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Sanat�güzelli�in�ifadesidir…�Bu�ifade�söz�ile�olursa��iir,�
na�me�ile�olursa�musiki,�
nak��ile�olursa�ressaml�k,�

oyma�ile�olursa�heykelt�ra�l�k,�
bina�ile�olursa�mimarl�k…�olur.
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BAŞLARKEN 
Günlük�tela�lar�n�zaman�m�z�n�ço�unu�ald����ya�ant�-

m�zda�kültürel�faaliyetlere,�edebiyata�ne�kadar�zaman�ay�-
r�yoruz�ya�da�ay�rabiliyor�muyuz?

Ö�rencilik�y�llar�nda,�duygular�n�çok�yo�un�ya�and�-
���o�dönemlerde,�hemen�herkes�biraz�yazar,�biraz��airdir
oysa...�Gelece�e�yönelik�umutlar,�hayaller,�istekler��rasgele
seçilmi��ka��tlara�yaz�l�r�ve�zamanla�kaybolur�gider�genelde.

Evet,�biz�bu�dergiyi�haz�rlarken�edebiyatla�ilgili�yaz�-
lara,�etkinliklere;�ö�rencilerimizin�kendi�çal��malar�na�yer
vermeyi�amaçlad�k.

Dizelere�dökülen�duygular,�dü�ünceler�defter�ya�da�ki-
tap�yapraklar��aras�nda�unutulmu��ka��tlarda�kalmas�n,�pay-
la��ls�n�istedik.�Ö�rencilerimizin�yeteneklerini�gös-
terebilmeleri� için� f�rsat�yaratmak,�kendilerini�ge-
li�tirebilmeleri� için� onlar�� yüreklendirmek� iste-
dik.Bunun�için�ç�kt�k�yola…Günlük�kayg�lar�m�z�
bir�yana�itip�bir��parantez�açmak�ve�içini�güzellik-
lerle�doldurmak�için�çal��t�k.�Ve�sözü�uzatmadan�i�-
te�o�parantezin�içine�s��d�rabildiklerimiz…
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•�Kendiniz�hakk�nda�biraz�bilgi�verebilir
misiniz?

-�1975�Gümü�hane�do�umluyum.��lkoku-
lu�köyümde�okudum.�Ortaokula�Trabzon’da
ba�lad�m.�Lise�hayat�m�Gebze’de�bitti.�Üni-
versiteyi� �stanbul’da� okudum.� Yüksek� li-
sans�m��ve�doktoram��Marmara�Üniversite-
si’nde�tamamlad�m.�Ö�retmenli�e��stanbul’
da�ba�lad�m.�Ö�retmenlik�ve�ö�rencilik�y�l-
lar�m�n�ço�u��stanbul’da�geçti.�Ö�retmenli-
�im�döneminde�daha�çok�proje�odakl��çal��-
t�m.�Türkiye’nin�ilk�Avrupa�Birli�i�projele-
rinden� birinde� bulundum.� �dareci� olunca
projenin�devam�n��sa�layamad�m.��darecili-
�e�s�navla�derece�yaparak�girdim.

•�Neden�ö�retmenli�i�seçtiniz?
-�Bu�soruya�Haydarpa�a�tarihinden�iki�ö�-

retmenimiz�üzerinden�gidece�im.�Biri�Mahir
Hoca,�Haydarpa�a’n�n� edebiyat� ö�retmen-
lerinden�ve�’’�Yüz�kez�ölüp�dünyaya�yine�gel-
sem��bu�mesle�i�seçerim.’’�diyebilecek�bir�in-
san.�Talebelerinden�ö�rendi�im�kadar�yla�bu
söylemlerini�hayat�na�geçirebilecek�bir� in-
sanm��.�Kötü�hava��artlar�ndan�kaynaklanan
tatillerde,�okula�olur�da�bir�ö�renci�gelir,�di-
ye�okula�gelmeye�çal��an�bir�insan.��kincisi
de�Nurettin�Topçu�Hoca�yine�Türkiye’nin�e�i-
tim�tarihine�ismini�alt�n�harflerle�yazd�rm��
bir�felsefe�hocas�.�Nurettin�Hoca�der�ki�:�S�-
n�f�kap�s��mabet�kap�s��kadar�kutsald�r.

Okul Müdürümüz ile 

“Haydarpa�a’da�bulunmaktan�ve�
Haydarpa�a’da�görev�yapmaktan�gurur�duyuyorum.”
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•�Ö�retmenli�in�zor�yanlar��neler?
-�Birincisi�kar��n�zdaki�ö�rencinin�zekâ-

s�n��dü�ünüp�onu�zekâs�na�göre�yönlendirmek
zorundas�n�z.�On�be��sene�önceki�bilgiyle�ö�-
retmenlik�yapt���n�zda�ö�renciler�sizi�geçebilir;
orada�art�k�bilgiyle�yön�veremezsiniz.���in�özü
kendini� geli�tirmek� ve� yenileyebilmektir.
�kinci�ise�ö�retmenlik�okuldan�ç�k�nca�biten
bir� meslek� de�ildir.� Ö�rencinin� sorunlar�
hep�beyninizin�bir�kö�esindedir.�Bundan�do-
lay��özel�hayat�n�za�da�yans�r�ve�özel�hayat�-
n�za�yeteri�kadar�vakit� ay�ramayabilirsiniz.

•�Ö�retim�hayat�n�zda�notlar�n�z�nas�ld�?
-�Notlar�m�ö�retmenlerim�ile�olan�diyalo-

�umla�paraleldi.�E�er�ö�retmeni�seviyorsam
iyi�,�sevmiyorsam��idare�edecek�kadard�.

•�Hiç�kopya�çektiniz�mi�?
-�Kopya�çekmeyi��ba�arabilecek�bir�ö�renci

de�ildim�ama�arkada�lar�m�taraf�ndan�kopya
için�rahats�z�edildi�im�çok�olmu�tur.

•�Disipline�hiç�gittiniz�mi�?
-�Evet,�gittim�ama�kendi�kabahatimden�de-

�ildi.�S�n�ftaki�bir�durumdan�topluca�disipli-
ne�gitmi�tik.

•�Ö�retim�hayat�n�zda�siyasi�olaylara�ka-
r��t�n�z�m�?

-�Üniversite�hayat�mda�28��ubat�döneminde
üniversitenin�bask�c��yönetimine�kar���diren-
di�imiz�olmu�tu.�Tabii�bu�polisin�kar��s�nda
kalmak�veya�devletin�güçleriyle�çat��mak�de-
�ildi.

•�Okulumuzdaki�ö�rencilerden�memnun
musunuz?

-Ö�rencilerimin�hepsinden�çok�memnunum.
Ben�genel�olarak�ö�rencilerimi�kendi�evlat-

lar�mdan�ay�rmam.�K�z�ö�rencilerimi�kendi�k�-
z�mdan,�erkek�ö�rencilerimi�kendi�o�lumdan
ay�rd���m��dü�ünece�im�an�bu�i�i�yapmam.
Kendi�çocu�umuza�yap�lmas�n��istemeyece-
�imiz�hiçbir�muamelenin�ö�rencilere�yap�l-
mamas��gerekti�ini�dü�ünüyorum.

•�Sizin�zaman�n�zdaki�ö�rencilerle��imdi-
ki�ö�renciler�aras�ndaki�fark�nedir?

-�Bizim�zaman�m�zdaki�ö�rencilerle��imdiki
ö�renciler�aras�nda�hangi�konuya�bakt���m�-
za�ba�l��olarak�çe�itli�farklar�var,�do�al�ola-
rak�da�farkl��olmas��gerekir.�Bizim�zaman�-
m�zdaki�Türkiye’yle��imdiki�Türkiye�ayn��m�?
Hay�r.�Bizim�zaman�m�zdaki�sosyal�hayatla
�imdiki�sosyal�hayat�ayn��m�?�Hay�r.�Bizim
zaman�m�zdaki�Türkiye’nin�içinde�bulundu-
�u�siyasi�durumla��imdiki�siyasi�durum�ayn�
m�?�Hay�r.�Bunlar�n�hepsinin�de�i�ti�i�bir�or-
tamda�do�al�olarak�ö�renci�de�farkl��olacak-
t�r.�Evet,�ciddi�bir�fark�var.�Bizim�zaman�m�zda
ö�retmene�sayg��ço�unlukla�korku�temelliy-
di.�Bunu�hocalar�m�z�bize�bask��yap�yordu�di-
ye�belirtmek�istemem�fakat�toplum�olarak�böy-
le�bir�duygu�vard�.�Ö�retmenlerden��çekini-
lirdi.�Mümkünse�ö�retmenin�bulundu�u�so-
kaktan�geçilmezdi.�Yani�do�al�olarak�bizim
zaman�m�zdaki�ö�rencilik�ile��imdiki�ö�ren-
cilik�aras�nda�bir�fark�var.�Bence�bu�ku�ak�bi-
zim�ku�a��m�zdan�çok�daha�zeki.�Ama��u�an-
da�bizim�zaman�m�za�göre��anss�z�oldu�unuzu
dü�ündü�üm�baz��alanlar�var.�Bir,�ö�renciler
çok�bireysel�tak�l�yor.��kincisi,�bizim�zama-
n�m�zda�mahalle�kültürü�de�vard��fakat��im-
di�sizin�onu�da�kaybetmeniz�sizin��anss�zl�-
��n�z.� Yani� özetleyecek� olsam� bu� dönem
sizlerin�imkân�olarak�çok�daha��ansl��oldu-

Söyleşi...
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�unuzu�fakat��sosyal�aç�dan�bize�göre�daha
eksik�oldu�unuzu�dü�ünüyorum.

•�Çal��t���n�z�okullar�aras�nda�en�çok�han-
gi�okulu�sevdiniz?

-�Bu�“Hangi�çocu�unuzu�daha�çok�sevi-
yorsunuz?”�der�gibi�bir�soru.�Birini�di�erin-
den�ay�rmak�do�ru�de�il.�Hiçbirini�di�eriy-
le�k�yaslamak�istemem.�Her�zaman�ilklerin�ay-
r��bir�yeri�vard�r.�Ço�u�anne�ve�baba�oldu.�Bu-
na�ba�l��olarak�da�okul�ilk�okulum.��lki�bir�ke-
nara�koyarsak�ben�genellikle�çok�büyük�ca-
mial��okullarda�çal��t�m�ama��unu�söyleme-
den�geçemeyece�im.�Haydarpa�a�çok�ayr��bir
yer.�Haydarpa�a’y��bu�grubun�d���nda�tutmak
daha�do�ru�olur.�Haydarpa�a’da�bulunmak-
tan�ve�Haydarpa�a’da�görev�yapmaktan�gu-
rur�duyuyorum.

•�Hangi�tak�m��tutuyorsunuz?
-�Tabiî�ki��mükemmel�her���insan�gibi�Fe-

nerbahçeliyim.

•�Hangi�tür�filmlerden�ho�lan�rs�n�z?
-�Bir�defa�kaliteli�olduktan�sonra�her�tür-

lü�filmi�seyrederim�ama�tarihi�içerikli�film-
ler�ilgimi�fazlas�yla�çeker.�Kurgusal�olarak�da
insan�zihnine�farkl��bir�perspektif�sa�layan�ya-
k�n�gelecekle�ilgili�bilim�kurgu��filmlere�de
dünyan�n� gidi�at�� aç�s�ndan� fikir� vermesi
nedeniyle�bakt���m�olur.�Kendi�mesle�imden
hareketle�e�itim�ile�ilgili�filmlerin�hemen�he-
men�hepsini�seyretmi�imdir.�Vasat�kalitede
bile�olsa�seyretmeye�çal���r�m.

•�Yurtd���na�hiç�gittiniz�mi?
-�Çok�gittim.�Çok�farkl��k�talarda�bulundum,

say�s�n��bilmiyorum�ama�herhalde�yirmiden
fazla�ülkede�bulunmu�umdur.

•�Gitti�iniz�ve�en�çok�be�endi�iniz�yer�ne-
resiydi?

-�Türkiye’yi�devre�d����b�rakarak�konu�a-
ca��m�çünkü�ben�dünyay��gezsek��stanbul�gi-
bi�bir�kent�bulaca��m�zdan�emin�de�ilim.�Ben
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Kudüs’ü�çok�severim.�Doktoram�dolay�s�yla
uzun�süre�bulundum.�Müthi��manevî�bir�ha-
vas��var.�E�er�gitti�im�yerde�eski��ehir�yok-
sa�benim�için�o�yerin�s�n�f��dü�er.�Ben��ehrin
tarihî�bir�yönünün�olmas�n��önemserim.�Bu�bo-
yutuyla�Kudüs’ü�çok�severim.�Ama�tekrar�be-
lirtmek�istiyorum�bunu�Türkiye’yi�devre�d�-
���b�rakarak�söylüyorum.

•�En�çok�hangi�oyuncuyu�be�enirsiniz?
-�Ben�Robert�de�Nero,��JackNicholson,�Al

Pacino�ve�Harrison�Ford�hayran�y�m.�Genç-
lerden�de�Leonardo�de�Caprio.

•�Ye�ilçam�oyuncular�ndan�kimleri�sever-
siniz?

-�Haydarpa�al��oldu�u�için�Kadir��nan�r,�yi-
ne�Haydarpa�al��Göksel�Ersoy,�Tar�k�Akan,
Kemal��Sunal;�kad�nlardan�Türkan��oray’��be-
�enirim.

