
 َمجلّة ِمنبر الِعلم 

ون االنتخابات الطالبٌة بمدرستنا الحبٌبة بٌوغلو، ولد ثانطلك األسبوع الماضً مار

لّدم الطالب المترشحون لنٌل منصب الرئٌس برامجهم االنتخابٌة من خالل عرضهم 

المباشر داخل الصفوف أو عن طرٌك البرامج المرئٌة التً سّجلوها ولامت المدرسة 

ببثها من خالل الشاشات التلفازٌة المعلمة فً أراء المدرسة، والالفت للنظر هذه 

السنة أن المجلس الطالبً لدم عرضا توضٌحٌا بما ٌنوي فعله إذا نجح فً االنتخابات 

ًّ وإضافة بعض  واستماعهم لمطالب الطالب التً كانت تدور حول الزّي المدرس

األنشطة الرٌاضٌّة وغٌرها ، ووعدت المجالس باالهتمام بذلن حال فوزهم بهذه 

 االنتخابات الطالبٌة، وبالفعل جاء ٌوم االنتخابات فً جو ٌسوده الدٌممراطٌّة وتوجّ 

، وكان ٌوم  ًّ ه جمٌع الطالب إلى صنادٌك االلتراع دون التؤثٌر على الٌوم الدراس

جمٌال حافال باألحداث الكثٌرة، وتم فرز صنادٌك االلتراع  وفاز مجلس الطالب فرلان 

أكباش أوغلو باالنتخابات الطالبٌة، والجمٌع ٌنتظر تنفٌذ الوعود التً وعد بها 

 المجلس.

 

ث٘سج ذّ٘ظ ماُ اىغثة فٍٖا إّغاُ ذخّشج ٍِ اىجاٍعح اٍِ ميٍح اىْٖذعح ٗىنْٔ ىٌ 
ٌجذ عَال فاذجٔ إىى تٍع اىخضشٗاخ ٗاىثَاس، ٗفً ًٌ٘ ٍِ األٌاً طاسدذٔ اىششطح 
ىعذً ٗج٘د ذصشٌح تاىعَو ٗفً رىل اىًٍ٘ أحشق ّفغٔ ٗفً اىًٍ٘ اىراىً تّذأ اىْاط 

 االحرجاجاخ عيى اىذٗىح ٗتذأخ ششاسج اىث٘ساخ اىعشتٍح.
 

أٍا اىث٘سج فً ٍصش فثذأخ ٍِ ٍٍذاُ اىرحشٌش فً اىًٍ٘ اىخاٍظ ٗاىعششٌِ ٍِ 
ٌْاٌش عاً أىفٍِ ٗأحذ عشش ذثحث أٌضا عِ اىحشٌح ٗاىنشاٍح ٗاىعذاىح االجرَاعٍح 

ٗذْإض اىظيٌ ٗاىذمراذ٘سٌح  ٗماُ ْٕاك أٗه سئٍظ ٍْرخة ٗىنِ األٌاً ىٌ ذثك 
 طٌ٘ال ٗذغٍش مو شًء.

 
اىث٘سج اىغ٘سٌح تذأخ أٌضا عاً أىفٍِ ٗأحذ عشش ٗاىجٍَع ماُ ٌغعى ىرْاصه األعذ 
عِ اىنشعً ، ٗحذثد ٍرغٍشاخ مثٍشج تغثة اىذٗاعش ٗعاّذخ سٗعٍا اىْظاً فً 

 ع٘سي، ٍٗاصاىد اىث٘سج اىغ٘سٌح ىٌ ذحقك ٗى٘ جضء ٍِ إٔذافٖا.
 

اىث٘ساخ فً مو ٍناُ ذٖف ىيثحث عِ حٍاج أفضو، ٗذغعى ىيرغٍش اىزي ٌرَْآ 
 ٍظيٍ٘٘ اىشع٘ب فً مو ٍناُ، ٗىنِ اىغؤاه اَُ ٕو حققد اىث٘ساخ إٔذافٖا؟

هنان عادات متشابهة كثٌرة بٌن العرب واألتران، ألنهم كانوا ٌعٌشون فً 

دولة واحدة وٌجمعهم دٌن واحد هو دٌننا الحنٌف الدٌن اإلسالمً|، ومن 

ضمن هذه العادات إكرام الضٌف، ومازالت هنان عادات كثٌرة مشركة حتى 

اآلن بعد مرور السنٌن ، فعلى سبٌل المثال العرب ٌمدمون الماء باإلبرٌك 

أوال وبعد الماء ٌمدمون لهوة مرة أما األتران ٌمدمون لهوة مشهورة 

اسمها المهوة التركٌة وعدم شرب المهوة ند العرب واألتران ٌدل على رد 

 اإلكرام.

