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Tekst 1
Gelini İçin Sandık
Tokat’ın Erbaa ilçesinde 46 yaşındaki marangoz
Mustafa Öz, gelinine hediye etmek amacıyla üzerinde
bir kadının doğumdan ölüme kadar geçirdiği evrelerin
anlatıldığı figürler bulunan 850 bin parçalık özel bir
sandık yapıyor.
Atalarından öğrendiği doğal emprenye yöntemiyle,
ceviz ve kavak ağacı parçalarını zeytinyağıyla
yumuşatan Öz, üzerinde Türkiye haritası ve oymadan rölyefin bulunduğu bir sandık
yapıyor. Bu sandığın en önemli özelliği yapımında çivi kullanılmaması.
Öz, yaptığı açıklamada, 3 kuşaktır çeyiz sandığı imalatı yaptıklarını belirterek,
gelinine hediye etmek için 3 yıldır özel bir sandık yapmaya çalıştığını belirtti.
Sandığı özel bir teknikle yaptığını dile getiren Öz, “Bu tekniğin adı ahşap çakma
sanatı. Burada çivi kullanmadan 850 bin parça ahşabı birbirine çakarak sandığı
yapıyorum. Ayrıca sandıkta sadece ahşap değil, yarı kıymetli taşlar, gümüş ve altın
var. İnşallah sandık bittiğinde 850 bin parçadan oluşmuş olacak” dedi.
Ahşap işinin sabır gerektirdiğini ifade eden Öz, “Ahşaba başladığınızda hemen
bitiremezsiniz, çünkü ahşap çalışan bir malzemedir, yani onu bir süre bekletmeniz
lazım. 8 ay ila 1 yıl gibi bekletmeniz gerekir. Geçmiş dönemde dedelerimizin,
babalarımızın öğrettiği gibi zeytinyağını ahşaba uygulayarak emprenye tekniğini
kullanıyorum. Günümüzde farklı teknolojik aletlerle yapılıyor bu, ama geçmiş
dönemde de babalarımız, dedelerimiz, bizden önceki yaşlı sanatkarlar ağacı
zeytinyağıyla yumuşatıyorlardı” diye konuştu.
Sandığın yanlarına ve üzerine çeşitli figürler yaptığını anlatan Öz, bu figür ve motifleri
sandığı daha sanatsal hale getirmek için işlediğini söyledi. Sandıkta, bir kadının
evlendiği günden itibaren hamileliği, evladını kucağına alması, yaşlanması ve
ölümüne kadarki süreçleri figürlerle anlattığını kaydeden Öz, ayrıca sandığın üzerine
her bir bölgesinde Türk Bayrağı’nın simgesi ay yıldızın bulunduğu Türkiye haritası
çizdiğini söyledi.
Bu haritanın içinde de at üzerinde gelin ile damadın yer aldığı rölyef çalışması
işlediğini dile getiren Öz, şöyle devam etti:
“Sanatkarın işlediği her şeklin bir önemi vardır. Uzun yıllar sonra bile bakıldığında
sanatkarın ne anlatmak istediğini, 100 yıl, 500 yıl sonra da insanların anlaması
gerekir. O yüzden her figürün, motifin bir anlam ifade etmesi için özellikle üzerinde
durarak yaptığım güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum Bu sandığı gelinim için
yapıyorum. O da sanatı çok seviyor. Kendi çocuğuna, torununa bırakacaktır.”
bron: Pembenar
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Tekst 2
Son Tozuna Kadar
(1) ‘Bir Fazlası Değil’ filminin yönetmeni Zhang Yimou’a ait 1999 yapımı
bir film ‘Son Tozuna Kadar’. Filmin orijinal adı ‘Yi ge dou bu neng shao’dur
ve hayali dünyadan tamamen uzaktır. Venedik Film Festivali’nde Altın
Aslan ödülünü almış ve ödül aldığı için değil, gerçek olaylardan yola
çıkılarak çekildiği için pek çok sinemaseverin belleğinde iz bırakmıştır.
Filmde kullanılan müzikler ve manzara, izleyicinin beğenisini güçlendiren
önemli faktörlerden sadece ikisi.
(2) Amatör oyuncularla çalışan yönetmen, Çin’de yoksulluk yüzünden
okula gidemeyen çocuklara ve çocuk işçilere dikkat çekiyor. Yalın ama
sıradan olmayan anlatımı ile seyirciyi içine çekmeyi başaran filmin
başrolünde küçük bir kız çocuğu var.
(3) Yoksul bir köyde ilkokul öğretmeni izin alınca yerine 13 yaşındaki Wei
Minzhi isimli küçük kız çocuğu öğretmenlik yapmaya başlar. Bu utangaç
genç kız, öğrencilerinden biraz daha büyüktür ve yoksulluk içinde
kıvranan ailesine yardım edebilmek için bu görevi kabul etmiştir. İzin alan
öğretmen ona ayaküstü bazı ipuçları verir, özellikle tebeşirleri israf
etmemesini ve çocuklardan hiçbirinin okulu bırakıp gitmemesini tembihler.
