokumak

Bir cirpida

El atmak

library

advertisement

to make one's own

ready made drug

reward

skill

achievements

proposal

kind, sort

to instill

to applaud

whip

to be in need of

in detail

to proclaim

negotiation

to encourage

III. Ezberlemenin e4itim icin ne gibi faydalari, zararlari vardir?

fir, r..-

411#1.
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TERCUME DZERINE

"Tarkcenin eksikleri" adli iki yazida Rept Nuri Gttntekin, Avrupa dillerin-

deki biryok sealerin bizde hirer karliliVi olmamasindan §ikayet etti, tercUme-

lerimizin o yUzden yektikleri sikintilari anlatti. Ilgi ile Okudu§um o iki yam.

bana birtakim pyler dUgandarda, dertlerimi tazeledi.

Daha dot rusu birtakim eski dU§Unceleri yeniden nkllma getirdi. Yillardir

ben de tercUme ile ugragirim, Rept Nuri GUntenkinin "Kahramanlarni dilimize yevir-

di§i gUnlerde karlilaqt1§1 hemen hemen yenilmez zorluklari anlatirken ben de

nice gUnlerimi hatirladim, Hepimizin macerasidir o macera... Herhangibir

dilden kitap, sadece cUmle t oderken TUrkyenin eksiklerini hepimiz duyduk:

"Bu dilde sbylenmez ki bu sea!" dedik.

Zamanla Orgam arttitp. iyin midir nedir? DU§Uncem de degigiyor. Tarkyenin

eksiklerinden cok kendi eksiklerimi duymaya baq11yorum. Artik: "Bu dilde sOy-

lenemez ki bu seal..." dediVim pek olmuyor; onun yerine: "Elbette vardir

tUrkyesi bu sazan; ama nedir? Ben bulamiyorum" deyip UzUlUyorum. Bu hal bende

nasal baqladi anlatayim:

Geymig gUn, adini da, kimin yazdilini da unuttum, Fransizca bir roman

okuyordum. Dilimize yevirmeyi hiy daValmUyordum ama, tercameciliVin verdiVi

aliqlklikla bazi yerlerde durup: "Burasin]. TUrkyeye acaba nasal yevirmeli?"

dediVim oluyordu. Bir deli hikayesiydi o roman; adamcagaz yildirmi§, yemek

yemiyor; timarhaneye Otarayorlar, 6nUne yemek getirilince: "Je ne mange

jamais!" diyor... tercUmeciliVin qeytani kulatjima fisladi: tercUme

edersin buns ?"

0 Fransizca sbz, kelime kelime yevrilince ne kadar souk oluyorl... "Ben

asla yemem", yahut: "Ben yemem"... TatsizliVindan baqka bana, Fransizcasina

da uymuyor gibi geldi. Sahiden de uymuyor, delinin meramini anlatmiyor. Nedir

delinin demek istediVi?. Yemek yemeyi, tUtUn gibi, ilki gibi, geryekten lazumu

olmiyan, ancak zevk iyin, keyif iyin edinilmiq bir adet sayiyor. TatUn iymiyen

bir Fransiza ciVara uzatirsaniz: "Je ne fume jamais" der; delinin: "Je ne

mange jamais" demesi de igte o manada... Demek ki onun da TUrkyede karq1141:

°!Kullanmam" olmalidir. BByle tercUme edildi mi, hem dilimize daha uygun bir

cUmle oluyor, hem de delinin meramini daha iyi anlatiyor...

0 gUn anladim: TercUme ederken bir camledeki kelimelerin devil, bUtUn

cUmlenin TUrkyedeki kar§ill§ini aramak gerektir. Bize, yazarin ne demek iste-

diVini bildiren, kelimeler deVildir, onlarin birbirleriyle birleqerek meydana

getirdikleri batUndUr. DaqUnUn bin kere: "Ben kirlarda gezmeye gidiyorum"
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BASIC COURSE

dedigimiz zaman, o cUmledeki kelimeleri kullandigimizln farkinda miyiz?. Biri
bize: Sen 0.mdi ben, kir, gezmek, gitmek sozlerini kullardln" dese belki qapriz:
Jar ile gezmek neysene ama, ben ile gitmek sozleri bize yabanci gelebilir;
biz ayra, ayri o kelimelerle degil, hepsinin birden bildirdigi leyi dtiOnmilqUzdUr.

tnsan kelimelerle degil, cumlelerle dtiOntlr. Demek ki tercumede de bir yazarin

kullandigi kelimelere baglanmak, onlarin hepsine, ille bir karplik bulacagim
demek bo§tur; o yazarin meramini kavrayip dilimizde onu anlatmaya galiqmak gerek.-
tir.

Terame sadece kelimelerin karpligini koymak Cegildir, dilde bir yaratma
iqidir.

Bizde tercumeciler bu yola pek gitmiyorlar: ellerindeki metne bakiyorlar,
orada ne Orlirlerse TUrkgeye gevirdiler mi iqleri bitti sanlyorlar. Bakiyor-
sunuz, Fransizcada kolaylikla anlaqilan bir cdmle, Turkgede anlavlmaz bir hale
gelmi§. "Bu nedir IR:Tie?" dediniz mi: "Ne yapaylm? aslinda oyle; yazarin
deyi§ini degiqtirmeye benim ne hakkim var?" diyor. Farkinda degil ki degiqtiri-
yor: bir yazarin kullandigi kelimeler eserinin bzUdtir de, cabuk anlaqilmasi
eserinin orti degil midir?.

Burlier]. Reqat Nuri GUntekin'in amlerini Ortitmek igin yazmiyorum. Onlarin
iginde rook dogru buldUklarim, tamamiyle kabul ettiklerim var. Ancak, onun dtiOn-
dUkleri yaninda, onun dil§lindUklerine katilsin da birbirlerini tamamlasin diye
ben de baz1 dtiOnceleTimi s8yledim. Tercume sOztl gabuk kapanmaz; bu 55ze o da,
ben de daha gok donecegiz; bu iqde o da, ben de daha cok diaqunce degigtirecegiz.

Nurullah Atac

(Ganierin Getirdigi'nden)
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TURKISH

eksik short comings

qikayet complaint

u§raqmak to work at

yenmek overcome

nice many a

AScera adventure

gOrgll experience

meram intent

keyif joy

kavramak grasp

II. meydana getirmek

birinin sealerini 'Ortitmek

III. "TercUme Air yaratma igidir" seatlyle yazar ne anlatmak istlyor?

14111112111k.arr. ANL
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GRAMER DERSi

1Sevmekl, bu bir kelimedir.

'Sari sacill dersem bir kiz icin

Sifat soylemiq olurum.

'Ben sari sacli bir kizi sevdim'

Bir cUmledir, sevda dolu bir cUmle;

Nokta koymali, durmali, zira

Zira laclikl da bir kelime,

CUmleye gelmez sari sacli kiz gibi.

Ah, elbet dolaqirsa 51Um sik sik dilime

"Olecelim, 61Uyorum, oldUml

Diyecelim bir gUn

Tasrif ederekten.

Tgr

M. T. Uslu

(1922 - 1946)
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I.

TURKISH

tasrif etmek to conjugate

II. diline dolapak

cUmleye gelmemek

III. "Tasrif ederekten" sozUnde - ten eki ne anlamda

Benzer drnek verin.

tbni Kemal
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ILK TnRK DILCISI K §GARLI MAHMUT,9Agl yE ESER/

cok sayin bayanlar ve baylar,

Mahmut, kelimenLA tam anlamiyla on birinci bir TUrk

bilgInidir. 0 kendi eserini serf TUrk1U4e karqi duyduOu sevgi doiayisiyla

yazmiqtir... Eserin OnsOzUnde: "Her kelimeyi tam yerinde kullanmak maksadlyla,

her sown masdar ve anlamini acikladim. Bu hedefe ulaqmak maksadlyla yillarca

pek a4ir gUclUk'..ere ve UzUntUlere katlandim." demektedir.

Yukardaki sOzler, Kawarli'nin nasil bir maksatla hareket etti§ini ve hangi

maksatla gUclUkler ve UzUntUler cekmele mecbur oldu4unu gostermektedir. Demek

ki o, bu gUclUk ve UzUntUleri slrf yaptill iqin dolrululu u4runa katlanmi§, TUrk

dilinin 6z1U4UnU korumaya caliqmiqtir. Bundan dolayidir ki "Divan]. Lagat-it

Turk" sade bir sEalUk kitabi olarak dUzenlenmemiq, bilSkis bu dar cerceveden

slyrilip TUrk1U4e ait egsiz bir kavnak olmuqtur.

"Divan]. LUgat-it TUrk" adindan da anlastalaca41 Uzere, yalniz o zamanki

canli TUrk qivelerinin bir sbz1U4U olmayip, tUmUyle o ca4in TUrk dil ve meden-

iyetine ait -benzerlerine rastianmayan bir kaymaktir. MOkemmel bir surette

Arapca bilir, yazardi; Ophesiz yUksek dolu kUltUrUne de sahipti. Eserinde

TUrkce'ye ait topladili kelimeleri alfabe dUzeni ile siralamiq, ornek olmak

Uzere, yalniz TUrkce cUmleler almiq, her kelimeye ait ozellikleri aciklamaya

saliqmiq, kendisince TUrkqe olmayan kelimelere Onem vermemiq, halk edebiyatin-

dan toplad141 maizemeleri de eserine katmiqtir. Cotlrafya ve memleket

ancak belli bagli olanlarini dikkate

Eserinde kendisi hakkinda verdi4i bilgiye gore, Mahmut bu bilgileri ancak

kendi dolaqt141 sahalarda, yani TUrklerin yaqadiklari Ulkelerde elde etmigtir.

Bu da o zamanlarda do§u TUrkistan TUrklerinin medeniyetce pek yUksek olduklarini

gOstermektedir.

BUtUn de4erine ve Onemine ragmen Kawarli Mahmut, biz TUrkler tarafindan

pek az incelenmiqtir. BUyUklerini bilmeyen bir millet, medeniyet sahasinin en

basit bir Icor yolcusu olur.

Yeni AtatUrk gencli4inin bu sahada da OncOlUk vazifesine gesmesini beklemek

her TUrk'Un hakkidir.

Prof. A. Cafero4lu
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TURKISH

I. slrf

hedef, maksat, gaye [amac]

katlanmak

kaynak

birgey u§runa

gerceve

give

ttkm

rastlamak

dUzenlemek

bilakis

siyrilmak

Bzellik

II.

ra&A41-

I

only, merely

aim, goal

to endure, to bear

source

for the sake of

frame

dialect

whole, entire

to encounter, to run across

to arrange

on the contrary

to come out

peculiarity, characteristic

Kaggarli Mahmut kimdir; ne yapmilitir?

5i4 LINIveRs,TE 1,_

--roma

1

Istanbul Universitesi Girig Kapisi
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ONSAMOMMINI BASIC COURSE

/1.X OGRETtM

Elm ne derse desin, Turkiyede ilkolretim bugUnk0 haliyle ancak
okuma yazma ihtiyacina,luzumunda mektup yazma arzusuna cevap verir.

Dolayisiyle ilkokuldan gikan gocuklar, daha fist blrenim yapamiyacak

olurlarsa, yalna.z gazete okuma§a ve gerekti4inde mektup yazmaya
mahkOm oluyorlar demektir. Bizde bel slnifli zorunlu ilkokul blretimi

tatbik edilmele baqlandili tarihten bugUne yarim yuzylla yakin sore
gegti. Elli yll icinde iki tarih ca41 geride idik. 1945' de Atom

canna girdik, aradan onbev yll geger gegmez uzay ga§inin kapisini

actik. Demek istiyoruz ki bilginin geniqlemesi, tekni4in ilerlemesi

yaninda beq yillik i4retim gok c3.112 kaldi. Bu nedenle gerek demo-

kratik bati, gerek demirperde sosyalist memleketlerl. ilkokulu sekiz
yila gikardilar. Bbylece, yalniz mahalle bekcisi, ()dam veya posta
mOvezzii yetiqtiren veya okudu4undan istifade edemedi4i igin, kendi

dar muhitinde bildiklerini unutan kuvaklar yerine, esnafsa, kendi

hesabini tutacak, kalifiye iggi olabilecek, memleket ve diAnya sorun-

larini iyi kbtil hazmedebilecek, tekni4e yftelebilecek, makineli
tufengi, tank]. kullanabilecek, tarimdaki geliveleri anlayacak,

ve takip edebilecek ur.surlarla milli kudretlerini geliqtirmenin

caresine baktilar. Bu mblahededen qu sonucu gikarlyoruz: Acaba

ilk61retimi sekiz yila glkarmak igin evvela butUn yurdun be yillik

ilkokullarla teghiz edilmesini beklemeli, ve ondan sonra sekiz
slnifa gegmeli? Yoksa be yillik okullara paralel olarak binalarin

elveriqli 54retmenin mevcut oldu§u yerlerde derhal ve hig beklemeden

sekiz siniflik sistemi kabul mO etmeli? Biz bu ikinci fikirden
yanaylz.

Bu dUqUncemizi kuvvetlendirmek igin Planlama Tevkilatimizdan

hazirlanmasi belki zor olan bir hesabin da yapilmasini beklemekteyiz.

TOrkiyedeki tahsil N..e milli gelir arasindaki mUnasebet, acaba nedir?

Acaba, 54retim, ve ozellikle iIkb/retim grunda yapti4imiz yatirim,

maddi olarak milli kalkinmamiza ne eklemektedir? cok korkuyoruz ki,

ilkagretim bel yillik bir sistem icinde kaldikga, bev yll okuyanlar

laretime fazla bir gey nave edemedikleri igin bu yatirim bop gitmekte,
manevi randiman maddeye intikal edemiyerek milli gelire fazla bir
katkida bulunamamaktadir. Kalkinma istedi4imiz hiza ulapmadikga da,

her turn. of retimi memlekette buttin unsurlarl ile, yani, okul bina si,

ealretmen lojmani, okuma araglari okula giden yol v.s .00 ile yerine

getirmek kolay olmayacaktir. Anlaplan hala fasit bir daireden

kurtulamama durumu ile kartil karttlyayiz.
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TURKISH

I. zorun

ciliz

muhit

mlivezz i

(cp. tevzi et.)

kugak

kalifiye iqci

katmak

unsur

okuma araclarl

milphade

techiz etmek

elveriqli

Oretmek

para yatirmak

fasit (d)

orantl

necessity, compulsion

puny, undersized

environment, milieu

mailman

generation (see other meanings)

skilled worker

to add

element

training and teaching aids

observation

to equip

suitable, convenient

to increase, to multiply

to invest

vicious, perverse

ratio

Nasreddin Hoca
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TDRKIYEDE WRETIM VE GENcLiK SORUNU

TUrkiyede genclik bunalimlari dedinimiz olaylar, birbirini takip etmekte;
kamu oyunux bu bunalimlarin ortaya koydunu olaylar kadar Niversite reformu

problemleri de ilgilendirmektedir. Gentler neden haqin ve ofkelidir? Bu

ne kadari Bnretim meselesiyle ilgili, ne kadari sOrekli anlayilinin

artnil olarak politik bir nitelik taqlr?

Dunyada onretimin derecelerddki esasli ozelliklerinaen biri bu

Onretimin ne kanun ile ne icranin veya diktatbrun tesiriyle citizen-

lendinidir. Aslinda Ogretim toplumun etkisi altinda bir renk almr. Bu Onretim

kendini Milli Enitim Bakanlininda hazirlanan programla7a gOre devil, sosyel

degi§imlere ve geliqmelere gore ayarlar.

Misgl: Kay Enstittileri, bir htikumet program ve karariyle meydana geldi,

fakat gerileyen sosyal, dUzen icinde ayakta duramadi ve bir gun kapatildi.

Tarkiyede iktidarlar, teknik onretimin geligmesini cok arzu ettiler. Fakat

teknik Onretim yerine memlekette ttiketici, dolayisiyle hayatindan memnun olmayan

insanlar yetigtirecek olan Imam Ilatip Okullari alabildinine acildi. tjniversite-

lerimiz, AtatUrk devrinde geiirdikleri inkilgplarla ulaqtiklari merhaleleri

muhafaza edemediler. Alman hocalar gdeta zorla memleketten azakla§tarildi ve

universiteler zamanla durgunlaqti. qimdi Turkiyede ilkokula paralel Kur'an

kurslari geli§iyor. Demek ki, bu memleket az geliqmiqlikten kurtulup duzenli

ve ileri bir hayata kavuquncaya kadar, onretim muesseselerini geriye dogru

eteninden cekecek olan enilimlerle mucadele mecburiyetinde kalacaktir. Bu

yapilamadikca, TUrkiyeyi, ytizyilimizin uygarlik duzeyine ulaqtirmak mumktin

olamayacaktir. Sosyolojik realiteden gelen bu kanaati araftlrmalarimiza ve

bundan sonraki dtiOncelerimize esas olarak alacaniz.

Bit Onretim programs hangi derecede olursa olsun, zamanin ihtiyaclarina

cevap verdini nisbette yararlidir. Bunu goren Jules Ferry, Fransada devrin

ihtiyaclarini sezerek Ogretim progrilmini ona Ore hazirlattini icin, Fransada

Milli Mitim uzun sure diner milletlere nUmune olarak tarzda geli§ti.
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TURKISH

VOCABULARY

Tarkivede 64retim ve Genclik Sorumu

bunalim

kamu oyu

haqin

Ofke

ayarlamak

dtzenlemek

taketmek

merhale

durgun

uygarlik

dtzey

sezmek

sarekli

ihtilal

tran

nitelik

eleqtirmek

icra

gerilemek

e§ilmek (meyletmek)

namune (05rnek)

crisis

public opinion

rude, rough

anger, wrath

to fix

to put into order

to exhaust, to use up

stage, phase

calm, quiet

civilization

plane

to perceive

continuous

revolution

product

quality

to search carefully,

executive

to move backward, to

to lean, to tend

sample

SORULAR: 1. Kby Enstitaleri hakkinda ne biliyorsunuz?

2. Teknik o§retim den ne anliyorsunuz?

NAM

to criticize

retrogress



BASIC COURSE

OKUL IcINDE KURULAN cADIR

Nisanin 15 inden 20 sine kadar tam be gun hic durmadan y4mur ya4d1. Okulun

dam suyu elek gibi a§a41 suzdil. Akan yam qamurlu sularla icerisi gol oldu.

Duvarin bir tarafi daha cdkta. cocuklari da4ittik artik. Eqyalarla kendimi

kurtarsan' yeter. Kbyde nereye gidecek olsan beterin beteri.

Bir fakir canin ne a yasl olacak? Pencerelerin Onlerine sildirip yam.

yarlya kurtardim onlari. Taban zaten toprak o1du§undan orta yerin camurunu

kaziyip cukurla§tirdim. Etrafa damlayan sular ortadaki golde birikiyor, Biraz

kuru toprak kaziylp ktil tenekesiyle getirdim, bir kEleye dtledim. Yatall kat-

layip koydum buraya. Karyolanin da ayaklarini bakap pencere emilne koydum. Bez

carpfl duvara gerdim. Bu yatak carqafi gadir vazifesini gbrecek, ben altinda iki

oturmak pahasina da olsa akintidan kurtulacalim. Dedilim gibi oidu.