•��Hangi�dizileri�izliyorsunuz?
-�Televizyonda�yay�mland����saatte�dizi�iz-

leyemiyorum.�Yabanc��dizilerden�Prison�Bre-
ak,�Black�Mirror,��Heros,��Walking�Dead�ve
Revolition.�Yerli�dizilerden�de�Dirili��Ertu�-
rul’un��birkaç�bölümünü�izlemi�imdir.�Sek-
senler’i��çok�severdim.

•�En�sevdi�iniz�yemek?
-�Ö�renci�yurtlar�nda�uzun�süre�kalm���bir

insan�olarak�yemek�ayr�m��yapmam�ama�be-
ni�tan�yan�herkes�patl�can��ne�kadar�sevdi�i-
mi�bilir.�Karn�yar�k�benim�favori�yeme�im-
dir.

•�Hangi�tür�müziklerden�ho�lan�rs�n�z?
-�Her� türlü�müzi�i�yerli�yabanc��ay�rt�et-

meksizin�dinlerim.�Türk�Sanat�Musikisi�bir�nu-
maram�fakat�klasik�müzi�i�de�severim.�Otu-
rup�bir�saat�boyunca�Vivaldi�dinlemi�li�im�de
vard�r.

•�Hangi�yazarlar��okumay��seversiniz?
-� Akademisyen� olmam� sebebiyle� kendi

alan�ma�yönelik�okumak��zorunday�m.�Ben
dinler�tarihçisiyim,�bu�boyutuyla�okuma�ve
yazma�etkinli�imin�çok�büyük�bir�k�sm�n��ken-
di�alan�mla�ilgili�olan�yaz�lar��okumakla�ge-
çiriyorum.�Dolay�s�yla�Türk�yazarlardan��s-
kender�Pala;�yabanc��yazarlardan� ise�Amin
Maalouf’u�severim.�Kurgusal�taraf��fazla�ol-
sa�da�Dan�Brown�da�kendi�alan�ma�yönelik
yazd����için�okudum.

•�Hangi��airleri�okumay��seversiniz?
-Benim� bir� numaral�� �airim� her� zaman

Mehmet� Akif� Ersoy’dur.� Di�er� �airlerden
ise�Yahya�Kemal’i,�Necip�Faz�l�K�sakürek’i
ve�Naz�m�Hikmet’i�çok�severim.�

•�Akl�n�zda�kalan�ilginç�bir�an�n�z�var�m�?
-�Lise�ikide�kimya�dersinde�bir�konuda�çok

tak�lm��t�m�ve�hoca�bunu�fark�etti.�Gözümün
içine�bakarak,�“Dersten�sonra�yan�ma�u�ra,�be�
dakikada�anlayacaks�n.”�dedi.�Asl�nda�özgü-
ven�vermeye�çal���yordu.�Yan�na�gitti�imde
de�bir�örne�in�üzerinde�çal��t�k�ve�hocam�be-
ni�motive�etti.�Soruya�farkl��bakmam��sa�la-
m��t�.�Kimya�hocam�n�bu�yakla��m�n�n�bana
ö�rencilik�hayat�mda�çok���ey�kazand�rd����ka-
naatindeyim.�

Bize�zaman�ay�rd���n�z�için�çok�te�ekkür
ederiz.



HALİKARNAS BALIKÇISI

Edebiyat�m�zda�Halikarnas�Bal�kç�s��olarak

tan�nan�yazar�n�as�l�ad��Cevat��akir�Kabaa�aç-

l�’d�r.� �stanbul'da� do�an� sa
natç�� Oxford�Üni-

versitesi’nin�tarih�bölümünden�mezun�olmu�tur.

Bir�dönem�çe�itli�dergilerde�yazar,�res
sam,

karikatürist�olarak�çal��m��t�r.�Bir�yaz�s�ndan�do-

lay��Bodrum'a�sürgüne�gönderilmesi�ya�am�n��ol-

du�u�kadar�sanat�n��da�etkil
emi�tir.�Do�al�gü-

zelliklerine� hayran� kald���
� Bodrum'dan� sür-

günlük�süresi�olan�üç�y�l�dold
uktan�sonra�da�ay-

r�lmam��t�r.

Yaz�tatillerinde�yerli,�yabanc��
tüm�turistlerin

ilk�tercihleri�aras�nda�yer�alan
,�e�siz�koylar�,�tur-

kuaz�sular�,�tertemiz�havas��ve�özellikle�begon-

villeriyle�gönüllerde�taht�ku
ran�Bodrum'un�ge-

li�mesinde� ve� tan�t�m�nda� katk�s�� olmu�tur.

Tropikal�ülkelerden�getirdi�i�
çe�itli�bitki�ve�çi-

çek�tohumlar�n��ekerek�beldenin�güzel
liklerine

güzellik�katm��t�r.

Yaz�lar�nda�da�Bodrum'a�antik�ça�da�verilen

"Halikarnas"�ad�n��imza�olarak�kullanm��t�r.�Ro-

man�ve�hikâyelerinde�bal�kç�,�
tayfa,�köylü�gibi

s�radan�insanlar�n�ya�ant�s�n
��ele�alm��t�r.

�nsan,�do�a�ve�özellikle�den
iz�sevgisi�eser-

lerinin�belirgin�özelli�idir.��A
kdeniz�ve�Ege�k�-

y�lar�ndan�ald����konular�n��
derin�mitoloji�kül-

türüyle�zenginle�tirmi�tir.
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Gelip�geçiyor�dünya,sanki�bir�yel�gibi.
Kimine�vurur�f�rt�na,�kimine�hafif�bir�esinti.
Ben�hangisiyim�peki;
F�rt�nadan�sa��ç�kan�m�,�
�lk�rüzgârda�devrilen�mi�?

Dünya�dedikleri�yer�âdeta�derya�denizi…
Ucu�buca���görünmez,sanki�mah�er�kümesi.
Bir�tarafta�gülen�,bir�tarafta�a�layan.
Ben�nas�l�m,�peki?
Gülemeyecek�kadar�utangaç�m��?
A�layamayacak�kadar�korkak�m�?�

Okyanusa�dü�mü��gibiyim�…
Ufukta�bekler�umutlar�m;
�ki�mavinin�bulu�amad����yerde�
Bülbül�yuvas�nda�karga�gibiyim…
Herkes�bana�yabanc�,
Güne�i�bulamayan�çiçek�gibiyim…
Arar�m�yolda�bir�hanc�;
Define�arayan�macerac��gibiyim.
Alt�nlar�aras�nda�çak�l�ta��;
Dünya�derler�lâkin�bana�buralar�dara�ac�…

Kaan�YA�MUR�-�11/G

Ben Nasılım?
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KIRMIZI  PERDE - BEYAZ PERDE
Yüzy�llar�boyunca�insanlar�e�lenceye,�güzel�ve�ke-

yifli�zaman�geçirmeye�olan�ihtiyaçlar�n��gidermek�için
pek�çok�aktivite�yaratm��lard�r.�Bunlar�n�içinde�haya-
t�mda�en�büyük�yere�sahip�olanlar
müzik,� tiyatro,� resim� k�sacas�� sa-
natt�r.

Kendimi�bildim�bileli�müzikle
u�ra��r�m� ve� �ehir� tiyatrolar�nda
gitmedi�im�oyun�yoktur.�Buna�ra�-
men� sinemaya� çok� nadir� giderim
çünkü�sinema�bana�asla�sanat�n�bir
parças��gibi�gelmez.Tiyatronun��ise
her�bir�parças��sanatt�r.�Dekorasyon,
���k,�kostüm;�hepsinde�çok�büyük
emek�ve�muazzam�bir�sanat�vard�r
ve�hepsi,�kanl��canl��olarak�birkaç
metre�önümüzde�sadece�bizim�için
yap�l�r.�Sinema�filmlerinin�bir�sah-
nesinde� oyuncu� hata� yaparsa,� o
sahne�bir�daha�çekilir.�Film�seyirciye�hatas�z�bir��ekilde
sunulur.�Sineman�n�i�te�bu�yüzden�bize�sanat�n�ince-

liklerini�hissettirmedi�ini�dü-
�ünürüm.�����������������������������������������������������������

Tiyatroda� ise� oyuncularla
seyirci lerin
aras�nda� bir
ileti�im�oldu�una�inan�r�m.�Oyun�es-
nas�nda�bir�oyuncu�ile�göz�göze�gelmek
beni� heyecanland�r�r.� Tiyatrodaki� o
tutkuyu�hiçbir�sinema�filminde�göre-
medim.� Tiyatro� oyuncular�n�n,� daha
do�rusu�sanatç�lar�n�n�o�tutkuyu�ve�zev-
ki�tatmak�için�bu�i�i�yapt�klar�n��dü�ü-
nüyor�ve�hissediyorum.

Yani�bana�kal�rsa�beyaz�perde,�k�r-
m�z��perdenin�yak�n�ndan�bile�geçemez.
Beyaz�perde,�k�rm�z��perdenin�kalite-
siz�bir�taklidi�gibidir.�Beyaz�perde�bir
sokak�çalg�c�s�,�k�rm�z��perde�bir�or-
kestra�gibidir.

Ç�nar�KAYA�-�10/H���



Çok�uzun�bir�geçmi�i�olmasa�da�sineman�n�bizde�b�-
rakt���� etki� güçlü� ve� unutulmazd�r.� Sinema� sanat�
özenle�çekilmi��sahneleri,�dekorasyonu,�oyuncular��ve
daha� fazlas�yla�gönüllerde� taht�kurmu�� filmleri� tan�-
mam�z��sa�lam��t�r.�

Sinema�bize�farkl��bak���aç�lar��sunar�ayn��zaman-
da�yönetmenin�dünyaya�nas�l�bakt���n�,�dünya�görü�lerini
yans�t�r.�Belki�de�sinemaya�kar���hayranl���m�z�n�sebebi
budur.�Bir�yönetmenin�filmini�izlerken�onun�kafas�n�n
içinde� gezer� buluruz� kendimizi.� Baz�� zamanlar� da
oyuncular�n�mükemmel�performans�n�n�etkisiyle�film-
deki�karakterlerle�bir�olur�ç�kar�z.�Sinema�bana�göre�bu-
dur�i�te:�"Bir"�olma�sanat�.

Dahas��da�var;�öyle�pahal��bir�sanat�da�de�ildir.��s-
teyen�istedi�i�vakitte�bu�sanatla�kendini�tatmin�edebi-
lir.�"Peki,�hep�böyle�iyi�yönleri�mi�var�sineman�n?",�di-
ye�soracak�olursan�z�elbette�bizi�yani�sanatseverleri�ra-
hats�z�eden�pek�çok�nokta�bulmak�mümkündür.�Sine-
ma�sektöründe�ad��efsane�olarak�geçen�yönetmenlerin
yan��s�ra�dalga�geçercesine,�sadece�para�u�runa�film�ya-
panlar�da�mevcut.�Elbette�sinema�da�her�sanat�dal��gi-
bi�özgür�olmal��fakat�sinemay��bu�kadar�basite�indir-

gemeleri� bu� sanat� dal�n�� insanlara� yanl��� tan�t�yor.
E�er�sineman�n�gereksiz�ve�s�k�c��oldu�unu�dü�ünü-
yorsan�z�henüz�do�ru�filmi�izlememi�siniz�demektir.�

Stanley�Kubrick�gibi�önemli�bir�yönetmenin�oldu-
�u�sinema�sektörü�asla�a�a��lan�p�kalitesiz�görülme-
melidir.�Bunu�ancak�sinema�bilgisine�yeterince�sahip�ol-
mayan�ki�iler�söyleyebilir.�Kubrik'in�pek�çok�filmi�Mic-
helangelo'nun�Davut�heykeli�kadar�önemlidir�benim�için.
"Cinnet"�filmini�ilk�izledi�im�zaman��hat�rl�yorum.�Sah-
neleriyle,� oyuncular�n�n� performans�yla,� konusuyla
akl�m��ba��mdan�alm��t�.�Film�kesinlikle�benim�anla-
d���mdan�daha�fazlas�yd��fakat�filmi�de�erli�k�lan�bizim
ondan�ne�anlad���m�z�de�il�midir�zaten?

��te�böyle�bir�etkisi�vard�r�sineman�n�benim�üstüm-
de.�Baz��zamanlar�beni�küçük�zorluklarla�kar��la�t���m
dünyamdan�çekip�ç�karan�ve�kendi�gerçekli�inde�ya�atan
bu�dünyay��bir�sayfayla�anlatmaya�çal��mak�benim�için
zor�fakat�bir�o�kadar�da�önemlidir.�Umar�m�gelecek�za-
manlarda�sinema�ad�na�katk�da�bulunurum.�

Aleyna�GÜL�EN�-�10/H

SİNEMANIN ETKİSİ
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Yürümekteyim,�yan�mda�güzel�denizin.�
�zlerim,�bo�az�ndan�geçen�her�gemiyi.
S�rt�ma�vurur�sert�lodos�rüzgâr�…
Neden�k�zg�ns�n�ey,��stanbul�haber�gönder�mart�lar�nla!�
Yan�ma�yana�maz�oldular,�küstüler�mi�yoksa?

Yürümekteyim,�bütün�sokaklar�nda�;
Ba��mda��apka,�üstümde�kaban.�
Ba��r�r�simitçi,�eskici,�bozac��her�türden�insan�.
Kimi�dans�eder,�a�kla�kimi�eder�isyan.
Ey,��stanbul�hanidir�senin�adaletin!
Niye�bir�tarafta�gülen,�bir�tarafta�a�layan?