Bu küçük genç kız, okulu bırakıp şehre çalışmaya giden bir öğrencisinin
peşine bu sorumluluk duygusu ile düşer. Bundan sonrası şehrin kalabalık
ve kurallarla örülü ortamında geçen bir arayış hikayesine dönüşür.
(4) Özellikle Çin’in görünen ve görünmeyen yüzünü birbiri ile
harmanlaması açısından oldukça başarılıdır film. Tebeşir metaforu
üzerinden fakirliği ve bilgeliği de aktarmaktadır. Tebeşirlere önem veren
asıl öğretmenin, onun en küçük kırıntısı ile bir kelime daha yazdığını, son
harfi de parmağındaki tebeşir tozu ile tamamladığını öğrendiğimizde, ilmin
kutsiyetini yeniden iliklerimize kadar hissediyoruz. Ayrıca filmin sonlarına
doğru tahtaya birer kelime yazan çocuklar sayesinde Çince’nin karmaşık
çizgileri arasında ufak bir gezintiye bile çıkıyoruz.
(5) Başarılı yönetmen Zhang Yimou’nun en güzel filmi olmasa da güzel
filmlerinden biridir, diyebiliriz bu film için. Filmin konusunu beğenmeseniz
bile Çin’i ve kültürünü anlamak adına, orada ufak bir tur atmak için bile
izlenmeye değer.
bron: Gencdergisi.com
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Tekst 3
Doğanın Ele Geçirdiği Köy
Çin’in Gouqi Adası’nda terkedilmiş olan balıkçı köyü, görenleri doğal
güzelliği ile etkiliyor. Çin’deki Yangtze Nehri’nin döküldüğü yerin
yakınlarındaki yaklaşık 400 adadan oluşan Shengi Adaları’na ait Gouqi
Adası, aynı zamanda Hangzhou Limanı’nın dışında konumlanmış ve
Çin’in en büyük takımadaları olarak bilinen Zhoushan Takımadaları’nın bir
kısmını oluşturuyor.
Gouqi’de yaşayan balıkçılar ana karada balıkçılık yapmanın daha
ekonomik olması sebebiyle yıllar önce bu köyü terk edip gitmişler. Köyü
terk eden sakinlerinin ardından doğa, köyü adeta ele geçirmiş. İçinde
yaşam olmayan evlerin duvarları sarmaşıklarla yeniden canlanmış ve
köyün yollarını otlar sarmış. Sonunda ortaya, masallardan fırlamış gibi
görünen bir manzara çıkmış. Hâlâ ayakta kalan ve doğanın ele geçirdiği
bu muhteşem güzellik, Nanning’de yaşayan fotoğrafçı Tang Yuhong’un
objektifine yansımış.
Shengi Adaları oldukça popülerleşen bir turist istikameti olmasının yanı
sıra halen her kış mevsiminde 100.000’den fazla balıkçının geldiği önemli
bir balıkçılık bölgesi olmayı sürdürüyor.
bron: inanankalpler.net
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Tekst 4
Selimiye’deki ‘Kapısız Oda’nın Sırrı
Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi’nde, ‘sır oda’ olarak bilinen
pencereli, ancak kapısız odanın girişinin sonradan duvar örülerek kapatıldığı
anlaşıldı.
Camiyi ziyaret edenlerin merak konusu olan
kapısız oda için çalışma başlatan Vakıflar Edirne
Bölge Müdürlüğü ekipleri, oda duvarından raspa
tekniğiyle aldıkları harcı inceledi. İnceleme
sonucunda, odanın kapısının sonradan
kapatıldığı anlaşıldı. Kapının ne zaman kapatıldığı, harç analizi sonrasında netlik
kazanacak.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Selimiye Camisi için hazırlattığı restorasyon,
röleve ve restitüsyon projesinin tesliminin ardından oda, eski haline
çevrilebilecek.
Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapının
neden örüldüğünü bilmediklerini söyledi.
Odanın yeniden açılma kararının, kapatılma sebebine bağlı olduğunu ifade eden
Üzüm, şöyle konuştu:
“Selimiye Camisi minberi, pencereleri ve avlu duvarlarıyla tam bir iletişim
noktasıdır. Minber sanki camdan bir mermerden yapılmış, bir taraftan bakan
diğer tarafını görebiliyor. Pencerelerinden bakınca şehrin içindesiniz, dışarıdan
bakınca caminin içinde. Bu, ‘iletişimi koparmamak’ adına yapılmış muhteşem bir
mimaridir. Bu bakımdan ‘kapı neden örülmüş’, bunun nedenini bilmemiz gerek.
Kapatılma nedenine göre açılıp açılmayacağına karar verilebilir.”
Selimiye Camisi Hakkında
Edirne’nin ve Osmanlı’nın simgesi olan Selimiye Camisi, kentin merkezinde,
eskiden Sarıbayır ve Kavak Meydanı denilen alanda bulunuyor. II. Selim’in
emriyle 1568 - 1575’te yaptırılan sultan camisi, çok uzaklardan göze çarpan
yapısı ve kurulduğu yerin seçimiyle, Mimar Sinan’ın aynı zamanda usta bir
şehircilik uzmanı olduğunu vurguluyor.