Yatak car§afi kb§eyi akintidan korudu, mukemmel bir gadir vazifesi

Alt]. da, kuq yuvasl gibi kuru bir si§inak olmuqtu. Evin bir kbqesine kurdu4um

bu cadirin altinda iki bUktim otururken galun suyu fazlalaqip to cadira do§ru

kabardi ml kalkip bir kac teneke su dokuyorum BBylelikle su cadlra

ynkselmiyor.

Ne gelen var, ne giden. Herkes kendi derdinde. Ben de kendi macerami ya1-

yorum. 'Tepeden inme gi51 kenarinda ve cadir altinda. 'Cap cup' diye galan
icine yukaridan dU yen kocaman damlalarin duvara sicratti§1 sulari ve meydana

getirdi4i daireleri seyrediyorum. Bake bake kftilrum oluyor bacaklarim. Bazan

damlalarin altina uzatiyorum.

BtR ROMAN KAHRAMANI

cadirimin Ustline ya4mur ya4iyor,

Saros kftfezinden ruzgar esiyordu,

Ve ben, bir roman kahramani,

Ot yataslin icinde,

Ikinci anya harbinde

Baqucumda zeytinya§1 yakarak

Mevzuumu ya§amala caliqiyordum;

Bir qehirde baqlayip

Kim bilir nerde,

Kimbilir ne gun bitecek mevzuumu.
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TURKISH

I. dam roof

elek sieve

stizmek to strain, to filter

camur mud

Okmek to collapse

si/mak to squeeze into, to fit into

taban floor

cukur hollow

kazmak to dig

ktil ash

teneke tin

dbqemek to lay down, to furnish

btikmck to bend, to fold

germek to stretch, to spread on

bez linen or cotton material

carqaf bed sheet

paha (baha) cost, price

si§inak shelter

kabarmak to rise, to swell

daire circle

kbtUrtIm cripple

akil etmek to think of

soba stove

dUram yapmak (dUrmek) to fold over

meydana getirmek to produce, to make

II. beterin beteri

III. a. figtiltin suyu fazlala§ip to gadira do/ru kabardi ml"

deyiminde "ml" ran aciklayin. Benzer

tIrnekler verin.

b. Bu parcada Makal kisa cUmlelerle ne anlatiyor?

IV. Iki parca arasinda ne benzerlikler buluyorsunuz?
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BtZIM KbYtJN DWNDURDOKLERI

lOyden, koylUden soz agmanin byle hesapli, byle kurnazca bir bicimi var

ki, insana tiksinti veriyor. 0 kirk yillik bakimsiz, pert§an kbylerimiz,

politika adamlarinin sbylevlerinde, milli ozanlarin o §i§irme anlatimlarinda,

nerdeyse cennete taq qikartacak. Her §eyi gUllUk gUlUstanlik gOstermek, ince

bir hesap i idir, elbet. Alkiq toplamanin, ulu ki§ilere yaranmanin en kestirme

yolu da, ne yazik ki, budur. Ama, beri yanda, bu ce§it resmi qan gerefi, ger-

olduslu gibi sbylemeye de4i§miyenlerin dikenli yolu var. Oraya insan, ancak

rahati pahasina, kelle koltukta girebiliyor.

* * *

Yakin gecmi§imizde, aydinlari kbye, kbyUn, daha dc4rusu Anadolu'muzun

yoksulluu Uzerine eilmi garmek icin, Me§rutiyet'e kadar inmemiz gerekiyor.

Me§rutiyetten once, bir tek aydin, yurdun yUrekler acisi durumuna dokunuvermi§.

0 da bir tek dize ile: "Diyar-i kUfrUn" beldelerini, kg§anelerini gardUkten

sonra islam yurduna deinen oralarda virgnelerden ba§ka bir §eye raslamami§.

Bu tek dize, donemleri a§ip bize, o gUn olduu gibi bugUn de, unutulmu§, kUcUm-

senmi§ bir "koy davasi" nin acikli bir uyarmasi gibi mirgs kalmi§.

* * *

Aydin ki§ilerin yurt i§leriyle ilgilenmeleri Meqrutiyet'le ba§liyor diye-

biliriz. temmuz mucizesi" ile acilan "hUr bir lisan" dbnemi bir ka§ yurt-

severe konu§abilme olanaqini verivor. Bir yandan Tanin yazari Ahmet qerif

Anadolu gezisine cikiyor. Yurdun geqitli koqelerinde, zorbalik yOnetiminin

ezdi4i, somUrUp kara cahillik ve yoksulluk icinde birakti47 Anadolu'nun yUrekler

acisi serUvenini gazete sayEalarina dekUyor. bte yanda, Ebubekir Hazim, KUctik

Pala adli hikayesiyle Anadolu koylerinin yoksulluslunu, kimsesizli4ini canlandir-

maya cali§iyor. KUctik Paqa bizde koy Uzerine yazilmi§ ilk eser olmak bakimindan

ayri bir defer ta§ir. Yazar, gordUqU kbylerin korkunc durumunu dile getirmek

icin hikgyesini ''KUcUk bir coc4un muhayyel bir sergUze§ti" bicimine sokmuq.

OnsOzUnde, "ben o sadet haricindeki hakikatleri bu hikgyeyi sUslemek iqin yazdim"

diyor. 0 dU§sel gerce4i, Anadolu kbylerinin gercek trajedi levhalarinin hatiri

icin yazmiq. Onun icin bu esere romantik konusu bir yang - Anadolu'nun yok-

sullu4unu padiphlik yOnetimine yUkleyen bir suclama gozUyle bakabiliriz. Gerek

Anadolu'da Tanin, gerek KU9Uk Paqa ayri bicimlerde kaleme alinmiq bilqisizlik ve

kara sefalet Uzerinde birle§iyor.

* * *

0 gUnlerden buyana neler de4i§ti? Yaban adli romanin bize tanitti41 Kur-

tulu§ Sava§i'nin o ate§li gUnlerindeki kbyUn Ortint101 de bundan ba§ka de411.
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a.
tiksinti

bakimsiz

soylev (nutuk)

alkiq

yaranmak

yerekler acisi

belde

diyari kifr (archaic)

kfilane

virine

dize

miras

mucize

olanak (imkan)

sbmermek

cahil

sereven (macera, sergtizegt)

muhayyel

deq

suclama

sis

.01.0.111.
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disgust

neglected, uncared for

speech (political)

applause

to curry favor

heart - rending

city, town

land of infidels

palace

ruins

verse

inheritance

miracle

possibility

to exploit

ignorant

adventure

imaginary

dream

accusation

fs
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Kurtulu§ Savage, ne gabalarla kazanilmiq, gartlyoruz. HUkumetten, qehirden

aydinlardan yilgin bir ylgini hardkete getirmek igin neler yapmak gerdkmiq, neler.

Once kbyltintin bilgisizli/ini ortadan kaldirmak, sonra da onda milli biling uyan-

dirmak gerekmig. Bu savaq kazanilmiqsa; -Once kendi kendimizi yenmekle kazanilmiq..

* * *

0 gun bugUn avamiz hep aynl Bugtin artik uygarlik sava§ini kazan-

mamiz igin yine kendimizi yenmemiz gerekiyor. Bu gerge0i, bize tilkticti geng

o§retmen Mahmut Makal' 1n koy notlari buttin agik11/1 ile gbsteriyor. 1910'dan

buyana, koy davasinda, bir arpa boyu kadar bile ilerlemedi/imizi Ormek igin,

geng bir koy aydininin, iginde ya§ad1/1, canlyla kanlyla oldu§u kbytintin

gergeklerini dile getirmesi gerekmi§ me/er.

Mahmut Makal, ken'. okulundan Enstittlye, oradan da koy b§retmenli/ine gegmiq

aydin ve sanatgi bir geng. Yolu §ehirlere u§ramamiq hig, Kby EnstitlistInun ileri

havasi iginden gegip, Atattirk Devrimlerinin ilkeleriyle beslenmiq kafasini,

kbytin kalkinmasina adamiq. 0 da, kby dertlerine devgnin, yine bu dertli

koytin koynundan gikaca/ina inanan binlerce karde§i gibi sarilmi§ canla baqla gbre-

vine. Ama, bu gbrevi getin, alabildi/ine getin bir gbrevmiq. "Mdkadderat garkinin

beirleri ogilterek bin yil evvelki gibi dondUrdU/U" bu yerde, tek ba§ina, bir roman

kahramani gibi, o/retim sava§inda, dillerini sikip ba§lamiq serilvenini yaqamaya.

Bir an gelmiq. Dile getireyim de, onu butiln TUrk aydinlarinin, okumu§larinin,

mall yapaylm demiq. Bu istekten Bizim Kov adli, o yUrekler acisi gerge/in iginden

baton yurda acilan koca bir pencere meydana gelmiq. Bu pencereden bizlere dolru

yUkselen sesler yoksullu/un, bilgisizli/in, yetimli/in acikli sesi olmuq...

Mahmut Makal bize, eksiksiz, artiksiz, kbytin ac11arin1 yansitmak istiyor.

gunkti, acilardan yeni bir qeyin do/aca/ina inanlyor, Buttin bu acilar ortasinda,

onu kimi zaman boynu bqktik, kimi zaman kilskun, kimi zaman da ba§kaldirmi§ gbril-

yoruz.

ilk bakiqtal bu duygular, dilnyasindan habersizleri aldatip karamsar dU§Un-

celere gbtUrebilir. Ama, koy b/retmenlerinin iginde yanan o insan sevgisini,

ateqli inanci bilenlerin yaregine umuttan, Ovenden ba4ka bir §ey giremez. Nite-

kim, Makal, butiln bu acilar iginde, umudunu hig yitirmiyor. Bin bir vile iginde

yapabildi/i ufak tefek iyilikler karlisindaki o gocuksu sevinci, korkung kopllar

karlisinda ezilmeye hire yana§mayip kendi kendine "Dayan Mahmut, dayan" deyigindeki

o yikilmaz diretiq Motu dtiglincelere ne gftel bir yanit oluyor. Sava§mak zorunda

kald121 geri gUglerin amansizi1/1 blgustinde yap anin anlamina varan, savaqin

kutsalli/ina inanan Makal'larin inancl kby davamlzin tek umudu olarak igimizi

rahatlatlyor.

Bizim Kbv bir sanat eseri olarak da guctinti dile getirdi/i

gergekten allyor. Bu gergek Uzerinde dtiOnunce, gbelyoruz ki, kby davamiz
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Baba (gayret)

y3- 1n

bilinq (§uur)

metler

ilke

adamak

bOutmek

Bark

yansimak

kuskun

yitirmek (kaybetmek)

Bile

yanaqmamak

yanit

yakinmak

dayanmak

amanslz

611.111..11

4

effort

mass

consciousness

ideal

evidently

principle, basis

to pledge

to grind

wheel (of life)

to reflect

sulky, offended

to lose

ordeal

never resorting to

a lament

to lament

to strenghen oneself to endure

merciless

fhb fry

Alanya
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oldugu yerde durup kalmi§. tnsanin, bu durum karlisinda, elli yil once Anadolu'

yu gezip ici burkulan Ahmet serif gibi: Devrim yaptik, yemetim yolu degi§ti,

koltuklarimiz kabariyor.. Ote yandaysa hentiz insanlik haklarini istemek icin

bile bir istek, birnedenduymayan, insanca ya§amak icin bent= bir et ilim goste-

remiyen milyonlar var, diyesi geliyor.

Ama, bugtin Ahmet karamsarligina dil§meye yer yok. Ahmet serif,

notlarinin Air yerinde: "...cocuklarimiza hayat mUcadelesinde muvaffak olmalari

icin 15zim gelen teqebbus kuvveti, azim ve cesareti aqillyacak muallimler yok"

diye yakiniyor.

BugUn, kafalarinda aydln geleceklerin umut iqigi, 95nUllerinde insan ve

yurt sevgisi ile, bu uzun sureli savap giri§mi§ binlerce Mahmut Makallar var.

Hepsi aynl garev aqklyla, yetim, zavalli, yoksul Anadolu' nun kalkinma serUve-

ninde yaplyorlar. Bizden selSm olsun onlaral...

11111116....116-40111.61L-
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II. o grin bugUn

az gitmek, uz gitmek, dere tepe dtiz gitmek
sonra bir arpa boyu yol gitmek

bir ire dart elle (canla batila) sarilmak
diqini sikmak

boynu bilknk

baq kaldirmak

III. a. "tiksinti" "tiksinmdk" ten geliyor.

Benzer arnekler verin.

b. "kara cehalet", "kara sefalet",

"karamsar di Wince", "kara kara

duqUnmek" sazlerinde "kara"

yi inceleyin.

c. "yilgin" sifati "yilmak" tan geliyor, Benzer yapilar bulup
aglklayiu.

d. "neler yapmdk gerekmiq neler" deyiminde "neler" in rolii nedir?
Benzer ornekler verin.
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SJIRIMIZ DZBRINE

§iirimizi, eski qiirimizi hendimiz de okumall, coctiklarimlza da okutma-

liyiz. Dilimizi gercekten olrenmenin, tadina erip onunla gazel Atekiller kurmak

gacana edinmenin baqka yolu yoktur. Edebiyat-1 Cedide'den beri, 'belki de

Tanzimattdan beri Turk yazarlarinln co§u Turk dilini be§enmez, ille deelioin

de frenkceye benzesin isterler; en ozenerek yazdiklarinda bile batika bir dilden

cevrilmi, sandiracak bir Nava, Karacaoglanlla birlikte

Dilleri var, bizim dile benzemez.

dedirtecek bir yabancllik kokusu duyulur. §aqilmaz elyle olmasina: Avrupa'dan

gelen kitaplari okumasak olamazdi: Onlar bize kafarniz icin gerekli bir azik

getiriyorlardl. Ama divanlari kapatmak zorunda de4ildik; Fuzalitnin, B8kiinin,

Nedim'in kasidelerinde, gazellerinde Byle bir tazelik, %vie bir yenilik vardir

ki, Tevfik Fikret'in qiirlerinde de, Halit Ziya Uqakligillin nesrinde de bula-

mazslnlz. Fuzuli, Bfiki, Nedim o tazeli4i, o yenilili Turk dilini sevmiq,

saymiq olmalarina borcludurlar. Biz de onlarin qiirlerini okuyup, cocukla-

rlmiza okutup o sevgiyi, o saygly1 edinmeliyiz.

Divan qiiri milli de4ilmig de, balk qiiri, saz oirlerimizin koqmalari,

milli imiq; onun icin divanlari kapatip yalniz conkler dkumall, a4izlarda

dolalan tarkaleri toplayip blrenmeli Bu tatsiz Oka biraz uzun

sarda. Halk qiirimizin gazelliklerini bilmez, anlamaz KOroillulnun,

Karacao4lanlin diye anilan birkac kopa, sex li vardir ki, en gtizel gazelleri-

mizin yanina konabilir. Ama onlar azdir. Divan qairlerimizin yazdiklari da

bizim baba mirasimizdir, onlari hor gorme4e de, yabanci sayma4a da hakkimiz

yoktur.

Saz pirlerimizin viirlerini ama divan qiirini de birakamaylz.

Bize dilimizi ash]. onlar Mretecek, tadina ash onlar erdirecektir.

gazellerini okurken, Bgkilnin gazellerini okurken o Arapca, Farsca sozlerin

altinda Tarkqenin tatlisesini duymuyor musunuz? Sucu onlarda de4i1, kendinizde

arayin. Karacao4lanla bayllirlm, ama Nedimili, Galibli okurken de kelimeleri

her zaman anlamasam dahi gene benim dilim oldulunu seziyorum, gene kendi dilimi

duydu4um icin yare4im carpi-y*0r. Divan pirlerimizin Arapgaidan, Farsgaldan

aldiklari sealer, onlarin dillerini Tarkce olmaktan cikaramamiltir. 0 sozler

birer yabancidir; ama sall.nz.p gezdikleri bahcenin topra§i buram buram Tarkce

kokar, Turk kokar.

Nurullah Atac
(Ganlerin GetirditiiInden - 1946)
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1. gercekten

ermek

ille (illfi)

i5zenmek

azik

kaside, gazel

kora

Semai

saz gairi

babamirasi

hor gormek

w

ti

a

tor

so

4

truly, really

attain

without fail

to take pains

food

ode

musical composition played and
sung in free form

a rhythmic pattern with three
beats; a form special to
vocal music

minstrel

heritage

to look down upon, to scorn

iree
.4, 6 1%.*,

Ilkg,-*

.4

40.4.

114..".11w
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TANRIM

Da§lar ile taqlar ile

calraylm Tanrim seni.

Seherlerde kuq1ar lie

callrayam Tanrim seni.

GOkylleinde tsa ile,

Tur Dalinda Musa ile,

Elindeki asa Lie

ca§lraylm Tanrim seni.

Yunus okur diller lie,

01 kumru btilbtiller ile

Hakk1 seven kullar ile

ca§lraylm Tatar= seni.

YUNUS EMRE

(1307-133)1)
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1. seher dawn

Tur Da41 mountain on the Sinai peninsula
Isa Christ

Musa Moses

kul slave of God

Isa staff carried by ascetics

kumru dove

diller lie okumak

III. pirlin din anlayilini anlatin.

mm.

Derviqler
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KOcAKLAMA

Mert dayanir, namert kagar,

Meydan gUmbur

§ahlar qahi divan agar,

Divan gUmbUr glimbUrlenir!

* *

YiOit kendini Mende,

Oklar menzili dMande,

4eqper kalkana deflende,

Kalkan glimbur

* *

Ok atilir kal'asindan,

Hak sakiasin belasindan,

105ro41u'nun narasindan,

Her yan gumbUr gUmblirlenir!

Kdoro4lu

(XVI nci

Halk Oyunu
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TURKISH

I. Kocaklama a name given to heroic songs
in folk music

mert a brave, manly man

namert, namerd unmanly coward

divan Court

man of courage

tgmek to praise

ok arrow

menzil goal, place of destination

de4mek to touch

kalkan shield

kal'a fortification

bela calamity, trouble

Hak God
nara loud cry

4iirde gerek harp meydani

gerekse padiahin divan toplantisinin bnemi hangi sozlerle
belirtilmistir?

b. b4ende, dbnende ve dettende sozlerini bugUn nasal sayleriz?

III. Irde kafiyeli seeleri bulun.
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OSMAN PAqA

Kara kazan co§tu derler,

Dalga boydan agti derler,

Osman Paqanin askeri

Gece burdan gecti derler,

Moskof Tunayl atladi,

Karakollari yokladi,

Osman Paan1n kolunda

YUtzbin tane top patladi.

Tuna nehri aqmanldiyor,

Etrafima ta§mam diyor.

kft olasi kgfir Moskof

Ben Tunadan cikmam diyor.

219
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I. co§mak to become unable to hold oneself

aqmak to go over or beyond

Moskof the Russians

Tuna the Danube

atlamak to jump over

karakol frontier post, police headquarters

yoklamak to examine, to try out

top cannon

kIfir the accursed, damned

II. kor °law.

III. Bu TUrkti en basit bir erin de anlayip severek sbyleyebilece4i

bir havadir. Neden?