Yürümekteyim�ama�nere�giderim,�bilmem.�
Topkap�'da�dünyaya�kafa�m��tutsam,
Ya�da�biraz�Gülhane'de�mi�otursam�yan��ba��mda�la-
lelerin?
Seyre�mi�dalsam�K�z�Kulesi’ni�bir�gece�vakti�?
Niye�cevap�vermezsin�ey,��stanbul�fethetmek�mi�ge-
rek�seni�!?
Fatih�mi�olmak�gerek�ya�da�Ulubatl��hasan!..

Yürümekteyim,�görürüm�çe�it�çe�it�insan�…
Biri�var�dilenci,�biri�mafya�babas�…
Biri�sert�bakar,di�eri�ac�nas�…
Beni�hiç�sorma;�bilmem�dahi�ad�m��.

Kendimi�bilmez�haldeyim;�yoktur�bunun�ortas�.
Bir�tokat�da�sen�atma,�gitmez�yüzümden�ac�s��!

Gel�yan�ma��stanbul,önümü�görmez�oldum!
Yürümekteyim,�üstümde�gece�ayaz��…
Tepemde�ay�var�yan�nda�y�ld�zlarla.
Dertle�elim�mi�senle,�dökelim�hepsini�bo�aza!
Anlat�bana:�Niye�k�zg�ns�n,�nedir�bu�kasvetin?
Nerededir�o�güzel�çiçekler,�nerededir����ldayan�güne�?
Ya�muruna�kurban�ey,��stanbul�neden�hep�a�lars�n?

Yürümüyorum,�art�k�oturdum�sahilde.
Dü�ünürüm;�seni�nedir�bu�hale�sokan?
Sende�mi�hasretsin�yoksa�kavu�maz�m��iki�yakan�?
Haliç�kalbindeki�ok�mudur�,�deniz�gözünden�akan�ya�-
lar�m�d�r?
Bo�az�aradaki�duvar,�f�rt�na�büyük�ç��l���n�m�d�r?
Rüzgâr�senin�elçin,�mart�lar�arkada��n�m�d�r�?
Bu�mudur�senin�derdin?��stanbul,�ben�yan�nday�m�her
zaman…�
�imdi�b�rak��u�kasveti,�yay�güzel�kokunu.
Üzerinde�çocuklar�oynas�n,�genç�â��klar�s�rna�s�n.
Göster�güzelli�ini,�bütün��ehirler�konu�sun.
Art�k�mutlu�ol,�güçlü�ol,�çünkü�sen��stanbul'sun…

Kaan�YA�MUR�-��11��/�G��

İSTANBUL
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İSTANBUL’ A
Güne��parlak�bugün.�Hava�ayd�nl�k…�Rüzgâr

hafif�esiyor�bugün.�Caddelerin�hareketli…�Din-
ginim.�Havadan�olacak,�huzurluyum.�Saat�henüz
erken.�Kendime�gelmeliyim.�Havan��içime�çek-
meliyim.�Moda’da�s�cak�bir�simit,�yan�nda�ise�dem-
li�bir�çay�kula�a�ho��geliyor.
Epeyce�ho�.�Böylece�vard�-
��m� yer,� tramvaylar�n…
K�rm�z�,� sevimli� tramvay-
lar�n.�K�sa�ve�nostaljik�bir
yolculuktan�sonra�var�yorum
deniz�k�y�s�na.�Seyir�halin-
deyim,� kocaman� mavilik-
lerine�dalarcas�na.�Serçele-
rin�ötü�ü�bir�melodiye�dö-
nü�üyor� kulaklar�mda� ve
aya��ma� dolanan� kedilere
hiç�k�zm�yorum.�Ke�ke�hep-
si�için�ayr��bir�yerim�olsa…

Saatler�ilerledikçe,�güne��küsüp�arkas�n��dön-
dükçe� ürpermeye� ba�l�yorum.� Sevdi�im� insan
yan�mda�olsa�ürpermem�biliyorum.�Ben�var�m�de-
me��stanbul,�dertle�ecek�birini�ar�yorum.�Her�ne�ka-
dar�ya�anm��l���n�bana�olabilse�de�deva,�ben�yas-
lanacak�bir�omuz�ar�yorum�biçare.�Kimseyi�göre-
meyince�etraf�mda,�daha�iyi�anl�yorum.�Sen�her-
kes�kadar�gerçeksin�asl�nda.�Bu�yüzden�seviyorum
ya�da�katlan�yorum�ac�mas�zl���na.��nsanlar��sürekli
yoru�una.�Bitmek�bilmeyen�tela���içine�al���na.�Sen

hayat�kadar�gerçeksin,�dost�kadar�gerçek.�Ve�bi-
liyorum�ki�dost�ac��söyler.�Ama�sen�de�hep�ya-
n�mdas�n�be��stanbul.�Efkârland�m��imdi.�Bo�az’da,
otur�tam�kar��ma.�Avrupa�ve�Asya’n�n�tam�orta-
s�nda.�Ve�bugün�Orhan�Veli�misali,�seni�dinlemek

istiyorum� gözlerim� ka-
pal�.�Ruhum�bedenimden
çok�uzaklarda.�Anlatt�k-
lar�nda…

Günlerimi�seninle
geçirmek�güzel��stanbul.
Ama�fark�nda�de�ilim�za-
man�n.�O�kadar�h�zl�s�n�ki
yeti�mek� inan�bana�çok
zor.�Gel�de�kendini�bir�be-
nim� yerime� koy.� Yor-
gunlu�um�bundan��stan-
bul.� Ama� hayat� seninle
ya�amaya�gerçekten�de-

�er.�O�zaman�monotonla�mak�aptall�k�de�il�mi,�ya-
�amak�için�bir��ans�m�z�varsa�e�er.�Hadi�gene�fark-
l��bir��eyler�yapal�m:�Bir�yere�gidelim�seninle.�Be-
yo�lu’na� götür� beni.� Çikolata� yiyelim,� müzik
dinleyelim.�Gülelim,�gülelim,�gülelim.�Gülebile-
ce�imiz�kadar…�Ya�da�bu�sefer�de�Bedri�Rahmi
misali:�sevelim,�sevelim,�sevelim.�Sevebilece�imiz
kadar…�

Perisa�DAVUTO�LU

Eski�Mezun
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YILLAR ÖNCESİNDEN RENK
VEREN ÇİÇEK

Art�k�demir�almak�günü�gelmi�se�zamandan,
Meçhule�giden�bir�gemi�kalkar�bu�limandan.
Hiç�yolcusu�yokmu��gibi�sessizce�al�r�yol;
Sallanmaz�o�kalk��ta�ne�bir�mendil,�ne�de�bir�kol...

R�ht�mda�kalanlar�bu�seyahatten�elemli;
Günlerce�siyah�ufka�bakar�gözleri�nemli.
Biçare�gönüller!�Ne�giden�son�gemidir�bu.
Hicranl��hayat�n,�ne�de�son�matemidir�bu!

Dünyada�sevilmi��ve�seven�nafile�bekler;
Bilmez�ki�giden�sevgililer�dönmeyecekler.
Birçok�gidenin�her�biri�memnun�ki�yerinden
Birçok�seneler�geçti,�dönen�yok�seferinden.

Böyle�demi�ti�ünlü��airimiz�Yahya�Kemal,�ölümü�tarif

ederken.�Yine�de�kelimeler�kifayetsiz�kald��yüre�imizde-

ki�ayr�l�k�ac�s�n��anlatmaya.�Ölüm�üzerine�nice��iirler�yaz-

d�k.�En�sonunda�ölüm�Allah'�n�emri,�ayr�l�k�olmasayd��de-

dik�içimizdeki�hasretli�i�anlat�rken.

Ayr�l�k�ve�ölüm;�iki�ac��çiçe�i�yalan�dünyan�n.�Gün�gel-

di�"Geldikleri�gibi�giderler!",�"�Ya�istiklal,�ya�ölüm!",

"Türkiye�Cumhuriyeti�sonsuza�dek�ya�ayacakt�r."�diye�dil,

sustu.�Vatan�ve�halk�sevgisiyle�y�llarca,�heyecanla�çarpan

yürek,�durdu.�Ama�ça�lar�öncesinden�binlerce�yüre�e�ses-

lenerek:�Ey�Türk�Gençli�i!

Dü�ün,�ey�Türk�Gençli�i!�:�Aya��n�n�alt�nda�serili�bir

toprak,�ne�eksen�oluyor.�Karn�n��y�rtsak�kazma�ile,�yüzünü

y�rtsak�t�rnak�ile,�yine�de�bizi�kar��l�yor�gül�ile.�Ah,�ne�bü-

yük��ans!
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Sevgili�gençlik!�Sen�ki,�hakk�n�olmayana�göz�dikme-

yensin.�Sen�ki,�hakk�n�olmayana�el�uzatmayans�n.�Sen�ki;

zeki,�çevik,�kudretlisin.�Mant����ve�ilmi�esas�alacak�ka-

dar�ak�ll�,�duygular�na�gereklice�yer�verecek�kadar�asil-

sin.�Sen;�eline,�diline,�beline�sahip�olans�n!�Ah,�ne�büyük

�ans!

Dü�ün,�ey�gençlik!�Senin�co�rafyan�as�rlarca�hayal�kur-

durdu,�kimlere�kimlere!�Parmak�uçlar�nda,�saç�diplerinde,

t�rnak�kö�elerinde�bir�kan�gezer;�bu�hayale�can�n��di�i-

ne�tak�p�kavu�anlar�n�kan�.�Hor�görmezsin,�dü�ünürsün

alt�nda�binlerce�kefensiz�yatan�.�

Ey�Türk�Gençli�i!�Sen�bu�kadar�cesur,�azimli�iken,�se-

nin�Atan�kim�ola�ki?�Vatan�n��çok�seven,�en�az�kendisi�ka-

dar�gelece�in�atalar�na�de�er�veren�biri�olmal�.��yi�gele-

ce�in,�iyi�geçmi�ten�ibaret�oldu�unu�biliyor�olmal�.�Oku-

yup,�okutan;�dü�ünüp,�dü�ündüren;�yap�p,�örnek�göste-

rilen�biri�olmal�.�Ba���dik�durmal�.�Fani�ömür�bitip�bir

uzun�sonbahar�oldu�unda,�bir�vedaya�s��mamal�.��leri-

de�kocaman�ç�narlar�olmaya�aday�genç�fidanlarda�bir�ho�

seda�b�rakm���olmal�.�

�nsan,�ya�ad����yere�benzermi�.�O�yerin�suyuna,�top-

ra��na...�Bizlerde�insan�olma,�millet�olma�davas�n��yürüten

Atam�z�n�güçlü�yüre�i,�Yunus'un�sevgisi,�Mevlana'n�n�ho�-

görüsü�var.���te�bu�yüzden�sevdam�za�sevgileri,�halayla-

r�m�za�omuzlar�,�türkülerimize�seslerimizi�vererek�ya-

�ayaca��z�hep�birlikte.�

Dursak,� "Yürü!";� yürüsek� "Ko�!"� diyerek� ça�lar

öncesinden�renk�veren�çiçek!�Hat�ran�önünde�sayg�yla�e�i-

liyoruz.�Rahat�uyu!�Ruhun,��ad�olsun.

Ceren�Reyhan�YILDIZAY�-�12/H

“Ata’ya�Veda”�konulu�Kompozisyon�Yar��mas��
�stanbul��l�Birincisi�-�Kas�m���2016
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“DİLİMİZ KİMLİĞİMİZDİR”
“D�L�M�Z�K�ML���M�ZD�R’’ temas�yla�Cumhurba�kan�m�z

Say�n�Recep�Tayyip�ERDO�AN’�n�yüksek�himayelerinde�2017�y�-
l� ‘’TÜRK�D�L��YILI’’olarak�ilan�edilmi�tir.�

Bu�kapsamda;�günümüz��air,�yazar,�gazeteci,�TV�programc�s�,�hu-
kukçu�‘’dil�mimar�m�z’’�Yavuz�Bülent�BÂK�LER’i,��D�L�BAY-
RAMI (26�Eylül�1932,Türk�Dil�Kurumu’nun�kurulu�u)�etkinlikleri
çerçevesinde�okulumuza�davet�ettik.

Bu�kapsamda;�dünyan�n�en�zengin�dillerinden�biri�ve�milli�kimli-
�imizin� ana� unsuru� olan� TÜRKÇEM�Z’i� korumak,� ya�atmak,
zenginle�tirmek�ve�gelecek�nesillere�güçlü�bir��ekilde�aktarmak�ve
TÜRK�D�L�’ni yerinde,�do�ru,�dil�kurallar�na�uygun,�aç�k�ve�anla-
��l�r�olarak�konu�ma�ve�yazma�becerilerini�geli�tirmek�amac�yla,�biz-
lere�ayd�nlat�c��bilgiler�sundu.

“Söyle�i’nin�ard�ndan�BÂK�LER,�kitaplar�n� ö�renci�ve�ö�ret-
menlerimize�imzalad�.

TÜRKÇEM�Z�N�SES�BAYRAKLARINDAN�

YAVUZ�BÜLENT�BÂK�LER’LE�MÜLAKAT

Kas�m�2017�‘de,�davetimize�icabet�eden�Yavuz�Bülent�BAK�LER,
ö�rencilerimizin�sorular�n�,�ak�c� üslubuyla�içtenlikle�cevaplad�.
•�Yaz��hayat�na�ne�zaman�ba�lad�n�z?
Sanat�hayat�na�mahalli�dergi�ve�gazetelerde�yay�mlanan�manzu-

melerle�ba�lad�m.Liseden�mezun�oldu�um�y�l�(1953)�‘’TÜRK�SA-
NATI’’dergisinde�ilk��iirim�yay�nland�.Ankara�Hukuk�Fakültesi’nde
okudu�um� y�llarda�KOPUZ dergisinin� yay�n� toplulu�una� kat�l-
d�m.Daha�sonra�ORKUNdergisinin�Yay�n�Müdürü�oldum.1964’ten
sonra��iirlerimi,�H�SAR�dergisinde�yay�mlad�m.�Ayr�ca�H�SARCI-
LAR ekolüne�mensubum.�Özellikle�H�SAR,�ORKUN,�KOPUZ,
TÜRK�EDEB�YATI dergilerinde�yaz��ve��iirlerim�yay�mland�.

