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Dergi Yazı Ekibimiz: 
    Beril KALYONCU 
    Sebile SARIHANLI 
    Dila KAMIŞ
    Demirkan DURGUN
    Deren ÖRÇEN
   
Rehber Öğretmen: 
   Çimen ERGÜL

                            GURURLA SUNAR...
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   Ey Türk gençliği!

 Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 
ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
 Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. 
Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, 
seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve hari-
cî, bedhahların olacaktır.
 Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyeti-
ne düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vazi-
yetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin!
 Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette teza-
hür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşman-
lar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mü-
messili olabilirler.
 Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedil-
miş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış 
ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
 Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak 
üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet 
ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.
 Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevli-
lerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-u-za-
ruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
 Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit 
içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve cumhuriyetini kurtar-
maktır!

 Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, 
mevcuttur! 
        Mustafa Kemal Atatürk
           20 Ekim 1923
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          SEVGİLİ GENÇLER;
	 Cihat	Kora	Anadolu	Lisesi	2004	yılundan	beri,ahlaki	ve	toplumsal	değerlerle,	modern	ve	
yenilikçi	eğitim	anlayışını	sürdürmektedir.	Böylece	Atatürk	ilkelerine	bağlı,	sorumluluk	sahibi,	
çalışkan	bireyleri	15	yıldır	bu	ülkeye	kazandırmaktayız.
 Cihat Kora Anadolu Lisesi ‘‘zeka ve bilgi yeri’’	demektir.	Her	birinizin	zeka	ve	becerilerinin	
bilgi	ile	desteklendiği	yerdir.
 Cihat Kora Anadolu Lisesi ‘‘insanca davranış’’	demektir.	Ahlaki	ve	insani	kazanımlarınız	
bizim	için	önemlidir.
 Cihat Kora Anadolu Lisesi ‘‘öğrenim yeri’’	demektir.	Bir	proje	okulu	olarak	ürettikleriniz	
bizim	için	kıymetlidir.
 Cihat Kora Anadolu Lisesi ‘‘yenilenme yeri’’	demektir.	Kişisel	gelişiminiz	için	yenilikçi	
politikalar	izleriz.
 Cihat Kora Anadolu Lisesi ‘‘hayata anlam katma yeridir’’	Okulunuza	keyifle	gelmeniz,	
mutlu	olmanız	bizim	ilk	amacımızdır.
 Cihat Kora Anadolu Lisesi ‘‘sosyalleşme yeri’’	demektir.	İletişiminizin	kuvvetli	olması,	
kendinizi	ifade	gücünüz	hayatta	sağlam	adımlarla	ilerlemenizi	sağlar.
	 Tüm	bu	duygularla	3	yıldır	müdürlüğünü	yaptığım	okulumuzda,	tüm	öğretmen	
arkadaşlarımla,	sizlerle	çok	gurur	duymamızı	sağlayan	onlarca	iş	yaptık.	Cihat	Kora	Anadolu	
Lisesi’nin	tüm	öğrencilerini	başarılarından	dolayı	kutluyorum.	Elinizdeki	bu	dergi	de	yine	sizlerin	
emeklerinin	güzel	bir	sonucudur.
	 Biz	bir	aileyiz,	biz	güzel	bir	aileyiz.	Çatımızın	altında	nice	beraberlikler,	başarılar,	kazanımlar	
yaşamaya	devam	edeceğiz.	Her	sene	fidandan	ağaca	dönüşmenizi	seyretmek	benim	için	büyük	
keyif.	Hepinizi	sevgiyle	kucaklıyorum	benim	güzel	çocuklarım.
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KEZBAN	KUTLU	ATEŞ

NESRİN	KAPLAN

IDARECILERIMIZ 
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 Öğretmenlerimiz    
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	 	 CİHAT			KORA
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  BİZİM	
	 	 	 İÇİN
		 	 	 	 	 DEĞERLİSİNİZ



 Cihat	Kora	adını	ilk	olarak	kızımız	bu	okulu	kazandığında	duydum.Fakat	bu	ismi	ilk	defa	
29	Ekim	tarihinde	okul	tarafından	düzenlenmiş	olan	baloda	görme	fırsatı	buldum.	Okula	ilk	
baktığımda	gerek	yöneticileri	gerekse	öğretmenlerinin	Atatürk’	ün	ilke	ve	devrimleri	ile	aydınlanmış	
olması	dikkatimi	çeken	en	büyük	unsurdu.	Geçen	bir	yıl	süre	zarfında	gördüm	ki	Sayın	Cihat	Kora	
Beyefendi’nin	okula	yapmış	olduğu	maddi	ve	manevi	destekleri	ile	bu	aydınlanma	ışığı	nesillerden	
nesillere	aktarılacaktır.	Eğitim	seviyesinin	yüksek	ve	kaliteli	oluşu,bilim	ve	sanatın	ön	planda	
tutulması	Cihat	Kora	ismini	gelecekte	de	ölümsüzleştirecektir.	Bu	duygu	ve	düşüncelerle	yeni	
nesilleri	böylesine	güzel	bir	ışık	ile	aydınlatılmasına	vesile	olan	Cihat	Kora	Beyefendi’yi	minnet	ve	
şükran	duygularımla	selamlıyorum.	İyi	ki	varsınız.																											*Özgür	ERKAN*

 Cihat	Kora	ülkemizin	değişik	yerlerinde		okullar	ve	kütüphaneler	yaptırmıştır.	Yaptırdığı	
okullarla	halen	ilgilenen	ve	bizim	okulumuzun	Cumhuriyet	Balosu’na	katılmaya	devam	eden	Cihat	
Kora	Beyefendi	çok	büyük	bir	hayırseverdir.	Ben	yaptırdığı	okulllarda	yetişen	cumhuriyetçi	ve	
aydın	öğrenciler	adına	teşekkür	ederim.	Kendisiyle	tanışma	şerefine	erdim.	Sevgi	ve	saygılarımı	
sunuyorum.	 	 	 	 	 	 	 	 	 *Hz/	B	Velisi*

 Sayın	Cihat	Kora	,iş	adamı	kişiliğinizin	yanı	sıra	iyi	kalpli	bir	hayırseversiniz.	Çocuklarımızın	
geleceği	için	kurduğunuz	bu		güzel	eğitim	yuvası	için	teşekkürler.					*	Fatma	VAROL*	

 Cihat	Kora	Anadolu	Lisesi’nin	eski	mezunu	ve	şimdiki	velisi	olarak,	Cihat	Kora	Beyefendiye	
benim	ve	dönemimin	minnetini	anlatmaya	kelimelerin	yeterli	olabileceğini	sanmıyorum.Biz	buraya	
dünyayı	farkında	olmayan	çocuklar	olarak	girdik.	Geleceğin	belirleyicileri	olan	bireyler	olarak	
mezun	olduk.	İnsanın	elli	iki	tane	ebeveyni	ve	altı	yüz	tane	kardeşi	olabileceğini	gördük.Koşulsuz	
sevgi	ve	desteğin	ne	demek	olduğunu	öğrendik.Derslerden	daha	önemli	olanın	erdem	olduğunu	
anladık.Bunun	ötesinde	biz	beş	sene	boyunca	sabah	sekizde	evden	çıkıp	‘‘eve’’	gitmenin	tadını	
yaşadık.
		 Cihat	Kora	Beyefendi’ye,	paylaşmanın	ne	demek	olduğunu	öğrettiği	için,attığımız	adımlarda	
elimizden	tuttuğu	için,	maddi	ve	geçici	kişisel	hırslara	harcama	yapmak	yerine	bize	bir	yuva	
yarattığı	için	ve	de	bütün	bunları	kişiliğimizin	oturduğu	o	kritik	dönemde	yaptığı	için	sonsuz	
minnetlerimi	sunarım.																																											*İrem	HEKİMOĞLU				2014	Mezunu	*

 Hayırsever	iş	adamı,	eğitime	kendini	adamış	güzel	insan	Cihat	KORA...Okulumuza	
yaptığınız	katkılar	ve	yaptırdığınız	okullar	için	teşekkür	ederiz.				*Meral	SEMERCİ	*

 Cihat	Kora	Anadolu	Lisesi’nin	saygın	kurucusu	Sayın	CİHAT	KORA	Beyefendi;	eğitime	
verdiğiniz	destek	sayesinde,	yetersizlik	endişesi	duymadan,	çocuklarımızı	okullarına	güvenle	
gönderebiliyoruz.Gerek	idari	kadro	gerekse	öğretmen	kadrosunun	mükemmmelliği,	yaptığımız	
tercihin	ne	kadar	doğru	olduğunu	gösterdi.Yaptıklarınız	için	minnettarız.Allah’tan	uzun	ve	sağlıklı	
bir	ömür	dileriz	size.																																																											*	Süleyman&Müjgan	KOÇ	*

	 Bursa’da	yaşadığımız	için	Cihat	Kora	Anadolu	Lisesi,	adını	ilk	kez	okul	seçimi	yapacağımız	
günlerde	duydum.Çocuğumun	bu	okulu	kazandığını	öğrenince	yaptığım	araştırma	sonucu,	okulun	
kurucusu	Sayın	Cihat	Kora	Beyefendi’nin	hayırsever,	ileri	görüşlü,	çağdaş	ve	Atatürkçü	iş	adamı	
kişiliği	beni	çok	etkiledi.Yaptığımız	seçimin	ne	kadar	doğru	olduğunu	görmekten	mutluyum.																																																																										
																																																																																																			*	Şeyda	OLGUN	*
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56.	Duyarlı	Profesyonellik	Dünya	Üçünlüçülüğü
58.	WRO
59.	Bilim	Dedektiflerimiz	İz	Peşinde
64.	Biyoloji	Öğretmenlerimiz	Cern’de
66.	Sönmeyecek	Ateş	(KOMPOZİSYON)
67.	Bir	De	Burdan	Bak	(KOMPOZİSYON)
68.	Fırtına	ve	Yosunlar	(ŞİİR)
69.	Zihin	Yansıması	(ŞİİR)
70.	Bilgi	Şöleni
72.	Sporda	Biz
74.	Ayrık	Beyin	-	Corpus	Callosum
75.	Aşk	ve	Nörotransmitterler
76.	Yüzyıllık	Moda
78.	Burç	Yorumları
80.	Salkım	Söğüt	(KOMPOZİSYON)
83.	Bulmaca
84.	Harry	Potter
86.	Müzik
88.	Gezilerimiz
90.	21.	Yüzyılın	Yorulmuş	Sakınler	(	DENEME)
91.	Gitmesem	(MANZUME)
92.	Bahar	Şenliğimiz
94.	Bahar	Şenliği	Tema	Belirleme
96.	Hayal	Hayat	İdeal	Tema	Kompozisyonları
106.	İstanbul	Modern	Sanat	Müzesi
108.	Fethiye’nin	Doğal	Büyüsü
110.	Türkçe	Tiyatro	
111.	İnglizce	Tiyatro
112.	Kim	Yazmış	Kim	Söylemiş?
114.	Mezunlarımız
116.	Rehber	Öğretmenlerimiz,	Okul	Memuremiz	ve	
Çalışanlarımız