11=1=111011.1111/11.01.111111M.N..=ar,

a

Gfteme Vadisi freskolarindan
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BOCAZ RUYASI

Son gill da4ild1, son kuq ucup gitti. §imdi yaz

Yol yol stlrilklenen sari yaprak se3indedir.

Eqsiz hayaLimde hep Bogaz;

GOnliam yaz ortasinda Bebek belnesindedir.

VstUnde incecik bu,ludan till, obilr kiyi

Sakin bir 641e sonrasi hazziyle uykuda,

Bir ses, htxzilnle perdeli, bir eski qarkiyi

Rilyada bir dua gibi a:Tier KUcilksu'da

Artik uzak ye hatiralaqmiq, guneqli yaz

Yapraklarin tabiati Uten pasindadlr;

Her an, yaz ortasinda hayal etti4im Boaz

Masmavi, gi5z kapaklarimin arkasindadir.

?9,

A

NECMETTtN HALIL ONAN

(1902 -

re ;

0

Rumelihisar
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I. daqilmak to scatter

sUrilklenmek to be dragged

butju vapor

tt]. tulle

haz pleasure

sorrow

perde screen

rtlya dream

dua prayer

pas rust

II. N. H. Onan

"Bolan Ittlyasi" nl qiirle de4il resimle belirtse idi,

tabloda neler gdrUrdiAntiz?

IA
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AYRILIK VAKTt

Akqami getiren sesleri dinle,

Dinle de gon1Untl aliver gitsin.

Saclarimdan tutup kor gealerinle

Yaq11 gftlerime daliver gitsin.

GUne§1e koye in beni birak ta,

10101e ki1011e kaybol irakta

Bu yolu dOnerken arkana bak da

Kbqede bir 1fillza kaliver gitsin.

Othidim y111arin seline

Sacinin en titrek teline

Kuru yaprak gibi eline dtiqttl,

Istersen ruzgara sallver gitsin.

N. F. Kisaktirek

(1905 -

-Ailiam..4111111111111
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I.

II.

kor ember

Irak, uzak far

lahz& instant

sel flood

titrek trembling

sag teli a hair of the head

almak la alivermek

dalmak la dalivermek

kalmak la kalivermek

salmak la salivermek

bir mi dir?

Daha baska brnekler verin.

1Haremde Bir Mfflin"
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SESStZ GEMt

Artik demir almak OM), gelmigse zamandan,

MechUle giden bir gemi kalkar bu limandan.

Bic yolcusu yokmu§ gibi sessizce alir yol,

Sallanmaz o kalkl§ta ne mendil, ne de bir kol.

Rihtimda kalanlar bu seyahatten elemli,

GUnlerce siyah ufka bakar gbzleri nemli.

Bicare gontiller. Ne giden son gemidir bu.

Hicranli hayetin ne, de son matemidir bu.

Vinyada sevilmi§ ve seven nafile bekler,

Bilmez ki giden sevgililer dbnmeyecekler.

Bir cok gidenin herbiri memnun ki yerinden,

Bir cok seneler gecti; dbnen yok seferinden.
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I.

II.

mechul unknown

mendil sallamak to wave a handkerchief

rihtim wharf

elem sorrow

nem11 moist

ufuk horizon

bicare hopeless, wretched

hicran pang of separation
matem mourning

nafile in vain

Demir atmak

yol almak

3111. §air, sessiz genii yolculu/unu neye benzetiyor? Bu gortiqle

btittin qiiri anlatin.

Air
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SALKIM SOOUT

Akiyordu su

gosterip aynasinda si4tit

Salkim santler ylkiyordu suda saclarini!

Yanan yalin kiliclari carparak seMiltlere

ko§uyordu kind atlilar glinegin batt141 yere!

Birden

bir kuq gibi

vurulmu§ gibi

kanadindan,

yarall bir atli yuvarland]. atindan!

Ba§irmadi,

gidenleri geri ca4irmadi,

bakti yalniz dolu gozlerle

uzakla§an atlilarin parildayan nallarina!

Ah ne yazik!

Ne yazik ki ona,

dartnal giden atlarin kaptiklii boynuna bir daha yatmlyacak,

beyaz ordularin ardina kilic oynatmlyacak!

Nal sesleri, santlyor perde perde,

atlilar kayboluyor gune§in battigi yerde!

Atlilar, atlilar, kizil atlilar,

atlari rUzgar kanatlilar!

Atlari rUzgfir kanat...

Atlari ruzg8r...

At...
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r

Yeni Camiden ginner
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--4"AilliaL..idllee at-

Akar suyun sesi dindi.

Golgeler golgelendi,

renkler silindi.

siyah ortUler indi

mavi gozlerine,

sari salkim stiNtler

sari saclarinin tizerine;

A4lama salkim sat iit

a4lama!

Kara suyun aynasinda el bat lama!

el ba4lama!

A§lama!

Nazim Hikmet Ran

(1902 - 1963)
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I.

II.

salkim s54tit weeping willow

yalin kilic drawn sword

yuvarlanmak to roll down

nal horse-shoe

kanat wing

boyun neck

ardinda following

kilic oynatmak

perde perde s5nmek

el ba4lamak

a. Bu Orde ne gibi incelikler gortintlze carplyor?

b. parlamak ile parildamak ayni mi? Buna benzer baqka

5rnekler verebilir misiniz?

.0111II
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UYUMAK

KOgede rahat bir koltuk gibi her zaman beni bekleyen

/gime gbmillup

Iqikli bir glanUn orta yerinde uyumak!

Akqamin bir sadaka gibi Ontime atilmasini

Gecenin harac mezad gbklerde satilmasini beklemeden

Uykuyu bir arpa torbasi gibi boynuma gecirmeden

Uyumak!

Baqimi bir yaz bclesinin dizlerinde unutup

Ayaklarimi mavi galal tasjari dolu berrak

Bir uykuya uzatarak

Uyumak!

RUyalarimi canimin istedi4i yerinden acip

/stediZjim zaman kapatarak

Bir turna stirusii gibi stizUltip giden icimin pe§ine takilarak

Uyumak!

Sari gtil kokan gbklerin ortasina boylu boyunca uzanip

Gbz kapaklarimin arasinda kalan masmavi bir gedc parcasini

Baqimin icindeki karanli§a damlatarak

Uyumak!

it
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T. sadaka alms

harag mezat to sell hurriedly

at an auction

arpa barley

diz knee

cakll taqi pebble

berrak clear

turna crane

II. szilup gitmek

peqine takilmak

boylu boyunca uzanmak

III. fair "uyku" yu nasil anlatiyor? Benzetiqleri inceleyin.

V v."

Istanbul Kariye Camiinden (XIV. yilzyll)
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1966 DA PLXSTIK SANATLAR

TUrkiyelde plgstik sanatlar, aze11ik1e resim mi geligen, yoksa plgstik

sanat Osterileri mi? Ne alanda olursa olsun coklulun kalite demek olmad4i

bilinen bir gercek. Azlik, enderlik co§u zaman hasli4a, kaliteye igaret.

Istanbul ve Ankara'da ayda qu kadar sergi acllmasl, ressamlar ordusunun her

yll yeni yetigenlerle az daha kabarmasi, bunlara ametarlerin, ig olsun diye

resim yapip sergileyenlerin katiligi toplumun aligverig standardini gere4indon

cok agmasini sonuclandiriyor. Aslinda plgstik sanatlara, 8zellikle resim sane-

tine kayltslz, ilgisiz bir memlekette; Istanbul ve Ankara gibi iki gehirde kU-

melenen sanatcilarin, amatbrU, profesyoneli, ig olsunculari ile durmadan sergi

acarak cok kere yapmaclk, kioksUz bir sanat hayatl uyandirmalari gercek, has

bir sanat kUltUrUnU kbklegtirecek yerde dUzensiz, prensipsiz bir curcuna etkisi

vermektedir.

Tarafsiz, bilgili bir elegtirici bu gi5rUntil kargisinda gbyle bir yarglya

varabilir: boyuna sergiler aciliyor, sergiler kapaniyor, yenileri geliyor

eskilerin yerine. Bu sergiler bUtUnUnde cagitli anlayiglar, teknikler Osteri-

yor kendini. BugUn TUrkiyelde "Hbca All Riza estetilli" diyebilece§imiz gbrUgUn

sevdaliiari, amatbrleri, sanatcilari var, belki de co4unlukla. Bunlar, foto-

§rafik, inceden inceye kopya eden "naturalist" tutumu, nedense "Klgsisize

olarak adlandirirlar. Sainte-Veuve'Un deyimi ile, "SUrebilen, olmeyen, devam

eden" gey olan klgsik, naturalist gbrUgUn savunuculari ve iggilerinin elinde

karaktersiz, kigiliksiz bir kopyacilik derecesine dUgUrUlUr.

Sokakta gezen adamin bu sanat anlayigina paralel olatak, ama pek sinirli,

bir sbzde aydin cevresine seslenen son Paris, Roma ya da New York akimlari

kovalayicilari var. Bunlar Betide caligmiglardir, ya da sik sik Batiya giderler.

Gidemezlerse Avrupa dergilerini, gazetelerini, raprodUksiyonlarini izlerler sevgi,

hasretle. Bir ay bnce Parislte, Roma' da gUn Oren yeni bir tarzdan haberlidirler.

Bir sUrt: isim bellemiglerdir. Bunlara Ore TUrkiye, ancak Batinin kuyru§una

takilarak bir sanat yapabilir. Bunlara Ore yerli sanat, bblgesel sanat olamaz.

Sanat artik milletlerarasi bir niteli4e bUrUnmUgtUr. FolklorUn plgstik sanat-

larda yeri yoktur.

Istanbul ve Ankara galerileri, acilig gUnlerinde, belki bini gecmiyen bir

merakli kitlesi ile dolar. Hep aynl kigilerdir bunlar. Genellikle resimden

anlamaz, resmin tadina varmazlar, resme bakmasini bile bilmezler. Acinqtan

on dakika sonra bu kalabaliktan pek az kiginin duvarlarda asili olan tablolarla

ilgilendi4ini g5rUrsUnUz. Otekiler hazza vermiglerdir kendilerini.

Hele ressam igi genig tutup hic de4ilse gelenlere bir limonlu votka sunmak
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BASIC COURSE

ceomertli4ini gbsterdiyse agiliq giAnUntin dinamizmine diyecek yoktur. Zaten en

gok rat bat Oren de, kokteylli Buralarda kalabalik iigne atsan

yere diA§mez geniqlik ve kallnligi bulur. 0 kez resimlere bakmak soz konusu

de§ildir.

TUrkiye'de sanat, -ama Ozellikle resim dilnyasi- son yillar iginde Hanime-

fendilerin ve Ktigukhanim3arin salgtnina u4ram1 q bulunuyor. Canlari sikilan, ya

da poker, brig ve frort partilerinden usanan Hanimefendilerin haylisi resim

yapmaya, seramik yapmaya baqlami§lardir. Soyut sanatin kolay, goz alici tUr-

leri tuval, firga boya gibi ham maddelerin tedariki ile sonuca yoneltebilir

meraklilarini. Bunun hocalari da hazirdir. Hanimefendiler qeref verir bu

hocalara zaten. Beyaz tuvale ustalikla siviqtirilan boya yillnlari sosyetede

hayranlik uyandirir. Varlikli ellerde sanat Osterileri, agiliqin viski ve

qampanyalari, hemen ali§a hazer akran, akraba muterileri, qampanyaya ko§an

amatbr ve ele§tiricileri ile ertesi gunu yankilarini giAnnk gazetelerde okudu-

§umuz bilyUk baqarilardir. Sahifelerini sosyetenin emrine vermiq Milts baskili

bazi dergilerde ressam Hanimefendinin foto4raflari yayinlan].r.

Kimi Ktignkhanimlarin resim denemelerini izleyen luks dergiler, bunlarin

sergi agili§larini kagirmazlar. Kticilkhanim tablolari, ya da seramikleri ontinde

dergi foto4rafgisina poz verir. Bbyle pozlarda sanatgi bayanin kendisi elbette

ki yapitlarindan cok daha ilgi gekicidir. Yap /tiara bakan kim, buttin ilgiyi

sanatgi bayan toplar, amaca varilir bbylece. Bir zamanlar radyoya ga4rilirdi

bu amatbr Ktictikhanimlar, sorular sorulurdu onlara. KNUkhanim sanat gOrtiOnti

agiklardi. colu objektil sanata karqi idi. cat imiz soyut sanat gate]. idi.

Yetiqkin eski ressamlari be4enmezlerdi. Gecmiqti bunlarin devni.

* * *

Sanat snobizminin, zUppeli4inin sanatgisi, sOzde amatorti, sOzde eleqtiri-

cisi ile One sUrdUlti bu gelip gegici fanteziler yaninda, Turk pl5stik sanatina

hizmeti biiytik gergek ressamlarin alcakgOntillU,has ki§ileri derin bir sessizlik

icinde yalarlar. Kimse soz agmaz onlardan. Sozde ele§tiriciler, kapi kapi

sergileri izleyip ktictik kronikleri dUzenleme gabasinda, TUrk resim sanatinin

gergek temsilcileri ile ilgilenmeye zaman bulamazlar. Merakli aydln, bibliyo-

grafyamizda, bir Osman Hamdi, bir Nazmi Ziya, bir Cemal Tollu UstUne bir kitabi,

broprti, ettidU bo§una arar. Baylesine yayinlara calivalara zamani yoktur

ele§tiricilerimizin. Onlar ya gUnnk aktUaliteyle ilgilidir, ya da yabanci

yayinlardan dev§irilen teorik metafizik problemlerle.

Bunlari yazmak kolay bu durumun nedenini aramak gerek. Gergek §u ki,

resim gibi gelene4inden yoksun bir sanat kolunun toplum kintarti icinde otur-

mami§, kendi bilnyesinden, varli§indan kopma anlatimina, deyiqine kavuqamamiqtir.

Resim sanati bizim toplum icinde biraz yapmacik, biraz ekleme bir sanattir daha.
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ra§bet

kez

soyut (macerret)

gaz alici

tedarik

ustallk

sivamak

elegtirmek

yanki

yapi.t

yetiqkin

zappe

seade

alcakgbnalla

gaba

devgirmek

demand

time

abstract

dazzling

to obtain

proficdency

to daub

to criticize

echo

work

grown up

affected, snobbish

so-called

humble, modest

effort

to collect

4k,

Hulas/ Mercan - "Okuyan Klz"
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BASIC COURSE

Bir sas, bir lakstar sanki. Ne bayak sanatcisini, ne bUyak yazarini, tarihgi-

sini, ne de tarafsiz, bilgili elegtiricisini buimuqtur. Oluq halindedir.

Bu durum, resim planinda, resim, heykel, mimarlik gibi prastik sanatlar

planinda defer Olgalerinin kurulmasini engeliemiqtir. Elli yill aqmiyan bir

ga4daq sanat devri iginde birbirini kovalayan kuqdklarin, her gelenin bir once-

kinden astan oldu4u, olmasi gerekti4i kanisi anarqik bir gevre kurmuqtur sana-

timizda. Kagak bayatjana, of renici o4retmenini, qu grubun adami Oteki grubun

adamini belenmez oimuqtur. Bir kbr doilaqa egemen olmuqtur plastik sanatlari-

mizda.

* * *

Bu hengameyi "clan boyle idi" diye etiketlendirip gecmiq bir devrin dosya-

slna atmayi, rafa kaldirmayi ne kadar isterdik. Bir dine ba4lanir gibi kiqiden

algakgbnallalak, igtenlik, galiqkanlik, saber, sevgi, inane isteyen sanatta

batan bu hafiflikler, bu maskaraliklarin sonunu gormek ne sonsuz mutluluk olurdu.

Satan Tarkiye bir avug sanatgi ile danyadaki rolana yUratarda aslinda. Ama bu

bir avug sanatgi bambaqka capta, yapida, ruhta olacakti. Batiya kuyruk olmaktan

utanacakti. Kendini, kendi ruhunu, cevherini ariyacakti, sabirla, alcakganalla-

inkle. Seici, gag belenir olacak, derinlemesine girecekti sanat problemlerinin

igine. 0 zaman belki bir Tark ekola dolacak, danya konserine kendi sesini kata-

cakti,

BOylesine mutlu bir rain hasreti iginde, yaqa1141miz U9 yaz altmiq beq

ganUn bil5ngosunu kurmakla Odevliyiz burada. Gegen yil da sayiedi4imiz gibi,

kronik yazarinin ganbegan, aybeay notlarindan yoksun oldutjumuzdan, birangonun

kagak rakamlarindan gok, genel toplami ile yetinece41z. Yilin qu ayinda kim

sergi acmiq, hangi dergide goklere cikarilmiq, Oteki ayin qu ya da buganUnde

hangi eleqtirici kimi yermiq, kimi emmUq, ne bilelim bunlari? Ne diye ilgile-

nelim bunlarla? Ressamdan sanat yazar1141 istemek abes iken, "vak'a navis"

olmasi nasil istenir? Biz, kendi hesabimlza, ilerlemiq biryaqin hep daralan

zamani iginde sergilere gidemezken Ormedi4imizden nasil haber verelim okuyu-

cuya?

* * *

Ne var ki, Onemli olaylar oldulu kadar detjerli kiqiler, iyiniyetli, taraf-

slz varliklar da var bu memlekette. Bunlar yukarda sazana ettiAlim

qoriatanliklarin, panayir gOsterilerinin gok astande, bereket.

Tarkiyelnin diq memleketlerdeki Osterileri var ilkin, bunlarin UstUnde ne

kadar uzun durulsa yeridir. Biennaller var; Varlik Yayinlarini izleyenler Cep

Dergisi'nde bunlar astilne yazdiklarimizi okumuglardir, tekrarlamak gereksiz.

Venedik, Sao Paulo, Paris Biennallerinde TUrkiyelnin yeri, baq rola oyniyanlarin
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caOdaq

kovalamak

kuqak

kani

kbrd61411

egemen

hengame

ictenlik

maskaralik

cevher

contemporary

to pursue

generation (cf.

conviction

confusion

sovereign

uproar

sincerity

buffoonery

ability, gift (cf.

Sabri Berkel - "Sinanin Portresi"
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BASIC COURSE

yeri olmasa da kuyrukta, en geride olmamiqtir. Turk sanatgilarinin -en gengle-

rine kadar- ga4da§ diliklere pek ayak uydurmayip daha a§irba§11 anlatimlarda

kalmalari belki de oalari gelip gegici baqarilardan uzak tutmu§tur? Hu da iyidir

bizce, iyidir yarin igin.

Bir surd sergi yaninda ge§itli topluluklar, grupla§malar oldu. Ne var ki,

iddiall manifestolar, programlar, katalog bnsozleri bu topluluklarin, gruplarin

go4una uzun bmUr sa4liyamedi. Ortali41 kasip kavurma iddiasi ile ilk sergisini

agan filan grup, sire UgUned sergiye gelmeden eriyip gider, dagalir. Dyeler ne

insanca, ne estetikge anlaqamami§lardir. Daha geniq topluluklarda ki§i kavga-

bencillikieri Uyeleri ayirmiqtir. Baq olmak, bncU olmak Tarsi

bu kadar gok ki§inin paylaqamad141, sonunda yapici olmaktan rook eritici, da41-

tici Olen bir

Ki§ilik bakimindan birbirine aykiri sanatgilarin toplandi41 bu sergiler,

Turk resminin dUnyaya yayilmasi bakimindan bUyUk fayda sa§liyamiyorsa da, hig

deiji:se Ttrk sanatini tani,mayan Bati halklarina belli belirsiz bir fikir vermek

gibi bir sopug sa411yor.