Edebiyat�dünyas�na�önce��air�olarak�ba�lad�m.1980’den�sonra�‘’ne-
sir’’ler�ve�bilhassa�‘’Seyahat�Yaz�lar�’’�da�yazmaya�ba�lad�m.Daha
sonra�yine�a��rl�kl��olarak��iir�yazmaya�devam�ettim.�u�günlerde�‘’OS-
MAN�SERDENGEÇT�;�GELD�,�GEÇT�’’ve�‘’VAY�BA�IMA
GELENLER’’�adl��eserlerim�de�yay�na�haz�rlan�yor.�Toplam�26�ta-
ne�kitab�m�var.
•�Bir�milleti�‘’millet’’�yapan�unsurlar�n�ba��nda�dil,�din,�ülkü,�ta-

rih�vb.�birli�i�gelmektedir.Sizce�‘’milleti�millet�yapan’’�en�önemli�bir-
lik�hangisidir?

�üphesiz��‘’�dil�birli�i’’�dir.Dil,�dinden�daha�mühimdir.Dil�olmazsa,
dini�anlatmam�z�da�mümkün�de�ildir.

Üniversite�ö�rencilerinin�%�30’undan�fazlas��ders�kitab��d���nda�her-
hangi�bir�kitaba�el�sürmemektedir.Üniversitede�okuyan�gençlerin�ilk-
okul�ve�lisede�gördükleri�dil�derslerini�tekrar�almalar�,çok�yanl���ve
ac�d�r.

Türkiye’de�65�bin�ki�iye�bir�kütüphane�dü�mektedir.Ne�yaz�k�ki,
evlerimiz�kitaps�z�ve�kütüphanesizdir.Bir�zamanlar�biz�Kitab’� üze-
rine�yemin�eden�bir�millettik.Türkiye’nin�gerilemesi�her�iki�manada
da�Kitab’�m�za�uzak�kalmam�zdand�r.�Yap�lacak�tek��ey�milleti,�oku-
makla� bar��t�rmakt�r.Bat�’da� kitap,� bir� insan�n� ihtiyaç� listesinde
12.s�rada,�Türkiye’de�ise�128.s�radadad�r.�Sanki�bu�milletin�kitab��olan
KUR’AN, ‘’OKU!’’�de�il�de,�‘’OKUMA!’’�emri�ile�ba�l�yor.

Türk�kad�n�n�n,k�z�n�n�kitaba,�kütüphaneye�tahammülü�yoktur.O
bak�mdan�evlendiklerinde,�baba�evinden�koca�evine�bir,�bazen�iki�kam-
yon�çeyizle�giden�k�zlar�m�z,�beraberlerinde�sadece�bir�Kitap�ile�gi-
derler.Onu�da,�alfabesini�bilmedikleri�için�okuyamazlar.
•�Orhun�Abideler’nde�(8.yüzy�l)�Bilge�Ka�an;�Göktürkler’in�el-

li�y�l�Çin�esaretinde�kal��lar�n��kendi�dillerini,�törelerini,�benlikle-
rini�unutmalar�na�ba�l�yor.�(Türkçe�isimleri�b�rak�p�Çince�isimler
almalar�n�,�Çinlilerin�tatl��sözlerine,�ipekli�hediyelerine�kanmala-
r�n��ele�tiriyor.�Dil-Kültür,�‘’Dil-Millet’’�münasebetlerini�göz�önün-
de�bulundurursak�tarihte�dilini,�benli�ini�unutup,�kimli�ini�kaybeden
ba�ka�toplumlar/�milletler�var�m�d�r?

“Dilini�kaybeden�milletler,�istiklallerini�de�kaybeder.’’�Bu�hu-
susla�ilgili�çok�çarp�c��bir�örnek�‘’AVUSTRALYA’DA��NG�L�Z-
LE�EN�TÜRKLER’’dir.

Türkçe,�bizim�varl�k�sebebimizdir.�Dirli�imiz,�birli�imiz,�geçmi-

Yavuz Bülent BAKİLER ile

2017�y�l� ülkemiz�çap�nda�yine�‘’TÜRK�D�L��YILI’’ olarak
ilan�edilmi�,�bu�kapsamda�‘’Milli�E�itim�Bakanl���’’�ve�‘’Türk
Dil�Kurumu’’�i�birli�inde�Ortaö�retim�ö�rencilerine�yönelik�‘D�-
L�M�Z��K�ML���M�ZD�R’�’konulu�‘’Türkçe’yi�Do�ru�ve

Güzel�Kullanma’’deneme�yar��mas�nda,�lisemiz�ö�rencilerin-
den�Abdullah�Emirhan�DEM�R�(10/E),�ilçe�çap�nda�ikincili�e�la-
y�k�görülmü�tür.
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�imiz,�gelece�imiz�dilimize�ba�l�d�r.Dilini�unutan�bir�millet,�kaybol-
mu�lar�listesinde�kupkuru�bir�isim�olarak�kal�r.

Türkçe�neden�bizim�varl�k�sebebimiz?�Millet�hayat�m�zda�dil�ne-
den�çok�önemli?�Bunu�iki�mühim�olayla�dikkatinize�sunmak�istiyo-
rum:�Bir�süre�önce�Avustralya’ya�gittim.�Avustralya,�Türkiye’den�on
kere�daha�büyük�bir�ülke.�Nüfusu�ise�sadece�18�milyon�300�bin�civa-
r�nda.�Topra��n�ye�iliyle�denizin�mavisi�adeta�koyun�koyuna,�ama�ül-
kenin�iç�k�s�mlar��bitmez�tükenmez�çöllerle�kapl�.�Yani�Avustralya’n�n
do�usundan�bat�s�na�gitmek�istediniz�mi,�yolunuz�kum�çöllerinden�ge-
çecektir.�Bu�çöllerde�ülkenin�yerli�halk��olan�Aborjinler�ya��yor.

�ngilizler�el�koyduklar� ülkenin�do�usundan�bat�s�na,�kuze-
yinden�güneyine�nas�l�gidip�gelsinler?�Aborjin sald�r�lar�ndan�nas�l�kur-
tulsunlar?��ngilizler�Sultan�2.Abdülhamit�Han’a ba�vurarak�yard�m
istemi�ler.�Abdülhamit�Han�da,�Afganistan’da�ya�ayan�Türkmenlerden
bir�grubu,�bir�fermanla�Avus-
tralya’ya�göndertmi�.�Türk-
menler develeriyle� ç�k�p
gitmi�ler.�Bir�süre�çölde�ta-
��mac�l�k� i�leriyle� u�ra�-
m��lar.�Sonra��ehirlere�yer-
le�ip�kalm��lar�ve�zamanla
kaybolup�gitmi�ler.�Çünkü
Türkmenler,kendi�ana�dil-
lerini�b�rak�p��ngilizce�ko-
nu�maya�ba�lam��lar.�Son-
ra�dinlerini�de�de�i�tirip�H�-
ristiyan�olmu�lar.�Türkçeyi
unutunca� dinlerinden� de
kopmu�lar.

Bugün�Avustralya�çöllerinde�ba��bo��dola�an��sahipsiz�develerin�1867
y�l�nda�Afganistan’dan�göçen�Türkmenlere�ait�oldu�unu�söylüyorlar.

Avustralya’da� ikinci� TÜRK� göçü 1893� y�l�nda� olmu�.� �stan-
bul’dan�HÜSEY�N�ÂRÂ�EFEND�,363�ki�ilik�bir�grupla�Avustral-
ya’ya��gelmi�.�Zamanla�onlar�da��dillerini�terk�ederek��ngilizce�ko-
nu�maya�ba�lam��lar.Hüseyin�Ara�Efendinin torunlar��zamanla�Al-
bert,�Cindy�,Peter�,Sara�,James gibi�isimler�alm��lar.
Dilimizi�kaybedince,�unutunca�Müslümanl�ktan da�kopuyoruz,

sonra�geleneklerimizi,�göreneklerimizi�bir�tarafa�b�rak�yoruz.�Sonra�ta-
rih��uurundan�uzakla��yoruz�ve�kendi�kökümüze�yabanc�la��yoruz.�Ya-
ni�Türkçeyi�unutmak�Türklükten�ve��slamiyet’ten�kopmakdemektir.
•�Sizi,�Türkçemizin�incelikleri�ve�güzelliklerine�vak�f�‘kuvvetli�bir

hatip’�olarak�tan�yoruz.�Ak�c� üslubunuzun�s�rr��nedir?��
Benim�hukuk�Fakültesine�kaydoldu�um�y�llara�kadar�irticalen�ko-

nu�ma�kabiliyetim�yoktu.�Hiç�abartmadan�söylüyorum:�fakültenin�bi-
rinci�s�n�f�ndayken�bir�topluluk�önünde�sadece�be��dakika�konu�mam,
�stanbul�bo�az�n�,�hem�de�denizin�alt�ndan�yüzerek�kar���tarafa�geç-
mek�gibi�imkans�z�bir�i�ti.�Neden�konu�amad���m��do�rusu�bilmiyordum.
Bir�gün�elime�bir�dergide�yer�alan�Nam�k�KEMAL’in bir�yaz�s��eli-
me�geçti.�Onu�dikkatlice�okuyunca,�üstümdeki�bütün�karanl�klar�da-
��lmaya�ba�lad�.�N.KEMAL diyordu�ki:�‘Dünyan�n�her�taraf�nda
oldu�u�gibi,�bizde�de�insanlar,�kelimelerle�dü�ünür,�kelimelerle�ko-

nu�ur.�Haf�zas�nda�yeteri�kadar�kelime�bulunmayan�ki�iler,�ön-

ce�ellerine�ald�klar��bir�kitab��okuyup�anlayamazlar.�Sonra,�kar-

��s�nda�konu�an�bir�kimsenin�söylediklerini�kavrayamazlar.�Os-

manl��Devletinin�önce�duraklamas�,�sonra�gerilemeye�ba�lamas�,

Türkçemizdeki�zay�fl�ktan�do�mu�tur.�Bat�’n�n�ilerlemesi�dü�ünce

kabiliyetlerinin�zenginli�indendir.’
N.KEMAL’i dikkatli�okuyunca�anlad�m�ki;�benim�topluluk�önün-

de�irticalen�be��dakika�konu�amamam,�haf�zamdaki�kelime�say�s�n�n

azl���ndand�r.
Daha�sonra�karar�vererek�ben�de�çok�kitap�okumaya�ba�lad�m.�Öy-

le�zamanlar�oluyordu�ki�hiç�yerimden�kalkmadan�7-8�saat�kitap�oku-
yordum�ve�bu�arada�kelime�dünyam�n�zenginle�ti�ini�gördüm.�Bunun
yan��s�ra�iyi�konu�an�hatipleri�örnek�alarak�onlar�n�hitabetlerine�dik-
kat�ettim.��imdi�ben�bir�topluluk�kar��s�nda�be��saat�hiç�durmadan�‘Eee,
�ey,�yani…’�kelimelerini�kullanmadan�konu�abilirim.�‘Bir�insan�n�ze-
kas�,�bildi�i�kelime�say�s�yla�orant�l�d�r.’�der,�N.KEMAL.
•�Ö�rencilik�y�llar�n�za�dair�sizde�iz�b�rakan�bir�an�n�z��anlat�r�m�-

s�n�z?
Ben�ortaokul�son�s�n�ftayken�resim�ö�retmenimizin�bir�aç�klama-

s�n�,�bir�ikaz�n��dinledim:
Ö�retmen�‘bir�Türkle�bir�Avrupal�n�n�aras�nda�nas�l�bir�fark�vard�r?’

sorusunu�sordu.�Ben�s�n�f�n�en�zavall�,�en�p�s�r�k�talebelerinden�biriy-
dim.�Arkada�lar�m�sorunun
cevab�n��vermek�için�adeta
birbirleriyle�yar��a�girdiler.
Hepsi� kanaatini� söyledi:
‘TÜRK�M�LLET��KAH-

RAMANDIR’,� ‘TÜRK

M�LLET��VATANPER-

VERD�R’,�‘TÜRK�M�L-

LET�� M�SAF�RPER-

VERD�R’… Ne�söyledi-
lerse�hepsini�susturdu,�hep-
sinin�cevab�n�n�sonunu�bi-
le�getirmedi.�Do�rusu�ben
de�merak�ettim:�‘Nedir�bir

Avrupal�yla�Türk�aras�ndaki
fark?’�diye.�Dün�gibi�hat�rl�yorum:�hocam�n�cevab��hayat�m��alt�üst�et-
ti.�Size�de�faydas��olur�diye�anlat�yorum.�Ö�retmen�cebinden�kalemini
ç�kard�,�bize�gösterdi.�Dedi�ki:�‘Çocuklar,�bu�kalemi�bir�demir�par-
ças��olarak�dü�ünün.�Bir�Türk’ü�ve�bir�Avrupal�y��kar��n�za�al�r-

san�z�ve�bu�demir�parças�n�n�onlara�göstererek�derseniz�ki�,’’Bu

demir�yürür�mü?’’Türk�gülmeye�ba�lar:’’Bu��gün�sol�taraf�ndan

kalkt�n�galiba,babal�k!�Demir�yürür�mü�hiç?��Bunun�can��yok�ki,

yürümez.’’�der.�Ama�Bat�l��der�ki,�‘’Ben�bu�demiri�otomobil�yapar�m,
üstüne�binerim�ve�ben�bu�demiri�yollarda�yürütürüm.’’der.�On-
lara��sorars�n�z�:’’Bu�demir�yüzer�mi?’’Türk��ba��rmaya�ba�lar:’’Tahta
olsa�anlar�m,ama�demiri�suya�koyar�koymaz�demir�batar,yüz-

mez.’’der.�Avrupal��ise�‘Ben�bu��demirden�gemi�yapar�m�ve�bu�de-
miri� deryalarda� yüzdürürüm.’’der� ve� yapar.� Çocuklar� !� Bir
Türk’e�ve�bir�Avrupal�’ya�bu�demiri�gösterip�sorars�n�z:�‘’Bu�de-

mir�uçar�m�?�‘’ Türk�gelir�ve�yakan�za�yap���r.�Der�ki�‘’Demir�hiç
uçar�m�?’’�Avrupal��der�ki�‘’�Ben�bu�demiri,�uçak�yapar�m�ve�uçu-
rurum.’’