İÇİNDEKİLER
6.	Okul	Müdürü
7.	İdarecilerimiz
8.	Öğretmenlerimiz
10.	Cihat	Kora
12.	İçindekiler
13.	Editör	Yazısı
14.	Gurur	Gecemiz
16.	10	Kasım
18.	24	Kasım
20.	Insight
22.	Son	İki	Yılın	Astronomi	Keşifleri
24.	Hababam	Sınıfı
26.	Genco	Erkal’ın	60.	Sanat	Yılına	Merhaba
28	.	Asırlık	Bir	Tablo	(ŞİİR)
29.	Mayısın	Özgürlük	Kavgası	(KOMPOZİSYON)
30.	Biz	Sorduk	Müdürümüz	Anlattı
34.	Kardeşliğin	Türküsü	(KOMPOZİSYON)
35.	Doğru	Yere	Bak!	(ŞİİR)
36.	Acımasız	Dünya	(KOMPOZİSYON)
38.	Onları	Gerçekten	Tanıyor	muyuz?
40.	Renklerin	Dünyasına	Açılan	Oda
42.	Zamansız	Şarkılar	
44.	Cihat	Kora	Anatolian	High	School	Erasnus+KA2	
Projects
46.	Erasmus+	K229	Project
47.	Our	Sister	School	
48.	CKMUN	
49.	Gelecekten	Kalan	Bir	Avuç	Geçmiş	
(KOMPOZİSYON)
50.	Hürriyetin	Çocukları	(KOMPOZİSYON)
51.	Gazel	ve	Efsun	(KOMPOZİSYON)
52.	Dijital	Vatandaşlık
53.	Robokod	Highfive
54.	Yerel	Turnuva

İNCİ
Karşıyaka	Cihat	Kora	Anadolu	Lisesi

Kültür-Sanat	Dergisi
Yıl	 2019
Sayı	 13

SAHİBİ
Cihat	Kora	Anadolu	Lisesi	adına	
							Süleyman	YETİŞKEN

YAYINA	HAZIRLAYANLAR
	 						Çimen	ERGÜL
			Türk	Dili	ve	Edebiyatı	Öğretmeni

TASARIM
Demirkan	DURGUN
Beril	KALYONCU
Deren	ÖRÇEN
Sebile	SARIHANLI
Dila	KAMIŞ

YAYIN	KURULU
Başkan:	Beril	KALYONCU
Bşk.Yrd:	Ceren	Sıla	TERZİCİK

YAZI	EDİTÖRÜ
Sebile	SARIHANLI
Dila	KAMİŞ
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EDİTÖRÜN	
													YAZISI	

	 Sizce	on	dakikada	okunabilecek	bir	yazı	hayatımızda	neleri	değiştirebilir,	hayatımıza	neler	
katabilir?	Biz	de	bu	sorudan	yola	çıkarak	dergimize	ayıracağınız	on	dakikada	okulumuzun	yıl	
içindeki	başarılarını,	arkadaşlarımızın	ilgi	alanlarıyla	ilişkili	çalışmalarını	gözler	önüne	seriyoruz.

	 Öncelikle	dergimizin	ilk	sayfasını	açmaya	koyulduğunuz	ve	sayfaları	özel	bir	titizlikle	
okuyacağınız	için	teşekkür	eder,	satırlarımızda	kendinize	ait	izler	bulmanızı	dileriz.	Her	sene	
genişleyen	içeriğimize	,	büyüyen	kadromuzla	imza	attığımız	dergimizin	13.	sayısında	birbirinden	
renkli	içerikleri	siz	sevgili	okuyucularımıza	sunuyoruz.

	 Bu	sayımızda	daha	önceki	dergilerimizde	de	yer	verdiğimiz	Cumhuriyet	Balosu,	öğretmen	
röportajı	gibi	içeriklerimizin	devamını	sağlarken	Insight	,	burç	yorumları	,	Harry	Potter	gibi	ilginizi	
çekeceğini	düşündüğümüz	konularla	da	farklılıklar	yaratıyoruz.

	 Hayat	hayal	ideal	temaları,	dile	gelen	roman	kahramanları,	Nazım	Hikmet’ten	dizeler,	ve	
çeşitli	söyleşilerle	oluşturulan	bahar	şenliğimizin	izlerini	sizlere	sunmaktan	gurur	duyduk.

	 Dergimizin	her	yıl	basılmasını	sağlayan	,isteklerimizi	geri	çevirmeyen	Müdürümüz	Sayın	
Süleyman	Yetişken’e	,	bize	her	durumda	destek	olan	,	dergimizin	tasarımından	içeriğine	kadar	
büyük	emeği	geçen	Çimen	Öğretmenimize	sonsuz	teşekkürlerimizi	sunuyoruz.

	 Gelecek	yıllarda	bu	dergiyi	açıp	göz	gezdirdiğinizde	yüzünüzde	ufak	bir	tebessüm	
bırabilmek	ve	gelecek	yıllarda	İNCİ’lerde	buluşmak	dileğiyle…

                  Sebile	SARIHANLI
	 	 	 	 	 	 																								Dila	KAMİŞ											10	/	A
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GURUR
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GECEMİZ

	 Hazırlığını	tüm	öğretmen	ve	öğrencilerimizin,	sunumunu	Türk	Dili	ve	Edebiyatı	zümresinin	
üstlendiği	gecede,	hazırlık	sınıflarımızın	vals	gösterisi,	zeybek	gösterisi,	Mustafa	Kemal	Atatürk’ün	
canlandırılması,	görsel	sanatlar	öğretmenimiz	Gülay	İpekeşen’in	hazırladığı	“Cumhuriyet’in	Kadın-
ları”	adlı	defile,	müzik	dinletisi,	konuklarına	keyifli	bir	gece	yaşattı.	
	 Fener	alayı	ile	sonlanan	geceye	yine	doyamadık.
	 İnsan	sevdiğinin	yaşlanmasından	korkar;	ama	Cumhuriyetimizin	yaş	alması	bizi	hiç	bu	ka-
dar	mutlu	etmemişti.
	 Nice	yıllara	Cumhuriyet...	95.	yaşın	kutlu	olsun.
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         1881
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“	ATATÜRK
        ULUSLARARASI	ANLAYIŞ,	İŞ	BİRLİĞİ,	BARIŞ		YOLUNDA	ÇABA	
GÖSTERMİŞ	ÜSTÜN	KİŞİ,	OLAĞANÜSTÜ	DEVRİMLER	GERÇEKLEŞTİRMİŞ
	BİR	DEVRİMCİ,	SÖMÜRGECİLİK	VE	YAYILMACILIĞA	KARŞI	SAVAŞAN	
İLK	ÖNDER,	İNSANLAR	ARASINDA	RENK,	DİL,	DİN,	IRK	AYRIMI	GÖZETMEYEN,	
EŞİ	OLMAYAN	DEVLET	ADAMI,	TÜRKİYE	CUMHURİYETİ’NİN	KURUCUSUDUR.”

																																																												UNESCO



193
																				Atatürk	Olmak
  Sen	hiç	Atatürk’ü	gördün	mü?	Ben	gördüm.
					Üç	katlı	pembe	evin	ikinci	katına	sızan	güneş	ışığının	yansıması	
yüzüne	vuran	Zübeyde	Ana’nın	kucağında	gördüm.	Tarih	başladı	o	gün.	
					1881…	Hiç	ağlamadı	biliyor	musun?	Ama	çok	ağlatacaktı.	
					Dayısının	tarlasında	karga	kovalarken	gördüm.	Memleketinin	
toprağına	zarar	verecek	hiçbir	canlıya	tahammülü	yoktu.	
				Askeri	Rüştiye’de	genç	bir	öğrenciyken	gördüm.	Adam	dediğin	
çocukken	belli	olur	ya;	arkadaşlarıyla	uzun	eşek	oynarken	“ben	
eğilmem,	becerebiliyorsanız	ayaktayken	atlayın	üstümden.”	derken	
gördüm.	
				Çanakkale	Boğazından	geçerken	dağlardan	bir	ses	yükselir	“Dur	
Yolcu!”	bu	ses	içime	işlerken,	askerlerine	“ben	size	savaşmayı	değil	
ölmeyi	emrediyorum”	derken	gördüm.	
				Conkbayırında	kurşun	saatine	çarptığında	yarasını	temizledim,	
karlar	üstünde	uyurken	üstünü	örttüm.	
			28	Ekim	gecesi	aynı	sofradaydık.	“Yarın	Cumhuriyet’i	ilan	edeceğiz.”	
dedi.	Camdan	top	atışlarını	seyrettik.
			Okula	gittiğimde	kara	tahta	başında	elinde	beyaz	tebeşirle	gördüm.	
Başımı	okşadı	şefkatle.
			Milletin	efendisinin	terini	silerken	gördüm.	Emeği	takdir	etmeyi,	alın	
teri	dökmeyi	öğrendim	ondan.
			Her	19	mayıs	sabahı	Bandırma	Vapuru	limana	yaklaşırken,	martıların	
sevinç	çığlıklarında	duydum	O’nun	sesini.
			Her	23	nisanda	tüm	dünya	çocukları	misafirken	ülkemde,	aralarında	
gördüm	O’nu.	El	ele	tutuşmuş	dans	ediyorlardı.	Meclisin	duvarlarında	
yankılandı	sesi	“Ne	Mutlu	Türk’üm	Diyene”
		Bu	ülkenin	onlarca	gencinden	biriyim.	Gözleri	O’nun	mavisine	hayran,	adımlarım	adımlarına	eş,	
sesi	öğütleri	kulağımda	yürü	diyor	bana	durmadan	yürü	aydınlığa,	geleceğe,	çağdaşlığa…		
		Hiç	dediğini		yapmaz	mıyım	Ata’m!	Tüm	yaptıklarına	şahitken	izinin	takipçisi,	inkılaplarının	bekçisi	
olmaz	mıyım?	Rahat	uyu.	Ben	buradayım.

																																																	Esma	Ekin	SEZGİN					9/D

	 	 10	Kasım	Atatürk’ü	Anma	Günü	Kompozisyon	Yarışması	İLÇE	1.si 
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      Yine	bir	gurur	tablosu
	 								Yine	bir	kutlama
	 													Yine	bir	Cihat	Kora	Anadolu	Lisesi	başarı	klasiği!	

           Karşıyaka	İlçe	kutlamasını	Cihat	Kora	
Anadolu	Lisesi	olarak	gerçekleştirdik.
						Kaymakamımız	Sayın	Ali	Rıza	Çalışır	ve	protokol	konuklarımızla	beraber	kurucumuz	Sayın	
Cihat	Kora	ve	ailesi,	Milli	Eğitim	camiası,	velilerimiz	ve	öğretmenlerimizin	katılımıyla	çok	renkli	ve	
çok	keyifli	bir	kutlama	oldu.	
						Okulumuzdan	bu	yıl	emekli	olan	Tarih	öğretmenimiz	Hasan	Yılmaz	Bey’in	konuşması	bizim	için	
ayrı	bir	gurur	tablosu	yarattı.	
						Kutlamada	aday	öğretmenlerin	yemin	töreni,	emekli	öğretmenlerimize	hizmet	şeref	belgelerinin	
takdimi,	şehit	öğretmenlerimizi	anma,	ilçemiz	bünyesinde	yapılan	‘‘	Benim	öğretmenim’’	
temalı	yarışmanın	ödül	töreni		ve	Cihat	Kora	öğrencilerinin	hazırladığı	‘‘	Ben	öğretmenim’’	adlı	
dramatizasyonla	akışımızı	gerçekleştirdik.	
						Programın	en	çok	alkışı	ve	beğeniyi	toplayan	bölümü	ise	Cihat	Kora	Anadolu	Lisesi	Öğretmen	
Korosu’nun	söylediği	şarkılardı.	Kısa	bir	zamanda	hazırlanan	koromuz,	profesyonel	korolara	taş	
çıkaracak	kadar	başarılıydı	doğrusu.
						Bir	ilçe	programı	daha	,	‘‘	Cihat	Kora	Anadolu	Lisesi	başarıları	defteri’’ne	altın	harflerle	yazılmış	
oldu.

24	Kasım	2018	Öğretmenler	Günü
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					İniş: 26	Kasım	2018

					Konum:	Iysium	Planitia	,	Mars

					Görev	Süresi:1	Mars	Yılı	(yaklaşık	2	Dünya	yılı);	708	Sol	(728	Dünya	Günü)

					1.Bilimsel	Hedef: Mars’ın	nasıl	oluştuğunu	ve	nasıl	değiştiğini	anla.

					2.Bilimsel	Hedef:	Gezegenin	tektonik	faaliyetlerini	tespit	et.