Kesme taştan yapılan ve iç bölümüyle 1.620 ve toplamda 2.475 metrekarelik bir
alanı kaplayan cami, mimarlık tarihinde, en geniş mekana kurulmuş yapı olarak
nitelendiriliyor. Cami, mimari özelliklerinin erişilmezliği yanında, taş, mermer, çini,
ahşap ve sedef gibi süsleme özellikleriyle dikkat çekiyor. Selimiye Camisi’nin
mihrap ve minberi de mermer işçiliğinin baş yapıtlarından sayılıyor.
bron: Aktuel.com.tr
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Tekst 5
Ekonomi ve Saçlar
Ünlü iktisatçıların ortaya attığı yeni teoriye göre, kadınların saçı uzunsa
ekonomide işler iyi demektir.
Saçlar kısaldıkça ‘ekonomi daha kötüye gidebilir’ işaretleri artıyor.
Dünya ekonomisinin artan enerji, gıda fiyatları ve finansal güçlükler
nedeniyle zor günler geçirdiği bugünlerde, bir teoriye göre ekonominin
geleceği ile ilgili beklentileri kadınların saçına bakarak anlamak mümkün.
Bu teoriye göre zor zamanlarda kadınların saçlarının kısa kesilmesi
sadece bir tesadüf değil. Buna göre ekonomistler kadınların, harcamaların
kısıldığı dönemlerde saçlarını da kısalttığını düşünüyorlar. Bugünlerde
İngiltere’de özellikle futbolcu eşleri arasında da kısa saç modası
yaşanıyor. Çünkü Agyness Deyn isimli ünlü top modelin saç kesimi Vogue
tarafından içinde bulunduğumuz 10 yılın en iyi saç kesimi olarak
gösterildi. Bu gelişme sonrası her an kısa saç modası bir fenomene
dönüşebilir.
Saç kesimi teorisi aynı zamanda ABD’li ünlü ekonomist George Taylor’un
‘etek boyu endeksi’ ile de benzerlik gösteriyor. Taylor’a göre borsaların
yükseldiği dönemlerde kadınların etek boyları kısalıyor. Ekonominin kötü
gittiği dönemlerde ise etekler yere kadar iniyor. Japonya’da kadınlar
ekonomi iyi gittiği dönemlerde saçlarını uzatıyor, kötü gittiği dönemlerde
veya beklentilerin kötü olduğu dönemlerde ise kısa kesim saç modellerini
tercih ediyorlar. Kao Corporation isimli firmanın yaptığı son anketin
sonuçlarına göre de kadınların saç uzunluğu ülke ekonomisinin
barometresi olabilir.
Cambridge Üniversitesi’nde kültürel ekonomist olan ve ‘The Consumption
of Beauty (Güzellik Tüketimi)’ kitabının yazarı Susanna Matthews,
“İnsanlar ekonomik durgunluk dönemlerinde daha az şeyle mutlu olmayı
becerebiliyorlar. Ayrıca bu dönemlerde görsel şeylerden daha çok zevk
alıyorlar. Kısa kesim saç az masraflı ve daha çok modele girebiliyor” diye
konuştu.
bron: uzmanlar.mahmure.com
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Tekst 6
Türk Hamamının Dayanılmaz Cazibesi: Buhar Cenneti
Yabancılara, ‘Türkiye’ veya ‘Osmanlı’ deyince akıllarına ilk olarak neyin
geldiği sorulsa, çoğunluk ‘Türk hamamı’ cevabını verecektir. Günümüzde
artık parmakla sayılacak kadar azalan hamamlar, yüzyıllarca Osmanlı ve
Türk kültürünün en önemli ve renkli öğelerinden biri olarak varlığını
korudu.
Bir tepsi börek, zeytinyağlı dolma, çeşit çeşit meyve, tatlı, reçel, şerbet ve
göbek taşına oturmuş şarkı söyleyen etli butlu kadınlar... Doğaldır ki
hemen zihinlerimizde kadınlar hamamı canlanıyor. Anneleriyle beraber
hamama gelen erkek çocukların büyüdükleri için artık kadınlar kısmına
giremeyecekleri düşünüldüğünde, natırlar anneleri eğlenceli bir şekilde
“Haftaya kocanı da getir hanım!” sözüyle uyarırlarmış.
Erkek ve kadın hamamının ayrı olmadığı ‘tek hamamlar’ ya da ‘kuşluk
hamamı’nda, gündüzler kadınlara ayrılır, erkekler sabah erken saatlerde
ya da gece yıkanırmış. Kadınlar öylesine gümbürtülü, öylesine cümbüşlü
eğlenirlermiş ki, hamamın temizlenmesi iki saate yakın sürdüğünden
erkekler pek bir şikâyet edermiş. Ayrıca evlilik çağına gelmiş genç kızlar,
önce hamamda görücüye çıkarlarmış.