��te,�bizim�Avrupa’dan�geri�kal���m�z�n�ba�l�ca�sebebi�budur.�Bat�,
akl�n�� kullan�r,� biz� akl�m�z�� kullanamay�z.� Bütün� samimiyetimle
söylüyorum�ki�hoca,�sözünü�bitirdikten�sonra�bizi�bir�manzaray� çiz-
mekle�vazifelendirdi.�Herkes�bir��eyler�çizmeye�ba�lad�.�Soru,�benim
akl�ma�tak�ld��kald�.�‘’Türk’ün�akl�,�Avrupal�’n�n�akl�ndan�daha�m�
az?’’diye�dü�ündüm.�Eve�gelip�ansiklopedilere�bakt�m;�ö�rendi�ime
göre,�Türk’ün�akl�yla�Avrupal�’n�n�aras�nda�fark�yoktu.�Ama�an-
lad�m�ki�Avrupal�,�akl�n��kullanmay��biliyor,�Türk�ise�bilmiyor.�

•�Sizinle,�BAK�LER soyad�n�za�lay�k�“Bâki�kalan�bu�kubbede,
bir�ho��sada�imi�”(Baki) sözüne�istinaden�bir�“ho��sada”�”ho��soh-
bet”� gerçekle�tirdik.�

Dilinize,�eme�inize�sa�l�k!�Çok�te�ekkür�ederiz.

Söyleşimiz...

Söyleşimize destek veren Öğretmenlerimiz Fatma DEMİRKAYA ve Gülizar AKAGÜNDÜZ’e teşekkür ediyoruz.



Sanat�toplumda�önemli�bir�yeri�olan�ba�l�ca�kül-
türel�ö�elerden�biridir.�Bunun�en�bariz�sebeple-
rinden�biri�sanat�n�oda��n�n�insan�ruhu�olmas�d�r.
�nsan�n�ruhuna�hitap�ederek�ona�güzel�duygular
a��lamak�amac�ndad�r�sanat.�Bu�durum�onun�çe-
�itlili�ini�de�getirir�zira�insanlar�n�güzel�buldu�u
eserler�daima�ayn��de�ildir.�Kimileri�mecazlarla
dolu�bir��iiri�severken,�bir�ba�kas��sözleri�tek�an-
lamla�s�n�rlayan,ölçüsüz�bir�metinde�sanat��bula-
bilir.�Sanat�ferdin�kendisi�için�var�oldu�undan�sa-
natç��onu�kendi�ruh�özellikleriyle�sar�p�sarmalar.
Onunla�ayn��sanat�zevkine�sahip�olanlar�da�onun
sanat�n��be�enir�ve�takip�eder.�

Fertlerde�oldu�u�gibi�milletlerde�de�sanat�an-
lay����farkl�l�k�gösterir.�Milletlerin�güzel�buldu�u
eserler�farkl��olabilir.�Bozk�rda�ya�ayan�biri�sa-
nat�nda�atlar�n�ko�turmas�n�,�uçsuz�bucaks�z�düz-
lükte�esen�rüzgâr�n�sesini�ilham�verici�ve�güzel�bu-
lurken,� �irazl�� bir� �air� gül� bahçelerinden,� bos-
tanlardan�ve�ku�lardan�bu�de�eri�al�r.�Nitekim�iki-
si�de�sanat�na�bunlar��yans�t�r.�Sonucunda�ortaya
farkl��güzellikler�ç�kar.Bu�sanatlar��farkl��sanat-

ç�lar�icra�ederken�onlar��da�kendi�hayranlar��takip
eder.�Böylece�milletleri�olu�turan�bireyler�kendi
içlerinde�bu�ortak�yönleriyle�birbirlerine�sar�l�r-
lar.�

Sanat�insanlara�bir�kimlik�kazand�r�r,�bu�da�on-
lar��mesut�k�ld����için�onu�icra�eden�toplulu�a�men-
sup�olmaktan�gurur�duyarlar.�Kimliklerini�böylece
sa�lamla�t�r�r,� kendilerinden� emin� olurlar.An-
cak�kimli�i�olan�toplumlar�ilerlemeye�müsaittir.
Neden,�neyle,�nas�l�var�oldu�una�dair�bir�inanc�
olmayan�fert�nereye,�neyle,�hangi�yoldan�ilerle-
yece�ini�bilmez.�Afrika'da�y�llarca�ba�kalar��ta-
raf�ndan�sömürülen�bir�kabilenin� ilerleme�kay-
dedememesi�gibi�sanat��ve�kültürü�sömürülmü�,
belirli�bir�güzellik�anlay����olmayan�toplum�da�iler-
leme�kaydedemez.�

Sonuç�olarak�bir�milletin�ilerlemesi�için�e�itim
ne� kadar� önemliyse� milletin� kendi� sanat�n�n,
kendi�de�erlerinin�olmas��da�o�kadar�önemlidir.�

Yavuz�Selimhan�KAYCIO�LU�-�10/H

SANAT
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HİSSEDİYOR MUSUN?
�imdi�aya�a�kalk�n�ve�perdeyi�aç�n.�Bak�n�pencereden�d��ar�ya.�Ne�görüyorsunuz?�Bir�do�a�manzaras�

m��var�kar��n�zda�yoksa�katlar�n��sayamad���n�z�beton�y���nlar��m�?�
Tabiat�ana...�Ona�öyle��eyler�borçluyuz�ki:�yemek,�içmek,�nefes�almak...�Peki�ya�biz�ne�yapt�k�tabi-

at�ana�için?�A�açlara�ihanet�ettik�mesela.�Onlar�bize�meyve,�oksijen�verirken�biz�onlar��kestik,�yakt�k,
biçtik.�Peki,�ya�hayvanlar?�Süs�ve�giyim��için�birço�unu�öldürdük.�Do�al�ya�ama�zarar�verdik.�Onlar�
do�al�ya�am�alanlar�ndan�kopard�k.

Kirletti�imiz�sadece�ye�il�de�ildi,�havay��da�kirlettik�mesela.�Ya�am�kayna��m�z�olan�suyu�da.�Ta-
biat�ana�bizim�pisli�imizi�temizlemeye�çal��t�;�biz�daha�da�çok�kirlettik.�Ye�ili,�maviyi,�safl���,�siyaha
boyad�k.

�imdi�dü�ün.�Tabiat�ana�için�bugün�ne�yapt�n?�Hiçbir��ey.��u�an�sen�bunlar��dü�ünürken�bile�kim�bi-
lir�kaç�a�aç�daha�son�nefesini�veriyor.�Hey,�sen�!�Do�a�ölüyor.�Hissetmiyor,�görmüyor�musun?�Dünya
ölüyor.�Sen�de�ölüyorsun.�E�il�de�kulak�ver.�Tabiat�ana�seni�ça��r�yor!

Emrecan�GENÇER�-�10/H



KAHRAMAN TÜRK MİLLETİ...
Her�milleti�niteleyen�sözcükler�vard�r.�Japonlar�çal��-

kanl���,��ngilizler�kurnazl���,��Frans�zlar�romantikli�i,��tal-

yanlar�i�bilirli�i,�Almanlar�disiplinlili�i�ile�an�l�rlar.�Türk

milleti�söz�konusu�oldu�unda�ise�akla�ilk�gelen��“kahra-

manl�k”t�r,�san�r�m.�Yakla��k�2500�y�ld�r�tarih�sahnesinde

yer�alan�milletimiz�için�yi�itlik,�yenilmezlik�ve�kahraman-

l�k,�sava�t���m�z�milletlerin�dahi�ço�u�zaman�bize�uygun�gör-

dükleri�s�fatlard�r.�

Var�olu�undan�bugüne�hep�zorlu�co�rafyalarda�müca-

dele�ile�ayakta�kalmaya�çal��an�Türk�milleti�liderinden�as-

kerine,�kad�n�ndan�erke�ine�say�s�z�kahraman��ba�r�ndan

ç�karm���r.�Mete�Han,�Alparslan,�Fatih�Sultan�Mehmet,�Ulu-

batl��Hasan,�Mustafa�Kemal,�Seyit�Onba��,�Yahya�Çavu�,

Nene�Hatun...

Kahramanl���m�z��kabul�etseler�de�dü�man�dü�manl�k-

tan�bir�an�olsun�vazgeçmemi�tir�esasen.�Modern�zamanlarda

her��eyde�oldu�u�gibi�dü�manl�kta�da�yeni�teknikler�ve�ye-

ni�taktikler�geli�tirmi�lerdir.�Önceleri�sava��meydanlar�n-

da�cephelerde�yürüttükleri�mücadeleleri�için�yeni�dünya�dü-

zeninde�eskisinden�daha�sinsi,�daha�ac�mas�z�yollar�bul-

mu�lard�r.�

20.�Yüzy�l�n�ikinci�yar�s�ndan�itibaren�demokrasi�ve�in-

san�haklar��postuna�bürünen�güçler,�kurulan�düzeni�boz-

ma�kapasitesi�ta��yan�ve�kendilerine�rakip�gördükleri�ülkeleri

kontrol�alt�nda�tutmak�için�yeni�bir�yöntem�geli�tirdiler:�Dar-

be.�Öyle�ya,�kale�d��tan�fethedildi�i�kadar,�içten�de�çöker-

tilebilirdi.�Üstelik,�bu�yol�dü�manl���n�gizlenmesi�için�de�da-

ha�elveri�li�idi.�Halk��airimiz�Ruhsatî’nin�dedi�i�gibi:

Bir�vakte�erdi�ki�bizim�günümüz�;

Koyun�belli�de�il,�kurt�belli�de�il.

…..

Dünyan�n�gidi�i�acayip�oldu�;

Koyun�belli�de�il�kurt�belli�de�il.

Tarihi�yapan�bir�güç�olan�Türk�milleti,�yakla��k�50�y�l-

da�dört�defa�içerisine�yerle�tirilen�hainlerin�darbe�te�eb-

büsüne�maruz�kald�.��lk�üçü�ba�ar�l��olan�bu�senaryo,�15

Temmuz�gecesi�bir�kez�daha�sahne�ald�.�Özü�ayn��olsa�da

di�erlerinden�daha�farkl��ve�daha�yak�c��bir�te�ebbüs�idi�15

Temmuz.�Öncekilerde�do�rudan�elinde�silah�olanlar�n�rol

ald����senaryo�bu�kez�40�y�ll�k�bir�“sözde”�iyilik�hareketi�ta-

raf�ndan�kaleme�al�nm��t�.�Tamamen�Türk�milletinin�ha-

y�rseverlik�duygular�ndan�beslenen�ve�büyüyen�cemaat�bir

terör�örgütüne�dönü�mü��ve�dü�manlar�n�hizmetine�ko-

�ulmu�tu.���nsanlar��as�l�kahreden�de�beyni�y�kanan�bu�te-

röristlerin�kendi�çocuklar��olu�uydu.�Milletin�silah�n��mil-

lete�do�rultmak�sûretiyle�örne�i�görülmemi��bir�kalle�li�e

imza�atan��örgüt,��milletin�iradesini�yok�say�p�yönetimi�ele

geçirmeye�çal��m��t�.�

Dü�man�yeni�yollar�denese�de�kar��s�ndaki�millet�ayn��mil-
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letti.�Hem�bu�kez�Akif’in�i�aret�etti�i�gibi�geçmi�ten�ders�al-

m���bir�millet.

Geçmi�ten�adam�hisse�kaparm��...�Ne�masal��ey!

Be��bin�senelik�k�ssa�yar�m�hisse�mi�verdi?

"Tarih"i��"tekerrür"��diye�tarif�ediyorlar;

Hiç�ibret�al�nsayd�,�tekerrür�mü�ederdi?