Mars	InSight	keşif	aracının	bu	bilimsel	hedefleri	gerçekleştirmek	için	yapacakları:

					Oluşum	Ve	Evrim: Dünya	dışı	gezegenlerin	oluşum	ve	dönüşümlerinin	araştırılması,	gezegenin	iç	yapısının	anlaşıl-
masıyla	mümkün	oluyor.

					Tektonik	Hareketler:	Günümüzde	mevcut	olan	yer	kabuğu	faaliyetleri	ve	gezegenin	çarpışma	geçmişi,	geçmişteki	
tektonik	etkinliği	hakkında	da	bilgi	veriyor.

					Mars’ta	yaşam	var	mı?
Kuşkusuz	bahsedilen	bu		görevlerden	elde	edilen	bilgiler	toplandığında,	Mars’a	dair	en	temel	arayışımız	olan,	yaşamın	
mümkün	olup	olmadığı	sorusuna	verilecek	yanıta	giderek	yaklaşıyoruz.	Mars	atmosferi	ve	yüzeyine	dair	günümüze	
kadar	genel	bilgiler	edinmiş	olsak	da	gezegenin	içinde	neler	olduğuna	dair	bilgimiz	oldukça	sınırlıydı.

					InSight	Nedir?
İngilizce’de	‘Interior	Exploration	using	Seismic	Investigations,	Geodesy	and	Heat	Transport’	tanımlamasının	kısaltılma-
sıyla	adlandırılan	InSight,	adından	da	anlaşılacağı	gibi	Mars’ın	sismik	hareketlerini	inceleyerek;	gezegenden	kabuk,	
manto	ve	çekirdeğine	dair	bilgiler	toplayacak.	Aslında	diğer	kardeşleri	gibi	o	da	Mars	yüzeyinde	gezgin	bir	laboratuvar.
InSight	uzay	aracının	dikkate	değer	bir	diğer	yanı	ise	bu	uzay	aracı	ile	iki	mikro	uydunun	Mars’a	yollanmış	olması	ve	
yeni	bir	teknolojinin	denenmesi	oldu.	Mars	Cube	One	(MarCO)	diye	adlandırılan	ortalama	bir	kutu	boyutunda	olan	
MarCO-A	ve	MarCO-B	isimli	mikro	uzay	araçları,	InSight	uzay	aracının	Mars	yüzeyine	inerken	Dünya	ile	iletişimini	
sağlayarak	kesintisiz	bir	bilgi	akışını	desteklemek	üzere	tasarlandılar.
İnsanlık	6	yıl	sonra	Mars’a	bir	uzay	aracı	daha	gönderdi.	Mars	keşif	aracı,	19	bin	800	kilometre	hızla	Mars	atmosferine	
girdi.	Yolculuk	6	ay	sürdü.	NASA	InSight’ın	ilk	görüntülerini	ise	dünyayla	paylaştı.

					InSight	neyi	araştıracak?
Bugüne	kadar	Mars’la	ilgili	tüm	araştırmalar	gezegenin	yüzeyiyle	sınırlı	kalmıştı.
NASA’nın	daha	önce	Mars’a	inmiş	olan	Curiosity	ve	Opportunity	uzay	araçları	gezegenin	yüzeyini	görüntüledi	ve	
örnekler	topladı.
InSight’ın	görevi	ise	Mars	üzerinde	gezip	örnek	toplamak	olmayacak.	Görev	süresi	boyunca	aynı	yerde	duracak	olan	
uzay	aracı,	sondaj	yoluyla	Mars’ın	yeraltı	yapısını	inceleyecek.
Mars’taki	sismik	aktivite,	yeraltı	ısısı	ve	gezegenin	çekirdeği	konusunda	veriler	toplayacak	olan	InSight,	çekirdeğin	
yapısı	ve	büyüklüğü	konusunda	da	bilim	insanlarının	ilk	kez	fikir	sahibi	olmasını	sağlayacak.

					InSight’ın	görevi	neden	önemli?
Mars’ın	katmanlarının	incelenmesi	sadece	Mars	konusunda	değil,	diğer	gezegenlerin	oluşumu	konusunda	da	önemli	
bulguların	elde	edilmesini	sağlayacak.
NASA’dan	yapılan	bir	açıklamada	“Kayalık	gezegenlerin	incelenmesi	konusunda	elimizdeki	tek	veriler	Dünya’ya	ait.	
Mars’ta	elde	edilecek	bulgular	bir	karşılaştırma	yapmamızı	sağlayacak”	deniyor.
InSight’ın	elde	edeceği	bilgiler	ışığında	Güneş	Sistemi’nin	dışındaki	gezegenleri	değerlendirmek	için	de	yeni	bir	bakış	
açısının	yakalanabileceği	belirtiliyor.
NASA	ayrıca	Insight’ın	Mars’ı	bir	‘zaman	makinesi’	gibi	kullanacağını	da	söylüyor:
“Mars	Dünya	ve	Venüs’ün	üçte	biri	kadar	büyük.	Daha	az	enerji	barındırıyor	ve	birçok	anlamda	aslında	bir	fosil	geze-
gen.Güneş	Sistemi’nin	oluşumuna	dair	sırlar	da	bu	gezegenin	derinliklerinde	saklı.”

 

                                                        Aral	ÇEVİRGEN	-	İrem	CEBECİ	10/D	 	

INSIGHT
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 Kepler Uydusu Görevini Tamamladı
	 2009	yılında	fırlatılan	NASA’nın	Kepler	uydusu	binlerce	yıldızı	gözleyerek	güneş	benzeri	
yıldızlar	etrafında	dolanan	toplam	2328	gezegen	keşfetti.	2013	yılında	görevini	tamamlayarak	K2	
adı	altında	başka	yöne	yöneldi.

 TESS Göreve Başladı
	 NASA	yeni	gözlem	uydusu	TESS	’i	13	Nisan’da	yörüngeye	oturtarak	öte	gezegen	avcılığına	
başladı.	Gökyüzünü	tarayarak	200	bin	yıldızı	gözleyerek	on	binden	fazla	gezegen	bulacağı	tahmin	
ediliyor.

 Opportunity İle Bağlantı Koptu
	 NASA’nın	Mars	üzerinde	yıllardır	çalışan	robotik	aracı	toz	fırtınası	altında	kalınca	sinyal	
gönderemez	oldu.	Araç	ile	halâ	bağlantı	kurulmaya	çalışılıyor.	Ocak	2019	sonuna	kadar	çalışmalar	
devam	edecek.

 Asteroit Bennu’ya Ulaşıldı
	 OSİRİS-REX	uzay	aracı	asteroit	Bennu’ya	aralık	ayında	ulaştı.Yüzeyde	hidrat	minerallerini	
araştırıyor.	Örnek	toplayıp	2023	yılında	Dünya’ya	geri	dönecek.	Böylece	Güneş	Sistemi’nin	kökeni	
hakkında	bilgi	toplanmış	olacak.

 Voyager 2 Dış Uzaya Ulaştı
	 Voyager	2	Güneş	Sistemi’nden	çıkıp	dış	uzaya	ulaştı.

 Mars Üzerinde Organik Moleküller Bulundu
	 Mars	üzerindeki	Curiosty	uzay	aracının	araştırmaları	sonucunda	yüzeyde	bir	çeşit	organik	
moleküller	bulundu.	Bunlar	yaşam	olasılığı	için	yeterli	deliller	olmasa	da	araştırmacıları	heyecan-
landırdı.

 Mars Buzulları Altında Göl Bulundu
	 Temmuz	ayında	Mars’ın	güney	kutbu	yakınlarındaki	buzulların	altında	bir	çeşit	tuzlu	su	içe-
rikli	göle	ilişkin	veriye	ulaşıldı.	Bu	durum	ilkel	yaşam	için	uygun	olabilir.

 Evrende En Erken Oluşan Yıldızlar Gözlendi
	 Şubat	ayında	evrende	büyük	patlama	sonrasında	oluştuğu	tahmin	edilen	ilk	yıldızların	sin-
yalleri	alınmaya	başlandı.	Bununla	birlikte	karanlık	madde	kavramlarına	da	açıklık	getirilebilecekti.

 En Uzak Yıldız Bulundu
	 Nisan	ayında	Hubble	Uzay	Teleskobu	sayesinde	evrendeki	en	uzak	yıldız	gözlendi.	Yakla-
şık	uzaklığın	9	milyar	ışık	yılı	olduğu	saptandı	ve	adına	Icarus	denildi.	Bu	yıldız	çekimsel	mercek-
leme	yöntemiyle	bulundu.

 LIGO 4 Adet Çekimsel Dalga Sinyali Aldı
	 Aralık	ayında	çekimsel	dalgaları	gözleyen	gözlemevi	tarafından	4	farklı	doğrultudan	gelen	
çekimsel	dalgalar	saptandı.	Bunlar	kara	delik	gibi	çok	büyük	kütleli	cisimlerin	çarpışması	sonrasın-
da	üretiliyorlardı.

    	SON	İKİ	YILIN	ASTRONOMİ	
																				KEŞİFLERİ
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 Hızlı Radyo Patlamalarını Gizemi
	 Çok	hızlı	çok	kısa	sürede	oluşan	ani	olaylardan	ortaya	çıkan	radyo	patlamalarına	ilişkin	
sinyaller	yakalandı.	Bunlar	bizim	gökada	komşuluğumuzdan	çok	daha	uzaklardan	evrenin	başka	
bir	köşesinden	geliyor	olabilirdi.

 Ötegezegenin Uydusu Bulundu
	 Ekim	ayında	ilk	defa	başka	bir	yıldızın	etrafında	dolanan	gezegenin	de	uydusu	olduğu	bu-
lundu.	Uydu	bile	Neptün	boyutlarına	yakın	olduğu	için	daha	rahat	saptanabildi.

 Cassini Ölüm Dalışını Yaptı
	 15	Ekim	1997’de	fırlatılarak	Satürn	halkalarına	doğru	yol	alan	insansız	uzay	sondası	Cas-
sini,	Satürn	yörüngesine	giren	ilk	uzay	aracı	oldu.	Satürn	halkalarını	incelemek,	bilim	insanlarına	
gezegenlerin	ve	yıldız	sistemlerinin	oluşumunu	anlamak	konusunda	yardımcı	oldu.
Cassini’nin	yakıtı	bitmek	üzere	olduğu	ve	uzay	aracını	başıboş	bırakıp	Satürn'ün	uydularını	veya	
Güneş	Sistemi'ndeki	başka	gök	cisimlerini	kirletmesine	engel	olmak	için	Cassini	Satürn’	e	yaptığı	
ölüm	dalışı	ile	görevini	sonlandırdı.

 
	 ‘‘Kara	deliklerin	çekim	gücü	o	kadar	fazladır	ki	ışığı	bile	içine	çeker.	Bu	da	kara	deliklerin	
saptamasını	ve	fotoğraflanmasını	neredeyse	imkansız	hale	getirir.
Ancak	kara	delikler	‘event	horizon’	(olay	ufku)	olarak	adlandırılan	şeye	sahiptir.	Olay	ufku	dönüşü	
olmayan	bir	noktayı	belirleyen	bir	sınır	olarak	adlandırılmaktadır.
Zira	bu	eşiği	geçen	ışık	ve	madde	kara	delikten	kaçamaz,	ancak	uzay	ufku	olay	ufkunda	parlayan	
bir	çember	oluşturacak	şekilde	eğilme	meydana	gelir.
İşte	dün	yayınlanan	fotoğrafta	kara	deliğin	"olay	ufku"	olarak	adlandırılan,	kütle	çekiminin	en	güçlü	
olduğu	eşik	bölgesi	görülebiliyor.Kısacası	Event	Horizon	Telescope’un	yakaladığı	şey,	nesnenin	
bir	tür	siluetidir.	Daha	önce	görünmez	olarak	kabul	edilen	kara	deliği	gördüğümüzü	açıklamaktan	
gurur	duyuyorum.”							 	 -Sheperd	Doeleman
	 Gezegenimizden	53	milyon	ışık	yılı,	uzaktaki	Başak	(Virgo)	takım	yıldızındaki	M87	
Galaksi'sinin	merkezindeki	süper	kütleli	kara	deliğin	fotoğrafını	çekmek	için	dünyanın	farklı	
bölgelerinde	yer	alan	13	teleskop	kullanıldı.	Yaklaşık	200	kişiden	oluşan	bir	bilim	ekibi,	bu	13	
teleskobu	M87	galaksisi	yönüne	çevirip	10	gün	boyunca	kara	deliği	saptayabilmek	umudu	ile	
merkezini	gözledi.	10	günün	sonunda	elde	edilen	veriler	o	denli	büyüktü	ki	bunu	internet	üzerinden	
göndermek	neredeyse	imkansıza	yakındı.	Bu	nedenle	13	teleskobun	elde	ettiği	veriler	yüzlerce	
sabit	sürücüde	depolanıp	Boston	ve	Bonn'daki	işlem	merkezlerine	aktarıldı	ve	ortaya	bu	kare	çıktı.
          