Yine yakın zamana kadar İstanbul’da rastladığımız ayı oynatıcıları, ayıları
geriye yatırarak yaptırdıkları hareketi, “Hadi göster bakalım, hamamda
kocakarılar nasıl bayılır?” komutuyla başlatırlardı. ‘Hamam anası’, ‘hamam
parası’, ‘hamamın namusunu kurtarmak’, ‘hamam gibi olmak’, ‘han
hamam sahibi’ ve daha günlük yaşantımıza girmiş deyimlerin yüzlercesi...
Türk hamamı edebiyatta, sinemada, anılarda ayrı bir yere sahip;
oryantalizmin gizemli dünyasındaki baş mekândır. Dört yanı çevrilmiş
işlemeli duvarları ve kubbeli yapısıyla sadece temizlenilen bir yer değil,
toplumsal hayatın vazgeçilmez bir parçası; tellağı, natırı, külhanbeyi ile
yaşayan ve kuşaklar boyu aktarılan bir kültürün simgesidir.
Temizlenmenin tarihi günümüzden yüzbinlerce yıl öncesine gidiyor. Farklı
coğrafyalardaki farklı kültürler, temizlik konusunda benzer gelenekler ve
ritüeller geliştirdiler: Hindistan’da Ganj Nehri’nde, Mezopotamya’da Fırat
ve kollarında, eski Mısır’da Nil sularında.
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Yıkanmak için kapalı yerler inşa etme tarihi Hindistan, eski Mısır, antik
Ege ve Yunan uygarlıklarına kadar uzanıyor. Mezopotamya’da Dicle
kıyısında M.Ö. 859-824 yılları arasında hüküm sürmüş Asur kralı III.
Salmanasar’a ait olduğu saptanan hamam, Türkiye-Suriye sınırı
yakınlarındaki Resülayn’da M.Ö. 3. yüzyıla ait şehir kalıntıları arasında
bulunmuştur. Bu kalıntılarda banyo yapmak için kullanılan özel bölmeler,
yine Anadolu’da Gaziantep yakınlarında daha da eski olan M.Ö. 1200’lere
dayanan Geç Hitit Dönemi’ne ait hamam kalıntısı bunlara örnek olarak
verilebilir.
Orhan Yılmazkaya’nın yazdığı ‘Aydınlık Kubbenin Altındaki Sıcaklık: Türk
Hamamı’ adlı kitapta, tarihsel süreç içerisinde hamam kültürü ve Osmanlı
İmparatorluğu’nda hamamlar geniş bir şekilde anlatılıyor. Kitapta, ilk adımı
Yunanlıların atmasına rağmen, bağımsız hamam yapılarının gelişiminin
Roma uygarlığı ile birlikte tamamlandığı belirtiliyor. Kesin olmamakla
birlikte ilk kez M.Ö. 1. yüzyılda mimar Sergius Orata’nın, yakılan merkezî
bir ateşten elde edilen sıcak hava ile hamam binasını ısıtmayı başardığı
düşünülüyor. M.Ö. 33’te Roma’da 170 genel hamamın olduğu belirtiliyor.
Romalılar hamama ‘thermea’ derlerdi. Bu ifade binlerce yıl içinde çok az
değişerek Türkçe’ye de girmiştir. Bazı bölgelerde kaplıcalara hâlâ termal
adı verilir…’
bron: focusdergisi.com.tr
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Tekst 7
Kuş Kardeşliği

Meksika’da, Sisal yakınlarında bir araştırma uçağı flamingoların üzerinden
uçuyor. Birkaç büyük koloni, Karayip kıyıları ve ötesindeki nehir
ağızlarında yaşıyor.
Birbirlerine son derece sadık yabanıl sürüler halinde yaşayan flamingolar
bir 30 karşı karşıya kaldıklarında hep birlikte hareket ediyor. Böylece
tehlikelere karşı her zaman dayanıklı olabiliyorlar.
Tuhaf biçimde uzun bacakları, diz kapağını andıran yumrulu eklemleri,
yılan gibi boynu ve fazla büyük gagasıyla flamingo, henüz okul çağına
gelmemiş bir çocuk tarafından hevesle çizilmiş ve sonra da boya
kutusundaki en parlak renge boyanmış gibi duruyor. Ancak Karayip
flamingosuna tuzla tavası, çamurluk alanlar, gelgitle oluşan lagün ve
mangrov bataklıklarında yaşayabilme olanağını işte bu 31
görünen
özellikleri veriyor. Belki de garip özellik yerine hoş bir özellik demek
gerekiyor. Kıvrık gagasıyla yuva yapmak için çamur birikintileri topluyor.
Gagasının içindeki sert kıllarla, sudaki küçük kabukluları, yumuşakçaları,
böcek ve larvaların yanı sıra suda yetişen bitkileri filtreliyor.
Peki ya o harikulade tüyler? Varlık nedeni sadece bizim göz 32
okşamakmış gibi görünse de bu tüyler, aslında en başta pembe olmuyor.