* * *

Gegen yillarda oldu4u gibi 1966'da da GUzel Sanatiar Akademisi, sergi

galerisi, konferans, konser, ve sinema salonu ile epeyi ilging gOsterilere

alan oldu. ca4da§ Alman Grafik Sanatlari Sergisi, Bulger Resim ve Heykel

Sergisi, Polonya Grafik Sanatlari Sergisi bu gOsterilerin en tinemlilerindendi.

Kimi zaman Akademi'nin hold, "tngiliz malikaneleri sergisi", ya da "ingiliz

kbprUleri" gibi hiq de Akademilnin kadrosuna, havasina uymayan gasterileri

barindirlyor, ya da barindirmak zorunda kaliyor. Yarn bir yabanci devlet

gelip gocuk oyuncaklarini, kadin goraplarini, radyolarini, televizyon

cihaziarini sergilemek istese buyrun mu demek gerekecek?

Yabanci devletlerin parasi ile yaqayan, geliqen TUrk - Filanca, TUrk -

Faience kUltUr cemiyetlerinin galerilerine sanatgilarimiz raclbet adiyor.

Parasiz, hazir sergi yerleri, ufukta beliren yabanci burslar, kokteylier,

konserler, sevimli karplayis), 4irlayi§lar hep o yabanci memleketin kUltUrUne

yayma gabasinin Osterileri. Kendi ya41 ile kavrulmak isteyen aydina

ya da sanalcgi vatanda§a tatsizca geliyor bu propaganda makinesi. Hele kimi Tiirk

aydinleri, o memlekette okumu, o memleketin dilini 64renmiq olduklarindan,

propagandacililini yapiyorlar o memleketin, zevkle; Ucretsiz diyorum

ama, hizmetlerin sonunda gikagelen tatli burslari ulautuyorum.

* * *

239



TURKISH

0-44:4-4
`'. 7,f

4 kr

NrimaimillLe

4

to
r

41"16.
4011411bbi..

4

1111.1.11/111111...11.0.

*
,
I G ....;

. ''',. J'. .' ,; X f'; if
:

4:4.1.. ' .3.:,1 :'0 #.....%,. 4;

1" 4 t , i , °
' k ...4111MIL- °

'!"''''''4"
.44,

4 ., billi... #

tt_

V

Turgut Zaim - "Kbylt Kadinlar"

240



1 BASIC COURSE

Turk heykeltraq1141 ne alemde? Resim dUnyamizin iyi, orta, kbtU, en ki5tU

elornekleri arasinda sUregelen calkantisl icinde heykel sanatlmiz, btedenberi

icinde bulunduOu statik tutumdan cikmiq gbrUnmeyor. Toplu sergilerde yUzlerce

tablo arasinda kaybolan birkac bUst, bitkac alci demir ve bronz heykelcik TUrk

heykeltraq114inin bugUnkU tutumu, akimlari UstUne kesin fikir vermekten uzak.

§unu da acik1amak gerekir ki, heykeltraq1141miz, bugUne kadar, AtatUrk bUstle-

rine, anitlarina verdi kendini 6zellikle. Sanat araqt1rmalarina, ama icten,

derine giden araqtirmalara vakit kalmadi sanki. Anitcilik o kadar sardi TUrk

heykelini ki, " Heykel" sozcU§U AtatUrk bUstU, figUrU, aniti demek oldu. Egemen,

kendine yeter, sanat yapiti heykel anlaylqi daha kbkleqmedi TUrkiye'de.

Abidin Dino - "Portre"
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II.

bilanco

kronik yazari

yetinmek

abes

a4irbaq11

iddiall

hers

bencilik

temkin

bandirmak

aykiri

a4irlamak

alci

tutum

iq olsun diye

tadina varmak

itIne atsan yere dimmer

bereket versin

goklere gikarmak

kasip kavurmak

kendi ya41 ile kavrulmak

yabana atilacak qey

balance sheet

chronicler, historian

to be contented with

absurd

serious minded

pretentions

ambition

selfishness

caution

to shelter

contrary

to entertain

plaster

attitude

III. dirk plastik san'atlarindan ne anlarsiniz?

Bu sanlati tlarklegtiren ne olabilir?
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POLtTtKA VE POLtTtKA

Denebilir ki TUrkiye bugUn (Minya yUzUnde, btiyuk gehirden kasabasina,

kasabasindan kOylerine kadar hemen her ferdinin, hemen her gUn politika ile

u§ragtigi Ulkelerden biridir.

Memleketimiz, 1946 da ilk defa uygulanan tek dereceli secimden beri,

yirmi yildir, ceRitli buhranlar atlata atlata gercek demokrasiye gegiq yolun-

dadir. Bunun sancilana iqinde bulunan halkin bu ceki§meli politika dU§kUn-

lUgUnU tabil Ormek lazimdir. tleri ya§larda yftme 5/renmeye ugra§an kiqinin,

bunu ogreninceye kadar, birkac defa bo/ulma tehlikesi gecirdi/i gibi, demokrasi

kervanina gec katilan TUrkiyede, de Batili demdkrasi gercekten ve bUtUn §art-

lariyle kurulana kadar, bu gibi buhran ve ceki§me devirleri olacaktir. t§te

gerek iktidar partisinin, bazan sert tedbirleri ongOren davraniqlari, gerek

diljer partiler, Sze11ikle ana muhalefet partisi icindeki kayna§ma ve bolUnmeler

hep bu gercek demokrasiyle geqi§ sancilarinin yaratt2/1 buhranlardir.

YUzde altmi§i halg okur yazar olmiyan halkin kbylere kadar hangi yollardan

gUnlUk politikaya surUklendi§ine goz atarsak - iktisadi sebepler di§inda -

qunlari gOrUrUz:

Tek dereceli secime girdigimizdenberi halka ho§ gorUnmek istiyen, koy

meydanlarina, kby kahvelerine kadar sokulan; cahil halktan bazilarinin Ozellikle

dini konularda ve yenilile, lgik milli egitim sistemine karqi soylediklerine -

kendisi icinden inanmasa da- ugok do/ru! Bunlarl di zeltmeli" diye "nabza gore

gerbet veren" politika esnafli/i, politika madrabazli§i bugUn memleketimizde

adeta devamli bir meslek haline gelmiqtir. Bazi kiqiler daha, yUksek okul ve

Universite siralarinda iken bile, partilerce desteklenen ceRitli Ogrenci der-

neklerinde kendi Olrencilik vazifelerini ve derne/in ash gayesini bir kenara

itip, kulisler, celme takmalar, entrikalar, ce§itli ayak oyunlari Ogrenerek

bu meslege adim atmaktadirlar. Bazi politikacilar bu gibi b/rencileri yanlarina

alarak resimler cektirmekte, bazi gazeteler bunlarin poz poz foto/raflarini

basmakta ve sonra bunlar o Ogrencinin Anadoludaki kasabasinda hattg bazan koy-

lerde dagatilmakta ve bbylece cahil halka: "Bak, bizim hem§ehri tstanbul'da

veya Ankara' da daha genre ya§inda ne bUyUk adam oldu" denilmektedir. cUnkU hep

biliriz ki, cahil halk icin, gazeteye resmi, radyoda ismi gecmek, her kula

nasip olmiyan eri§ilmez bir bUyUklUk sayilir.

FakUlteyi normal sUresinin iki, hatta bazan rig kati bir sore icinde kOr-

topal bitirebilen ve asil meslelinde cogu defa bapri kazanmasina imkan olmiyan

bbyle bir gencin yolu cizilmiqtir: 0, artik tam bir politika esnafi olmuqtur,
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Ozleri ParlSmentodadir. Oraya kapall atabilmek igin, evvelce WIrendi/i oyun-

lara, -sonraki tecrUbeleri ile- yenilerini de katarak, hocalarin, qeyhlerin,

seyitlerin elini opmeye, kiravatli ya da kiravatsiz toprak a/alarina bUyUk

itibar gostermeye baqlar. Bir yandan da gUya halktan yana imi§cesine ona

sokulur've onun kafasini bir politika kazani gibi kariqtirlr durur. Ve bir

defa Parlamentoya secilince, bu postu muhafaza etmek icin, devlet dairelerinde

evrak takipcili4inden tutunuz da igkili ziyafetler vermeye ve Mein sert ted-

birlerin teqvikcisi olmaya kadar her hareketi caiz gorft.

Kbyla halkin kafasinin, secim zamanlari cliqinda dahi, gUnlUk politika

ile meqgul olmasini ve kaylUnUn, Uretici OcUne yeni gUgler katmaya caliqacak

yerde, cc:4u defa, Uretim iqlerini karisina, kizina, yeni yetiqen erkek goculuna

birakarak kay kahvesi veya meydaninda ya da cami avlusunda politika y5renligine

dalmasinin ba4ka bir nedeni, eski kt5y imamlarinin ve kOylere yayilan gizli TUrk

medreseleri veya Arap medreseleri icazetlisi, yahut imam hatip okulu mezunu

ki5y1U gencleri birtakim cikarci "akli evvel"ler tarafindan Ummetcilik fikri

etrafinda te§kintlandirilmasidir. Cidden tarafsiz, aydin, milliyetci fakat

sayilari cok az genc din adamlari mUstesna olmak Uzere, bunlardan bUyUk bir

colunluko kendisini Sdeta bugUnkU iktidar partisinin muhafazaci politikasini

halka yaymdkla gbrevli sayarak, halk arasinda ve bzellikle camilerde rahatca

dini politikaya let etmektedir. B5ylece bunlar bugUnkU iktidarin kayna/1

olan btiyiik (oy deposu)nun bekcili/ini yapmakta, o depodan ba4ka partilerin

ktigUk oy ambarlarina bir tek tanenin bile gecmemesine gayret etmekte ve bunun

icin de durmadan politikaya kariqmaktadirlar.

Son yirmi yildanberi hizla geli§en ve yukarida OzbnUne serilen bu ker-

vanlara, birkac yildanberi, politika hayatimizda ilk defa yer alan bir sosyalist

partinin elemanlarinin da karigmasi, halkin devamli olarak politika ile u4raq-

masinin bagka bir nedeni oldu. Bu nokta Uzerinde biraz derinlemesine durmak

gerekir. Kendi UIkelerini aydin zUmre arasinda ne kadar yayarsa yaysin, Parra-

mentoda zaman got unluk salliyamiyacaqini anliyan ve komUnizmin ihtilSlci

metodlarindan dikkatle sakinarak demokratik so6yalizmi benimsemig bulunan bu

parti, ilerde iktidara gelebilmek icin, bugUnka iktidar partisinin tavizcilik

ve mukaddesatcilik kitleleri ile kilitledi§i bUyUk oz deposuna gbz dikti ve

igte bUyUk kiyamet de bundan sonra koptu. cUnkU bu deponun icindekilerin

bugUnkU iktisadi caresizliklerin!, yoksulluklarin nedenlerini yava§ yava§

anlamaya ba§ladiklari OrUlUnce, haci, hoca, seyyit ve bzellikle toplumdaki

UstUn ikcisadi ve siyasi durumlarini sUrdUrmek, hatt'S "torunlarinin"

daha bugUnden korumak sevdasinda olan toprak ve ticaret a4alari bu

davraniqa kargl amansiz bir "cihad" actilar. Demdkratik sosyalizm hated'

(ortanin solu) sbzcillU ile nitelendirilen sosyal adaletcilik (komUnizm) olarak

inn edildi. Baz1 yazarlar, daha da azginlaprak, temel hak ye hUrriyetleri
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BASIC COURSE

koruma tasarisina karv. gikanlarin tUmUnUn komUnist oldu/unu yazmaktan utanma-

dilar. Bugtn yurdun ce itli bblgelerinde para ile kurulan sifatini

kimseye birakmiyan ve kaynalini eski, sozUm ona (Vatan Cephesi) ocaklarindan

alan te§ekkUller, dernekler, her tUr1U propaganda aracindan faydalana-

rak, cok yakin bir tehlike gibi gosterilmeye cal plan komUnizme kart. savunma

orgUtleri sayildilar. BugUn bunlar, mukaddesatv. derneklerin yaninda yer alp,

halkin uyarilmasina kart]. call§makta iseler, bunun sebebi, her gUn tekrarlana

tekrarlana aya/a dU§UrUlen (Vatan, millet, din, mukaddesat) gibi yUksek kavram-

larin koruyuculu/u devil, dUpedUz menfaat koruyuculuNdur. Keseler bunun icin

acilmakta, iftira makineleri bunun icin i§letilmekte ve halk arasinda bu yi5nde

devamli surette politika yapilmaktadir.

Ozellikle 19. ve 20. yUzyillarda masum insanli/a felgketler getiren ve

bugUn de bUtUn bir medeni insan11/in gbzU onUnde, felgket getirmekte devam

eden harplerin; MacaristanIdaki son ba/imsizlik savay.nin kanli bir qekilde

bastirilmasi draminin kt5kUndeki asil nedenlerin, (insanli§in zaferi, dUnya

sulhU, milletlerin eagUr1U§U) teraneleri arkasinda gizlenmek istenen kapitalist

veya komtinist emperyalizm cikarlari oldu/unu bugUn artik her namuslu Turk aydini

iyice anlamall ve bilmeli, hangi ce§idinden oluesa olsun, emperyalizm cikarla-

rina hizmet edenlerin arkasindan gitmemeli; hallo uyarmaya u/raqanlara, sosyal

adalet istiyenlere, beq parmaklarinda be kara, her tUr1U iftirayi savurmaktan

cekinmiyen, vicdanlari kftle§mi§ cikarci politika esnafina inanmamalidir.

YUzyillardanberi geri birakilmi§ bu balk]. sevmek, onu sosyal alanda,

iktisat ve siyaset alanlarinda aydinlatmaya, ona "sosyal adalet"i 6/retmeye,

ve ba/imsizlik ruhunu aqilamaya caliqmak bugUnkU TUrkiyelde

izlenmesi gereken en kutsal, en do/ru politikadir. GemUl hayal eder ki, bUtUn

partiler bir temel politikada birlepin! 0 zaman politika madrabazli§inin da,

din madrabazli§inin da, komUnizm tehlikesinin de kbkil kendiliclinden kurur;

ctinkti bunlari besliyen ortam kurur.

Ord. Prof. Dr. VELIDEDEOCLUI H. V.
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I. uygulamak (tatbik etmek) to apply

buhran crisis

sanci pain

gekiqme strife, struggle

dalkanlak extreme fondness for

kaynaqma turmoil

saraklemek to drag into

sokulmak to worm oneself into...

madrabaz cheat, impostor

kulis lobbying

celmetakma tripping

itibar esteem

evrak takip etmek to follow up an application

teqvik etmek to encourage

seyit a descendent of the Prophet

caiz Ormek to sanction

avlu courtyard

icazetli authorized

teqkilatlandirmak to organize

Ummet communitya "le same religion

aIka ideal

taviz concession

garesizlik frustration

cikar (menfaat) profit, advantage

II. gbz atmak

nabza Ore qerbet vermek

be parmagmnda be kara

her kula nasip olmayan bayaklak

kbr topal bitirmek

kapa41 atmak

gea dikmek

klyamet kopmak

aya4a darek

a) Politika esnafi kime denir?

b) Tek dereceli secim hakkinda ne daqUnayorsunuz?
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"YENt DEMOKRASt"

Kivasiya sal-sol kavgalari, gasteriler, meydan arbedeleri, iqgaller,

mecliste sovaqmeler,polisin yareksizli/i ve zulma gibi galkantilar arasinda,

golumuz "Demokrasi elden gidiyor" korkusuna kapildik. Aslini ararsaniz, bu

olaylar Turk demokrasisinin geliqmekte ve gergeklelmekte oldulunu gosteriyor.

Tarihimizde ilk defa o.'.arak halk, kendi iradesini devlete yon verme/e galiqarak

kabul ettirmek gabasina giriqiyor. co/umuzuhakliolarak Uzen olaylar, memleke-

timizde gergek demokrasinin doijum sancilaridir.

Osmanli devletinin teokratik dUzeninde, tanrisal yetki sahibi gibi Oralen

Sultanin "balk -digs" yemetimine boyun eOilirdi.

Tanzimattan Cumhuriyete kadar, "halki da dUgUnen" bir azinlik yOnetimi

a§ir basti.

Cumhuriyetle "halk icin yonetim" ca i baqladi, ama baitakiler gergek anlamda

halktan de/ildi.

1950 den bu yana "Halk iginde yOnetim" yolunda bir hayli ilerledik. Gel-

gelelim, Lu sUrede iktidar halkin golunlu/unu temsil etti ise de halkin iradesini

gergekleqtiremedi.

1960'larin sonunda "balk tarafinda yonetim" bagliyor. Demokrasimizin

gergek devrimi i to budur. Bugane kadar Tarkiyede demokrasi yoktu, serbest

segimler ve rook partili rejim vardi. Bugane kadar halkimiz, "caz'i irade" -

ye sahipti, artik "ka111 irade" sahibi olmala azimlidir. BugUne kadar Turk

halki, isteklerini dtirt yilda bir oyla ifade edebiliyordu, gimdiden sonra

gerekirse gUna ganUne protesto ile, sosyal hareketle, direnme ile dile

getirecek. BugUne kadar ulusumuz yukardan yonetiliyordu, artik halk kendini

kendi iradesine Ore yOnetecek.

Demokrasimizdeki bu geliqme, son zamanlarda go§umuzu tedirgin eden

toplumsal sarsintilarin, sa/-sot kavgalarinln Ustande ve otesindedir.

Gergek vatanseverleri sevindirmelidir. Daracik menfaatlerden baqka herleye

Icor ve sa/ir kalanlar, gegirdi§imiz buhranlari bir kizilca kiyamet gibi

gbstermeile kalkiqiyorlar. Birtakim zorbalara Ore, Tarkiyede aqiri harriyet

vardir. Solcular, Amerikayi kepekeq yaratip memleketimizde Yunan Cuntasina

benzer bir rejim kurmak emeliyle sugluyorlar. Sa§cilar, bir komUnist darbe

olacak korkusu iginde, Tarkiyeyi ya din ve qeriatle ya da faqist bir dikta

ile yOnetmek u/runda etrafa saldirlyorlar.
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klyaslya

arbede

iggaletmek (cf. meggul)

se.vmek (so4mek)

dovmek (dolmek)

zulm (cf. zalim)

yetki (selihiyet)

sure (mUddet)

irade

cUzi

azim

direnme (mukavemet)

tedirgin etmek

kalkmak, kalkigmak

darbe

gelgelelim

klyamet (kopmak)
dile gelmek, getimek

pitilessly, ruthlessly

uproar, row

to occupy

to swear at

to beat, to strike

cruelty

authority

period

will

insignificant

total, universal

determination, resolution

resistance

irritate, provoke

to attempt, to venture

"coup", blow

L

Kanuni Sultan Suleyman
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SOLDA FIRTINA

Bizde Parlamentoya girmek olanalini bulan ilk sosyalist parti, TUrkiye I§gi

Partisidir. Bu partinin Parlamentomuzda temsil edilmesiyledir ki, yakin zaman-

lara kadar aliza al1nma53. sug sayilan sosyal ve ekonomik konular yavaq yava§

ortaya cikmi§, boylece TUrk demokrasisinin de bugUn Ostermelik ve bigimsel

hUviyetinden siyrilip gergek bir demokrasiye demUlebileceli umutlari ufukta

be1irmigt1,

Gergi bu kolay varilir bir aqama delildi. Fikir ozgUrliAtjUntlaydinlara,daha

dolrusu yOnetici kadroya ozgU bir lUks: bir imtiyaz bilmek saplantisindan hala

kurtulamamiqtik. Bu iwtiyazi ele gegiranlerimiz ise, golunlukla yUrUrlUkteki

ekonomik dUzenin halk gikariaa gore ayarlanmasini hoq gormediklerinden, halka

ya yukardan bakiyorlar, ya onu avutup uyutmanin yolunu arlyorlar, ya da fikir

OzgUrlUlU slogan]. altinda gergek-digi bir takim hayallere takiliyor, aralarinda

kElekapmaca oynuyorlardi.