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Büşra	BESLER	10/D

Kara Delik İlk Kez Görüntülendi
103	yıl	önce,	1916	yılında	Einstein	tarafından	
yayımlanan	kütle	çekimi	geometrik	kuramı	ilk	
defa	bilim	dünyası	tarafından	gözlemlenebildi	
ve	Einstein’ın	kuramı	tek	bir	fotoğraf	ile	teori	
olmaktan	bir	adım	daha	ileriye	gitmiş	oldu	ve	ilk	
büyük	testini	geçti.
Peki	bir	avuç	bilim	insanı	varlığı	teorik	
olarak	kabul	gören	ancak	pratikte	kimsenin	
gözlemleyemediği	kara	delikleri	nasıl	buldu	ve	
fotoğrafladı:
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        İNEK	ŞABAN: Halk	tarafından	‘gülen	adam’	olarak	tabir	edilen	Kemal	Sunal’ın	usta-
lıkla	hayat	verdiği	İnek	Şaban	seyirci	tarafından	çok	sevilmiştir.	Edebiyat	B	sınıfının	323	numaralı	
öğrencisi	Şaban	oldukça	sakar,	ve	çocuksu	hareketlere	sahiptir.	Arkadaşları	tarafından	kendi-
sine‘‘İnek’’	lâkabı	takılmıştır.	Genellikle	Damat	Ferit	ve	Güdük	Necmi	ile	gezer.	Özellikle	Güdük	
Necmi’yle	olan	atışmaları	ve	ettiği	küfürler	izleyici	çokça	güldürmektedir.	Romandaki	karakterinin	
aksine	bütün	sınıf	gibi	tembel	bir	öğrencidir.	En	büyük	zaafı	ise	kız	konusudur.	Kel	Mahmut	bir	
keresinde	ona	“Neden	bunca	sene	mezun	olamadın?”	diye	sorduğunda	“Kızlar	peşimi	bırakmıyor	
da...”	diye	yanıt	vermiştir.	Arkadaşları	bu	konu	üzerinden	şakalarını	yapar.	Fakat	olayları	geç	olsa	
da	anlar.

       	GÜDÜK	NECMİ: Kısa	boylu	olduğundan	kendisine	‘‘Güdük’’	lakabı	takılmıştır.	En	
çok	İnek	Şaban’a	takılmayı	sever,	ona	sıklıkla	şakalar	yapar.	Nerede	bir	sorun	olursa	Güdük	
Necmi	çözmek	için	kolları	sıvar.	Sınıfın	toparlayıcısı	da	denilebilir.	İlk	esprileri	ortaya	atan	odur.	
Aynı	zamanda	İnek	Şaban’a	sahte	sevgili	mektupları	yazan	odur.	Mektuplarda	bile	“İnek”	şakaları	
yapar.	Ayrıca	Şaban’ın	sınıfta	üç	kere	“mööö!”	demesini	mektuplar	sayesinde	sağlamıştır.	Mezun	
olduktan	yıllar	sonra	okula	rehberlik	hocası	olarak	geri	dönmüş,	ve	eski	hababam	ruhuna	kendini	
kaptırmıştır.
       DAMAT	FERİT:	Damat	Ferit,	bir	diğer	deyişle	sınıfın	çapkın	oğlanı	lakabını	çok	fazla	
kızla	ilişkisi	olduğu	için	almıştır.	Olgun	tavırlı,	giyimi,	konuşma	gücü,	rahat	tavırları,	biraz	daha	yol	
yordam	bilmesi	ile	üstün	bir	yapıya	sahiptir.	Hocayla	bir	şey	konuşulacaksa,	ilk	olarak	kendisi	gö-
revlendirilir.	Ayrıca	Şaban'a	yapılan	"İnek"	şakalarında	Güdük	Necmi'nin	bir	numaralı	ortağıdır.	Şa-
ban'a	yollanan	sahte	aşk	mektuplarında	Necmi'ye	yardım	eder.	Fakat	Şaban	bu	duruma	rağmen,	
daha	çok	Güdük	Necmi'nin	peşine	takılır	ve	bu	durumlarda	ona	ya	küfürle	ya	da	üzerine	yürüyerek	
karşılık	verir.	Ferit	ise	olayları	gülerek	izler.	Kendisi	de	diğer	Hababamlılar	gibi	tembel	bir	öğrenci-
dir.	Derste	ukalalıktan	başka	bir	şey	yapmaz.	Güdük'le	birlikte	ortalığı	kahkahaya	verirler.

 Yönetmenliğini	Ertem	Eğilmez’in	üstlendiği	“Hababam	Sınıfı”	macerası	Rıfat	
Ilgaz’ın	“Dolmuş”	dergisinde	yazdığı	küçük	hikayelerle	başlamıştır.	Sonra	kitaplar,	
tiyatro	oyunları	ve	kült	olan	bir	film	serisiyle	1950’li	yıllardan	beri	Türk	sinemasında	
önemli	bir	rol	üstlenmiştir.
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 DOMDOM	ALİ: Sınıfın	en	kilolu	kişilerindendir.	Çoğunlukla	Hayta	İsmail	ve	Tulum	
Hayri	ile	birlikte	dolaşır.	Futbol	maçları	yapmayı	sever.	Sene	başında	her	zaman	Tulum	Hayri	ile	
sınıf	başkanlığı	için	bilek	güreşi	yaparlar

 TULUM	HAYRİ: Domdom	Ali	gibi	sınıfın	en	kilolu	kişilerindendir.	Sınıfta	sözü	dinle-
nen	birisidir.	

	 HAYTA	İSMAİL:	Kısa	boyu	ve	komik	gülüşü	ile	çok	farklı	olan	Hayta	İsmail	çoğun-
lukla	Domdom	Ali	ve	Tulum	Hayri	ile	birlikte	dolaşır.	Filmin	üçüncü	serisinde	askere	gittikten	sonra	
Hababam	Sınıfı	Tatilde	filminde	geri	dönmüştür.	Domdom	Ali,	Tulum	Hayri	ve	Hayta	İsmail,	Kel	
Mahmut'un	onları	izci	kampına	gönderdiği	zaman	sınıfa	yeni	gelen	kızlara	içine	uyku	hapı	karıştı-
rılmış	çay	verip	sonra	da	suya	atmayı	planlarlar	iken,	İnek	Şaban'ın	casusluk	yapıp	durumu	kızlara	
haber	vermesi	ile	oyuna	kendileri	gelmiş,	kızların	onlara	ikram	ettiği	uyku	ilacı	bulunan	çikolataları	
yemişler	ve	sabahın	köründe	kendilerini	nehirde	uyurken	bulurlar.

 KEL	MAHMUT: Münir	Özkul	tarafından	canlandırılan	Mahmut	Hoca,	Özel	Çamlıca	
Koleji’nde	baş	müdür	muavinidir.	Hababam	Sınıfı’nın	yaptığı	haylazlıklarının	daima	karşısındadır.	
Bazen	Hababam	ondan	gizli	okul	tuvaletinde	sigara	içerler,	bazen	okuldan	kaçıp	maça	giderler	
ama	Kel	Mahmut	onları	her	zaman	yakalar.	Liseler	arası	bilgi	yarışması	düzenlendiğinde,	Haba-
bam	Sınıfı	öğrencilerini	kopya	çekerken	yakalaması	ise,	Kel	Mahmut'u	okulun	adı	ve	çıkarı	için	
ilk	kez	onlarla	iş	birliği	yapmaya	iter.	Öğrencilerinin	iyiliği	için	okul	müdürüyle	tartışarak	kalp	krizi	
geçirecek	kadar	çok	sevmektedir	mesleğini	ve	"çocuklarını".	Aynı	şekilde	öğrenciler	de	Mahmut	
hocalarını	çok	sevmektedirler.

 BADİ	EKREM: Şener	Şen	tarafından	canlandırılan	karakter	beden	öğretmenliği	yap-
maktadır.	Öğrencilerine	öğretmek	istediği	sportif	faaliyetleri	kendisi	denerken	ortaya	oldukça	komik	
sahneler	sunmaktadır.	‘‘Kung	fu’’			‘‘Funku’’	tartışması	Hababam	dizisinin	unutulmayacak	replikle-
rindendir.	Hababam’ın	izci	kampında	olduğu	bölümde	‘‘İnek	obası	uyaaaaannn’’	diye	bağırması	
hâlâ	kulaklarımızda.

 HAFİZE	ANA: ADİLE	NAŞİT’in	canlandırdığı	Hafize	Ana,	serinin	ana	karakterlerin-
dendir.	Okulun	hademesi	ve	aşçısıdır.	Bunların	yanı	sıra	öğrencilerle	kurduğu	yakınlık	oldukça	
samimi	ve	içtendir.	Onları	koruyup	kollar;	her	anlamda	yardımcı	olmaya	çalışır.	Özellikle	okul	
müdürü	ve	öğrenciler	arasında	durur,	öğrencileri	daima	korumayı	amaçlar.	Teneffüslerde	elinde	
çaldığı	zili	ile	merdivenlerden	koşarak	indiği	sahneyi	nasıl	unutabiliriz?

 HÜSEYİN	ŞEVKİ	TOPUZ:	Türkiye	Cumhuriyeti	Millî	Eğitim	Bakanlığı	müfettişidir.	
Kitapta	Hababam	Sınıfı'nı	teftiş	etmiş,	ancak	klasik	Hababam	Sınıfı	numaralarına	yenik	düşmüş-
tür.Filmde	ise	serinin	Hababam	Sınıfı	Sınıfta	Kaldı	ve	Hababam	Sınıfı	Tatilde	bölümünde	görül-
müş,	İnek	Şaban	ve	Güdük	Necmi'ye	sorular	sormuş,	fakat	bu	iki	haylaz	tarafından	oyuna	getirilir.	
İnek	Şaban’a	sorduğu	sorularla	kendinden	geçtiği	o	güzel	diyaloğu	hatırlayalım.
	 	 _		Adın	ne?
	 	 _		Hazret-i	Şaban
	 	 _		Yaşın	kaç?
	 	 _		1453
	 	 _		Romayı	kim	yaktı?
	 	 _		Valla	ben	yakmadım!