Gerçekten,�gelece�ine�bir�kez�daha�kastedildi�i�haberini

duyan�Türk�milletinin�darbecilerin�kar��s�na�dikilmesi�faz-

la�sürmemi�ti.�Sonras��bu�millet�için�s�radan�bir�kahramanl�k

gösterisi�gibiydi.�Tarih�de�i�mi�,�dü�man�de�i�mi��ama�on-

lara�kar���koyan�kahramanlar�de�i�memi�ti.�93�Harbinde

cepheye�ko�an�“onbe�liler”,�onalt��ya��ndaki�Abdullah�Ol-

çok’ta�vücut�bulmu�;��Kurtulu��Sava��nda�ka�n�s�yla�cep-

heye�silah�ta��yan��erife�Bac�,�kamyonuyla�darbeciye�kar-

���koyacak�kahramanlar��ta��yan��erife�Boz�oluvermi�:��“Ça-

nakkale�Geçilmez”�sözü�Bo�aziçi�Köprüsünde�darbeci�as-

kerlere�set�çeken�kahramanlarla�tekrar�anlam�n��bulmu�,

Çanakkale�Sava��nda�bütün�askerleri��ehit�dü�en�57.�Alay,

50��ehit�veren�Gölba���Özel�Harekat�Dairesine�dönü�mü�;

�stanbul’un�fethinde�surlara�dikti�i�bayra���indirtmemek�için

�ehit�dü�en�Ulubatl��Hasan’�n�ruhaniyeti,�kendisine�verilen

“�ehadet”�emrine�“Emredersiniz,�Komutan�m”�deyip�ko�arak

ölüme�giden�Ömer�Halisdemir’in�ruhaniyetine�kar��m��t�.�

Nihayet�gün�a�ard���nda�ülkemizi�i�gale�haz�rlananlar�ve

darbeci�hainler�bir�kez�daha�bu�vatan�n�gerçek�sahiplerini

ö�renmi�lerdi.�Orhan��aik�Gökyay’�n�dedi�i�gibi;

Bu�vatan�topra��n�kara�ba�r�nda

S�rada�lar�gibi�duranlar�nd�r,�

…..

Her�ta���yakut�olan�bu�vatan

Can�verme�s�rr�na�erenlerindir.�

Bugün�itibariyle,�15�Temmuz�tehlikesi�savu�turulmu��ola-

bilir.�Ancak�yeni�15�Temmuz�ac�lar�n�n�ya�anmamas��için

bir�cemaatin�bir�örgüte�nas�l�dönü�tü�ünü�anlamal�y�z.�Dar-

be�te�ebbüsü�ihanetine�kar���milletimizin�kahramanl���n��an-

latt���m�z�kadar,�bu�noktaya�nas�l�gelindi�iyle�ve��yap�lan�ha-

talarla�yüzle�meliyiz.�Çocuklar�m�za�sadece�ö�retim�de�il�e�i-

tim�de�verilmesi�gerekti�ini,�e�itimin�ba�lamas��gerekti�ini

unutmamal�y�z.�Onlara,�okul�ba�ar�s�n�n,�iyi�bir�meslek�edin-

menin�önemli�oldu�unu�ancak�iyi�insan�olman�n�çok�daha

önemli�oldu�unu�a��lamal�y�z.�Dü�man�n�pusuda�bekledi�ini,

bu�yüzden�hiçbir�zaman�onlara�ma�lup�olmamak�için�mil-

letimizle�ve�tarihimizle�ba�lar�n��kopartmamalar��gerekti-

�ini�ö�retmeliyiz.�Avusturyal��komutan�Montecuccoli’nin��u

sözü�hepimize�yol�göstermelidir.�“……Türkler�ölmeyi�bili-

yorlar,�hem�de�iyi�biliyorlar.�Ben�de�ölmeyi�bilen�bir�mille-

tin�yenilmeyece�ini�bilecek�kadar�tecrübeliyim.�…demek�ki

yaln�z�Türkleri�de�il,�onlar�n�tarihini�de�yenmek�laz�m……"�

�stiklal��airimiz�Mehmet�Akif’in���“Allah�bir�daha�bu�mil-

lete��stiklal�Mar���yazd�rmas�n!”�duas�ndan�ilhamla�bitire-

lim:��“Allah�bu�millete�bir�daha�böyle�alçak�bir�ihanet�ya-

�atmas�n,�Allah�hiçbirimizin�akl�n��ba��ndan�al�p�sat�l��a�ç�-

karmas�n”�

“Amin!”�

Selim�Ber�an�SARIO�LU�–�11�/�C�

‘Türkiye’nin�Darbeler�Tarihi�ve�15�Temmuz�Milli��rade�Zaferi’�konulu�
Deneme�Yazma�Yar��mas��Üsküdar��lçe�1.si��-�2017



Millet,�bir�ülke�içerisinde�ya�ayan�insanlar�n�tümü�olarak�tan�mlanabilir.�Peki,
bir�milleti�tek�bir�çat��alt�nda�toplayan,�"vatan"�'��müdafaa�etmemize,�gerekti�in-
de�birlik�olup�azimle�çal��maya�bizi�iten�dürtü�nedir?�

Birlik�ve�beraberlik�kavram�n��sadece�sava��gibi�özel�durumlarda�kullanmak
do�ru�de�ildir.�Bu�kavram�bir�ülke�var�oldu�u�sürece,�her�zaman�için�etkileyici�bir
faktördür�çünkü�millî�dürtüler�toplumun�bar���yla�do�rudan�ba�lant�l�d�r.�Yöne-
timden�memnun�vatanda�lar�dü�ündükleri�görü�ü�savunmaya�daha�isteklidirler.�Tar-
t��maya�aç�k�konu�da�buradan�sonra�geliyor.�Tarihteki�bütün�devletler,�iyi�veya�kö-
tü,�kendilerine�belirli�bir�ideoloji�benimsemi�lerdir�ancak�insanlar�n�yeti�me�tarz-
lar�,�ailevî�görü�leri�ve�ya�ad�klar��ortam�hatta�okuduklar��kitaplar,�kar��la�t�kla-
r��olaylar�bile�siyasî�ideolojilerini�de�i�tirir.�Bu�yüzden�bireylerinin�tamamen�ay-
n��görü�ü�benimsedi�i�bir�devlet�olamaz,�olmas��da�sa�l�kl��olmaz.

Millî�beraberlik,�ortak�bir�hedef�için�hareket�eden�insanlar�n�içlerindeki�ruh-
tur.�Bu�ruhun�kaderi,�bir�devletin�muhte�em�yükseli�i�veya�trajik�çökü�üdür.�Halk
güvende�oldu�unu�hissetti�inde�mutlu�olur.�Bu�güvenlik�yaln�zca�askerî�alanla�il-
gili�de�ildir.�Ekonomik�güvenlik,�sosyal�güvenlik,�bunlardan�yaln�zca�birkaç�d�r.
��te�bu�yüzden��güçlü�bir�devlet�yap�lanmas��halk�n�önünde�durup�onlara�kalkan
olmal�d�r.�Aksi�halde�bir�toplumu�birbirine�ba�layan�zincir�olan�milli�birlik,�be-
raberlik��zamanla��pas�tutar�ve�kaç�n�lmaz��ekilde�k�r�l�r.

Bütün�olmayan�bir�toplum�verimsizdir.�Sanatç�lar,�toplumun�ruhundan�besle-
nir�ve�ilham�al�rlar.�E�er�ortada�bir�"toplum"�yoksa�sanatç��verimli�eserler�ç�ka-
ramaz.�Ç�karsa�bile�de�eri�anla��lmaz.�Sadece�kültürel�etkileri�de�yoktur�millî�az-
min.�Askerî�ve�ekonomik�aç�dan�bakarsan�z�göreceksiniz�ki�beraber�çal��maya�is-
tekli�olmayan�bir�toplum�üretim�yapamaz,�askerî�moral�her�zaman�dü�ük�olur.�Bu-
na�en�iyi�örnek�Konfüçyüs'tür.�Çin�kar���k�bir�siyasî�tarih�ya�am��t�r.�Sürekli�par-
çalanm���ve�devlet�el�de�i�tirmi�tir.�Konfüçyüs'ün�sosyal�nitelikli�teorileri�halk�n
moralini�ve�millî�beraberlik�ruhunu�geli�tirmi�tir.

Halk�her�zaman�bir�bütündür�ve�bir�bütün�olarak�kalmal�d�r.�Bu�bütünlük�mil-
lî�irade�ile�dik�durur,�ne�olursa�olsun...

A.�Serhan�BA�DEM�RC��-�10/H
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�nsan�geli�ti.�Milyarlarca�insan,�dünyaya�egemen�olarak�geli�ti.�Ken-
dileri�birbirlerine�kar���bar����sa�larken�geride�kalan�her��eyin�en�büyük
canl��dü�man��oldu.

Pek�çok�hayvan�n�neslinin�tükeni�i,�dünyan�n�dengesinin�içten�bo-
zulu�u,�bitkilerin�yeti�mesinin�engelleni�i…�Hep�insan�n�i�i.�Önce�yok
eder,�sonra�geri�getirmek�için�çal���r�insan.�Yok�olmas�na�neden�oldu-
�u�bakterileri�yeniden�ke�fetmeye�çal���r�insan.�Var�olan��bulmak�onun
geli�mi�li�idir;�o�var�etmez,�var�etti�ini�de�ço�u�kez�bir�ba�kas��be�enmez.

Tarihin�en�karanl�k�dönemlerinden�itibaren�hayatta�kalmaya�çal���rken
ne�bulduysa�kulland��bu�canl�.�Elinde�var�olan��kulland�,�bitme�ihtima-
li�yoktu�çünkü.�Geçen�zamanla�birlikte�daha�çok�üredi,�daha�çok�har-
cad�.�Farkl���eyler�arad�.�Dünyaya�pek�az�ki�i�önem�verdi.�Nüfusu�h�z-
la�artm���olan�toplum�için�rahatça�hayatta�kalmak�d���nda�öncelik�yok-
tu.��stedikleri��eyler�ihtiyaçlar�ndan�fazlayd�.�Onlar�n�ya�am�,�hak�ettikleri
ya�amlar�de�ildi.�Onlar�ya�amak�için�çabalard��bir�zamanlar�art�k�bir�ba�-
kas�n�n�eme�i�sonucunda�kolayl�kla�doyuruyor�kendini�insan.

Kendisinden�faydalan�rken�bir�yandan�da�zarar�verdi�i�dünya�ancak
çok�kötü�durumda�olup�da�ona�yarar�sa�layamad���nda�insan�n�umrunda
oldu.�Günümüzde�ise�ondan�istediklerini�almaya�devam�etmek�için�mil-
yarlarca�insanda�fark�ndal�k�sa�lamaya�çal���yorlar.�Hatta�kaynaklar�-
n��tükettikleri�dünya�yerine�farkl��bir�gezegende�ya�ama�hayali�kuruyorlar.

Bencillikleri�yüzünden�kirlettikleri,�tükettikleri�do�ay��düzeltmeden
gidemezler�asla.�Gördükleri�güzelliklere�hayran�kalabiliyorlarsa,�hay-
ran�kal�nacak�güzellikler�de�yapmal�lar.�����������������

Sedef�ILICA�-�10/H

GELİŞİM 
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�lk�defa�yurtd���na�ç�kacakt�m.�Pasaport�ve�vi-
ze�i�lemlerini�hallettikten�sonra�biletimi�ald�m,�o�gü-
nün�gelmesini�bekledim.�Sonunda�bekledi�im�gün
gelmi�ti.� Bavulumu� haz�rlay�p� yola� ç�kt�m.� Ha-
vaalan�na�tam�zaman�nda�vard�m�ve�uça�a�bindim.

Uçak�kalk��a�geçti�ve�yolculu�um�ba�lad�.�Her
�ey�çok�güzel�gidiyordu.�Servis�edilen�yemekleri�ye-
dikten�sonra�biraz�uyumaya�karar�verdim.�Bir�sü-
re�sonra�uykuya�dald�m.�Birkaç�saat�uyumu�um,
uyand���mda�yolcular�n�büyük�bir�k�sm��tela�l�yd�.
Yan�mda� oturan� bayana� ne� oldu�unu� sordum.
"Uça��n�sa��kanad�nda�bir�ar�za�ç�kt�."�dedi.�Bunun
üzerine�ben�de�tela�a�kap�ld�m.�Havan�n�rüzgârl��ve
ya���l��olmas��pilotlar�n�i�ini�zorla�t�r�yordu.�Uçak
dengeli�uçam�yordu.�Bir�sa�a,�bir�sola�süzülüyor-
du.�Birkaç�dakika�daha�böyle�uçmaya�devam�ettikten
sonra�bir�da��n�yamac�na�çarpt�.�Gerisini�hat�rla-
m�yorum.�

Gözümü�açt���mda�uçak�paramparça�olmu�tu.
Bulundu�um�bölümde�bulunan� �herkes�ölmü�tü.

Korktum,�tela�land�m.�Kemerimi�ç�kar�p�uça��n�ba�-
ka�bölümlerinde�ya�ayan�var�m�,�diye�bak�nd�m.�Bir-
kaç�ki�iye�rastlad�m.��kisi�a��r�yaral�yd��ve�çok�kan
kaybediyorlard�.�T�bbî�malzemeler�olmad���ndan�iki-
si�de�dakikalar�içerisinde�hayat�n��kaybetti.

Geriye�benimle�beraber�üç�kazazede�kald�.�On-
larla�birlikte�etrafta�ya�ayan�birileri�var�m�,�diye�ba-
k�nd�k�ama�kimseyi�bulamad�k.�Kendimize�bar�-
nacak�bir�yer�yapt�k�çünkü�etrafta�vah�i�hayvanlar
olabilirdi.�Hava�çok�so�uktu�ve�yiyecek�hiçbir��e-
yimiz��yoktu.�So�uktan�korunmak�için�ate��yakt�k
fakat�yiyecek�bulamad���m�z�için�günlerce�aç�kal-
d�k.�Kazazedelerden�birinin�günün�belirli�saatlerinde
gözden�kayboldu�unu�ve�bir�süre�geri�dönmedi�i-
ni�fark�ettim.