أما حفل الزواج عند العرب ٌكون عادة ثالثة أٌام وهذه العادة لٌست 

موجودة عند األتنران، ألن الزفاف عندهم ٌوم واحد فمط ولبلها تكون 

الخطبة بؤن ٌذهب العرٌس وأهله لبٌت من ٌرٌد تزوجها وهنا تبرز عادة 

تركٌة وهً وضع الملح فً المهوة للعرس فإن لم ٌستطع شرابها فهو ال 

ٌستطٌع الزواج بها، والمفّوض بالحدٌث لطلب العروسة هو الشخص األكبر 

فً العائلة. فً شهر رمضان ٌتشابه الجمٌع فً العادات فنجد تزٌن 

 الشوارع والمساجد فً كل مكان، وفً النهاٌة كلنا واحد.

مشى فً طرٌك، فدخلت فً رجله شوكة فآلمته، فلما ذهب إلى بٌته 
أخرجها ولال: الحمد هلل، فمالت زوجته: على أي شًء تحمد هللا؟ 

 لال: أحمده على أنً لم أكن البسا حذائً الجدٌد وإال خرلته الشوكة .
 
 

سئل جحا ٌوما: كم عمرن؟ فمال عمري أربعون عاما.. وبعد مضً 
عشرة أعوام سئل أٌضا عن عمره فمال عمري أربعون عاما فمالوا 
له: إننا سؤلنان منذ عشر سنٌن فملت إنه أربعون واآلن تمول أٌضا 
إنه أربعون فمال: أنا رجل ال أغٌر كالمً وال أرجع عنه وهذا شؤن 

 الرجال األحرار.
 
 
طبخ طعاما ولعد ٌؤكل مع زوجته فمال: ما أطٌب هذا الطعام لوال  

الزحام! فمالت زوجته: أي زحام إنما هو أنا وأنت؟ لال: كنت أتمنى 
 أن أكون أنا والِمدر ال غٌر

 

 

م. اسم الشخص ٩٢٢١الدولة العثمانٌة تؤسست فً سنة      
الذي اسسها، السلطان عثمان االول، لذلن تسمى الدولة العثمانٌة 

 مثل بعض الدول التركٌة المدٌمة، كالدولة السلجولٌة.
      
الدولة العثمانٌة هً دولة تركٌة و إسالمٌة . هً كانت تمع     

فً األناضول و توسعت فً آسٌا و أوروبا و شبه الجزٌرة 
العربٌة و افرٌمٌة. كانت عواصم الدولة العثمانٌة بالدور: سووت 
و بورصة و أدرنة و إسطنبول التً بشر نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وفتحها. 

اُستخدمت فً الدولة العثمانٌة: الجة، بارة، غرةش، لٌرة، 
سلطانٌة. مإسس الدولة العثمانٌة، عثمان االول. أول خلفاء 

السالطٌن العثمانٌٌن، سلٌم األول. اخر السالطٌن دمحم السادس و 
 اخر الخلفاء، عبد المجٌد الثانً

 
الدولة العثمانٌة كانت ألوى دولة فً العالم فً العصر      

السادس عشر فً ولت السلطان سلٌمان المانونً. انمسمت 
فترات هً: فترة التؤسس، فترة التطور، فترة  ٤الدولة العثمانٌة 

 التولف، فترة التراجع.
 

بدأت فترة التؤسس بتؤسس الدولة و انتهت بفتح            
 ٩٢٦إسطنبول و بدأ بعدها فترة التطور. فترة التطور استمرت 

سنة. بدأت بفتح اسطنبول واستمرت حتى مات دمحم باشا و بدأت 
م  ٩٦١١-٩٥٥١فترة التولف و استمرت هذه الفترة بٌن سنة 

بعد ذلن بدأت فترة التراجع و فً تلن الفترة تراجعت الدولة 
العثمانٌة فً المجاالت المختلفة. مثل المجال العسكري و 
التطورات و بدأت الحرب العالمٌة األول و حاربت الدولة 

العثمانٌة فً أماكن أخرى و خسرت مع حلفائها. و دمرت الدولة 
 بهذه الحادثة.