Feyza	Çağan	
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	 Çeşitli	ödüller	kazandığı	ünlü	rolleri	arasında	Aslan	Asker	Şvayk,	Gogol’ün	Bir	Delinin	Hatıra	
Defteri,	Brecht’in	Galileo’su,	Maxwell	Anderson’un	Yalınayak	Sokrates’i,	Nâzım	Hikmet’ten	Kerem	
Gibi,	Can	Yücel’den	Can	sayılabilir.
	 Senfonik	konserlerde	Prokofiev’in	Peter	ile	Kurt,	Stravinski’nin	Askerin	Öyküsü,	Fazıl	Say’ın	
Nâzım	adlı	yapıtlarını	anlatıcı	olarak	seslendirdi.
	 Önemli	uluslararası	film	festivallerinde	gösterilen	ve	birçok	ödül	kazanan	At,	Faize	Hücum,	
Hakkâri’de	Bir	Mevsim,	Camdan	Kalp	filmlerinin	başrolünde	oynadı.	TRT	Televizyonu	için	Haldun	
Taner’in	ünlü	müzikli	oyunu	Keşanlı	Ali	Destanı’nı	yönetti	ve	oynadı.
	 Değişik	yıllarda	birçok	kez	“yılın	en	iyi	erkek	oyuncusu”,	“en	iyi	tiyatro	yönetmeni”seçildi.
Yaşamı	boyunca	ödüller	kazandı.	1982	ve	1983	yıllarında	“en	iyi	sinema	oyuncusu”	olarak	Antalya	
Film	Festivali’nde	iki	kez	Altın	Portakal	aldı.
	 1993-1998	yılları	arasında,	Paris’te	ve	Avignon	Festivali’nde	Fransızca	yazılmış	eserleri	de		
oynamaya	başlayan	Genco	Erkal,	üç	Fransız	yapımında	rol	aldı.	Bunlar	Nâzım	Hikmet’ten	Sevdalı	
Bulut,	Philippe	Minyana’dan	Ou	vas-tu	Jérémie?	ve	Paulo	Coelho’nun	ünlü	romanından	uyarlanan	
Simyacı.
	 Bir	çok	tiyatro	oyununda	oynayan,	yazan,	yöneten	Genco	Erkal’ın	eşsiz	oyunculuğunu	bir	
de	sahnede	izlemelisiniz.
	 Şimdi	de	kendisinin	60,	kurucusu	olduğu	Dostlar	Tiyatrosu’nun	da	50.	Yılı	şerefine	‘’MER-
HABA’’	adlı	oyunla	çıkıyor	karşımıza.	Müzikli	bir	gösteri	olan	“Merhaba”;	usta	oyuncu	Genco	Er-
kal’ın	“Benim	yazarlarım”	dediği	Aziz	Nesin,	Bertolt	Brecht,	Can	Yücel,	Nâzım	Hikmet	ve	William	
Shakespeare’in	yapıtlarından	oluşuyor.	“Merhaba”	tiyatroseverleri,	edebiyat	aleminin	bu	beş	büyük	
ustasıyla	müzikli	bir	yolculuğa	çıkarıyor.	Yıllar	öncesinden	seyirciye	seslenen	yazarlar;	dünyanın	
ve	ülkemizin	halleri	üzerine	kimi	zaman	güldürücü,	kimi	zaman	hüzünlü,	öfkeli	gözlemleriyle	ya-
şadığımız	karanlık	günlere	ve	geleceğimize	ışık	tutuyorlar.	Genco	Erkal	yeni	oyununun,	üzerimize	
sinen	umutsuzluğu	silkeleyen	bir	tür	moral	aşısı	işlevi	görmesini	umut	ediyor.
	 “Merhaba”da	Fazıl	Say,	Kurt	Weill,	Yiğit	Özatalay,	Arif	Erkin	ve	Selim	Atakan’ın	besteleri;	
Özatalay’ın	piyanosu	ve	Çağdaş	Engin’in	başklarneti	eşliğinde	seslendiriliyor.	Sahne	tasarımını	
Cihan	Aşar’ın,	giysi	tasarımını	Özlem	Kaya’nın,	ışık	tasarımını	Hakan	Özipek’in	yaptığı	oyunun	
müzik	yönetimini	ve	düzenlemesini	Yiğit	Özatalay,	yönetmen	yardımcılığını	ise	Emre	Yetim	üstleni-
yor.

	 Bu	yıl	sahne	hayatında	60.yılına	merdiven	dayayan	usta	tiyatrocu	Genco	Erkal,	Türk	tiyatro	
tarihinin	duayen	isimlerindendir.	Yurt	içi	ve	yurt	dışında	birçok	başarıya	imza	atmış	olan	Genco	
Erkal’ı	gelin	bir	de	yakından	tanıyalım.
	 28	Mart	1938	yılında	İstanbul’da	doğdu.	Robert	Koleji’nden	mezun	olduktan	sonra	İstan-
bul	Üniversitesi’nin	Psikoloji	bölümünü	bitiren	Genco	Erkal	1959	yılından	başlayarak	Türkiye’nin	
önemli	özel	tiyatro	topluluklarında	oyuncu	ve	yönetmen	olarak	çalıştıktan	sonra,	1969	yılında,	
bugün	de	sanat	yönetmeni	olduğu	Dostlar	Tiyatrosu’nu	kurdu.	Gorki,	Brecht,	Sartre,	Peter	Weiss,	
Steinbeck,	Havel,	Tankred	Dorst	gibi	yabancı	yazarların	yanısıra,	Aziz	Nesin,	Haldun	Taner,	Nazım	
Hikmet,	Can	Yücel,	Refik	Erduran,	Vasıf	Öngören,	Orhan	Asena,	Behiç	Ak	gibi	Türk	yazarlarının	
oyunlarını	yönetti.	Roman,	öykü,	şiir	gibi	değişik	türlerden	tiyatroya	uyarlamalar	yaptı,	oyunlar	çe-
virdi.

GENCO	ERKAL’IN	60.	SANAT	YILINA	
MERHABA

CEYDA	BEDRİŞAN		
											10/D
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    				ASIRLIK		BİR	TABLO

Sanatçı	aldı	eline
Yıpranmış	tuvali,

Ondan	önce	de	birçokları	gelmişti
Bu	kirletilmiş	kumaşı	görünce

Pes	etmişti.
Fakat	bu	adam	farklıydı

Çelik	gibi	sağlam	fikirleri	öylece	yıkılmayacaktı
Ne	yeni	boyaları	vardı	ne	de	samur	fırçaları...

Çamurla,	kömürle…
Elleriyle	boyayacaktı	bu	tuvali.

İlk	hürriyeti	boyamak	lekeleri	kapatmak	lazımdı…
Sürdü	boyayı	kanvasın	dört	bir	yanına,

Sonra	cumhuriyetten	çiçekler	çizdi	manzarasına,
Sarıyla,	medeniyetle	aydınlattı	kumaşı…

Bir	ömür	değil	bin	ömür	yetmedi	bitirmeye	resmini.
Zaten	yetmemeliydi,

Gelecek	tamamlayacaktı	resmini.
Her	vatan	evladı	aldığı	ilk	nefesten,

Gördüğü	son	güneşe	kadar	devam	edecekti	resmine.
Asırlık	bir	tabloydu	bu,
Bitmeyen,	bitmeyecek
Asırlık	bir	tablo

                                                  Yağmur	AKŞİT
	 	 19	Mayıs	‘‘	Atatürk	ve	Gençlik’’	temalı	şiir	yarışması	İLÇE	2.si
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	 Maviliklerin	alabildiğine	yayıldığı	tuzlu	enginlikler	üzerinde	ayakta	dikilmekte	olan	cılız,	kamburu	
yükselmekte	bir	genç	güverteyi	temizliyordu.	Mayıs	ayı	nisanın	yanında	henüz	kendine	yer	açmış,	kamburu	
gökte	yükselmekte	ısrarcı	güneşin	parmaklarıyla	ısınan	genç	mürettebat	çekingen	gözlerle	temizlemekte	
durdukları	güverteden	kaldırmıyorlardı	kafalarını.	Tam	on	sekiz	vatan	çocuğunu	aldı	o	gemi	o	gün.	Mayıs	
sabahları	çok	dillendirilirdi	ya;	iliklere	sıcaktan	hallice	hava	üfleyen	gökyüzü	altında	tam	on	sekiz	devlet	
adamı	ağır	adımlarla	ayakbastı	mayısın	gemisine.
	 Üzerinde	binlerce	gemi,	mürettebat	ve	gelecek	taşıyabilecek	maviliklerle	üç	yanı	çevrili	ülkenin	
dört	bir	yanına	sıçramıştı	savaş.	Demem	oydu	ki,	deniz	dahi	ulaşmakta	acizdi	o	münakaşada	ülkeyi	avucu	
içine	almış	ateşe,	korkuyordu	millet.	Korkan	bir	milletin	çekildiği	kabuk	taştan	farksızdı,	bir	başka	asker	
çocuğunun	korkma	sözüyle	yıkılamaz	sanmışlardı.
	 Asker	kıyafetleri	içerisinde,	demirden	botları	gemide	yankı	uyandıran	bir	Paşa	buyur	etmişti	içeri	
gemiden.	Kamburundan	görünmeyen	denizci	çocuk	tedirginlikle	baktığında	görmeyi	beklediği	şey	mavilikler	
değildi.	Ülkenin	deniz	görmemiş	o	köhnelerine	bir	çift	deniz	götürecek	o	esas	olmak	nutkunu	tutmuştu	
çocuğun.
	 Bir	kurt	sofrasına	pay	edilmiş	asrın	toprakları,	tarihinde	görmediği	bir	hezeyana	kucak	açmıştı	o	
gün.	Kamburu	çıkmış	bu	milletin	kafaları	göğe	kalkmıyordu.	Gelenlerin	yalnız	pabuçlarına	diktikleri	gözleri	
aynı	adımların	beraberinde	getirdikleri	tozdan	kirden	ve	pastan	başka	bir	şeyi	görmeyen	bu	topluma	kucak	
açtırmıştı	istikbalin	evlatları.	Evvela	kimdi	bu	denli	dokunabilen	tüm	yaraları	açık	bu	topluma?	Meyus	
içerisindeki	bu	topraklara?	O	gün,	mayısın	ortaları	süregelirken	bir	gemi	dolusu	vatan	çocuğu	açtırmıştı	
kucak.	Öyle	ki	aralarından	biri	bir	adım	öne	atmış,	korkma	demişti,	daha	sonra	ise	nutuk	çekecekti	aynı	
milletin	geleceğine,	hem	de	on	dokuzundan	başlatacağı	bir	nutuk…
	 O	gemi	Samsun’a	vardı.	Gitmek	ve	varmak	başka	davalardır	derdi	kambur	çocuğun	yaşlıca	kaptanı,	
gidersin	ancak	varmak	bir	ömür	alır,	şansın	senden	gayri	değilse	de	öldüğünde	dahi	varamaz	durursun	
derdi.	Aynı	kaptanın	inandığı	bu	dava	vardırmıştı	gemileri	Samsun’a,	yangın	yerlerini	kurtuluşa,	kelepçeli	
elleri	özgürlüğe.	Bir	Ata’nın	demirden	botları	izinde	ilerlemişti	o	da,	tıpkı	her	diğer	askeri	gibi	muharebenin.
	 Bir	19	Mayıs	sabahıydı.	Saatler	on	dokuza	vuruyordu	koca	bir	milletin	aynı	anda	ayağa	kalkacak	
cesareti	göstermesine	temel	atan	asker	çocuğu	karaya	ayak	bastığında.	Kuşandığı	sivil	kıyafetleriyle	
köstek	olmaya	diye	gönderildiği	halkının	hakkaniyet	nidalarına	ulaştığında	tarih	tam	da	19	Mayıs’ı	
kaleme	alıyordu.	Farklı	değildi	gözlerinde	bu	yangını	söndürecek	denizleri	kucaklayan	adam,	hiçbir	vatan	
evladından	fark	gözetmezdi.	Bir	asker	çocuğuydu,	gözü	yaşlı	bir	annenin	kundağından	çıkmış,	sevmek	ne	
demek	bilmiş	de	gelmiş,	âşık	olmaktan	geri	durmadığı	bu	kurtuluş,	bu	topraklar	adına	kanını	dökmüştü.	O	
da	bir	yetimdi,	yalnızca	tek	fark	bu	koca	milletin	geleceğini	yetim	bırakmayacak	bir	inkılâp	adamıydı.
	 Bir	kamburun	başını	kaldırmaya	yeltenemediği	o	gemiye,	o	topraklara	ve	o	denizlere	öyle	bir	
özgürlük	düşüncesi	bahşetmişti	ki,	kambur	sırtlandığı	bu	vatan	mücadelesini,	kaptan	kucakladığı	bu	savaş	
fikrini	hiç	tereddüdü	mevzu	bahis	etmeden	gerçekleştirmişti.	Bilirsiniz,	insan	zihni	oldukça	güçlüdür,	koca	
bir	milleti	tek	zihniyette	birleştirmek	bu	yurda	ecnebi	kalanların	silah	tutan	ellerinde	görülemeyecek	bir	
taarruz	getirirdi.
	 Bir	nutuk	yazıldı	başlangıcı	mayısın	on	dokuzu	gösterilen,	bir	milletin	yok	olmaya	yüz	
tutmuşluğundan	parıldayan	özgürlük	tutkunluğunu	anlattı	bir	devrin	atası,	mavi	gözleriyle	söndürdüğü	
ateşleri,	göğüs	göğse	savaştığı	askerilerini	anlattı.	Tek	bir	mesele	yaptığı	bu	kurtuluşunu	unutmasın	istedi	
milleti.
	 Bir	milleti	ileri	götürmeye	temel	yalnız	bir	şey	var	derdi	demir	botlarıyla	geminin	kaptanına,	kambur	
mürettebat	sus	pus	olur	dinler	yeni	yeni	kafalarını	kaldırmaya	alışmışlıklarından	Paşa’nın	çatık	kaşlar	
altında	uzanan	gözlerine	bakarlardı.	Gençlik	diye	devam	ederdi	Paşa,
	 “	Gençlik	bu	şafaklarda	yüzen	alsancağı	tutacak	yegâne	şeydir.”	Kaptanın	dudakları	gülümsemeyi	
kavrardı.	İşte	uğruna	denizler	aştığı	adam	buydu.
	 Gençlik;	orduları	dağıtılmış,	bütün	tersanelerine	girilmiş,	tüm	kaleleri	zapt	edilmiş	bir	ülkeyi	
kurtarmaya	değen	nihai	sebepti.
	 	 	 	 	 	 	 			Zeynep	Ceren	BAYKAL	10/E
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 Bize	kendinizi	doğumunuzdan	günümüze	
kadar	kısaca	anlatır	mısınız?
											Öncelikle	dergi	grubuna	teşekkür	ediyorum.	
Çok	güzel	 çalışmalar	 yaptığınızı	 düşünüyorum.	
1957	 Adana	 doğumluyum.	 Ortaokul	 ve	 lise	
eğitimimi	Adana’da	tamamladım.	Sonra	Çukurova	
Üniversitesi	 İngilizce	 Öğretmenliğinden	 mezun	
oldum.	 Evli	 ve	 üç	 çocuk	 babasıyım.	 Ülkenin	
değişik	 yörelerinde	 okul	müdürlüğü	 yaptım.	 Üç	
yıl	 İl	Milli	 Eğitim	Müdürlüğünde	 ortaöğretimden	
sorumlu	şube	müdürlüğü	görevi	yaptım.	İzmir’de	
Karşıyaka	Anadolu	Lisesi,	İzmir	Kız	Lisesi,	Karataş	
Anadolu	 Lisesi,	Yıldız	 Tınaz	 İzmiroğlu	Anadolu	
Lisesi’nde	yöneticilik	görevi	yaptım	ve	Cihat	Kora	
Anadolu	 Lisesi’nde	 görevime	 devam	ediyorum.	
Ben	bu	okulda	nefes	alıyorum.	Bu	okul	benim