�lkten�bunun,�onun�tuvalet�ihtiyac�n��kar��lamak
için�oldu�unu�sanm��t�m�yine�de��üphelerim�var-
d�.�Bir�gün�yine��gözden�kayboldu�u�s�rada��üp-
helerim�beni�harekete�geçirdi�ve�onu�gizlice�takip
ettim.�So�uk�hava�ve�açl�k�yüzünden�yorgundum.

HAYATTA KALMAK İÇİN   
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Kar��e�eleyip�içinden�bir�bisküvi�ç�kard���n��gör-
düm.� Yorgunlu�uma� ra�men� güldüm.� Göz-
lerden�bu�kadar��rak�bir�yeri�seçmi�ti�fakat�göz-
den� kayboldu�unda� �üphe� çekece�ini� ak�l
edememi�ti.�Yüz�ifadem�duygular�mla�birlik-
te� aniden� de�i�ti.�Yeme�ini� bizimle� payla�-
mam��t�.�Ho�,�payla�sa�da�fark�etmezdi.�O�an
dü�ündü�üm�tek��ey�yemekti.�Pay�ma�dü�eni
de�il,�yiyebilece�im�miktar��yemek...

S�rt��dönük�bir��ekilde�e�ilmi�,�bisküvisi-
ni�kemiriyordu.�Kar�n�içinde�daha�fazlas��ol-
du�una�emindim.�Gözlerim�yerde�ta��parçala-
r��arad�.�Gözüme�sivri�bir�ta��kestirdim.�Da-
marlar�mdaki�kan�n�ak���n�n�h�zland���n��his-
sedebiliyordum.�Av�n��izleyen�bir�kaplan�eda-
s�yla�yakla�t�m.�Yapt���m�do�ru�mu,�yanl���m�
bilmiyordum.�Sorgulam�yordum.�Duygu�his-
setmiyordum�fakat��imdi�o�an��tekrar�dü�ün-
dü�ümde� o� an� beynimin� her� zamankinden
daha�dikkatli�çal��t���n��anl�yorum.�Kazazedenin

üstüne�atlad�m.�Yuvarland�k.�Üstüne�ç�kmay�
ba�ard�m.�Sivri�ta��parças�yla�bedeninde�yar�klar
açarak�vah�i�bir�hayvanla�bo�u�mu��süsü�ver-
dim.�Ölmü�tü.�Yemekler�elime�geçmi�ti�fakat
masumiyetim�ellerimin�aras�ndan�kay�p�gitmi�ti.
Öldürdü�üm�kazazedenin�tersine�ak�ll�ca�dav-
ran�p�erzaklar���üphe�çekmeyecek��ekilde�tü-
kettim.�Karn�m�doyuyordu�ancak�kazazedeler
birer�birer�ölüyordu.�Herkes�ölmü�tü.�Kendimle
ba��ba�a�kalm��t�m.�

�imdi� bu� sat�rlar�� yazarken� duydu�um
pi�manl�k,�yüzüme�yak�c��so�uktan�daha�faz-
la� i�liyor.� Hayatta� kalmak� ya�amakla� ayn�
�ey�de�il,�bunu�kesinlikle�söyleyebilirim.�E�er
o�gün�kazazedeyi�öldürmeseydim�belki�ölürdüm
fakat�en�az�ndan�yak�nda�olaca���gibi�kendimi
bir�bo�lu�a�de�il,�maneviyat�n�s�cak�kollar�na
b�rak�rd�m.

Ömer�Ça�r��UTKAN�-��10/H



Sonbahar��seviyordum.�Sonbaharda�ince�giyinmeyi�daha�çok�seviyordum.
Otobüs�dura��nda�otururken�küçük�ya�mur�damlalar��yüzüme�çarp�yordu.
Hiç�makyaj�yapmam��t�m,�burnumun�k�zard���n��hissediyordum.�Yolun�kar-
��s�ndaki�a�açtan�bir�kurumu��yaprak�daha�dü�tü.�Etraf,�rüzgâr�n�tatl��me-
lodisini�duyabilece�im�kadar�sessizdi.�Belli�belirsiz�gülümsedim.�As�l�hu-
zuru�bulmu�tum:�hüzünlü�bir�sonbahar�sabah�.�

Otobüs�önümde�durdu.��imdi�biraz�gergindim�ancak�rahat�görünmeye�ça-
l��arak�bindim.�Her�zamanki�kahvecide�inecektim.�Yollar,�hafifçe�ya�an�ya�-
murdan�dolay��bo�tu�ve�yolculuk�yar�m�saat�sürdü.�Hava�so�uk�olmas�na
ra�men,�kahvecinin�ç�ng�rakl��kap�s�n��açt���m�an�içerideki�s�cakl�k�yüzü-
me�çarpt�.��çerisi�buram�buram�kahve�kokuyordu.�Beni�terasta�bekledi�in-
den�emindim.�Yava��ad�mlarla�kasaya�gidip�su�ald�m.�Ac��ve�s�cak�kahve-
lerden�nefret�ederdim.�Bu�havada�so�uk�kahve�de�alamazd�m.�

Terasa�ç�kt�m.�Yeni�dinen�ya�murun�so�u�u,�kar��mdaki�uçsuz�bucak-
s�z�denizin�rüzgâr�yla�bir�olup�saçlar�m��uçu�turdu.�Sonra�gözüm,�bana�yan
dönmü��oturan�adama�tak�ld�.�Bo�az�ma�bir�yumru�oturdu.�Bugün�ölüm�gü-
nüm.�

Kar��s�ndaki�sandalyeyi�çekerek�oturdum.�Gülümsedi.�Can�m��yakma-
s�na�ra�men,�gülü�ü�hiç�bitmesin�istedim.�"Neden?"�diye�sordum.�Neden
beni�sevmedi,�neden�geldi�ve�neden�gidiyor?�Her�yere�çekilebilirdi�sordu-
�um�bu�soru.�O�da�bunun�fark�nda�ki�soruma�cevap�vermedi.�"Bir��eyler..."
dedi.�Devam�etmesini�istiyor�ancak�deli�gibi�korkuyordum.�"�kimiz�de�ha-
tal�y�z.�Bir��eyler�çok�çabuk�olup�bitti.�Böyle�olmas��en�do�rusu.�Seninle
bir�m�knat�s�gibiyiz�ancak�bir�çekiyor,�bir�itiyoruz�birbirimizi.�Benim�için
benzerlik�önemlidir,�bilirsin.�Mesela�ac��kahve�sevmiyorsun.�Bense�dü�ü-
nünce�bile�mutlu�oluyorum.�Sonra�s�cak�kahve�bo�az�mdan�geçiyor�ve�gö-
zümün�önüne�so�uk�kahveden�k�zaran�ellerin�geliyor.�Her��ey�bozuluyor.
Sayamayaca��m�kadar�çok�olan�farkl�l�klar�m�z�itiyor�birbirimizden�bizi.�Bil-
medi�in,�anlamad���n�bir��eyler�var�Sara.�Ben�asl�nda�seninle�hiç�de�ildim."�

Hakl�yd�,�sustum.�Benim�hayat�m��Özgür�ba�latt��ve�beni�Özgür�ya�at-
t�.�Bunlar��ona�anlatmaya�çal��mayacakt�m.�Aynaya�bakt���mda�"Harikas�n
Sara!"�dedi�im�benli�imi�onun�önünde�küçük�dü�ürmeyecektim.�"Umar�m
yeni�hayat�nda�ve�yeni�a�k�nda�her��ey�çok�güzel�olur�Özgür.��steseydin,�kah-
venden��s�nan�ellerinle,�kahvemden�so�uyan�ellerimi��s�tabilirdin.�Bu�yüz-
den�sana�'dur'�diyemem.�Benim�ya�amam��sa�lad���n�o�k�sa�zaman�dilimi,
senin�için�çabuk�unutulan�bir��ey�olsa�da�ben�asla�unutmayaca��m.�Kendi-
ne�iyi�bak."�dedim.�Birlikte�baksak�ke�ke�ancak�sorun�de�ildi�benim�için.
Oturdu�um�yerden�kalkarken�masas�na�atk�m��b�rakt�m.�"Kaybetmi�tin,�gü-
zelce�kullan."�dedim.

10/H’den�Bir�Ö�rencimiz

SONBAHAR ve O 
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�airimiz�11�Haziran�1923’te�do�mu�tur.�As�l�ad��Halit�Özdemir�Arun’dur
ancak�bu�yaz�y��biyografi�olarak�yazmayaca��m.�Sadece�kendisinden�ne-
den�bu�kadar�etkilendi�imi�ve�ne�kadar�ba�ar�l��oldu�unu�aç�klamak�iste-
dim.�

�lk�ve�orta�ö�retimini�Galatasaray�Lisesi’nde�yapt�.�1942�y�l�nda�ise�Ka-
bata��Erkek�Lisesi’nden�mezun�oldu.

Seneler�önce�bir�arkada��m�sayesinde�tan�d�m�kendisini.�Ço�umuzun�bil-
di�i�“Lavinia’’�idi�ilk�okudu�um��iiri.�Sonra�bu��iirin�bir�hikâyesi�oldu�u-
nu�ö�rendim.��air��iirini�okul�y�llar�nda�â��k�oldu�u�bir�k�za�olan�a�k�n��an-
latmak�için�yazm��t�r�ve�Lavinia��ayn��zamanda�ölüm�çiçe�i�olarak�da�bi-
linir.��iiri�yazd�ktan�sonra�yar��maya�göndermeye�karar�ve-
rir�Özdemir�Asaf.��iir�çok�be�enilir�ve��air�yap�lan�ya-
r��may��kazan�r.�Salonda��airden��iiri�okumas��rica�edi-
lir�ve�geri�çevirmez�teklifi��air.�Ancak�bu�salonda��ii-
ri�yazd�ran�kad�n�da�bulunmaktad�r�ve�o�s�rada�sa-
lonu�terk�etti�i�söylenir.�Bu�kad�n�Mevhibe�Mezi-
yet�Beyat’t�r.�Ancak�Mevhibe’nin�kalbinde�Edip
Hakk��Köseo�lu�vard�r.�Yani�Özdemir�Asaf’�n�bu
a�k��kar��l�ks�z�ve�bir�o�kadar�da�umutsuzdur.�

Böylesine�güzel�kalpli�bir�adam�Özdemir�Asaf.�Na-
s�l�büyük�bir��air�gözümde�anlatamam.�Her��iiri�pek�çok
anlam�bar�nd�r�r�kalbimde.�En�çok�sevdi�im��iirlerinden
biri�‘Mum�Aleviyle�Oynayan�Kedinin�Öyküsü’�benim�için.
Öylesine�ince,�öylesine�yüre�e�i�leyen�dizeleri�var�ki!�Bunca�kelimeyi�bu
kadar�anlaml��ve�iç�içe�kullanmak�büyük�bir�bilgi�ve�yetenek�ister�do�ru-
su.�Beni�büyüleyen�tek�yan��bu�de�il�tabii�ki.�Baz���iirleri�ne�kadar�sevgi
dolu�ve�yürek��s�tansa�baz���iirleri�de�bir�o�kadar�gerçekçidir.�Örne�in�yi-
ne�en�be�endi�im��iirlerinden�biri�olan�‘Su’.�Çok�k�sa�gibi�görünen�bu��i-
ir,�bizi�birazc�k�dü�ünmeye�itti�inde�anlatt����mucizevî�anlam��kavramaya
ba�l�yorsunuz.�‘Tablo’�veya�‘Anlam’��iirlerinde�oldu�u�gibi�kelime�oyun-
lar��da�yapar�ancak�bu�konuda�da�öyle�ba�ar�l�d�r�ki�ço�u�zaman�b�rak�n�ilk
kez�okumay��ikinci�kez�okudu�unuz�zaman�bile�anlamakta�zorlan�rs�n�z.�La-
f��çok�uzatmadan�vazgeçilmeyen�olarak�tan�mlad���m�Özdemir�Asaf’�n��i-
irlerinden�biriyle�sonland�r�yorum�bu�yaz�y�.

Ormanlar�dü�ünürdüm,�uyurdum.
Dü�ündü�üm�ormanlarda�kaybolurdum…

Bilmedim�bu�ya�bir�duygunun�korkusu...
Bilmedim�bu�ya�da�bir�korkunun�duygusu

�layda�KÜÇÜKSOLAK�-�10/H
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Belki�de�ihtiyac�m�olan�tek��ey�uyku;
Bitmeyecek�gibi�uzun,
Rüyas�z�kalmayacak�kadar�derin,
Mutlulu�a�ula�abilece�im�kadar�rahat…

Belki�gezmek...
Ayaklar�m�kopana�dek�çok,
Haf�zam�dolana�kadar�de�i�ik�yerlerde

,
Ya�am�anlams�zla�ana�kadar�bo�….

Veya�okumak,�ara�t�rmak…
�nsanl�k�bitene�kadar�pes�etmeden,
Umut�bitene�kadar�azimle,
Kimsesiz�kalana�kadar�hep�birlikte…

Ya�gitmekse�en�iyisi;
Ya�kaybolmaksa,
Ya�da�bamba�ka�hayatlar�ya�amaksa?
Ya�bir�ba��na�durmaksa�uzakta…

Sedef�ILICA�-�10/H

ZORUNLU 
DEVAMLILIK



Merhaba,�sevgili�ben.�Bugün�kendime�dü-
�ünmek�için�güzel�bir�konu�belirledim:�medya.
�u�s�ralar�insanlar�için�büyük�nimet�say�lan�med-
ya�üzerine�yazaca��m.