 
 أهم السالطٌن:

 عثمان األول: هو مإسس الدولة. أبوه أرطغرل.
 دمحم األول: هو أسس الدولة التً دمرت بسبب المغول مرة أخرى.
دمحم الفاتح: فتح إسطنبول. وهجم على أوروبا التً كان سكانها 

 ٌخافون منه.
 سلٌم األول: الخلٌفة األول فً الدولة العثمانٌة.

سنة( و أٌضا كان  ٤٦سلٌمان المانونً: أطول فترة سلطنة له)
  االوروبٌون ٌخافون منه.

 

بمركز أوروبا وانتهت  9191بدأت الحرب العالمٌة األولى سنة 
بلدة، وهذه البالد منها دول  91بٌن ما الٌمل عن 9191عام 

ائتالف ودول اختالف وكانت تركٌا من دول االتفاق ودخلت 
الحرب العالمٌة بجانب ألمانٌا إضافة إلى بلدتٌن أخرتٌن، وحدث 

مجموعة من األحداث الكبٌرة وكانت تركٌا ال تسمع ألحد إال 
نفسها وال ترٌد آراء الدول األخرى لذلن بدأت حرب الخالص عام 

باتفاق الهدنة، وبعدها تؤسس الجمهورٌة  9111وانتهت  9191
التركٌة بفضل أجدادنا المدماء فشكرا لهم على كل شًء لدموه 

 لتركٌا.
أثناء الحرب اضطرت الدول األوروبٌة المتحاربة إلى شراء  

الكثٌر من المعدات والمواد المعٌشٌة من دول لوٌة لم تتعرض 
لمشاكل الحرب مثل الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

أوروبا مدٌنة األمر الذي جعل  األرجنتٌن و أسترالٌا و كندا و
لهذه الدول بعد الحرب . ولد رأت أوروبا بعد الحرب مجبرة على 
دفع دٌونها من احتٌاطً الذهب الذي كانت تملكه وأدى ذلن إلى 

  تراجع لٌمة النمود.

 
تٌومان  لها ملن وأول ؛ اآلسٌوٌة الهون دولة -٩
وابنه تٌومان عهد فً لوٌة )الهون( دولة أصبحت فمد

الصٌ سد بنوا الصٌنٌون وآسٌا. أوربا فً واسع مكان فً انتشرت و )مٌتا(
دفع  والصٌنٌون الهون. دولة ممابل العظٌم ن

 و الهون دولة وانمسمت نمودا دفعوا لماذا أكمل الهون.... دولة إلى نمودا
  الصٌن. والٌة إلى دخلت

)أتٌال زمن فً األلوى عهدها الهون دولة عاشت األوروبٌة؛ الهون دولة٢
 )اتٌال(. موت بعد من الهون تمزلت دولة أوروبا. أواسط وحكمت) 
توركٌن  غون عهد فً -٣

الهون.  دولة تهدم بعد من اوالر والٌة دخلوا األتران
وكا تورن(. )غون دولة أسس ذلن بعد ثم الوالر  ضد كعان )بومن وحارب

وشعب لمومه التركً االسم اختار و الكتابة استخدم من توركٌنؤول )غون ن
  ضعٌفة توركٌون غون وأصبحت موت بعد  توركٌون غون تهدمت . ه

 . تماما
  هذه وكانت .٦٨٩ سنة فً الثانٌة تورن غون دولة أسس كعان كوتلن
 . كعان عهدر بلما فً فترتها أجمل فً الدولة

 ونكمل بمٌة حكاٌة الدولة التركٌة األولى الحلمة المادمة إن شاء هللا .....
 