Yavrular önce beyaz tüylerle yumurtadan çıkıyor, daha sonra tüyleri griye
dönüşüyor. Suda yaşayan bakterilerle yiyeceklerden aldıkları beta karoten
nedeniyle en sonunda pembe renklerine 33 .
Yavrular birkaç haftalık olduğunda dişi ve erkek kuşlar yavrularını kreşte
bırakıp yiyecek aramaya çıkıyor, gece ve gündüz dönüşümlü olarak geri
gelip onları besliyor. Birkaç yetişkinin gözetiminde olmalarına rağmen
yavrular, köpek ve jaguar gibi avcı hayvanlardan gelecek tehlikelere açık
durumdalar.
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Bir Karayip flamingosu, Ría Lagartos’un durgun sığ sularından
havalanmak için koşuyor. İster tek başlarına, ister 34 içinde olsunlar,
bu kuşlar çok yetenekli uçucular.
Flamingolar görsel bir klişe haline gelmiş olsalar da, garip bir biçimde hâlâ
gizemli olmayı sürdürüyorlar. Meksika’da, Yucatán Yarımadası’nda
yaşayan flamingolar üzerinde araştırma yapan Dallas Hayvanat Bahçesi
ve Çocuk Akvaryumu küratörü Chris Brown, “Farklı görünüşleriyle
tanınmalarına rağmen onlar hakkında fazla bir şey bilmiyoruz” diyor. Bilim
insanları, tek bacak üzerinde durmak gibi en basit alışkanlıkları hakkında
bile herhangi bir fikre sahip değiller. (Bazıları bunun kuşların dinlenme
tarzları ile ilgili olduğunu düşünüyor.) Flamingolar, kalabalık yerlerde değil
de son derece 35
köşelerde yaşıyor ve beslenme alanları taşkına ya
da kuraklığa maruz kaldığında da toparlanıp başka yerlere gidiyor. Bu
nedenle araştırmacılar onları sayıp, takip etmekte ya da kuraklık,
kasırgalar, iklim değişikliği ve kıyılardaki yapılaşma sonucu değişen su
seviyelerinden nasıl etkilendiklerini anlamakta zorlanıyor.
Haklarında bildiğimiz, vahşi doğada büyük sürüler halinde yaşayan
flamingoların sosyal ve birbirlerine son derece 36
oldukları.
Birbirlerini kolay kolay bırakmayıp, grup halinde eşleşme dansları
yapıyorlar.
Anne-babaları yavruların üzerine titriyor, hem erkekler hem de dişiler
yiyecek aramak için uçup giderken koruma amacıyla yavruları bir kreşte
bir araya topluyor.
Flamingolar tüylerinin mercan kırmızısı renkleriyle 37 çekiyor. Kuşların
tüylerine bu rengi Yucatán’da bol miktarda bulunan tuzlu su karidesi
veriyor.
Herhangi bir tehlike baş gösterdiğinde, binlercesi tek vücut halinde
hareket ediyor. Öyle bir bale ki bu, tehlikelerle dolu bir dünyada onların
varlık şansını artırıyor.
bron: Nationalgeographic.com.tr
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Tekst 8
Haftanın Kitapları
Sonuçta Tükeniyoruz
Yazar Reyhan Algül’den ‘Bugün İşe Gitmesem’… Çalışma hayatının içinde hepimiz; Modern Zamanlar filmindeki Charlie Chaplin gibiyiz. İşyerlerinde makinelere dönüşüp rutinin dayanılmaz sıkılganlığı içinde
devinip duruyoruz. Sonuç olarak ‘tükeniyoruz’. Çalışma hayatında, hâlâ bireysel bir sorun gibi algılanmasına rağmen, ‘Tükenmişlik Sendromu’; hem bireysel hem kurumsal hem de sistemsel bedelleri olan bir durumdur. (Mitra)
Tanrı Dünyadan Kovmuş!