Halka demtk toplumsal Oilimlerden her Uri tabu ilan edilmi§ti. Sol,

solcu, sosyalist, komUnist gibi sOzaklerin hepsi e§ anlam tolir sayiliyor,

bu elilimler arasinda ayirim gozetilmiyordu.

27 Mayistan sonra yurdumuzda esmeye baqlayan ozgUrlUk havasi sayesinde

durum bir hayli delipeye ba§lami§, 1961 Anayasasl ile de yurdumuzun politik

ortami halka dontik fikirlerin agikga tartiqilabileceli bir dtizeye yaklapiqti.

TUrkiye i§gi Partisinin, onu tutanlarin, 1 tta onu hoq gorenlerin bu

aqamaya varilmasinda delerli hizmetleri gegtilite Ophe yoktur.

Durum boyle iken qimdi TIP toplululu iginde patlak verdilini gordUlUmUz

bunalim, yalniz bu partiye devil, belki daha ziyade Turk demokrasisinin gele-

celine inananlar hesablis umut kirici bir olay gibi OrUnmektedir.

Olayl izleyenler:

- Ne? diyecekler, bunlar mi yoksul TUrk halkini sefaletten kurtarmak

amaciyle pir a§kina nefislerini feda edenler? Bunlar mi hig bir karlilik

beklemeksizin halk u§runa el ele yola gikanlar? Ortada fol yok, yumurta yokken

sanki gelecek segimlerde iktidari peylemiqler gibi, qimdiden koltuk, makam kav-

gasina gikiyorlar! BugUn }Doyle kiyasiya birbirlerine girenler, yarin uzaktan

biraz iktidar kokusu burunlarina garparsa neler yapmazlar, varin siz kiyaslayin!

bgancU bUyUk kongresi scnunda patlak veren olaylara bakip da TIP hakkinda

yukaridaki kuqkulara kapilan vatandaqlari hake;.: bulmak gligtUr. Demokrasilerde

sol kanat, ileriyi temsil eden yUrUtUcU Hele gericilerin ve tutucularin
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BASIC COURSE

basti41 bizim demokrasimizde boyle bir gam her Ulkeden fazla ihtiyacimiz

vardir. Ttirk solunun henft kempe, maddeten kaok da bilinen bir gercektir.

Bunlarin bOlanerek da§ilmalari ile kayba u4rayacak olan, onlardan once Turk

demokrasisi olacaktar.

411

*9

NADIR NADI

Awl

A

III. Selim'in Vezirleri Kabul Ed4i
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I. olanak (imkan)

suc

ufuk

belirmek

aqama (mertebe)

bzgUr (serbert, Mr)

Ozgil

imtiyaz

saplanti

ayarlamak

yUrtirliik

avutmak

e§ilmek (i4ilmek)

sefalet (yoksulluk)

maksat (amac)

peylemek

makam

klyasiya

kiyaslamak (mukayese

kuqku (Ophe)

possibility

offense, crime

horizon

to appear

rank, step

free

peculiar, characteristic

privilege

fixed idea

to adjust, to regulate

being in force, in practice

to distract, to divert

to incline, to bend before

poverty

aim, goal

to put a deposit on

office, post

ruthlessly

etmek) to compare

doubt, suspicion

II. Aqa43daki sealeri aciklayin:

a41.za almak

ortaya cikarmak

ele gecirmek

kale kapmaca oynamak

1'irinin cikari

pir

fol yok yumurta yok

4

"Yolda Bir tahtiravan" (XVIII. yiazyll)
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KUYRUKLU qiiR

Uyuqamaz; yollarimiz ayri;

Sen ci/ercinin kedisi, ben sokak kedisi.

Senin yiyecelin kalayli kapta;

Benimki aslan alzinda;

Sen aqk rtlyasi Ortirsen, ben kemik.

Ama seninki de kolay delil kardeqim;

kolay delil hani,

Boyle kuyruk sallamak Tanrinin

CEVAP

Ci/ercinin kedisinden sokak kedisine

Acliktan bahsediyorsun;

Demek ki sen komUnistsin.

Demek buttin binalari yakan sensin.

istanbuldakileri sen

Ankaradakileri sen....

Sen ne domuzsun, sen!

255

ORHAN VELI KANIK

(1914 - 1950)



TURKISH

I. uyuqmak to come to a mutual understanding

ci4er liver

kalayli kap tinned utensil

kemik bone

II. kuyruk sallamak

tanrinin Or&

a) Bu mizahli qiirden ne anliyorsunuz?

b) TUrkqede "ne domuz" adam deyince ne anlavair? ingilizcede

ne anlaqilir?

1k.

ee,

ME.

256
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SILAH BAqINA

Bir adam Izmir'de AtatUrk heykeline saldirmi§. Bu kimsenin bir Turk

vatandaql oldu§u anlaqillyor.

Adam, Cumaovasi'ndan gelmiq. Yaninda o§lu var. 0§1unun yaqi Belli devil.

Silahini ona taqltlyor. I§e baqlamadan once namaz kilmiq. Sonra da o#1undan

baltayi alp heykele saldirmiq.

Izmir'e eskiden (Gavur Izmir) denirdi. Memleketin en medent yeri oldu§u

icin.

Yurdun dOlman eline dOlmesi Ozerine ilk tepkiler Izmir'de

Izmirliler milli haysiyetin quurlu temsilcileri olmu§lardir.

Dumlupinar'in, son kurtuluqun parolasi (Akdeniz)dir. Akdeniz dedek Izmir

demektir. TOrkiyetnin medeniyet diAnyasina en sokulmu§ yeri Izmir idi.

Izmirdeki heykel bir sus de§ildir. Eqsiz bir kumandani anmak icin de

dikilmemigtir. Bu heykel qerefli IDLr milletin medent milletler arasinda layik

oldulu yeri almak azminin heyecanll bir sembolUdnr. cunko, milletce ba§imsiz

yaqamanin anti olan milli birli§i, gelecekte var olmanin tek imkan yolunu,

uygarlik yolunu temsil eder.

Iqte, adam, bu heykeli yikmak istemiq.

Ilk bakiqta bu teqebbils bir mecnun hareketidir. Uzerinde durulmaya de§mez.

Zabitayi ve akil doktorlarini ilgiler.

Fakat, bakiniz adam ne diyor: Arap harflerini kaldiran kimsenin, blmtiq

de olsa, heykelinin ortada durmast caiz det ildir. Bu kimse memleketi dibimandan

kurtarmiq olabilir. Ama bbyle olmuq olmasi Arap harflerini kaldirmakla iqledi§i

gunahl affettirmez. Ben de rilyamda Allah l gbram. Heykeli yikma emrini aldim.

TOrkiye evletinin bir ana diizeni vardir. Bu dozen aksarsa devlet cihazi

iqlemez. Bu dUzenin dayand1§1 de§ipez esaslarin baqinda (Atattirk devrimleri)

gelir. TOrk harflerinin kabult1 bu devrimlerden biridir.

Adam bunu istemiyor. Bunun anlatmakta oldu/u manaya isyan ediyor. Ozle-

di§i, "idama kadar karma henl ettili" maksat budur. Bu adam toplumun ilerle-

mesine karqidir. Geri dfttilmesini ister. Ve bu bzleminde yalnLz de§ildir.
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Bir defa kendi gocu§u yanindadir. Baltayi taqitir ona. Bu gocuk belki

otuz, otuz beq, belki on, on beq yaqlarindadir. Ama, balta taqiyacak bir galda

olduguna gore, herhalde ilk54retim gegirmiq bir vatandaqtir.

Bbyle iken, babasina ortak ve yardimcidir. Demek ki, ilko4retim gocutla

hibir qey verememiqtir. Hurafe ve safsata 54retimi yenwiqtir.

Ayni glIn Denizli'de, hem de bir gece yarisinda, bir ilkokul tahrip olun-

muqtur. Ders araclari pargalanmiq, cami gercevesi indirilmiq, iginde iq gbrti
lemiyecek hale getirilmiqtir. Memlekette toplumun ileri gitmesine engel olan

bir zihniyet ve bu zihniyeti uygulayan eller vardir.

Devletin varligi yOntinden bundan daha vahim, bundan daha Oldtirticti tehlike

dtiqUntilemez.

Tehlike hissedilmiqtir. Adam ling edilmekten zor kurtarillyor. Delikanhilar

ve geng kizlar, ellerinde meqaleler AtatUrk heykelleri dibinde nobet tutmaya

Xoquyorlar. Birgok genglik kuruluqlari isyan anlatan protestoler haykiriyorlar.

Bunlar memleketin gergek gocuklaridir. Ama dikkat ediniz! Her tarafta dernek-

leri, kuruluqlari, teqkilatlari olan, maddi durumlari ile ilgili hususlarda bil-

diriler yayinlayan Imam -Hatip Okulari 5ni bir tepki gostermiyor. Devletin temel

dilzenine can veren prensipler bu mnesseselerin kabugunu delip iqleyememiqtir.

Hastali4in mikrobunu yok edecek devayi kullanmazsaniz maraz qifa bulmaz.

Genclerin temiz heyecani kara ve kaba kuvvetin kemirmekte oldu§unu kurtaramaz.
civiyi givi salter. Baltayi balta. Kanununuzu balta kadar keskin, balta kadar

etkili kilacaksiniz. Ralta ile alinmak istenen neticeden daha kesin sonug

alinabilecek halde bulunduracaksiniz.

Adam diyor ki: Atattirk'n tanimam, ama Said Nursiiyi iyi tanirim. tki isxni
yanyana kullanabilen kimsede hays diye bir qey aramayiniz. BOyle bir kimse in-
saftan da yoksundur. Bu adam AtatUrk'Un vatan kurtardigani bilmez mi? Bu mem-

leketi medeni dUnya nimetlerine kavuqturan zihniyeti Atattirkle Aedyun oldutjumuzu

dnqUnemez mi? Pek515 bilir ve dnqUnnr. L5kin, onu hareketinde iten, sorumlulu-

§unun neticelerine karqi emniyette tutan bir pyler vardir. Said Nursi adi

altinda gizlenen hareket bunlardan biridir.

Kanunlarimiz yetersiz. Mevcut hnkilmlerle ideal belledi4iniz Anayasa

duzenini ayakta tutamiyaca4iniz anlaqiliyor. Aydin diyebildiklerinizden bir

kisminin Anayasada detigiklik yoluna gidilmesini telkin ediqi ucuz bir Oztim
yoludur. Anayasa mevcut kanunlar htkktimlerine uydurulmaz. Kanunlar Anayasaya
yakiqtirilir.
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Madera ki gaye, Ttirkii ca4da§ uygarlik seviyesine eriltirmektir, o halde

bu gayeye aykiri, bu gayenin gercekle§mesini Bnleyici veya engelleyici her

hareketi ceza mileyyidesi altina sokmak adevindesiniz.

Devlet organlari icinde bu 5devin kendilerine borg olduflu cihazlar ve

vardir. Vazifeyi yerine getirmek namus lac duracak zaman

yok. Elimizi cabuk tutalim.

-If

SA

Prof. Dr. Bt lent Nuri ESEN

(Cumhuriyet, 15.4.1966)

14'

GUney-doguda, Isadan Onceden Kalma Ilgh ve Ata Heykelleri
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I. saldlrmak

balta

tepki

hays iyet

sis

anmak

1Sylk

azim

teqebbas

mecnun (deli)

caiz

ganah iqlemek

citizen

isyan etmek

idam

hurafa

safsata

arac

zihniyet

vahim

kemirmek

keskin

kabuk

maeyyide

delmek

haya (utanmak)

yoksun

medyun (borclu)

emniyet

telkin

II. Karam henl olsun!

civi civiyi seker.

Elini cabuk tutmak

to attack

axe

reaction

self-respect, dignity

decoration

to commemorate

deserving, worthy

resolution

attempt

insane

canonically permitted

to sin

order, harmony

to rebel

execution

superstition

sophistry

apparatus

mentality

grave

cure

to gnaw

sharp

shell

sanction

to pierce

shame

deprived

debtor

security

suggestion

III. Bbyle bir durumda Izmir valisi siz olsaydiniz ne yapardiniz?
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MILLIYEN/Yn

Evet, milliyetgiyiz, ve bizim milliyetgilitimiz, boru, davul mehter

takimi,kavuk, knlgh, ve igi boq nutuk edebiyatiyle snregelen ne idti ti belirsiz

bir milliyetgilik del ildir. Koqullari kesin, sinirlari agik, yonn belli, akil

ve bilime dayanan bir milliyetgiliktir.

Milliyetgilik, ga§imizin TUrkiye'sinde duygularin besledi§i bir fantezi

de§ildir; dnpedilz bir mecburiyettir. Oyle ki:

1 - Atattirkinn deyiqiyie, "imtiyazsiz, sinifslz bir millet" olmak igin

milliyetgiyiz. Millet iginde her thrill imtiyazlari yok etmek igin milliyetci-

yiz. Bugnn halk kavrami mi .?.et igindeki fakir co/unluOunu ifade eder. Halk

kavrami ile millet kavraminl birbirine e§ yapmak icin milliyetgiyiz. Halk

diqinda bir millet kavrami, ve millet di§inda bir halk kavramini yok etmek

icin milliyetgiyiz. Demek ki, halkgi oldulumuz igin milliyetgiyiz.

2 - iktisadi bakimdan halktan ayri bir azinli4in millet iginde yerini

tanimaditjimiz icin milliyetciyiz. Bir azin141 gitgide zengin ve imtiyazli,

ve millet go4unlu§unu gitgide fakir ve yoksul yapan iktisadi dilzenin karql-

sinda oldu§umuz icin milliyetciyiz.

3 - Kbkn dlqarda iktisadi kurumlara karql oldu4umuz icin milliyetgiyiz

Millet iginde imtiyazli bir zUmrenin yabancilarla iq ortakli/ina girerek

gayrimilli" mnesseseler kurmasini milli gikarlar agisindan cok tehlikeli

buluyoruz. cegitli qirketlerle, bankalarla, ve oteki kurumlarla cikarlarini

ve kaderlerini yabancilara bejlamiq bir zengin az/nlik, yabancilarla ortak

gikarlarini milli cikarlardan Ustnn tutmaktadirlar. ctinkn refahlarini, dUzen-

lerini, istikballerini, yabancilarla menfaat ortaklill dtizenine oturtmuglardir.

Bu iktisadi ba4lantidan onlari da kurtarmak ve MAU dipriya bagli "gayrimilli"

kuruluqlari "milli" kurumlar haline getirmek zorundaylz.

4 - Milli varli§imizi hicbir yabanci milletin varli4ina ba411 saymadigamiz

igin milliyetciyiz. Turk milleti tek baqina kendi varli inl koruyacak ve kalki-

nacak gngtedir. Yabanci milletlerle iliqkiler ve karqillkli yardimla§malar

ba§ka qeydir; bir bilynk yabanci devletin himayesi altina zilleti, ve

bir yabanci devletin gtidtimtinii kabul etmek qerefsizligl baqka §eydir. Bugnn

TUrkiyeyi yerynzunde Amerikan uydusu saydiracak "gayrimilli" politikayl

gikarlar" y5ntinde ve milliyetgili4e uygun bigimde dtizenlemek milliyetgilerin

Orevidir.
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5 - Ahlak aqisindan insanin insane ye milletlerin milletleri semUrmesine

karql oldugumuz iqin milliyetqiyiz. TUrk milletinin is yaqayiqlnda bir TUrkUn

vatandaqini semermesi, yatanda§inin emegini qalmasityatandaqlarinin sirtindan

zengin olmasi, ahlak kurallarina aykiridir. Bunun gibi milletlerin birbirini

seaUrmesi de qagimizin moral OlqUlerine aykiridir. fq ye diq seaUrUcUlere

karvi milli qikarlarl korumak, memleketin milli kaynaklarini milletin bUtUnUne

yariyacak biqimde iqletmek, yabancilara pegkett qekmemek, milliyetqiligimizin

gorevlerinden onde gelenidir.

6 - iktisadi kalkinmanin ye iktisadi bagimsizligin metodunu bildigimiz

iqin milliyetqiyiz. iktisadi kalkinma Once TUrkiyeyi baglamiq yabanci emperya-

lizme karp ba§kaldirmak ye sonra igerde milletqe fedakgrliga katlanmakla mUm-

kUndUr. Bu ortak fedak5rlikta mutlu azlnliga hiqbir imtiyaz taninamaz. Milli

kalkinma heyecani rUzg5r1 ancak sosyal adalete saygili bir kalkinma seferber-

liginde yatanda§lari harekete getirebilir. Yabancilarin yardimlna degil, milli

kaynaklarimiza dayanan bir iktisadi kalkinmayi mUmkUn gordUgUmUz iqin milliyet-

qiyiz.

7 - tiMmetqilige karvi oldugumuz iqin milliyetqiyiz. AtatUrk'Un milli-

yetqiligi Bati emperyalizmine ye Dogu Ummetqiligine kargidir. Arap kUltUrUnUn

egemenligini tanimadigimiz gibi Bati emperyalizminin deger yargilarini kOkUnden

reddediyoruz. cagdaq medeniyetin bilim verilerini, matematikten iktisada kadar

bUtUn alanlarda kabul ediyoruz. Milleti hurafeleregatOrecek, milli bUtUnlUgU

ye kUltUrU yok edecek Ummetqilige kar§lylz.

8 - Humanist oldugumuz iqin milliyetqiyiz. cagimzin insanlik toplumunda

saz hakki Oncelikle milletlerdedir. Milletlerarasi OrgUtlerde, insan, oncelikle

millet gergegi iqinde degerlendiriliyor. Ve insan ancak milli vasitalari kulla-

narak agirligini duyurabiliyor. HUmanizm yolunda ilerlemek, ancak millet olarak

bagimsizliga kavuqmakla mUmkUndUr. Birle§mil Milletlerde Amerikan uydusu gibi

oy kullanmak, emperyalizmin hizmetine girmek, milli kurtuluq sayaqlari kar§isina

qikmak, yalniz degil hUmanist anlayila da aykirldir. cagimizin

humanist akimi, topltmculuk yolundan geqer: toplumculuk ise millet gerqegi

iqinde yUrUrlUge konabilir. cagimizin humanist anlaylqina ancak bagimsiz bir

millet olarak katilabiliriz. Milliyetqiligimizin amaci hUmanizm oldugu iqin

milliyetqiyiz.