	 Çocukluğunuza	dair	aklınızda	kalan	ufak	bir	anınız	var	mı	? 
Ben	ilkokula	çok	geç	başladım.	Bizim	dönemlerde	nüfus	cüzdanları	çok	geç	verilirdi.	Yani	ben	
sekiz	yaşında	okula	başladım.	Okumayı	çok	seviyordum,	okula	gitmeyi	çok	arzu	ediyordum.Ama	
nüfus	cüzdanımımızın	olmaması	gerekçesiyle	okula	iki	sene	geç	başladım.	Çünkü	o	dönemlerde	
nüfus	cüzdanı	çıkartmak	gerçekten	zordu.	Türkiye’nin	içinde	bulunduğu	durumdan	dolayı	geç	
başlamak	benim	için	üzücüydü.

 Az	önce	mesleğinize	duyduğunuz	sevgiyi	dile	getirdiniz	ama	öğretmen	olmasaydınız	
içinizde	kalan	bir	meslek	olur	muydu	?	Özellikle	öğretmen	olmanıza	sebep	olan	bir	şey	var	mı?
Öğretmen	olmasaydım	pilot	veya	gazeteci	olmak	isterdim.	Bu	iki	meslek	hayalimdi.	Ama	benim	
yaşamla	ilgili	bir	felsefem	var.	Hangi	işi	yaparsam	yapayım	o	işin	en	iyisini	yapmak	isterim.	
Öğretmenlik	hayatımda	hep	en	iyisini	yaptım,	yapmaya	çalışıyorum.	Bir	terzi	,	bir	berber,	
bir	ayakkabı	tamircisi	olsaydım	yine	bana	bu	işi	en	iyi	yapan	insan	derlerdi.	Hatta	size	de	
verebileceğim	bir	tavsiyedir;	işinizi	iyi	yapın!

 Bu	mesleğin	en	güzel	ve	en	keyifli	yanı	nedir?
Bu	mesleğin	en	iyi	yanı	ülke	için	iyi	bir	yurttaş	yetiştirebilme	şansına	sahip	olmamız.	Kötü	bir	yanı	
olduğunu	düşünmüyorum.	Mesleğim	çok	severek	yapıyorum.
 
	 Siz	bizim	okulumuzun	idarecisisiniz.İdarecelik	mi	öğretmenlik	mi	?
Bunları	birbirinden	ayıramazsınız.	Bizler	de	zaman	zaman	derse	giriyoruz.	Zaten	idarecilik	ek	bir	
görevdir.	Asıl	mesleğimiz	eğitmenliktir.

 
       MÜDÜRÜMÜZ	Anlattı

er	sabah	okul	kapısında	bizi	karşılayan,	her	akşam	da	uğurlayan	kıymetli	
Müdürümüzle	sohbet	etmek	istedik.	Bizi	kırmadılar.Bize	her	zaman	hissettirdiği	içtenlik	
samimiyet	ve	sevecenlikle	sorularımızı	cevapladılar.Ortaya	harika	bir	röportaj	çıktı.	
Kendisine	çok	teşekkür	eder	ve	baba	sıcaklığının	hep	bizimle	olmasını	dileriz.
	 	 	 	 	 	 	 		Sebile	SARIHANLI-	Dila	KAMİŞ	10/A

Biz	Sorduk

akciğerim	gibidir.	Dünyaya	tekrar	gelsem	yine	bu	mesleği	seçerdim	diye	düşünüyorum.

H
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	 Size	bazı	kavramlar	söylüyoruz.Bunları	önem	sırasına	göre	sıralar	mısınız?	
	 İş,	aile,	araba,	beşiktaş.
İşim	ve	ailem	ilk	sırada,	bunlar	arasında	bir	ayrım	yapamıyorum.	Araba	ile	Beşiktaş	arasında	ise	
arabanın	sonda	olduğu	bir	sıralama	yaparım.

 Çocukluğunuza	dair	en	çok	neyi	özlüyorsunuz?	Günümüz	imkanlarından	en	beğendiniz					
şey	nedir?
Araç	gereç, donanım	ve	eğitim	ile	iligili	ihtiyaçlara	bizim	zamanımızda	ulaşmak	imkansızdı.	
Çocukluğumda	hep	bisiklet	istemişimdir.	Ama	hiçbir	zaman	olmadı.	Liseyi	bitirince	bana	bisiklet
alacaklarını	söylediler	ama	yine	almadılar.	Çocukluğuma	dair	en	büyük	özlemim	bisiklete	sahip	
olmamdır.

 Herkesin	bilmesinde	yarar	gördüğünüz	hayat	tecrübeniz	nedir?
Doğru	işi	yapmalarını	istiyorum.	Herkes	yaptığı	işi	en	doğru	şekilde	yapmalı.

 Hayatın	basit	zevkleri	arasında	vazgeçemeyeceğiniz	şey	nedir?
Hiçbir	şey	vazgeçilmez	değildir.

Gelelim	kısa	sorularımıza:

	 En	son	okuduğunuz	kitap	nedir?
Kuyucaklı	Yusuf	Sabahattin	Ali

 En	sevdiğiniz	şarkı	nedir	ve	sanatçı	kimdir?
Yerine	sevemem	Gökhan	Kırdar

 En	son	gittiğiniz	film	nedir?
Avatar

 Hiç	yalan	söylediniz	mi?
Çoook...

Sırada	öğretmenlerimiz	ve	arkadaşlarımızın	sizin	için	sordukları	sorular	var:

	 Müdür	yardımcımız	Kezban	Kutlu	Ateş’in	sorusu:	Kalbinizde	en	çok	yer	eden	okul	hangisidir	
ve	nedeni	nedir?
Karşıyaka	Anadolu	Lisesi.	İzmir’e	geldiğim	dönemlerde	fiziki	ve	başarı	anlamında	kötüydü.	Ama	şu	
an	görüyoruz	ki	İzmir’in	parmakla	gösterilen	okullarından	bir	tanesi.

        	Müdür	yardımcımız	Nesrin	Kaplan’ın	sorusu:	Yaşamdan	beklediklerinizi	gerçekleştirdiniz	mi	?
Beklentilerimiz	sonsuzudur	ama	şükretmesini	bilirim.	Benim	yerimde	olmak	isteyecek	yüzlerce	
insan	olduğunu	bilirim	ama	tabii	ki	hayallerim	var.	Hepsini	gerçekleştirdiğimi	söyleyemem.

 İngilizce	öğretmenimiz	Süheyla	Eskici’nin	sorusu:	Sizce	mesleğinizin	en	güzel	tarafı	nedir?
Mezun	ettiğimiz	öğrencileri	hayatın	içerisinde	güzel	yerlerde	görmektir.

 Tarih	öğretmenimiz	Meltem	Yüksekülkü’nün	sorusu:	Enerjinizi	nereden	sağlıyorsunuz?
İş.	İşimi	çok	seviyorum.	İşinizi	çok	severseniz	bu	zaten	sizi	enerjiyle	dolduruyor.

	 Müzik	öğretmenimiz	Ezgi	Budak	Kurşun’un	sorusu:	İlk	derse	girdiğinizde	ne	hissettiniz	?
Nereden	bakarsanız	bakın	37	sene	önceki	bir	duygudan	bahsediyoruz.	O	anki	durumu	hatırlamam	
imkansız.	Sanırım	heyecanlıydım.
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 Matematik	öğretmenimiz	Şenay	İskender’in	sorusu:	Bir	odada	beş	mum	yanmaktadır.	Üçü	
sönerse	kaç	mum	kalır?
Bu	zor	bir	soru.	Beşten	ikiyi	çıkaracak	kadar	basit	olduğunu	düşünmüyorum.	Şaşırtmacalı	değil	mi	
bu?	Hiçbir	tane	kalmaz.
(Doğru	cevap:	Mum	yansa	da	sönse	de	mumdur.	Yani	odada	hala	beş	mum	vardır.)

 Edebiyat	öğretmenimiz	Çimen	Ergül’ün	sorusu:	Çok	insanla	uğraşmak	zor	olsa	gerek.	
Sinirlendiğinizde	kendinizi	nasıl	sakinleştiriyorsunuz?
Yönetecilerin,	liderlerin	böyle	bir	özelliği	vardır.	Liderler,	yöneticiler	sakin	olmak	zorundalar.	Bu	
yapıyla	ilgili	bir	durum.	Benim	kızmalarım	anlıktır	siz	de	bilirsiniz.	Ertesi	güne	hatırlamam	bile.	Kinci	
bir	tarafım	yoktur.