Olcay Kulakoğlu’ndan ‘Aşkın İzdüşümü’… Mitolojik bir öyküye göre insanlar, aslında çok çok
önceleri binlerce ışık yılı öncesi, Cennet’te yaşıyorlarmış. Erkek ve kadın tek bedende varlıklarını sürdürüyorlarmış. Bir gün işledikleri bir suçtan dolayı, Tanrı onları Cennet’ten, Dünya’ya
kovmuş. Kovarken de bedenlerini ‘kadın’ ve ‘erkek’ diye ikiye bölmüş ve onlara “Size öyle bir ceza veriyorum ki, bütün ömrünüz, bir diğer yarınızı aramakla geçsin”
demiş. Gün içinde koşuşturan insanların durumunu bundan daha iyi açıklayan öykü
olamaz. (Karina Yayınevi)
Bozkırların İmparatoru
‘Cengiz Han’… Dünya tarihinde bitişik sınırlara sahip en büyük imparatorluğun kurucusu. Büyük İskender’in, Romalıların ve Napolyon’un topraklarını
da aşan Mavi İmparator. Hayatı boyunca hiç savaş
kaybetmemiş sıradışı bir savaşçı. Tarihin en fazla
etki bırakan liderlerinden. Bir kültürel efsane. Karakterlerinin duygu ve zihin durumlarını derinlemesine yansıtan, belgelere dayalı tarihî bir roman. M. Turhan Tan’ın akıcı kaleminden. (Kapı Yayınları)
Eğlenceli Bir Roman
‘Sanrı’ romanıyla edebiyat dünyasının çok satanları arasına girmeyi başaran ve her yaştan okur
kitlesinin dikkat çeken yazarlarından biri olan
Tuğba Sarıünal’ın, ‘Dişizofren’ rumuzuyla yazdığı
‘Arkadaşlar #Ev Halim’ adlı yeni kitabı raflardaki
yerini aldı. Kitap, sosyal çağda asosyal kalan,
dünya küçüldükçe içindeki yalnızlığı çığ gibi büyüten insana dair yazılmış eğlenceli
bir roman… Kitap ‘farkındalık’ kavramını hiç anlatılmamış bir dille aktarıyor. (Destek
Yayınları)
bron: hayat.sozcu.com.tr
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Tekst 9
Tekirdağ Köftesi
Trakya’nın kimlikli et mutfağının baş ürünleri arasında, şehrinin ismiyle
şöhretine şöhret katan Tekirdağ Köftesi gelir. Marka tescilli, ünü tüm
Türkiye’ye yayılmış Tekirdağ Köftesi’nin bir diğer ismi, Hacıköylü
Köftesi’dir. Bu, Tekirdağ Köftesi’nin bilinen hikayesinin de kaynağıdır.
Tekirdağ’da bu işi layıkıyla yapıp, sahip oldukları mekanlarla da
perçinleyen Özcanlar Köfte’nin sahiplerinin aktardığına göre, büyük
enişteleri Hacıköylü (Hacıköy, Hayrabolu ilçesine bağlı bir köydür).
Hüseyin Ağa, 1910 yılında bu işi o günün şartlarında yapıyormuş.
Mekanın sahibi Mestan Özcan, Hüseyin Ağa’nın deneyimlerinden
edindikleri ile babası ve amcasının 1953 yılında meslek olarak ilk
dükkanlarını açtıklarını ve bu lezzeti Tekirdağ’da, Tekirdağ’ın ismiyle
katmerlediklerini anlatıyor.
Tekirdağ Köftesi, hazırlanışındaki nüanslar gözetilerek, Tekirdağ ismiyle
markalaşmış bir üründür. Kullanılacak etten, etin işlenişine, köftenin
hazırlanışındaki ayrıntılardan, pişirilmesine değin bir dizi ayrıntı Tekirdağ
Köftesi’ni kendine has yapmaktadır.
Malzeme listesindeki ekmek, soğan ve sarımsaklar parça etle birlikte
kıyma makinesinden geçiriliyor. Makineden geçirme işlemi bir kaç defa
tekrarlanıyor. Yoğurma kabına alınan kıymaya kimyon, tuz ve karabiber
haricinde baharat konulmuyor. Etin yumuşaklığı için bir parça karbonat
ilave edilmesinde mahsur görülmüyor.
İyice yoğrulmuş kıymalar en az 12-18 saat 0-4 derece gibi soğuk bir
ortamda dinlenmeye alınıyor. Köftelerin şekilleri, pişirileceği gün veriliyor.
Tekirdağ Köftesi’nin kendine özgü şekline gelince, parmak şeklinde
(yaprak sarma gibi) ve büyüklüğünde köfteler hazırlanıyor.
Köftelerin mutlaka odun kömürü ateşinde ve oluklu ızgarada pişirilmesi
esastır. Ateşin harı sürekli kontrol edilerek, ızgaraya yağ sürülüyor.
Tekirdağ Köftesi’nin pişirildiği ızgaraların alt kısmında ayrıca bir yağ oluğu
bulunuyor. Köfteler, bu yağa bulanıp kızgın ızgarada önce her tarafı
dağlanıyor. Böylece etin içi yumuşacık kalıyor. Tekirdağ Köftesi’nin bu
elastiki yumuşacık yapısı kendine özgüdür. Bu kıvam, ızgara başında
pişiren kişinin mahareti ile temin edilir. Sütlü kahve tonlarında bir renge
sahip köfteler, zeytinyağlı ve limonlu bir piyaz, Tekirdağ’a özgü acı sos,
soğan ve beraberinde ızgarada pişirilmiş yeşil sivri biber ile servis edilir.

GT-0101-a-17-1-b

12 / 18

lees verder ►►►

Bazı tarifler Tekirdağ Köftesi’nde irmik kullanıldığını size söyleyebilir. O da
Tekirdağ’a özgü, tavada pişirilen bir başka yöre köftesidir. Buna karşılık,
Tekirdağ Köftesi diye marka tescili almış, bu tarifteki ürünle alakası
yoktur. Bu konuda aldanmamak gerekir.