BUtUn gerekqesiyle milliyetqilik 1966 TUrkiyetsinde qartlari gayet aqik

bir akimdir; ye qagimizin medeniyetinde olumlu goreyi, qagimizin insanligi

iqinde olumlu yeri vardir. Bu, AtatUrk milliyetqiligidir; ye o milliyetqilik

bizim milliyetqiligimizdir, biz de o milliyetqiligin bir neferiyiz.
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T. boru horn (musical instrument)

davul drum

mehter takimi band of musicians at the Ottoman court

kavuk tall, quilted hat

16115h conic shaped hat

nutuk (sbylev) speech

edebiyat literature

ne-idiA4U-belirsiz of obscure origin

ko§ul terms

beslemek to nurture

kavram concept

gitgide gradually

aci angle

vicar (menfaat) interest

kader fate

himaye protection

si4inmak to take refuge

zillet degradation

guidance, mandate

uydu satellite

somurmek to exploit

Ummetgi factionalist

egemenlik sovereignity

yargi (hUktim) judgment

aykiri contrary to

kural rule

fedakirlik self-sacrifice

akin (cereyan) trend, current

gerekce justification

nefer (er) private, soldier

11. birinin sirtindan gecinmek,

zengin olmak,

peke cekmek

iii. a) Orta Doqu memleketlerinde milliyetcilik neden cok bnemlidir?

b) olumsuz etkileri nelerdir?
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ANLAqMALARIN TASDtKI

Amerika ile aktedilen ikili anla§malar Uzerinde OrUqmelerin .Daqlamig

olduOu bildirilmiqtir. Verilen habere Ore, soyllar1 elli beq olan bu anla§-

malar, bir veya biz:keg anlaqma halinde toplanacaktir. Sayin Selim Sarper,

gegen gUn B.M.M. 'sinde gUndem d1V1 sea alarak, bu konuda bnemli bir uyarmada

bulunmuq, varilacak anlaqma veya anlaqmalarin Meclisce tasdiki lUzumunu

belirtmiqtir. Eski bir Genel Sekreter ve Diqiqleri Bakarandan gelen bu uyarma

mutlaka dikkate alinmalidir.

/kill aniaqmalan imzalayan devrik iktidar, bunlari, NATO Paltlaqmasinin

3 ancU maddesi gergevesi iginde gbrerek, yani °rile= antlaqmanin uygulanmasin-

dan ibaret sayarak, Meclisten gegirmemigti. Bu maddede deniliyor ki: "tqlou

antlaqmanin gayelerinin daha mUessir bir qekilde tahakkukunu temin igin taraflar

kendi hususi vasitalarini geliqtirmek ve birbirlerine karqllikli yardimlarda

bulunmak suretiyle, mUnferiden ve mUctemian devamli ve fiili olarak hareket edip

bir si1ah11 tecavUze kargi mUnferiden ve mligtemian mukavemet kudretini idame ve

tezyit eyliyeceklerdir."

Rampalar, usher, personellerin statUsU, her qey bu maddeye

Girenler olabilir, fakat giremiyenler daha coktur. Muhtevalan bilinmeden kesin

sbz seTlenemez. Fakat mesel5 Incirlik Hava VssU, herhalde bu assUn Amerikalilarm

kullaniliq qekli tehlikeler yaratiyor. Vs, 3 UncU maddeye dayanilarak, 23 Haziran

1954 de teati edilen mektuplarla Amerikan Hava Kuvvetlerinin istifadesine aqii-

miqtir. S5zde TUrk assUdUr, fakat Amerikalilar, NATO ihtiyaclannin dl lnda da

kullaniyorlar.

UssU zaman zaman konu olarak ortaya atilir, fakat esran. gbzUlemez.

Gegen Dian Kos= ayinda Komutani Albay Zeki Utlu tarafindan yayinlanan kisa

bildiride denilmiqti ki: "Incirlik UssU TUrk komutanli/ina aittir. Te§kilSt

ismi Hava Ati Bombardiman Destek Grup Komutani olan Mit komutani UssUn komuta-

Amerikan komutan141 Usteki Amerikalil.arin komutanidir." Fakat bu bildiri

de incirlilin esrarini gEamedi. VssUn TUrk komutani ile "Amerikaillarin komutani"

arasindaki iliqkiler nedir? U2 casus uca§ini 1960'ta kim ugurdu? 1958'de LUbnan'a

giden Amerikan askerleri Incirlik UssUnU neden kullandi?

Herhalde g5rUvelerde bu meseleler daha agik hUkUmlere ballanmall, uygulan-

male= garanti altina alinmall, anlaqma mutlaka Meclisten gegirilmelidir.

Rampalara gelince; bunlar etrafindaki anlaqmalar daha az esrarli de/ildir.

gfte, bu mesele (1957) sonlarina do/ru NATO Bakanlar Konseyinin

Paris'te Baqbakaniar kademesinde yapilan toplantida bail memidketlerde atom

silahlarl stoklari kurulmasini (stock piling) ve Avrupa MUttefik Kuvvetleri
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YOksek Komutan11/1 emrinde olarak atom ba§liklarini firlatmak (war heads) ftere

orta menzilli balistik rampalarin tesisi karariyle ba§laml§tlr.

TUrkiye de bunlari kabul eden birkac devlet arasindadir.

qu var ki, Mc Mahon Kanununa gore, Amerikalnin verecegi atom silahlari,

ancak Amerikainin rizasiyle kullanilabilir. Hilktmz'an devlet sifatiyle, toprak-

larinda atom silahl bulunanlar da bu silahlarin hususunda sft sahi-

bidirler. Yani tetikte parmaklari vardir, fakat cekemezler. ingilterelde Atom

Silghlari Avrupa Komutanli4inin emrinde de4ildir. ttalya'da bu komutanlilin

emrindedir. Bunlar herkesce bilinmekte olup, ttalya, anlaqmalari kendi Mecli-

sinden gecirmiq iken, bizde gizlidir. Bilindi4i gibi Amerika bize sormadan,

Ktiba meselesinde Kruwef ile vard141 anlaqma sonucunda topraklarimizdan Jupiter'

leri kaldirmiqt1r. Bunu tek tarafli olarak yapabilir miydi? Bu anlavalar giz-

lidir. Bizce, Jupiter'lerin cekilmesi iyL olmu§tur. Ke§ke buttin rampalar ve

Usler kaldirilsa da rahat etsek.

Haydi, Usler ve rampalar tizerindeki anlaqmalar gizli kalsin deniliyor;

ya Amerikan personelinin statilleri ve kapitillasyonu andiran imtiyazlari hakkin-

daki anlaqmalar neden gizli tutuluyor? Halk suruler halinde Amerikalilari sokak-

larda gOrmuyor mu? Ankara'da otobUs i§lettiklerini, PX'ten kacak eyayi piyasa-

larimiza sUralklerini gOrmilyor mu?

BUtUn bunlar O.mdi gozden gecirilmeli, sakincalari kaldlrilmall ve vari-

lacak anlamalar da Meclisin tasdikinden gecirilmelidir.
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I. gundem

uyarma (ihtar)

tasdik

devrik

uygulama (tatbik etme)

mtlessir

tahakkuk

mUnferiden

mUctemian

idame eylemek

tezyit

mukavemet

muhteva

teati etmek

Ozmek
ba4lamak

mutldka

kademe

hlikemran

sifatlyla

sakinca

kacak eva

riza

II. piyasaya stirmek

geaden gecirmek

Siz ne dersiniz:

agenda

warning

ratification

overthrown

application

effective

realization

as an individual

collectively

to continue

to increase

resistance

contents

to exchange

to untie, to solve

to tie

definitely

step

sovereign

as

draw-back

smuggled goods

consent

ne gibi anlaymalar halka aqiklanmalidir? Nigin?

-41
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MONTRo VE AMERIKA

Tamamini okudugumuz yazinin Bogazlar rejimini kapsiyan kisminin Ozeti

Oyledir:

-Bazi Amerikan makamlari, Sovyetlerin gegiq qartlarinda yaptiklari

ihlallerin, Montro sealevesinin fiilen ve hukukan degi§tirilmesinin bir

On hazirligi oldugunu belirtmektedirler.

-nrkiyeldeki iyi haber alan kaynaklarin belirttigine gore, TUrk HUkumeti,

Rusya ile ill kilarini geli§tirmege ve eonomik yard= almaga galiqmaktadir.

Son zamanlarda komUnist propagandanin etktsi de gok art1L1 §t1r.

-Uluslararasi bir seale§menin yasaklarina ragmen, Turk HUkametinin Rus

denizalti gemilerinin Karadeniz Bogazindan gece karanliginda gegmelerine

musaade etmekte oldugu anlavamaktadir. Gozlemciler, gegen ay bir Sovyet

denizalti gemisinin gUn lqimadan bir saat Once Istanbul Bogazina girmiq oldu-

gunu, dolayislyle fotograflarinin alinmasinin ve gOzle izlenmelerinin mUmkUn

olamadigini bildirmiqlerdir.

-Karadeniz'den Ege'ye gegen bir denizalti gemisi tekrar Karadeniz'e

donmege mecturdur. Ba§ka bir yerde uslenemez.

-Bazi Sovyet istihbarat gemileri canakkale Bogazindan akqam ustu girdik-

ten sonra geceyi Marmara Denizinde gegirerek bu deniz civarinda bulunan nrk

ve Amerikan muhabere merkezlerinin faaliyetlerini dinlemektedir.

(

.11111Y.
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MONTRO VE AMERIKA

II

Amerika, Karadeniz'e gemi gecirip bayrak gostermek ister, Rusya silahla-

rina bahane bularak itiraz eder; Ruslar Akdeniz'e gemi gecirir, Amerika,

Turkiye goz yumuyor diye yakinir. Her iki taraf da Montro'yil top etmiq

oynamaktadir.

Bir kere daha tekrar edelim ki, TUrkiye Montro hUkUmlerini uzun yillarin

tecrUbesini de haiz olarak, tarafsiz ye dikkatl3 bir §ekilde uygulamaktadir.

Monts' de degi§iklia istenirse, bilinmelidir ki, bugUnkUnden daha iyi bir rejimi

bulmak, pratikte hemen Lemen milmktin de4ildir. TUrk tezi, Lozan'dan beri ortada-

dlr. Bu tez, TUrkiye'nin hUkUmran114ini hicbir vechile zedelememek §artiyle,

mutlak serbestlik ve mutlak kapalilik arasinda bir yoldur. BugUnkt1 uygulama

da budur. TUrkiye bu noktaya, 1535'teki kapitillasyondan bagliyarak ve Sevr'den

gecerek gelmi§tir.

Bu meseleyi zorliyardk TUrkiye'yi, kendisi icin sebepsiz an1a§mazliklara,

dugmanliklara sUrUklemek gayretinin dostca bir yam. da yoktur.

Kanad bolgelerde bulunan Ulkeleri endiReye sevkeden yanli§ bir ittifak

stratejisi ortada dururken ve Ortado4u olaylarl tehlikeli patlamalara hazer

bir halde iken, elbette ki ciddi bir sebep olmadikca, TUrkiye, bblgesindeki

komqulariyle iyi iliqkiler kuracak ve devam ettirecektir. Aksini yapmak,

sadece hamakat olur.

a

Eti kabartmasi : kurban
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I. kapsamak

ihlal

sEelere

iliqki (munasebet)

gbzlemci (milphit)

Us

istihbarat

hilktimranlik

zedelemek

uygulamak (tatbikat)

zorlamak

hamakat

to comprise, to contain

infringement

agreement

connection

observer

base

intelligence, information

sovereignty

to bruise

application

to force, to strain

stupidity

II. goz yummak

top edip oynamak

III. a. Bolazlar Meselesinde TUrk onemi nedir?

b. Kapitulasyonlarin Osmanli tarihinde oynadiklari rani anlatin.

0,44 t! fiC

Side' den
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ASKERI DARBELERE DAIR...

Yirmi gUndenberi Ankara'da su altinda sessiz bir buhran hUkUm sUrUyordu.

Siyasilerin buytik bir kismi geme garpacak blgUde bir telaq ve kuqku icindeydiler.

Fisiltilar kovallyordu. Her an askert bir darbe bekleniyor gibiydi adeta...

Bazi milletvekilleri her ihtimale karqi geceyi evlerinde gegirmiyor, bagka

yerlerde yatiyorlardi,

BugUn Baqbakanin, Genelkurmay Bagkaninin emekliye sevkedilmiyece§ini

agiklamasi, Genelkurmay Baqkaninin da ayni anda demokrasiye ba/lililini bildir-

mesiyle bu buhran gegmiq bulunmaktadir.

Bizim fikir tarihimizde askeri darbeler Uzerinde az durulmuqtur.

Oysa asked darbeleri iyi incelemek ve iyi eleqtirmsk gerekir. Askeri

darbelerin ihtilal mahiyetinde olanlari ve hnkUmet darbesi halinde kalanlari

hangileridir? Bugun askert bir darbe bir ihtilal mahiyetine bUrtinebilir mi?

BUrtinemez mi? Hallo peqinden sUrUkleyebilir mi? SUrUkleyemez mi? Bbyle bir

ortam var midir, yok mudur? BUtUn bunlari ince ince didiklemekte yararlar

vardir...

BugUnkU ortamda askerf bir darbe, bir ihtilal mahiyetine bUrUnemez. Halk

bbyle bir darbe Ozlemi iginde de/ildir ve yftyillardanberi kat]. ve sert ybne-

timlerder. usanmiqtir. Halkin Ozlemedigi ve beklemedisli bir asked darbe ise

mutlaka kimsenin nefes alamiyaca/i bir fagizme yemelif ve bu bask]. baqka

patlayiqlari davet eder sonunda...

Aslinda sikinti, peripnlik ve sefalet iginde olan halk yi/inlari neden

asked bir darbe bzlemi iginde de§ildir? Bunun nedenlerini gegmiqte aramak

gerekti/i kanisindayiz. Askeri darbeler kadrolari degifitirmiq, kit Uzerinde

bazi yenilikler getirmiq, fakat temelde statUkocu ve burjuvaziye &milk kalmiqtir.

Malkin sosyal ve ekonomik durumunda hig bir yUcelme yaratmamiqtir, Hatt& halka

karq1 heqin ve kati olmuqtur. Onun igin halkta asked darbe Ozlezi yactur. Bu

bzlem Istanbul DUkali/i piramidinde eteklerde kalan ve kondi delerine uygun bir

yaqanti bulamayan aydln gevrelerde gbze garpar goklukla... Bu ozlem geqitli

gerekgeler de bulur kendine. Fakat bu gerekcelerde halkin neden asked darbeleri

sevmedi/inin izahl yoktur. Izahl yoktur, gUnkU bu gevreler halka onem vermeden

kurtarma formUllerinin kolayli§ina kagarlar. Ve bu formUller iginde ken-

dilerine kurtarmak, tipki Paris'ten Cezayir'i kurtarmak kadar imkansizdir...
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BASIC COURSE UNIT

Halki kurtarmak, halka ragmen, iktidara gecmekle mUmkUn degildir. Bu ancak

halki dolandirmadan halkla birlikte iktidara gecmekle mUmItUndUr. Halki dolandir-

madan halkla birlikte iktidara gelme cabasi gosterilmeden, halkin iyiligi ugruna

darbelerden medet ummak pek kolay ve pek sakincali bir yoldur. Boyle durumlarda

phst ihtiraslara havada kalmaya mahkUm bir halk sevgisi iddiasi kolayca bahane

edilebilir. Halki, uyandigi ve takdirde halkin kendisi kadar hic

kimse dU§UnUp sevmez... Bu uyanma ve bilinclenme ise darbeyle hele halkin

benimsemiyecegi operasyonlari bzleyenler daha ba§ta halk sevgisini ispat etmemi§

olanlardir.

Antiemperyalist mUcadelenin ancak iktidara gecmekle zafere ulaqabilecegi

dU§Uncesi de saglama oturmamaktadir. Antiemperyalist mUcadeleye agirliklarini

koyanlar, iktidara gelmeden de pek515 etken olabilirler. Once bOyle bir agir-

ligi koymayi denemeden iktidara gelme arzusu tatmin edici degildir.

Askeri darbeler ancak bUtUn bu yollar tikandigi ve halka gitmenin, halkla

birlikte cali§manin ve halka gercekleri anlatmanin imk5nsiz hale geldigi cikmaz-

larda son care olabilir. Biz bugUn bbyle bir son careden ba§ka hichir imkan

kalmadigi kanisinda degiliz.

Halk yava§ yava§ uyanmakta, bilinclenmekte ve sinifinin sahibi olmaya

ba§lamaktadir. Antiemperyalist mUcadeleye agirligini koyan cevreler gitgide

geli§mekte geni§lemektedir. Bu yogunla§manin ve bu eylemin Anayasa icinde

yaratacagi degiqiklikler, felsefi bir temele ve bir sinif gOrU§Une dayanmayan

halksiz darbelerden cok daha olumlu sonuclara dogru dOnUktUr.

Ve bugUnUn sosyalisti, halka kendisini cok daha dogru ve samimi metodlarla

Menderes kadar seydirdigi zaman gercek zafere ula§acaktir. Bunun ise caresi

darbe degil, halka gitmek, onu bilinclendirmek ve OrgUtlemektir. Gercekten

halktan yana clanlar Once boyle bir eylem icinde i§e baqlarlar.
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darbe

kuqku (Ophe)

flslitl

kovalamak

sevketmek

ele§tirmek

devrim (ihtilal)

mahiyet

biarunmek

didiklemek

usanmak

nefes almak

bask].

periqanlik

sefalet

halk yl§ini

kadro

haqin

ortam (vaziyet)

PaYe

dolandlrmak

cabalamak

medet

ummak

bahane

yanaqmak

etken (mtlessir)

tikanmak

yo§un (kesif)

peqinden sUrilklemek

coup

suspicion

whisper

to chase

to send

to analyze

revolution

aspect

to assume

to pick into fibers, to scrutinize

to be weary of

to breathe in

reptession

wretchedness

poverty

the masses

cadre

harsh

situation

title, rank

to swindle

to strive

help, succour

to expect

pretext

to come close to

effective

to be clogged

dense

a) A§keri darbe nedir?

TUrkiyede sonyillarda olan askerf darbeler hakkinda ne biliyorsunuz?

b) sBzUnden ne anliyorsunuz?
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§U TABLOYA BAKINIZ

Ekonomik t birlit i ve Kalkinma OrgUtU dedilimiz milletieraasi kurulu§,

genel olarak Fransizca adinin ilk harfleriyle (OCDE) biciminde if ade edillr.

OCDE'nin 21 Uyesi vardir. Bu 21 Uyeden 17 si ka1kinmiq, rook ka1kinmiq, hated

pek cok kalkinmi U1kelerdir. Geri kalan dOrdU ise henft kalkinmakta olan

Ulkeler arasindadir. Bunlar sirasiyie tspanya, Portekiz, Yunanistan ve TUrkiye'

dir. Son zamanlarda Yugoslavya da OCDE i1e ortaklik kurmuq ve beqinci dev1et

olarak az ge1igmig1er arasinda yer a1mi§t1r.