 Felsefe	öğretmenimiz	Ayşem	Taştan’ın	sorusu:	Meslek	ya	da	özel	hayatınızda	
pişmanlıklarınız	var	mı?	Varsa	baş	etme	yollarınız	neler?
Her	insanın	hayatında	pişmanlıkları	vardır.	Ben	kendi	kendime	yetmeyi	bilen	bir	insanım,	kendimi	
onarabilirim.	Güçlükler	karşısında	bir	şeylerin	arkasına	sinen	bir	insan	değilim.	Bu	biyolojik	
hastalıklarda	da	böyledir.	Çok	ilaç	kullanarak	bir	şeylerin	tedavi	edildiğini	düşünmüyorum.	İnsanın	
kendi	kendini	onaran,	yenileyen	bir	varlık	olduğunu	düşünüyorum.

 Kimya	öğretmenimiz	Fatma	Yavuz’un	sorusu:	En	sevdiğiniz	renk	nedir?
Ben	koç	burcuyum	biliyorsunuz.	En	sevdiği	renk	nedir	koç	burcunun?	Kırmızı.

 Rehberlik	öğretmenimiz	Gönül	Selen’in	sorusu:	Sizce	Ayşe	Hatun	Önal	mı	Ayşe	Koca	mı?
Tabii	ki	Ayşe	Koca.

 Matematik	öğretmenimiz	Dilşad	Kolik’in	sorusu:	İdrak	40	yaşında	gerçekleşirmiş.	40’ıma	
henüz	gelmedim.	Acaba	hocamın	hayatında	40	yaşından	sonra	ne	değişti?	Nerde	aydınlanma	
yaşadı?
Valla	ben	aydınlamaya	daha	18	yaşında	yaşadım.Yani	yaşam	koşulları	bize	güçlü	olmayı	çok	
erken	öğretti.Bu	anlamda	40	yaşında	idrak	gibi	bir	olay	söz	konusu	değildi.Biz	20	yaşında	ev	
geçindiren	insanlardık.

	 Edebiyat	öğretmenimiz	Dilek	Sargın	Baldan’ın	sorusu:	Genç	öğretmenlere	bu	mesleğe	
yıllarını	vermiş	biri	olarak	ne	tavsiye	edersiniz?
Mesleğinizi	seviyorsanız	yapacaksınız,	sevmiyorsanız	yol	yakınken	döneceksiniz.
 
	 Tarih	öğretmenimiz	Öner	Kurt’un	sorusu:Branşınızın	ingilizce	olmasının	müdürlüğünüze	
katkısı	var	mı?	Sizce	bir	müdür	hangi	branştan	olmalıdır?
Öner	hocaya	yakışır	bir	soru.	Her	branştan	olabilir	,	hiçbir	sıkıntı	olmaz.	Ama	her	yöneticinin	
ingilizce	bilmesinden	yanayım	ben.	Günümüzde	bir	yöneticinin	ingilizce	bilmemesi	kadar	tuhaf	ne	
olabilir?

	 Almanca	öğretmenimiz	Seyhan	Etensel’in	sorusu:	Okulla	ilgili	yapmayı	düşündüğünüz	ya	
da	değiştirmek	istediğiniz	bir	şey	var	mı?
Ben	her	sabah	okulun	kapısından	okula	yeni	bir	şeyler	yapma	düşüncesiyle	giriyorum.Eğer	siz	
sabit	bir	noktada	duruyorsanız	herkes	sizi	geçiyordur.	Hedefim	her	gün	yeni	bir	şeyler	yapmak...

 İngilizce	öğretmenimiz	Sibel	Altınyürek’in	sorusu:	Kaç	yaşınıza	geri	dönmek	isterdiniz?
Otuzlu	yaşlarıma...

 Edebiyat	öğretmenimiz	Fatih	Kaynak’ın	sorusu:	İnstagramda	kullanıcı	adınızın	imparator	
olmasının	bir	sebebi	var	mı?
Tabiki	var.	Bu	lakabı	bana	Karşıyaka	Anadolu	Lisesi’ndeki	öğrencilerim	buldu.	Bir	mezuniyet	töre-
ninde	300	öğrencim	ve	aileleri	belki	yarım	saat	boyunca	“imparator”	diye	bağırdılar.Hatta	bununla	
ilgili	fan	kulubü	kurduklarını	biliyorum.32



Şimdi	arkadaşlarımızdan	gelen	sorularımız	var:

	 Beşiktaş’a	olan	derin	sevginiz	nasıl	başladı?
Taa	çocukuluğuma	dayanır.	Abim	Beşiktaşı	tutardı.	
Beşiktaş’ta	yaşıyordu.	Bu	nedenle	gençliğimden	beri	
koyu	Beşiktaşlıyım.

 Neden	branş	olarak	ingilizceyi	seçtiniz?
Yeteneklerimin	dil	yönünde	olduğunu	düşünüyorum.	
Yabancı	dili	çok	seviyorum.	Hep	farklı	ülkeleri	gezmek	
istedim.	İnsanlarla	anlaşmanız	için	farklı	diller	bilmeniz	
gerekiyor,	buna	bağlı	olarak	da	konuşmanız.

 Öğrencilerle	başa	çıkmak	nasıl	bir	duygu?
Başa	çıkmak	demeylim	de	idare	etmek	diyelim.	Burada	olmamın	nedeni	sizlersiniz.	Burada	hayatı	
organize	etmek	zorundayız.	Tüm	düzenden	sorumluyuz	ve	bunları	zamanında	yerine	getirmek	
bizim	görevimiz.

 Disiplini	nasıl	sağlıyorsunuz	?
Biliyorsunuz	beni	odamda	bulmak	çok	zor.	Sürekli	okul	içerisindeyim.	Bir	yönetici	süslü	makam	
odasında	oturup	akşama	kadar	kahvesini	içebilir,	daha	sonra	da	çıkıp	gider.	Ama	ben	okul	
koridorlarında	olmayı	tercih	ediyorum.	Bu	size	önemsediğimi	gösteriyor.	Genel	olarak	bu	okulun	
öğrencileri	beğeniyorum.	Çok	aklı	başında	öğrencilersiniz.	Bunun	yanında	eğitmen	kadromuz	çok	
iyiler.	Böyle	bir	bütünlük	olunca	disiplin	kendiliğinden	sağlanıyor.

 Her	sabah	bizleri	kapıda	ne	kadar	süre	önceden	beklemeye	başlıyorsunuz?
Bu	benim	30	yıldır	yaptığım	bir	davranış.	Benim	için	bir	yönetici	görünen	insan	olmalıdır.	Bunun	
için	sadece	sizleri	değil	öğretmenlerimizi,	çalışanlarımızı	kapıda	karşılıyorum.	Bu	onları	daha	
güvende	hissettiriyor.

 Okula	giriş	çıkış	saatlerimiz	hakkında	ne	düşünüyorsunuz?	Sizce	8	ders	bizlere	fazla	mı	?
Evet	fazla	olduğunu	düşünüyorum.	Ders	saati	sayısı	biraz	daha	azaltılmalı.	Ama	giriş	ve	çıkış	
saatlerinizin	uygun	olduğunu	düşünüyorum.	Bu	programa	göre	en	doğru	saatler	bunlar.

 İdol	olarak	gördüğünüz	bir	kişi	var	mı?
Tabii	ki	en	başta	Mustafa	Kemal	Atatürk.	Eğitime,	hayata	bakış	açısı	olarak	her	zaman	örnek	
almışımdır.	Ama	bunun	yanında	öğretmenlerim,	kapıda	bulunan	bekçi,	herkes	bana	çok	şey	
öğretti.	Ben	bir	şey	yaparken	okulda	çalışan	hizmetlilerden,	bekçiden	fikir	alırım.

 Sizce	sosyal	aktivitelerimiz	yeterli	mi?	Bize	olumlu	veya	olumsuz	etkisi	olduğunu	düşünüyor	
musunuz?
Evet,	çok	bile.	Ancak	olumlu	etkisi	olduğunu	düşünüyorum.

 Türkiye	dışında	nerede	yaşamak	isterdiniz?
İspanya’da	yaşamak	isterdim.	Granada	bölgesinde.

 Telefonda	en	çok	kullandığınız	uygulma	nedir?
Whatsapp.	Artık	memuriyetin	de	haberleşme	aracı.

 En	çok	kullandığınız	kelime	nedir?
“Boşverin.”
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sebile	SARIHANLI	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Dila	KAMİŞ			10	/A
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  Mevsimlerin	en	güzelidir	ilkbahar.	Tüm	canlılığını	yitirmiş	doğal	hayat	büyük	
bir	coşkuyla	geri	döner	yaşama.	Papatya	başta	olmak	üzere	mükemmel	çiçeklerle	
bezenir	her	yer	doğa	ana	sayesinde	ilkbaharda.	Her	taraf	mükemmel	kokularla	süs-
lenmişken	kelebekler	dolanır	etrafta	bütün	güzellikleriyle.	Hele	o	ağaçlar	güzel	mey-
velerle	dolar	taşar.
	 Baharın	başlangıcı	olarak	kabul	edilir	Nevruz,	yirmi	bir	mart.	Kimilerinin	inanı-
şına	göreyse	yeni	yılın	başlangıcıdır	da	aynı	zamanda.	Baharın	tüm	güzelliğiyle	geri	
dönüşünün	yaşattığı	mutluluktur.	Yalnızca	bir	millete	ait	değildir	Nevruz.	Din,dil,ırk	
ayırt	etmeden	dünyanın	çeşitli	ülkelerinde	çeşitli	hikayelerle	kutlanır.	Biz,	milletimizin	
azmiyle	yapamayacağı	şey	olmadığını	tüm	dünyaya	tekrardan	kanıtladığımız	Er-
genekon	Destanımızı	da	kutlarız	Nevruzla	birlikte.	Bize	karşı	birleşip	yok	olmamızı	
isteyen	tüm	devletlerin	bizi	yok	edemeyeceklerini	anladıkları	onurlu	destanımızı.	
	 Eski	zamanlarda	bahar	daha	da	çok	şey	ifade	ediyordu	insanlara.	Kışın	o	
kasvetli,	soğuk,	fırtınalı	havasından	kurtulduklarında	ekinlerine	zarar	gelmeden	tarla-
larıyla	ilgilenebiliyor,	yakacak	derdi	olmadan	hayatlarına	devam	edebiliyorlardı	ve	bu	
etkenler	onlara	büyük	avantaj	sağlıyordu.	Bahar	onlar	için	değerliydi,	zaten	o	yüzden	
baharın	gelişini	yeni	yılın	başlangıcı	olarak	kabul	ediyorlardı.
		 Bahar	insanların	psikolojisinde	de	önemli	rol	oynar.	İçi	içine	sığmaz	insanın.	
Tüm	duygularını	dışa	vurur	bütün	içtenliğiyle.	Kardeşliktir	Nevruz,	küslüklerin	bitişi-
dir.	Helalleşilir	nedeni	ne	olursa	olsun	küslüğün.	Biter	kavgalar	başlar	sevinç.	Nevruz	
gecesi	duyulur	dünyanın	dört	bir	yanından	birliğin,	beraberliğin,	sevginin,	mutluluğun	
ve	kardeşliğin	türküsü.

               Nihal	TAN	Hz/	E
	 	 	 																	“Nevruz”	temalı	kompozisyon	yarışması	İlçe	2.si
  

    KARDEŞLİĞİN	TÜRKÜSÜ
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                DOĞRU	YERE	BAK!
Bu	kadar	çok	yalan	varken
İnsanlar	bu	kadar	yalnızken
Sevgi	denen	şey	efsaneden	ibaretken
Nasıl	düzelir	dünya	?

																																																					Çocuklar	ağlarken
																																																					Kadınlara	zulüm	varken
																																																					Dostlar	bile	dost	değilken
																																																					Felek	zalimlerden	yanayken

Aç	olduğu	için	ekmek	çalanla
Katil	olan	aynı	hapisteyken
Maddiyat	maneviyattan	güçlü	olmuşken
Masumu	bile	kirliyken
Nasıl	aynı	döner	Dünya?