Malzemeler:
1 kg dana eti (orta sertlikte)
2-3 dilim bayat ekmek içi
1 baş kuru soğan (orta boy)
1 diş sarımsak
yarım çorba kaşığı kimyon
yarım çorba kaşığı taze çekilmiş karabiber
yarım çorba kaşığı tuz
yarım çorba kaşığı karbonat
bron: trakyagezi.com/tekirdag-koftesi
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Tekst 10
Kaplumbağalar
Kaplumbağaların kabuklarının nasıl bir evrim süreci sonunda oluştuğu bilim
insanlarını uzun süredir meşgul eden bir bilimsel bilmeceydi.
Ancak yapılan yeni bir araştırma, ‘bağa’ adı verilen kemiksi kabuğun oluşumu
hakkında yeni bilgilere ulaşılmasını sağladı.
Yale Üniversitesi’nden Tyler Lyson, çeşitli dönemlere ait kaplumbağa fosillerini
incelediklerini, yapılan karşılaştırmaların kabuğun milyonlarca yıl içinde evrim
geçirerek bugünkü şeklini aldığını gösterdiğini söyledi.
Lyson, “Güney Afrika’da bulunan, kaplumbağaların ilk atalarından Eunotosaurus’a ait
iyi korunmuş bir fosil, kabuğun evrimsel gelişimini anlamamıza yardımcı oldu. 260
milyon yıl önce yaşamış Eunotosaurus’ın sırtında tıpkı günümüzde yaşayan
kaplumbağalarınkine benzer T şeklinde 9 büyük kaburga kemiği bulunuyordu. Ancak
Eunotosaurus’ın omurgaları ile kaburgaları birbirine kaynamamıştı ve kaburgaları
arasında diğer hayvanlarda görülen kaslardan bulunmuyordu” dedi.
Eunotosaurus’tan 40 milyon yıl sonra ortaya çıkan ‘Odontochelys semitestacea’ya ait
fosillerde ise göbek kısmının tamamının, sırtın ise sadece bir kısmının kabukla kaplı
olduğu görülüyor. Odontochelys semitestacea’dan 10
milyon yıl sonra yaşayan kaplumbağalar ise
günümüzde yaşayan kaplumbağalara benzer bir
kabuk yapısına sahip.
Lyson, yumuşak bir bedene sahip olduğu için diğer
hayvanlar tarafından kolayca avlanan
kaplumbağaların hayatta kalabilmek ve soylarını
devam ettirebilmek için kaburgaları ile omurlarının
birbirine kaynaması sonucu ortaya çıkan sert bir dış kabuk geliştirdiğini belirtti.
Kaplumbağa embriyolarında önce kaburgalar, daha sonra da omurlar genişliyor.
Kabuğun gelişimi, üzerinde bir deri tabakasının oluşumu ile tamamlanıyor.
Kaburgaların solunum sisteminde önemli bir işleve sahip olduğuna işaret eden Lyson,
“Kendisini korumak için kaburgalarından vazgeçen kaplumbağaların nefes almak için
başka bir yol bulmaları gerekiyordu. Bunu da karın bölgelerinde eşi benzeri olmayan
bir kas bağı geliştirerek başarmışlar. Bu bağ, kaplumbağanın akciğerleri ile diğer
organlarını sarmalayarak nefes almalarına yardımcı oluyor” dedi. Lyson, koruma
sağlayan kabuğun aynı zamanda içerdiği demir, potasyum ve magnezyumun laktik
asit birikimini önlemesi sonucu kaplumbağanın diğer omurgalılara oranla su altında
daha uzun süre kalmasına yardımcı olduğunu vurguladı.
bron: beyzacocuk.net
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 11
EBA Kadraj Fotoğraf Yarışması
Birincisini geçen yıl gerçekleştirdiğimiz fotoğraf yarışmamızın bu yılki konusu
‘Yaşadığım Şehir’.
Dikkat! Yarışma, öğretmen ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategoride
yapılacaktır.
Öğretmen kategorisi, Türkiye genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm
resmi ve özel okul öğretmenlerini kapsamaktadır. Öğrenci kategorisi, Türkiye
genelindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel okullarda okuyan
ortaokul ve lise öğrencilerini kapsamaktadır.
Fotoğraflarınızı bekliyoruz!
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 2.
Eba Kadraj Fotoğraf Yarışması Yönergesi
Yarışmanın Konusu: ‘Yaşadığım Şehir’
Yarışmaya Katılım Şartları:
(1) Yarışma, Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel
okul öğretmenlerine, öğrenci kategorisinde ise resmi ve özel ortaokul ve lise
öğrencilerine açıktır.
(2) Resmi ve özel okulların 12. sınıf öğrencileri mezuniyet tarihine kadar
yarışmaya katılabilirler. İstenildiği takdirde mezuniyet tarihini belirten belgeyi
sunmaları gerekmektedir.
(3) Yarışmaya katılan özel okul öğretmenlerinin başvuru tarihleri arasında okul
öğretmeni olduğuna dair belgeyi istenildiğinde sunmaları gerekmektedir.