Hepimizin�bildi�i�üzere�sosyal�medya,�tele-
fon,�bilgisayar�gibi�ileti�im�araçlar��günümüzün
saplant�lar��olmu�tur.�Kimimiz�bloglar�açar�z,
kimimiz�mailler�atar�z,�kimimiz�dizi�izler,�va-
kit�öldürürüz.�D��ardan�bakt���m�zda�müthi��bir
teknoloji�ve�ileti�im�a��n-
day�z�ancak�bana�kal�rsa,
ileti�ime�ne�kadar�yak�nsak
bir� o� kadar� da� ileti�imin
uza��nday�z.� �nsanlar� es-
kiden�birbirleriyle�konu�ur,
top� oynar,� mahallelerde
e�lenirlerdi.��imdi�sohbet
etmek�için�telefona�ihtiyaç
duyuyoruz.� "Telefonum
olmadan�ya�ayamam."�di-
yen�insanlar�tan�yoruzdur�illa.�Halbuki�ileti�im
ça��ndayd�k�biz,�de�il�mi?�O�zaman�neden�in-
sanlarla�ileti�im�kurmakta�güçlük�çeker�olduk?
Kendimizi�sosyal�medyada�be�endirme�iste�i-
miz�neden�ileti�imimizden�daha�önemli�hale�gel-
di?�Arkada�lar,�biz�ileti�im�ça��nda�de�iliz.�Biz
ileti�imsizlik�ça��nday�z.�Ben�arkada��mla�bu-
lu�up�sohbet�etmek�yerine�oturup�dizi�izledi�im,
telefondan�kurtulamad���m�sürece�de�böyle�ka-
laca��m�z�inanc�nday�m.�

Bildi�iniz�gibi�günümüzde�sosyal�medya�fe-
nomenleri� önem� ta��r� bizim� ya��tlar�m�zca.
Herkes�onlar�gibi�videolar�çekmeye�çal���r,�ken-
dini�göstermek�için�u�ra��r.�Bana�kal�rsa�bu�çok
acizce�çünkü�ben�insanlar�n�kendilerini�ne�ka-
dar�göstermeye�çal���rlarsa�o�derece�benlikle-
rinde�kaybolacaklar�na�inan�r�m.�Bu�inanc�m�n

sebebiyse��udur:�Biz�kendimizin�be�enece�i�de-
�il,�ba�kalar�n�n�be�enece�i�ve�imrenip�k�ska-
naca���bir�alg��yarat�yoruz.�Benim�amac�m�sa-
dece�kendimi�göstermek�de�il,�bunu�yan�nda�da
be�endirmek� oluyor.�Kendi� istek� ve� zevkle-
rimden� vazgeçip� insanlar� ne� seviyorsa� onu
yapar�oluyorum.�Yani�kendimi�belki�de�yerin-
de�olmak�istemedi�im�karakter�gibi�olmaya�ve
onun�gibi�davranmaya�zorluyorum.�Çok�üzücü

bütün�bunlar�ve�daha
da� üzücüsü� ben� de
bunun� bir� parças�-
y�m.� Her� sosyal
medya� kullanan
böyledir,�diyemeyiz
ama� kabul� edelim,
ço�umuz� böyleyiz.
Ben� size� ''Sosyal
medya�kullanmaya-
l�m.''� demiyorum.

Tabii�ki�kullanal�m.�E�lenelim,�insanlarla�ko-
nu�al�m,�sohbet�edelim,�gülelim�ama�kendimi-
zi�adamayal�m�onlara.�Yoksa�kendi�benlikleri-
mizden�uzakla�m��,�kendini�be�endirmek�için
ya�ay�p�günler�çürütmü�,�birbirimizin�ayn��in-
sanlar�olaca��z.

Demem�o�ki�sosyal�medyay��kullan�n�ama
onun�sizi�kullanmas�na�izin�vermeyin.�Seni�ben-
den,�beni�ondan,�herkesi�herkesten�farkl��k�lan
birtak�m� özelliklerimiz� var.� Kalplerinizdeki
güzelli�i�kaybedip�ayn�la�may�n.�Her�birey�ken-
dince�özeldir.�Ayn��olmaya�çaba�harcamay�n.
Hepimiz�güzel�insanlar�z.�B�rakal�m�öyle�kal-
s�n,�de�il�mi?

�layda�KÜÇÜKSOLAK�-�10/H

İLETİŞİMSİZLİK ÇAĞI 

29



Rusya’n�n� bozk�rlar�nda� bir� atl�� dörtnala
ilerliyordu.�Yan�nda�ta��d����kâ��t�Rus�çar�ndan
geliyordu�ve�çok�önemliydi.�Zaman�nda
yerine�ula�mas��gerekiyordu.�

Bozk�r�n�so�uk�rüzgârlar��atl�-
n�n�saçlar�n��uçuruyor�ve�yüzüne
bir�kamç��misali�çarp�yordu.�Ye-
ti�meliydi.

Di�er�taraftan�idam�mangas�
da�bo��durmuyor,�son�haz�rl�kla-
r�n�� tamaml�yordu.�Yedi� arkada-
��yla�birlikte�orada�bekleyen�Mihay-
loviç’in�yüzünde�ölüm�korkusunun�izle-
ri�okunuyordu.���te�o�anda�bir�atl�n�n�meydana

girdi�i�görüldü.�
Evet,�o�yedi�mahkûm�affedilmi�,�cezalar�

idamdan� sürgüne� çevrilmi�ti.� Çara
kar���yazd����bir�yaz�dan�dolay��ida-

ma�mahkûm�edilen,�son�anlar�n�
ya�ad���n��dü�ünürken�affedilen
o�yazar�tüm�dünyan�n�tan�d���
Dostoyevski�idi.

XIX.� yüzy�lda� ya�ayan,
eserlerini�Realizm�ak�m�n�n�et-

kisiyle�yazan�sanatç��dünya�ede-
biyat�na� “Suç� ve� Ceza,� Budala,

Karamazov� Karde�ler”� gibi� ölümsüz
eserler�kazand�rm��t�r.

İLGİNÇ HAYAT ÖYKÜSÜYLE
BİR YAZAR: DOSTOYEVSKİ
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1901�y�l�ndan�bu�yana,��sveç�Stockholm'de�bu-
lunan�Nobel�Vakf�'n�n�verdi�i�Nobel�Edebiyat
Ödülü,�uluslararas��bir�ödüldür.�Dünya�çap�nda
üne�sahip�yazarlar�n�yan��s�ra�farkl��kültür�ve�dil-
lerden�tan�nmam���yazarlar�da�ödülü�almaya�hak

kazanm��lard�r.�Madalya,�diploma�ve�para�ödü-
lünden�olu�an�Nobel�Edebiyat�Ödülü,�her�y�l
ekim�ay�nda�aç�klanmaktad�r.�A�a��da�2000�y�-
l�ndan�itibaren�NOBEL�EDEB�YAT�ÖDÜLÜ
alan�yazarlar�n�listesini�görüyorsunuz.�

2017�Edebiyat�Kazuo�Ishiguro�

2016�Edebiyat�Bob�Dylan�

2015�Edebiyat�Svetlana�Alexievich�

2014�Edebiyat�Patrick�Modiano�

2013�Edebiyat�Alice�Munro�

2012�Edebiyat�Mo�Yan�

2011�Edebiyat�Tomas�Tranströmer�

2010�Edebiyat�Mario�Vargas�Llosa�

2009�Edebiyat�Herta�Müller�

2008�Edebiyat�Jean-Marie�Gustave�Le�Clezio�

2007�Edebiyat�Doris�Lessing�

2006�Edebiyat�Orhan�Pamuk�

2005�Edebiyat�Harold�Pinter�

2004�Edebiyat�Elfriede�Jelinek�

2003�Edebiyat�J.M.�Coetzee�

2002�Edebiyat�Imre�Kertesz�

2001�Edebiyat�V.�S.�Naipaul�

2000�Edebiyat�Gao�Xingjian����

Nobel Edebiyat Ödülü
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KARİKATÜRLERLE EDEBİYAT
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TANIDINIZ MI?

1 2 3

4 5 6

7 8

10 11

9

1-�Atilla��lhan

2-�Re�at�Nuri�Güntekin

3-�Cemal�Süreyya

4-�Ay�e�Kulin

5-�Cahit�S�tk��Taranc�

6-�Orhan�Veli�Kan�k

7-�Halikarnas�Bal�kç�s�

8-�Sait�Faik�Abas�yan�k

9-�Kafka
11-�Naz�m�Hikmet 11-�Naz�m�Hikmet

10-�Necip�Faz�l�K�sakürek



EDEBİYAT BULMACASI

SOLDAN�SA�A

1. “Dokuzuncu�Hariciye�Ko�u�u,�Fatih–Harbiye”�romanla-
r�n�n�yazar�.�
2.�Agah�S�rr��Levend’in�bir�roman�.�Ziya�Gökalp’in�mektup
türündeki�eseri,�“...�Mektuplar�”.
3. Ço�ul�eki�(tersten).�Halit�Ziya�U�akl�gil’in�bir�roman�.
4.�Tanzimat�sanatç�s�,�“Yusuf�...�Pa�a”�(tersten).�
5. R�fat�Ilgaz’�n�bir��iir�kitab�.�Bir�yap�m�eki.
6. “...�Türkleri�Edebiyat�”.�Sait�Faik�Abas�yan�k’�n�bir�öykü-
sü�“...��ekerli”.���aret,�belirti,�alamet.�
7.�Refik�Halit’in�ba��harfleri.�Melih�Cevdet�Anday’�n�bir�ro-
man��“...�Saray�”.�Halk�dilinde�yemek
8.�Temiz,�pak,�namus.��tmek�fiilinin�emir�kipi�hali.�Co�kulu,
içten,�etkili�tarzda�yaz�lan��iirler.
9.�Süleyman�Nazif’in�bir�makalesi�“...�Çoban�Çal”�(tersten).
Sezai�Karakoç’un�bir��iiri�“...’n�n�Kitab�”.�Son�dönem�sa-
natç�lar�m�zdan,�“...�Güler”�
10.�Bir�gösterme�ünlemi.�Eski�dilde�su.�
11.�Cumhuriyet�dönemi�yazarlar�m�zdan,�“Refik�Halit�...”.�“...
Fontaine�Masallar�”.�Bir�yazar�n�kendine�veya�yak�n�bir�ta-
n�d���na�ait�geçmi��olaylar��anlatt����yaz��türü.
12.Ahmet�Ha�im’in�en�önemli�sanatç�s��oldu�u�1909–1912
y�llar�n��kapsayan�edebi�dönem.�Farsça�bir�olumsuzluk�ön�eki
(tersten).

YUKARIDAN�A�A�IYA

1.�Necip�Faz�l�K�sakürek’in�bir�oyunu.�W.�Shakespeare’nin
bir�oyunu,�“...�Lear”.�
2.�“�kinci�Yeniciler”in�bir��airi,�“...�Ayhan”.�Abdülhak�Ha-
mit�Tarhan’�n�yazd����ilk�pastoral��iir.�Ba���lanma,�dileme.
3. Faruk�Nafiz�Çaml�bel’in�bir�roman�,�“...�Ya�muru”.�Umar,
deva.
4.�Ya�ar�Kemal’in�bir�roman�,�“...�Gözlüm�Seyreyle�Salih”.
“Hayriye,�Hayrabat”�adl��eserlerin�sahibi,�17.�yüzy�l�Divan��ai-
ri.�Cenap��ehabettin’in�bir�gezi�yaz�s�,�“...�Yolunda”.
5. Gül�ehri’nin�önemli�bir�didaktik�eseri.
6. “�ki�Rahat�El”�adl��oyunun�ba��harfleri.�
7. Nabizade�Naz�m’�n�bir�öyküsü�“...�Güzel”
8.Eski�dilde�i��yapan,�amel�eden.�Natüralizmin�kurucusu�sa-
y�lan�“Germinal,�Meyhane”�adl��eserlerin�sahibi�ünlü�Fran-
s�z�sanatç�s�,�“Emile�...”.�Atmak�fiilinin�emir�kipi�hali.
9. Orhan�Asena’n�n�bir�oyunu,�“...�K�z”.
10. Sait�Faik�Abas�yan�k’�n�bir�öyküsü,�“...�Da�da�Var�Bir�Y�-
lan”.��lk�realist�roman�m�z,�“...�Sevdas�”.
11.Ça�atay�Türk�edebiyat�n�n�en�büyük��airi,�“Muhakeme-
tü’l-Lügateyn”�adl��eserin�yazar�.�Bir�Farsça�olumsuzluk�ön
eki.
12.�Osmanl�ca�hakeme�götürme.�Halit�Ziya�U�akl�gil’in�bir
öyküsü,�“...�Pençesi”.
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Okulumuz�yurdumuzun�en��erefli�lisesi.
�lm-i�irfandan�me�’ale�ta��r�her�bir�kö�esi...
Çok�yücesin,�çok�ulusun�imanl��Türk�gençli�i
Amaç�yapt�n�sen�kendine,�cesaret�ve�mertli�i
Haydarpa�a�Lisesi�bu,�gençlere�kucak�açar.
Medeniyet�dünyas�na�nurlu����klar�saçar.
Üç�k�taya�feyiz�veren�atalar�n�ahfad�,
Fazilet�ve�hakka�tapan�büyük�neslin�evlad�!
Tarihinin�e�i�yoktur�ey�kahraman�Türko�lu
Ey�cihanda�devir�açan,�devrim�yapan�Türko�lu
Haydarpa�a�Lisesi�bu,�gençlere�kucak�açar.
Medeniyet�dünyas�na�nurlu����klar�saçar.�����

Beste�ve�Güfte�:�Niyazi�ÇITAKO�LU
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