Az geliqmiq1ik nedir? OCDE'nin 6101erine gore, yilda milli gelirden

adam baqina dU§en payin 700 dolardan az o1masi, tarlm1a ugra§an aktif nUfusun

0/0 35'den faz1a o1masi, yilda adam ba§ina dUgen elektrik tUketiminin 800

kilovat /saatten eksik bulunmasi gibi hailer az ge1igmiq1ilin kesin belirtileridir.

Imdi, OCDE tarafindan yalam1anan "Observateur" dergisinin son sayisinda

gOrdU4UmUz kiyaslamall istatistiklerden size birtakim rakamlar sunmak istiyoruz:

I1kin milli ge1ir hesaplarina bir goz ata1im. Y1111k milli gelirden nUfus

baqina Ispanya'da 570 dolar, Yunanistan'da 590 dolar, Portekiz'de 420 dolar,

Yugoslavya'da 500 dolar, TUrkiye'de 25C dolar avektedir.

Sonra Oteki rakamlari arka arkaya sira11ya1im: Tarimda ca1i§an aktif

nUfusun genel nUfusa orani. Ispanya'da 0/0 35, Yunanistan'da 55, Portekiz'de

42, Yugoslavya'da 50, TUrkiye'do 75'tir.

Di alimlardan (itharat) y11da adam baqina &Igen pay tspanya'da 96 dolar,

Yunanistan'da 133, Portekiz'de 97, Yugoslavya'da 66, TErkiye'de 19 dolardir.

Dlq satimlardan (ihracat) adam ba§ina tspanya'da 31, Yunanistan'da 38,

Portekiz'de 62, Yugoslavya'da 56, TUkiye'de 15 dolar dU§mektedir.

elektrik enerjisi tUketimi adam baqina tspanya'da 799, Yunanistan'da

445, Portekiz'de 463, Yugoslavya'da 679, TUrkiye'de 131 kilovat/saattir. Her bin

ki§iye dU§en telefon sayisi tspanya'da 87, Yunanistan'da 58, Portekiz'de 60,

Yugoslavya'da 21 (sosyalist memleket), TUrkiye'de sadece 12 dir.

1960-1965 yillari arasinda bu be Ulkenin ba§ardliji kalkinma hizi ortalama

Ispanya'da 0/0 9,2 Yunanistan'da 0/0 9, Portekiz'de °/0 6,4, Yugoslavya'da °/0 8,6,

TUrkiye'de °/0 4,3 o1mu§tur,

Yukariki tablonun ortaya koydalu acik gercek, adi gegen be az geliqmi§

Ulke arasinda TUrkiye'nin sondan birincili§i elinde tuttu§udur.
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§imdi bana:

- Biz durumu zaten biliyorduk. Hatirlatip da ne diye ytire4imizi da/larsln!

Diyenler belki bulunacaktir. Ama unutmiyalim ki, ne denli act olsa da

gergeklere kargidan yUre4i burkularak bakmasini bilmeyen milletler, sosyal ve

ekonomik toparlanmalarini higbir zaman bagaramiyacaklardlr.

Gene unutmlyalim ki, Ikinci Cihan Bavagindan bu yana biz, adi gegen be

millet arasinda, kalkinma imkanlari bakimindan en elverigli durumda bulunani

idik. Ispanya gok kanli bir ire savag gegirmig, ayrlca PortakizIle beraber

yillar yill dilnya milletieri tarafindan aforoz edilmigti. Yugoslavya ve Yuna-

nistan kinci Cihan Savaqinin bUtun acilarini cekmigler, bagtanbaga istilgya

u4ramiglar, sonra da ihtilaller, kardeg kavgalari arasinda galkanip durmuglardi.

Savag ategi sbnup kara bulutlar dagalmaya bagladin. siralarda biz birgok

bakimlardan yukariki be milletin Ontinde yer aim§ bulunuyorduk. Yurdumuz yanip

y1k11mam1 t1. tnsan potansiyelimiz en ufak bir kayba u4ramamigti. Altin ve

derviz rezervimiz tarihimizde Ortilmedik derecede kabarikti. qimdi en arkalarin-

dan yetigmeye galigtx4imiz dort devletin ise o zamanki halleri bitikti.

Yirmi yil iinde tamamiyle tersine donen durumu bir an once dUzeltmek,

"milletin makqs talihini" mutlaka yenmek zorunda olduilumuzu, yUre§imiz burku-

larak da olsa, bir an aklimizdan cikarmamak zorunda oldu4umuzu bilelim.

halimizin nedenleri tizerinde tartigirken:

- Bu bir sistem meselesidir, bu bir rejim meselesidir!

Diye kesip atmanin da kalkinma davamizi aydinlatmaya yeterli olmadigani

yukariki tablo bize gosteriyor. Dbrt devletten ikisi, Ispanya ve Portehlz,

fagist yOntemle; biri Yugoslavya, kendine ozgli sosyalist bir yOntemle; biri

Yunanistan, kapitalist yOntemle kalkinma hamlelerinde bagari yoluna girmigler-

dlr. Karma ekonominin tartigmalari arasinda, bir yandan devlet eliyle kiwi

fertleri zengin ederken, ate yandan millet olarak yerinde sayan bir biz variz.

Ne diyelim? Namik Kemal gibi:

Uyan ey ygreli gir-i jiyan bu hob -1 gafletten

diye tUrkil ga4irmanin bir yarari olacallni bilsek, ezan vakti bUttin minare-

lerden, hoparlbrleri sonuna kadar agmak suretiyle, bunu millete duyurmayi

.,part kogardik.
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I. teketim

ortak

dergi

klyaslamak (mukayese etmek)

kesin (kat/i)

dlq-alim (ithal5t)

di§-satim (ihracat)

burkulmak

toparlamak

elverili

afaroz edilmek

istila

calkanmak

makes-talih

karma

ezan

II. yereOini daOlamak

yerinde saymak

consumption

partner

periodical

to compare

definite

import

export

to be sprained, twisted, wrenched

to collect together

suitable

to be ex-communicated

invasion

to rock

ill-luck

mixed, various

call to prayer

"Observateur" dergisinin "gelive 6101eri" ni dot ru buluyor

musunuz? Neden?

"Milletin makes talihi" Ataterklen bir sbzilder. Bugen icin

ne anlamda kullanillyor?

art Alp

J
Aill,1151A

a

1
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ORTAK PAZAR /14K1LERt WIZAKERE EDtLtRKEN...

"DtIrkiye'yi yUktimlUltikler bakimindan Yunanistan modeli bir anlarayla

Ortak Pazar'a katmak, ekonomimizin gercekleri kargisinda sorumlululu geniq

bir gafiet olur. Osmanli ye ditger Ulkeler tarihleri, zamaninda onleyici

tedbirleri alinmazsa, gelivis, ye sari kalmaq ulkeler arasinda kurulacak

gilmrtlk birliklerinin aradaki ucurumlari rook daha derinleqtirdiOinin brnek-

leriyle doludur. Kalkinmamizin dolrultusunu ba§kalarinin rotasina uydurmak

zorunluilundan kurtarmak istiyorsak, yapilacak anlaqmanin, buttYn ayrinti-

larlyla TOrkiye'nin gercekleriyle ba4daqtirilmasi qarttir."

DOC. Dr. Ali Sait YOKSEL

(Istanbul ITtA 04retim Dyesi, Deylet Planlama
Ortak Pazar. Uzmani]

Eti kabartmasi : ay
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Ortak Pazar tiiskileri MUzakere Edilirken

II.

mtizakere etmek (gartivek)

ynkto

sorumluluk

gaflet

onlemek

ucurum

ba4daqmak

zorunluk

to study, to examine

burden, obligation

responsibility

thoughtlessness

to prevent

precipice, wide gap

to conform, to agree

necessity

1. TUrkiyenin Ortak Pazara katilmasi nasll olma11?

2. onleyici tedbir ne olabilir?

3. "TUrkiyenin gercekleri "stleinden ne anliyorsunuz?
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GLOSSARY

a

abanmak

abes

acaip

aci

adamak

adeta

afaroz etmek

&jay dikmek

a§armak

a4ir basmak

atlirba§li

a4irlamak

ah§ap

akce

akcil

akil etmek

akil dani§mak

akim (cereyan)

akin

akin etmek

aksamak

al

al5met

alci

tlet

alev

aldirmamak

alki§lamak

amansiz

anafor (slang)

anayasa

and igmek

ani (hatira)

anmak

ant

arac

araqtirmak

arbede

1

to lean on heavily

W-glurd

C.-range

angle

to pledge

almost

to excoirmunicate

to plant trees

to become white, visible in light

to prevail

serious

to entertain

of wood

old Ottoman coin

whitish

to happen to think of

to consult

current

raid

to invade

to stall, to develop a defect

bright red

siqn

plaster

instrument

flame

to ignore

to applaud

merciless

illicit gain

colstitution

to vow, to take an oath

memory

to commemorate

pact

apparatus, aid

to search thoroughly

uproar, row



TURKISH

b

ardinda

ardlni arkasini getirmek

arma/an (hediye)

arsiz

aqama (mertebe)

aqifte

a§ilamak

a§iri

agmak

atf etmek

atlikarinca

avare dolaqmak

avlu

avutmak (teselli etmek)

ayaklanma (isyan)

ayarlamak

aydinlatmak

ayaz

ayip

ayirmac

aykiri

azad etmek

azgin

azim

azik

azill

babacan

babamirasi

babayigit

baca

badana

ba/dagmak

ba§imsiz (mtstakil)

ba/lamak

bakimslz

bakire

bakrac

following

to bring to an end

gift, memorabilia

Shameless

rank, step

prostitute

to instill, to graft

excessive

to go over

to attribute

merry-go-round

to drift about

courtyard

to distract, to divert

riot, rebellion

to adjust, to regulate

to enlighten

strong cold wind

shame

characteristic

contrary to

to set free

wild

determination, resolution

food

ferocious, notorious

jolly

heritage

brave

chimney

whitewash

to agree, to be compatible

independent

to tie

neglected

virgin

copper pail
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"4104.11.1.111111111111111111111....

bal honey

bal gibi very easily

balta axe

barindirmak to shelter

baraka hut, shed

basks repression, restraint, print

basmak to raid, to press, to print

ba§armak (muvaffak olmak) to accomplish

ba§ikabak bareheaded

bataklik swamp

bayali (adv.) quite, actually

bayindir (mamur) developed

bedava gratis, free

belenmek to like, to approve

ben' calamity

bel ballamak to depend on

belde city or town

belirmek to appear

bencilik selfishness

benimsemek to make one's own

beslemek to feed

be§ik cradle

bez linen or cotton material

bezgin weary

bezirgan (archaic) merchant

bicare hopeless, poor

bigmek to reap, to cut out

bil5kis on the contrary

birango balance-sheet

bilinc (§uur) consciousness

bitkin exhausted

bocalamak to falter

bo4u§mak to grapple with,

bora tempest

boru horn (musical instrument)

borclu olmak to owe

boy clan, bank

boyun neck

boz-kurt grey wolf

bozguncu defeatist

bozulmak to be spoiled, corrupted
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b541Artlen

bun
bunallm (buhran)

buncaliz

burkulmak

buzda§i

blikmek

buyti

cahil

caiz

caiz garmek

caka

can atmak

canbaz, cambaz

canciler

can korkusu

cana yakin

celal

cephane

cephe

cephele§me

ci4er

cihan (dUnya)

cilall

cirit

ciliz

coqmak

curet

cUzli

caba (gayret)

cats

cak§ir

calkanmak

call

gal=
cam

blackberry

vapor, fog

crisis

this little one

to be sprained, twisted, wrenched

iceberg

to bend, to fold

spell, magic

ignorant

canonically permitted

to sanction

swagger

to be dying to do something

acrobat

dear, bosom friend

fear for life

amiable

wrath of God

ammunition

front

to form opposing groups

liver

world

polished

game of jereed

puny, undersized

to become exuberant

daring

insignificant, little

effort

period, era

trousers secured round the waist in
folds and sewn to light leather boots
at the ankles

to rock

bush

arrogance

pine



1,111110,
TURKISH

gamur mud

can bell, gong

gapalamak to hoe

gardak trellis, bower

care remedy

nark wheel

garpf bed-sheet

gatf roof

catfrdamak to crackle

catlamak to crack

cayfr grass

gehre visage, face

gehre gatmak to frown

gekinmek to draw back through fear, scruple
or dislike

to trip

frame

tough, hardy

plough pulled by oxen

to tread on, to chew

ordeal, destiny

to pinch

line

avalanche

scream

profit, interest

nude

chip of pitch pine wood

apprentice, novice

arid, barren

to collapse, to be prostrated by age,
grief, etc.

gftelmek to squat

OP chip, straw, garbage

Ozmek to untie, to solve

gazilmlenmek to be analyzed

gukur hollow

gUrtimek to decay

decayed, unreliable

celme takmak

gergeve

getin, yaman

gift

gi4nemek

vile

gimdi4i basmak

gizgi (hat)

914
91411k

gfkar (menfaat)

gfplak

gfra

gfrak

gorak

gbkmek
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d

da/ilmak to scatter

daire circle

dalavere intrigue

dalga wave

dam roof

damga stamp

damla drop

danilmak to consult

dal branch

darbe coup, blow.

davranmak to behave

davul drum

dayanmak to last, to endure, to be based on,
to strengthen oneself

dayanikli enduring

deter (klymet) value

de/irmen will

delmek to touch

delik hole

deli§men over-impulsive

delmek to pierce

denge (muvazene) balance

dere stream, brook

dergah dervish convent

dergi periodical, journal

dert trouble

dev giant

devirmek to overthrow

devrik overthrown

devrim revolution, reform

dirdir nagging

diq-alim (ithalat) import

dlq-satim (ihracat) export

diken thorn

dikiq sewing

dilek wish

dili tutulmak to be tongue-tied

din religion

dip end, foot of (a tree, etc.)

dipcik butt of a rifle
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e

direk

direnme (mukavemet)

divan

diyar

dize (qiir)

dizgin

do/a (tabiat)

do/rultu

do§um

dolap

dolu, tolu

dona kalmak

da§emek

dovmek, db/mek

dua

durgun

duru

dut

darmek, dtirtim yapmak

dartmek

dtistur

da§ (raya)

da§kanlak

citizen

dUzenbaz

dtizey

ebe

edebiyat

efsane

egemenlik

ellilmek, ililmek

etjitim (talim)

e§lemek

etjri, i/ri

ehliyet (beige)

el5lem

pillar, pole, mast

resistance

Court

realm

verse

reign

nature

direction

birth

closet

hail

to be stupefied

to furnish

to beat

prayer

calm, quiet

clear, transparent

mulberry

to fold over

to prod, to nudge

motto

dream

extreme fondness for

order, harmony, ruse

trickster

plane

midwife

literature

myth

sovereignty

to incline, to bend

education, training

to stop

crooked, slanting

licence

evarybody but you
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f

el cirpmak

elek

elem

elegtirmek

elmas

elverigli

emmek

emniyet

engel (mani)

erdem (fazilet)

ermek

esmer

esnaf

esnemek

egik

egmek

etajer

etek

etine dolgun

etrafli

ev cevirmek

evrak taki

ezan

fahi

fal

fa

f

p etmek

an, falanca

rzetmek

asit (d)

fedakarlik

felaket

fert

feryat

fesle4en

fethetmek

feyiz

fidan

firlamak

fol

to clap hands

sieve

grief

to review, to criticize

iamond

suitable

to suck, to absorb

security

barrier

virtue

to attain

dark in complexion

tradesman, artisan

to yawn

threshold

to dig, to scoop out

set of shelves

skirt

plump

in detail

to run a house

to follow up an application

call to prayers

exorbitant

such and such

to suppose

vicious, perverse

self-sacrifice

calamity

individual

wail, cry for help

sweet basil

to conquer

abundance

sibling

to rush out

nest-egg
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h

gaflet

gaga

garip

gecimsizlik

gercekten

gerdanllk

gerekqe

gerekli (111zumlu)

gerilemek

geri puskurtmek

germek

gitgide

giz (\sir)

gizlenmek

gEog (muhaceret)

gbmillmek

gbntil
gbrgil

gbzlemci (muttahit)

gazlemek

gurbet

gildum

gunah

gundem

glintibirli4ine

giir
(pre§

gUrz

Hak

hakki olmak, hakketmek

halle§mek, hallolmak

hamakat

hamle

han

hanedan

hanimhanimcik

thoughtlessness

beak

one away from home

conflict, discord

truly

necklace

justification

necessary

to move backwards

to repulse

to stretch

gradually

secret

to hide oneself

migration

to be buried

heart

experience

observer

to observe, to watch

alien land

mandate

sin

agenda

for the day

abundant

'wrestling

mace, iron club

Truth, God

to deserve

to dissolve

stupidity

move

inn

dynasty

perfect housewife
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harcamak

harita

hasret

haarat
haqin

hava almak (slang)

havlu

haya (utanma)

haykirmak

haysiyet

haz

hazim

hazin

hedef

hell olmak

hem§ire

heyhart

hicran

hilal

hile

himaye

hisar

tars

hor Ormek

hognut

hbyak

hurafe

huy

huysuz

hacum etmek

hakmetmek

htikamranllk

Miner

hazan

to spend

map

yearning

insects

rude, rough

to be left empty-handed

towel

sense of shame

to scream, to cry out

self-respect

pleasure

digestion

sad

aim, goal

to be one's own to have and enjoy

nurse

alas

pang of separation

crescent

ruse

protection

fort, fortress

ambition

to scorn

satisfied

artificial mound, tumulus

superstition

peculiarity

bad-tempered, peevish

to attack, to assault

to rule, to dominate

sovereignty

skill

sorrow
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i
icat etmek to invent

icazetli authorized

icra etmek to execute

icraat achievements

iddiall pretentious

icin icin secretly, inwardly

is sikintisi boredom

idam execution

idame eylemek to continue

ih1S1 infringement

ihtilS1 revolution

ihtimam care

i§ne needle

ikrar etmek to admit

el province, town

ileri sUrmek to claim

inn etmek to proclaim

ilke principle, basis

ilkin (evvelS) at first

file, ills withuut fail, particularly

ili§ki (mUnasebet) connection

iligmek to sit temporarily and uncomfortably

imtiyaz privilege

inci pearl

inme stroke, paralysis

insaf mercy

inzibat M P

ip rope

irade will

iri large

iskambil destesi deck of cards

israr etmek to insist

istidat aptitude

istihbarat intelligence, information

istik1S1 independence

istilS invasion

isyan etmek to rebel

iggal etmek to occupy

iqkence torture
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1

k

iteklemek

itibar

itimat (gOven)

iz

izlemek (takip etmek)