(4) Katılımcılar, daha önce herhangi bir yarışmada derece (birinci, ikinci, üçüncü,
mansiyon, özel ödül vb.) almış eserleriyle yarışmaya katılamazlar.
Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu,
gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt
edecektir. (Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket
ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri
alınacaktır.)
(5) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) çalışanı ve birinci
derece yakınları bu yarışmanın kapsamı dışında kalacaktır.
(6) Seçici Kurul Üyesi ya da birinci derece yakınları bu yarışmanın kapsamı
dışında kalacaktır.
(7) Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan fotoğraflar
yarışma dışı bırakılacaktır.
(8) Her katılımcı (öğretmen, öğrenci) en fazla bir eser ile yarışmaya katılabilir.

GT-0101-a-17-1-b

15 / 18

lees verder ►►►

(9) Yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları eserlerin her türlü yayın hakkını Yenilik ve
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne devrettiğini kabul eder.
(10) Yayımlanan eserler için herhangi bir telif ücreti ödenmez.
(11) Başvurusunu tamamlayan her yarışmacı, yukarıda belirtilen yarışmaya
katılım şartlarını kabul etmiş sayılır.
bron: eba.gov.tr
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Tekst 12
6 Küçük Mucit
Geleceğin Mucitleriyle Tanışın!
Şimdiki çocuklar bir harika! Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin düzenlediği,
Geleceğin Mucitleri Bilim Yarışması’nda çocuklar, kendilerinden büyük
işlere imza atıyor, başta Türkiye olmak üzere dünyanın geleceğine katkıda
bulunuyor.
Aşağıda göreceğiniz 6 harika icat “Çocuğum şimdi icat çıkarma” sözünü
hiç ama hiç dinlememiş küçük mucitler tarafından geliştirildi. Onlar soru
sordular, merak ettiler, araştırdılar, tartıştılar ve ortaya tamamen kendi
beyinlerinin ürünü bu harika icatları çıkardılar. İyi ki de çıkardılar çünkü
sayelerinde gururlandık, geleceğe dair umudumuz arttı.
1. Lavaboda müzik keyfi! Müzikli Sıvı Sabunluk Projesi
Niğdeli mucit Rabia Yıldız tam bir hijyen savaşçısı. El yıkamayan
çocukları temizliğe teşvik etmek için düğmesine basınca müzik çalan sıvı
sabunluk geliştirmiş. Bizce bunu sadece çocuklar değil herkes kullanır.
Lavabodan çıkmadan şöyle iki oynasak fena mı olur? Ne stres kalır ne bir
şey.
2. İnşaat dünyası bunu gör! Marifetli Usta Projesi
Bir yerin düz olup olmadığını belirlemek için kullanılan su terazilerini
hatırlıyorsunuz değil mi? İşte Ankaralı Ali Kemer sayesinde o teraziler
tarih oldu. Özel sistemi ile dümdüz duvarlar, zeminler ve aynı seviyede
kapı pencereler artık mümkün! İnşaat dünyası buna çok sevinecek.
3. Çilekli anahtar! Kokunun Şifresi Projesi
Görme engelli vatandaşlarımızı düşünen bu kadar genç arkadaşımızın
olması ne kadar sevindirici! Ankaralı Bengüsu Koçak’ın icadı basit ama bir
o kadar da etkileyici.
Aynı anahtarlıktaki anahtarların birbirinden ayrılabilmesi için üzerlerine
farklı meyve kokularındaki stickerları yapıştırıyorsunuz. Sürekli karanlıkta
anahtar arıyorsanız siz de kullanabilirsiniz. Harika değil mi?
4. Kemerinizde bir kulak! Duyamıyorsan Hisset Projesi
Sırada işitme engelli dostlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir icat var.
Ankaralı Avni Bora Yayla’dan bir titreşim kemeri. Bu kemer hayatınızı
tehlikeye sokacak sesleri algılıyor ve titreşimle sizi uyarıyor. Sürekli
kulaklıkla müzik dinleyenler için de hayati önem taşıyabilir.
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5. Anne eli gibi! Ateş Ölçer Projesi
Çocuğunuz biraz hasta gibiydi ama okula göndermek zorunda kaldınız.
Aklınız onda. Ya ateşi çıkarsa?
İşte sanıyoruz evhamlı ebeveynlerin çocukları olan Altar Özoğlu ve Selin
Aluç annelerin yüreğine su serpecek bu cihazı geliştirmişler. Çocuğunuza
giydiriyorsunuz, ateşi yükselirse alarm veriyor. Gerçekten mantıklı.
6. “Öğretmenlerin arkasında gözü vardır” Aynalı Tahta Projesi
Her öğretmenin hayali gerçek oldu, hem de iki parlak öğrenci sayesinde.
Ankaralı mucitler Egemen Görkem Özdil ve Eylül Çavlan öğretmenler
arkalarını dönüp tahtaya yazdıkları sırada bile sınıftan gözlerini
ayırmasınlar diye aynalı tahta projesi geliştirmişler. Sanıyoruz seneye
okulların ilk siparişi bu olacak.
bron: onedio.com
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