ٌمول العلماء: إن الكتب مفٌدة لإلنسان، فإن كنت ال تعمل وال ٌوجد ما ٌمأل 
فراغن تستطع أن تمرأ وال تشعر بالوحدة أدا، فً الماضً ال ٌوجد عندنا 

هاتف أو حاسوب بل كان هنان الكتاب فمط، وتعلّم الناس عن طرٌك الكتاب 
وكانت هنان مكتبات مهمة جدا للعالم اإلسالمً مثل مكتبة اإلسكندر فً 
األندلس، وخالل التارٌخ نجد الجزري الذي ٌعتبر أول مهندس فً العالم 

وكان له إسهام فً الكتبة إضافة إلى السلطان ٌاووزسلٌم الذي وضع كتبه 
فً مصر،  فً ذلن الحٌن كان األوروبٌون ٌمتلون الناس بسبب جهلهم 

 وعدم اهتماهم بالمراءة والعلم، وسرلوا كتبا من مصر.
تعرفنا على التارٌخ من خالل الكتب التً وصلتنا ولكننا اآلن مع األسف 
بسبب التكنولوجٌا المزٌفة أهملنا الكتاب والمراءة  وصرنا أضعف األمم 

 وإن كنا لرأنا كما فعل السابمون لنا فً ممدمة األمم.
الكتاب أجمل صدٌك لإلنسان نستعٌن به فً طلب العلم، وهً تعنً الموة 
لإلنسان وللبالد .إن كنت تمرأ فؤنت إنسان تضٌف سنوات جدٌدة لسنوات 
عمرن، وال تنس أن تمرأ أجمل كتاب ٌحوي كالم هللا عّز وجّل وهو المرآن 

 الكرٌم ألنه األساس.

األطعمة فً تركٌا كثٌرة، وهً مشهورة فً الدنٌا كلها، وكل مددٌدندة تدتدمدٌدز 
توجد كفتة نٌئة . كفتة ندٌدئدة مشدهدورة فدً  بطعام خاص فمثال مدٌنة أورفا 

تركٌا. تمرٌبا كل الناس ٌعرفون و ٌحبون كفتة نٌئة فدً تدركدٌدا.كدفدتدة ندٌدئدة 
تتكون من البرغول و صلصة الفلفل و صلصة البندورة وبصل و ثوم و زٌت 
سائل و ملح و فلفل احمر. لكن بعض الناس ٌضمون اللدحدم. ٌدوجدد فدً كدل 
دّس و الدُرل داق.و  المدن دكان الكفتة النٌئة.الناس ٌحبون كفتة ندٌدئدة مدع الدخ 
ٌوجد اسكندر كباب.اسكندر كباب خصوصا فً مدٌنة برصدا. اسدكدنددر كدبداب 
مشهورة فً تركٌا.اسكندر كباب ٌتكون مدن الشدرحدات الدلدحدم و الصدلدصدة 
البندورة و تضع فوق الكسرات الدخدبدز و ٌضدع الدى الدطدبدك مدن الدلدبدن و 
شرحات البندورة و فلفل.هذا الشكل ٌكون رائعا.و ٌوجد الشاورمدا.الشداورمدا 
خصوصا فً مدٌنة أرض روم .وهً مشهورة فً الدنٌا. و تتكون من سدٌدخ 
من اللحم األحمر، أو الدجاج.وٌعود مدن حدول الدفدرن.الددوندٌدر ٌدندطدبدخ هدذا 
الشكل. كلمة الدونٌر ٌؤتً من كلمة الدوران.ٌكون الدونٌر فً الدخدبدز ٌدكدون 
دلكدل.و ٌدكدون  داٌُدونِدٌدز و ُمدخ  ّس و بصل و ك تْش اب و م  الدونٌر فً الخبز مع خ 
فوق مع الكسرات الخبز و فلفل و بندورة. بجانب الدونٌر ٌكون جمٌل اللبدن. 
.. لكن أصلها فً مدٌنة مرسٌن. الكسر ٌتكون من الدبدرغدل و مدع صدلدصدة 
البندورة و مع الفلفل األحمر الحار و مع زٌت الزٌتون و مع بؤنواع مختلدفدة 

والبمدونس، ولطعات من الخس و علٌه اللدٌدمدون.    من الخضروات كالبصل
ة  ة التُْرِكٌكة.الدنداس ٌشدربدون الدم دْهدو  و ٌوجد المشروبات التركٌة . مثال الم ْهو 
دة  اح  ة الدتُدْرِكدٌكدة مدع الدمداء و ر  ان.الناس ٌشدربدون الدم دْهدو  التُْرِكٌكة فً الِفْنج 

ْلمُوم.و ٌوجد الشاي التركً .الناس ٌشربون الشاي فً تركٌا .  الح 
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