Nice 19 Mayıslar
Nice 19 Mayıslar derken bile daha kaç yıl kutlarız biz bu bayramı diye düşünmeden
edemiyorum. Yeni nesil gençlerimize ve çocuklarımıza doğru tarih anlatıyor muyuz?
Aşağıda gördüğünüz sayfa 2016 tarihli Küçük Hanımlar Küçük Beyler adlı derginin
27.sayfasıdır. Bu dergi Anıtkabir Komutanlığın resmi yayını olup Anıtkabir Derneğinin
katkılarıyla basılmıştır.
Dergideki resimlerde ve yazılarda “sehven” diyemeyeceğimiz kadar çok hata var.
Ancak 27.sayfadaki kırpılmış bayrak sehvenin de ötesinde görülmektedir.
Sizin de ekleyeceğiniz eleştirileriniz olacaktır. Dergide verilen adreslere siz de
eleştirilerinizi göndermek isterseniz:
anitder@ttmail.com, bilgi@anitkabir.com.tr,

Derginin kapağında yer alan Ned Pamphilon tarafından yapıldığı açıklanan “23 Nisan
2015” adlı resimde (internette bu ressamın böyle bir tablosunu göremedim), tablonun aslından
kırpma yapılarak Ülkü’nün ve Atatürk’ün bedenleri yere gömülmüş gibi imaj verilmiştir.

İç sayfalarda başka karmaşalar da var. Örneğin 16.1.1923 tarihli Bilecik Osmaneli tren
istasyonunda “Atatürk’e şiir okuyan çocuk” fotoğrafı hem 80.sayfada hem 54.sayfada yer
almış, ancak bir tanesinde resimle oynama yapılarak Atatürk’ün maiyetindeki kalpaklı kişiler
yerine fesli birileri konulmuş, şiir okuyan çocuğun başına da fes konulmuştur. Bu hatalı resim
maalesef Türkçe ders kitaplarına da girmiştir. Bu şekilde tarihi belge niteliğindeki
fotoğraflarla oynayarak çocukların tarih bilinci bulanıklaştırılmaktadır.
Dergideki anlamsız yarım cümleler, bağlantısız paragraflar, başlıksız yazılar, “Küçük
Mustafa” illüstrasyonları, sayısız Türk kahramanının üstüne gelecek şekilde “Küçük Hanımlar
Küçük Beyler” yazarak yapılan görsel değersizleştirme, vb hatalar dikkat çekmektedir.
Dergi Anıtkabir Komutanlığının internet sayfasına henüz konmamış gözüküyor.
Eleştirilerimizi gönderirsek düzeltme ve yeniden basılma şansı olabilir.
Ve yarın bayram.
.......
19 Mayıs 2016 bayram günü saat 16.00 da Anıtkabir’de bayrak direğinin altında
olacağım. Sayın Aziz Sancar Nobel Kimya Ödülünü Atatürk’ün anısına Anıtkabir’e armağan
etmeye gelecek. Bu tören için Anıtkabir 2 saat boşaltılacak. Tören listesindekiler dışında
kimse içeriye alınmayacak.
1970’li yılların ders kitaplarını set olarak DVD içerisinde kendisine ve asistanlarına
vermek istiyorum, umarım gerçekleşir. Muhafız alayı komutanına önceki gün bu dileğimi
ilettim, 5 takım DVD eğitim seti teslim ettim, o gün kendisine veya asistanlarına vermeye
çalışacağı sözünü aldım. Bizzat tanışarak elimle vermek elbette daha güzel olurdu, ancak bu
da bir çözüm, eline ulaşabilirse eminim çok sevinecektir.
......
Bandırma vapurunun kutlu yolcularından Miralay Mehmet Arif (Finci) dedemin
anısını yaşatmak azim ve kararıyla...
Nice 19 Mayısları birlikte kutlamak dilek ve umuduyla...
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