Irak, uzak

irk

isirmak

isllk

k aba rm ak

kabuk

kayak eqya

kademe

kader

kafatasi

kahraman

kalaball41 yarmak

kalayll kap

kalender

kalifiye iqci

kal'a, kale

kalkan

kalkiqmak

kamaqtirmak

kamci

kamiq

kamu oyu

Anus
kanat

kan dakmek

kanmak

kanun tasarisi

kapsamak

kaptikacti

karakol
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to manhandle

esteem

trust

step, imprint

to follow

far

race

to bite

whistle

to rise, to swell

shell

smuggled goods

step

fate

skull

hero, heroic

to push through a crowd

tinned utensil

carefree

skilled workman

fortification

shield

to attempt

to dazzle

whip

reed, cane

public opinion

lexicon

wing

to shed blood

to be persuaded, fooled, satisfied

draft-law, bill

to comprise, to include

minibus

police headquarters



TURKISH

karanfil carnation

karar kilmak, to choose after deliberation

kararti shadow

kariq span

karma mixed, various

karpuz watermellon

kar§ilik vermek to talk back

kasa hirsizi safe-breaker

kasdetmek to mean, to intend

kasirga hurricane

kaside, gazel ode

kaq eyebrow

katlanmak to endure

katmak to add

katilmak (iqtirak etmek) to participate

kayak poplar-tree

kavga quarrel

kavramak to grasp

kavram concept

kavuk tall, quilted hat

kErruqma reunion

kayin brother-in-law

kaymak to glide, to slip

kaynak source

kaynava turmoil

kayna§mak to weld

goose

kazmak to dig

kafir heathen, infidel

kahya bailiff, care-taker

k5r profit

k5§ane palace

keder (act.) grief

kefal grey-mullet

kefen shroud

kelebek butterfly

kemer arch, aquaduct, (also belt)

kemik bone

kemirmek to gnaw

kent ( sehir) city

13



TURKISH

kerpic

kese

kesilmek, qi§mek

kesik

kesin

keskin

kestirmek

keyif

kil

kiri§

kilaviz

kilif

kimildamak

kipirdanma

kirac

ki§kirtmak

kivranmak

klyafet

klyamet

kiyasiya

klyaslamak (mdkayese etme"

kiziqmak

kocaklama

sun-dried brick

purse

to be exhausted from running

broken, interrupted

definite

Sharp

to calculate, to foresee

joy, pleasure

clay

beam

guide

case, cover

to move slightly

stirring

arid, unfit for cultivation

to incite against

to writhe with pain

attire, costume

Doomsday

pitilessly, ruthlessly

to compare

to become heated

a name given to heroic songs in
folk music

koltuk armchair under one's arm

konaklamak to stop over

konuk (misafir) guest

koparmak (slang) to get something out of someone

kor ember

korkak coward

koru orchard, grove

ko§ma a folk poem of three to six stanzas

ko§ul terms

kotarmak to dish out

kovalamak to chase, to pursue

kovmak to expel, to chase away

kovuk cave, cavity

koyun bosom

kbfte meatball

k5hne antiquated



1

kaktintt kazimak

k5pUrmek

kbtUrnm

kronik yazari

kudret

kuduz

kule

kulis

kulttbe

kurak

kural

kurquni

kurt

ku§ak (nesil)

kuqku (Olphe)

kutsal (mukaddes)

kilkremek

kill

kilme

kilpe ciceli

kilrek cekmek

knsmek

knstah

kntletmek

1Shza

1Sf,

1Sylk

leke

logs

ltfer

TURKISH

15

to exterminate

to foam

cripple

chronicler, historian

power

rabid

tower

lobbying

but

arid

rule

grey, lead-colored

wolf, shrewd person

generation, sash

suspicion

sacred

to roar

ash

total, universal

mass, mound, pile

fuchsia

to row

to be cross with

sulky, offended

impertinent

to crack one's knuckles

log

instant

talk

deserving, worthy

stain, spot

gloomy, dark

blue-fish



TURKISH

m

macera

maga, karamaga

mademki

maden

madrabaz

mahpus

mahzen

makam

maksat (amag)

makes-talih

mamur

manzum

marifet

maroken

matem

maya

meclisi dagitmak

mecnun (deli)

meghul

medyen (borglu)

meter

mehtap

mehter takimi

mendebur

mendil sallamak

menzil

meram

mercan

merd, mert

meret

merhale

merkep (eqek)

mersin

meslek

mequm

mevzi

meydana getirmek

meyhane

miras

adventure

spade in cards

since, as

ore, mine

cheat, impostor

prisoner

dungeon

offices post

purpose

ill-luck

cultivated, developed

in verse form

skill

Morocco leather

mourning

essence, leaven

to dissolve the Parliament

insane

unknown

debtor

evidently

full moon

band of musicians at the Ottoman Court

mean person

to wave a handkerchief

goal, place of destination

intent

coral

a brave, manly man

cursed thing

stage, phase

donkey

myrtle

profession

ominous

military position

to produce, to make

pub

inheritance
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TURKISH

misket

mintika ()Di:age)

moloz

mor salkim

mucize

muhafiz

muhalefet

muhasebeci

muhayyel

=hit
muhtac

muhtcva

muhkem

mukavemet

munis

murada ermek

murdar

mutlaka

mtibarek

mUctemian

mtiessir

mtleyyide

mtlfettiq

mehimsemek

milk5fat (ball)

mtllakat

mlinasebet

mtinferiden

mtirekkep

mUsait

mustahzar

ma§ahade

eitareke

mftemadiyen

milvezzi (cf. tevzi etmek)

mlizakere
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grapeshot

region

rubble

wisteria

miracle

guard

opposition

accountant

imaginary

environment

in need of

contents

firm, strong

resistance

charming

to have one's wish come true

polluted

definitely

the blessed one

collectively

effective

sanction

inspector

to take seriously

reward

interview

relationship

individually

ink

suitable

ready-made

observation

armistice

incessantly, continuously

mailman

negotiation, study



TURKISH

0

nafile

naki§

nal

nalin

namerd, namert

nara

nazariye

nazik

nazi].

ne -idii belirsiz

nefer (er)

nemli

nee
nevi

nezaret etmek

nice

nihayet

nik5h

nitelik (vasif)

nutuk (soylev)

numune (brnek)

ocak

o4ulturmak

ok

ok§amak

okuma araclari

olanak (imkan)

olta

omuz silkmek

°rant]. (nispet)

ortak

ortam

ova

oyalamak

oymak

in vain

embroidery

horse-shoe

wooden shoes used in hamams

unmanly

loud cry

theory

refined, delicate

coy

of obscure origin

private, soldier

moist

joy

kind, sort

to supervise

many a

finally

legal act .of marriage

quality

speech

sample

hearth

to rub

arrow

to caress

training and teaching aids

possibility

fishing-line

to shrug one's shoulders

ratio

partner

state, situation

plain

to distract, to put off

to carve out
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TURKISH

oysa (halbuki)

bbek

ofke, hiqim

.154Ut (taysiye)

Witmek

olnm cam

bnlemek

argil

ovmek, 64mek (methetmek)

bvtInmek, 54Unmek

bykil (hik8ye)

eaellik

bzenmek (itina etmek)

bzgil

azgUr,(hUr, serbest)

ftlem (hasret)

paha, baha

para yatirmak

parlamak

pas

paten

patirti

patlican

paylapak

perde

pergel

peris,an olmak

pertaysiz

pe§temal

peylemek

pirilti

piyade

pusu

put

whereas

heap, mound

anger, wrath

advice

to grind

bell tolling for death

to prevent

knitting

to praise

to brag

story

peculiarity, characteristic

to take pains

peculiar

free

longing for

cost, price

to invest

to shine

rust

roller-skates

a tapping sound

eggplant

to share

screen, curtain

pair of compasses

to be routed, to be miserable

magnifying glass

bath-wrap

to put a deposit on

glimmer

infantry

ambush

votive image
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TURKISH

rahmet dilemek to wish God's mercy and grace for a
deceased

raRtlamak (karvanqmak) to run into, to encounter
ran. resigned, contented
rekram advertisement

rihtim wharf
riza consent

rbmork a trailer hitched onto a tractor
ratbe rank

ruya dream

saban plow

saber patience
sacak eaves

sac-teli a hair of the head
safsata superstition

sahanlik platform of a
sakinca draw-back
sakinmak to avoid

sakiz chewing-gum

saklanmak to hide oneself

saksi flower-pot

saldirmak (hI1cum etmek) to assault

salincak swing

salinmak to sway

salivermek to let go
salkimsWit weeping willow
sallanmak to loiter, to swing
Saltanat Ottoman reign
sancak banner (the embroidered fringed flag

used especially by troops)
sand]. pain

sap handle
saplanti fixed idea

saptamak (tespit etmek) to fix

sardunya geranium

sarilmak to grab, to embrace

sarkmak to hang down

train
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TURKISH

sarma§-dola§ entwined

sarsmak to shake

savunma (mudafaa) defence

saygi respect

saymak to consider, to count

saz reed and also musical instrument

saz airi minstrel

sekmek to perceive, to distinguish, to elect

sefalet (yoksulluk) poverty

sefih dissolute

seki stone or earthen seat

sekmek to skip, to hop

sel flood

selahiyet (yetki) authority

semai a rhythmic pattern with three beats;
a form special to vocal music

semt region, neighborhood

sepet basket

sertiven, macera, serglize§t adventure

seslenmek to call out

sevap good deed

seviye level

seyr etmek to watch

seylt descendent of the Prophet

sezmek to feel instinctively

sihirbaz magician

sille, tokat slap

sindirmek to repress to cow

sinirlenmek to be irritated

sinsi sly

sipahi Ottoman cavalry soldier

siper trench

sirke vinegar

sicramk to leap

sifat title, adjective

sifatlyla as

si§inak shelter

si§inmak to take refuge

si4mak to fit into

siklybnetim martial law
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TURKISH

sila

sinir (hudut)

sir

serf

siritmak

sirt

sivirak

siyrilmak

sizlamak

sizmak

soba

softa

sokulmak

solucan

somut (mUqahhas)

sopa

sorumluluk

sorun

soyut (mUcerret)

sant
sbkmek

seoUrmek

semmek

s6vmek, sb4mek

s5ylenti

saylev (nutuk)

si5zde

sftle§me

suc (cUrUm)

sunmak

sUkUt

sUngU

sure (mUddet)

sUrekli

sUrUmek, sUrUklemek

sus

sUzmek

qafak

qahlanmak

qaklaban

one's native home

line, boundary

secret

only, merely

to grin

slope, back

to run away quietly

to come out

to ache

to ooze

stove

fanatic

to worm oneself into

earthworm

concrete

club, stick

responsibility

problem

abstract

willow

to wrench out

to exploit

(for fire) to go out

to swear at

rumor

political speech

so-called

agreement, pact

offense, crime

to offer, to give

silence

bayonet

a while, a period

continuous

to drag

ornament

to filter, to strain

dawn

to get out of hand

buffoon
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TURKISH

t

qan-leref glory and honor

qatafat ostentation

qehadet parma41 index finger

qehit etmek to kill a moslem

qehpender (- archaic) consul

qekerleme yapmak to take a nap

qenlik public rejoicing

qeref honor

qeqper halberd, mace or battle-axe with
six edges

qiddet ferocity, violence

qifa cure

qikayet complaint

qimqek lightning

qirin attractive

qiqmek to swell

'ive accent, dialect

quur (bilinc) consciousness

qtkran, teqekkOr thanks

taarruza gecmek to start an attack

taban floor, sole (of a shoe)

taburcu olmak to be discharged from hospital, etc.

t aq crown

tahakkuk realization

takilmak to be stuck, to be caught on

takunya, nalin sabot, wooden shoes

t alim drill, Exercise

tamah greed

tanik (qahit) witness

tanm God

tapinak. temple

tapmak to worship

tapu senedi title deed

tarassut observation

tarla field

tartiqma argument, dispute

tartmak to weigh

23



TURKISH

tasa

tasdik (onay)

tasrif

tasvir

tagkln

tfiviz

tavgan

taze

tail

techiz etmek

tedirgin etmek

teati etmek

tekel (inhisar)

tekke

teklif (emerge)

teklif tekelluf

tekne

tel

telkin

temaqa etmek

tembihlemek

temel

temk in

teneke

tente

tepinmek

tepki

tereddUt (duraklama)

terhis etmek

terlemek

tesir etmek

testere

testi

teqkilat

tegebb5s

teqvik etmek

tez, tezelden

tezyit

tiksinti

tirnar etmek

care, concern

ratification

conjugation

description

overflowing

concession

hare

fresh; young woman

hound

to equip

to irritate

to exchange

state monopolies

shrine

proposal

formality

tub

flurry, anxiety

suggestion

to enjoy watching

to instruct, to warn

foundation

caution

tin, can

awning

to kick and stamp feet

reaction, kick-back

hesitation

to demobilize

to perspire

to affect

saw

water-pitcher

organization

attempt

to encourage

without delay

to increase

disgust

to groom animals
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TURKISH

titremek

titrek

t ikirti, takirti

t irnak

toparlamak

topcu

torba

tovbe etmek

tuhaf

tilketmek

ttiketim

t al

t iitmek

t iltUn

ttiy

ucurum

ufuk

u§ra§mak

u§raqi (meqgale)

4.runa

u4ultu

u§urlamak

ukala

ulaqmak

ummak

umurunda olmamak

umut (twit)

uasur

unvan

usanmak, bikmak

usanc

utanc

uyanik

uyarma (ihtar)

to tremble

trembling

rattling

finger or toe-nail

to collect together

artillery

cloth-bag

to repent

strange, funny

attitude

to exhaust, to use up

consumption

net, tulle

whole, entire

to smoulder, to give out smoke

tobacco

feather

rake, scoundrel

precipice, wide gap

horizon

to strive

occupation

for the sake of

din, roar

to bid God's speed, to see off

pedant

to reach, to extend

to expect

to be indifferent

hope

element

title

to be weary of

weariness

shame

alert

warning
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TURKISH

uydu (peyk)

uydurmak

uygarlik

uygulamak (tatbik etmek)

uyuklamak

uyuqmak

uzlaqma

tfUrmek

nmmet

iimmetgi

Un

Oretmek

Urkmek

Urmek

UrUn

his

estelemek

UqUqmek

vade

vahim

vefat (BlUm)

veresiye

vesile

virane

virvir etmek

yaban asmalari

yadel

yadirgamak

yakinmak

yalamak

yalanciktan

yalinayak

yalinkilic

yalvarmak

satellite

to contrive, to make up

civilization

to apply, to execute

to snooze, to doze off

to come to a mutual understanding

reconciliation

to blow

ideal

community of the same religion

factionalist

renown

to increase: to propagate

to start with fear

to bark

product

base

to insist

to swarm

term

grave

death

on credit

opportunity

ruins

to nag, to bug

wild creepers, vine

distant, foreign place

to find unfamiliar

to lament

to lick

pretending

barefoot

drawn sword

to p',zad, to beg
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TURKISH

yamac side of a hill

yana§mamak not to consent, not to approach

yanit a lament

yansimak to reflect

yara wound

yaratmak to ingratiate oneself

yaratmak to create

yarasa bat

yarenlik etmek to chat

yargi (hilkem) judgment

yarilmak to split open

yariq race, contest

yarma a breakthrough

yavuz bold

yayli horse-drawn carriage with springs

yaymak to spread

yeken total

yemiq, fruit

yenmek to defeat

yenilgi (ma4lubiyet) defeat

yermek, katelemek, (zemmetmek) to censure,- to find fault with

yetki (selahiyet) authority

yetinmek (iktifa etmek) to be contented with

yilit man of courage

yitirmek (kaybetmek) to lose

yigin mass

yilmak to recoil

yikmak to destroy

yoksun (mahrum) deprived

yoku§ slope

yolmak to pluck

yolu ile properly

yorgan quilt

yosun moss

yanelmek to turn towards

yore side, suburb

yu4urmak to knead

yuvarlanmak to roll down

yek load
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TURKISH

yUkUm

yUrekler acisi

pirek oynatan

yurtirliik (meriyet)

zarari dokunmak

zarif

zedelemek

zek5

zerde

zeytin

zihniyet

zillet

ziyan

zlpkln

z3.rh11

zorlamak

zorunluk (zaruret)

zulm (cf. zalim)

burden, obligation

heart-rending

scary

being in force, in practice, validity

to cause harm

graceful, elegant

to bruise

intelligence

dish of sweetened rice colored with
saffron

olive

mentality

degradation, disgrace

loss, harm

harpoon

(armored), battleship

to force, to strain

necessity, compulsion

cruelty
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* Amharic

* Amharic
* Cambodian
* Cambodian
* Cantonese
* Chinyanja
* French (set)

* Fula
* German
* German
* Greek
* Greek
* Greek
* Hebrew
* Hungarian
* Hungarian
* Kirundi
* Kituba
* Korean
* Korean
* Lao
* Lingala

* Lugpda
* More
* Serbo-Croatian
* Serbo-Croatian
Shona

* Spanish (set)

* Spanish
* Spanish
* Swahili

Supplies of all
without advance
or money order
age stamps and

o.,

FSI Language Publications Available from
Superintendent of Documents

Washington, D.C. 20402

(Units 1-50)

(Units 51-60)
(Units 1-45)

(Units 46-90)
(Units 1-30)

(Units 1-63)

(Units 1-12 )

(Units 13-24 c

(Units 1-40)

(Units 1-12)

(Units 13-24)
(Vol. I)
(Vol. II)
(Vol. III)
(Units 1-40)

(Units 1-12)

(Units 13-24)
(Units 1-30)

(Units 1-35)

(Vol. I)
(Vol. II)
(Vol. I)

(Units 1-24) $2.75

(Lessons 1-94) $2.25

(Units 1-48) $1.75

(Units 1-25) $3.50

(Units 26-50) $4,00

(Units 1-49) $2.50

(Units 1-15

(Units 16-30
$12.25

(Units 31-45) $3.25

(Units 46-55) $4.00

(Units 1-150) $3.00

BASIC COURSES

$2,25
$2., 50

$1.75

$4.00

$2,75

$2.00
$1.75
$1.75
$1.00
$2.00
$5.00
$2.00
$1.75

$2.75
$2.25
$3.00
$4, 75

* Thai

* Thai
* Turkish
* Turkish
* Twi
* Vietnamese
* Vietnamese
* Yoruba

(Units 1-20)

(Units 21-40)

(Units 1-30)

(Units 3l-50)
(Units 1-20)

(Vol. I)
(Vol. II)

(Units 1-49)

$3.75

$2.25

$1.25

$2.75
$1.50
$2.75

* Finnish Graded Reader $4.50

* French Supplemental Exercises $3 25

Hindi-An Active Introduction
* Hungarian Graded Reader $3.75

Indonesian Newspaper Reader $1.75

* Luganda Pretraining Program
Modern Written Arabic $4.00

* Spanish Programmatic Course
(Instructor's Manual-Vol. I) $0.75

* Spanish Programmatic Course
(Student Workbook-Vol. I) $2.25

* Spanish Programmatic Course
(Instructor's Manual-Vol. II)

* Spanish Programmatic Course
(Student Workbook-Vol. II)

* Swahili General. Conversation $0.75

* Swahili Geography $0.65

Thai Reference Grammar $1.25

Turkish Graded Reader
Vietnamese Familiarization

Course $1.75

Yoruba Intermediate Texts $1.25

publications listed are limited, and prices are subject to change

notice. Rules require remittance in advance of shipment. Check

should be made payable to the Superintendent of Documents. Post-

foreign money are not acceptable.

* Tape recordings to accompany these courses are available for purchase from the

Sales Branch, National Audiovisual Center (GSA), Washington, D.C. 20409.