																																																						Kim	dost,	kim	düşman
																																																						Bilmezken
																																																						Her	güne	umutsuzlukla	başlarken
																																																						Tarih	kendini	tekrar	ederken
																																																						Geleceği	görebilenler	nasıl	yaşar	?
 
Sakalım	yok	diye	dinlemezsen	bugün	beni
Yarınlarda	çok	anarsın	sözlerimi.
Zor	olanı	kadere	bağladığından	beri
Unuttu	insanlık	kendini.			  

                                   	Fazilet	Ceren	EFENDİOĞLU				10/B
                	İnsan	Hakları	Ve	Demokrasi	Haftası	Şiir	Yarışması		Karşıyaka	İlçe	1.si
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 O,	küçük	gezegenine	geri	geleli	çok	uzun	yıllar	olmuştu.	Günlük	olarak	çiçeklerini	sulamaya	devam	
ediyor,	onlarla	sohbet	ediyor;	diğer	gezegenlerde	yaşayan	ve	amaçlarını	anlayamadığı	yetişkinleri	uzaktan	
uzağa	izlemeye	devam	ediyordu.	Lâkin	artık	izlemek	istediği	gezegenlere	yeni	bir	tanesi	daha	eklenmişti:	
Dünya…	Bir	yetişkinle	yaşadığı	küçük	anılardan	sonra	bir	daha	Dünya’ya	dönmese	bile,	orada	her	şeyin	
daha	da	kötüye	gittiğini	hissediyordu.	
	 Bir	gün,	güneşin	batışını	bir	kez	daha	izlerken,	uzaklardan	Zeze’nin	geldiğini	gördü.	Gülümsedi.	
Küçük	yaştaki	insanlar	rüyalarında	her	zaman	Küçük	Prens’in	yanına	uğrar;	sıkıcı	hayatlarını	Prens’in	güzel	
sohbetiyle	birkaç	saatliğine	unuturlardı.	Zeze,	yıllar	boyunca	yanına	gelmemişti.	Öyle	ki	en	son	geldiği	za-
man,	her	gün	geleceğini	söylemişti.	Prens,	aklına	gelen	bu	küçük	sözü	unutmak	istedi	ve	Zeze’ye	gülümse-
di.	Zeze’nin	öncekine	göre	daha	büyük	olan	ellerinden	tuttu,	onu	kendine	doğru	çekti.	Birbirlerine	sarıldılar,	
yılların	özlemini	giderdiler.	Belki	de	bu	özlem,	bundan	sonra	yıllarla	sınırlı	kalmayacak,	sonsuza	dek	süre-
cekti.	Küçük	Prens	bunu	nerden	bilebilirdi?	
	 Eskisine	göre	çok	daha	uzun	olan	boyu,	şekil	vermeye	çalıştığı	dağınık	saçları,	büyümüş	burnu	ve	
kiraz	tonlarını	kaybetmeye	başlamış	dudakları	ile	olgunlaşmaya	başlayan	bir	erkekti	Zeze.	Bıyıkları	hafiften	
terlemeye	başlamıştı	ve	kilo	almıştı.	Ama	gözlerindeki	parıltının	hiçbir	şekilde	değişmemesi,	Prens’in	onu	
tek	bakışta	tanımasını	sağlamıştı.
	 Fiziksel	olarak	değişen	tek	kişi	Zeze	değildi.	Prens	de	en	az	onun	kadar	olgunlaşmıştı.	Sarı	saçları	
artık	daha	uzundu,	gözleri	ise	daha	güzel	parlıyordu.	Bedeni	şekillenmiş,	kolları	güçlenmiş,	kaşları	ise	güzel	
bir	şekle	girmişti.	Boyu	Zeze	kadardı,	kilosu	ise	biraz	daha	azdı.	Ama	o	da	Zeze	gibi	hiçbir	şekilde	ışıltısını	
tehlikeye	atmamıştı.	İkisinde	de	abartı	kaçan	tek	şey,	geçirdikleri	dönemden	dolayı	gelişen	kendilerini	kanıt-
lama	çabasıydı.	İnsanların	dillerinde	mükemmel	olarak	alınan	küçük	bir	çocuk	da	olmuş	olsanız,	büyüdüğü-
nüz	de	onlar	ile	benzer	değişimleri	yaşamanız	çok	normaldi.
	 Zeze,	Küçük	Prens’e	yardım	etmek	için	çiçekleri	sulamaya	başladı.	Hepsine	gülümsüyor,	çiçeklerin	
onu	hatırladığını	duyunca	ayrı	bir	mutluluk	yaşıyor	ve	tatlı	tonlarla	boyanmış	yapraklarını	okşuyordu.	Prens	
ise	her	zamanki	gibi,	küçük	gezegenini	temizliyordu.	Ara	sıra	Zeze’ye	bakıyor,	zamanın	nasıl	geçtiğini	kendi	
kafasında	sorguluyordu.
	 Zaman	yavaş	yavaş	ilerledi.	Gezegende	yapabilecek	hiçbir	şey	kalmamıştı.	Prens	ile	Zeze,	geze-
genin	üstüne	karşılıklı	oturdular.	Zeze’nin	gözlerine	bir	anda	karamsarlık	çöktü,	dudakları	kıvrıldı	ve	başını	
yukarı	doğru	kaldırdı.	Bu	hareketler	Prens’in	bir	hayli	dikkatini	çekmişti.	Zeze	söze	başladı:		“İnsanlara	ne	
dersen	de	Küçük	Prens,	milyarı	aşmış	bunca	beyne	karşı	hiçbir	şey	savunamıyorum	tek	kişi	olarak;	gittik-
çe	değişiyorum,	gittikçe	mutsuzlaşıyorum.”	Zeze,	gözlerini	kapattı	ve	başını	öne	eğdi.	Sonra	devam	etti:		
“İnsanlar	çok	büyük	bir	topluluk.	Aynı	şekilde	ben	de	onların	küçük	bir	parçasıyım.	Onların	yaşadığı	fiziksel	
değişimlerin	benzerleri	bende	de	oluyor	ama	sorunum	da	sadece	bu	değil.	Onca	insanın	sözüne	karşı	gele-
mem,	bunu	tam	olarak	kalbimden	gelen	sese	uyarak	söylüyorum.	Eskisi	gibi	güzel	düşünemiyorum.	Arala-
rında	kayboluyorum,	boğuluyorum.”	Zeze,	gözlerini	Prens’e	dikti.	Gözlerinden	küçük	küçük	yaşlar	akmaya	
başladı,	dudaklarının	kenarından	süzüldü	ve	zemine	düştü.	“İnsanların	yaptıkları	davranışlar	o	kadar	büyük	
ve	o	kadar	kötü	ki,	onlara	dur	demek	yerine;	o	hastalıklı	zihinlerinin	bana	da	yavaş	yavaş	etki	ettiğini	görü-
yorum.”
Ellerini	yüzüne	kapattı	ve	hırıltılı	bir	şekilde	nefesini	çekti.	Sonra	da	içerisinde	ne	varsa,	hepsini	yaşlarıyla	
beraber	avucunun	içerisine	boşaltmaya	başladı.	Prens	de	o	sırada	ayağa	kalktı,	genç	olmaya	başlayan	
Zeze’nin	sırtına	elini	koydu,	yanına	çöktü	ve	gözünden	bir	yaşın	aktığını	hissetti.	İlk	defa	ne	diyebileceğini	
bilemeyecek	bir	duruma	düşmüştü.	Belki	de	bu,	onun	büyümeye	ve	değişmeye	başladığının	göstergesiydi.	
“Asıl	söylemek	istediğim,”	dedi	Zeze	hırıltılı	nefesinin	arasından.	“Senin	yanına	bir	daha	gelemeyeceğimi	
söylemek	olacaktı.	Büyüyorum,	birkaç	gün	içerisinde	o	insanların	düşünceleri	arasında	yok	olacağımdan	ya	
da	ülkemdeki	savaşta	gerçekleşecek	herhangi	bir	kazadan	dolayı	tamamen	yok	olacağımdan	bahsediyo-
rum.	Öyle	bir	şey	olmasa	da,	büyüdüğüm	için	artık	senin	yanına	gelemeyeceğimi	biliyorum.	Seni	birkaç	gün	
sonra,	sadece	kitaplardan	bir	çocuk	olarak	hatırlayacağım.	Bu	konuşmamız	asla	ve	asla	gözümün	önüne	
gelmeyecek.	Son	geldiğimde	bahsettiğimiz	gezegenden	eser	yok.	Büyükler	rüyalarında	asla	gezegenlere,	
arkadaşlarının	yanına	gitmezler	ki	Prens;	rüyalarında	dahi	alacakları	maddiyatlarla	ilgilenirler.”		“Ne	diyece-
ğimi	bilemiyorum	Zeze,	seni	bir	daha	göremeyecek	olduğumu	bilmek	kalbimin	üzerine	bir	darbe	indiriyor.	
Sen	yıllar	boyunca	gelmediğinde	en	azından	geleceğin	umuduyla	yaşamıştım;	ben	şimdi	sensiz	ne	yapaca-
ğım?”	diye	karşılık	verdi	Prens.	Sonra	bir	sessizlik	çöktü.	Çünkü	ikisi	de	içten	içe	ağlıyor,	dışarıdan	gözük-
memesi	için	ellerinden	geleni	yapıyorlardı.	
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Çiçekler	ise	onların	konuşmalarını	izliyorlar	ve	içten	içe	hüzünlenmeye	devam	ediyorlardı.“Sana,	senden	
hep	bahsedeceğim	diye	bir	söz	vermek	isterdim	Prens.	Belki	seni	bir	kez	daha	okuduğumda	bir	şeyler	hatır-
layabilirim	ama	hiçbir	şey	hatırlayamayacağımdan	o	kadar	eminim	ki.	Hem	o	savaş	arasında	ben	nasıl	seni	
okumaya	vakit	ayıracağım,	söylesene	bana!	İnsanların	oynadıkları	kötü	oyunlar	arasında,	senin	gibi	güzel	
bir	arkadaşa	yer	veremem.	Sen	en	güzel	zamanlarda	yeniden	konuşmaya	layık	bir	dostsun,	ama	biliyorum	
ki	o	güzel	zamanlar	da	bir	daha	gelmeyecek.”	
	 Bu	sözler,	aynı	anda	ikisini	de	daha	kötü	hissettirdi.	İkisi	de	aynı	anda	yutkundu,	birbirlerinin	yüzle-
rini	incelediler.	Küçük	yaşında	tanıştığı	yakın	arkadaşının	nasıl	değiştiğini,	şimdi	bu	hüzünle	beraber	çok	
daha	iyi	anlıyordu.	
“Savaşa	engel	olmak	için,	gezegenime,	Dünya’ya	bir	kere	daha	gelmenin	ihtimali	yok	mu	Prens?	Belki	seni	
tanımasam	bile	orada	seni	görebilirim,	yıllardır	bana	okunan	o	romanın	gerçek	olduğunu	kavradığımda	
sevinebilirim.”	
“Geleceğim,”	diye	yanıtladı	Prens.	“Geleceğim	ve	seni	göreceğim.	Hatta	bu	saatten	sonra	sadece	seni	
görmek	için	ben	geleceğim	Zeze,	asla	üzülme,	tamam	mı?	Bu	dostluğun	bitmesine	izin	vereceğimi	asla	
düşünme.”	
	 Yerlerinden	kalktılar.	Zeze,	son	bir	kez	daha	Prens’e	sarıldı.	İkisi	de	uzun	süre	birbirlerini	bıraka-
madılar.	Küçük	Prens’in	sözleri,	Zeze’nin	içerisindeki	şiddetli	alevlere	bir	su	serpmişti.	Gitmeden	önce	bu	
ateşlerin	bir	daha	olmaması	için	dua	etti,	sonra	da	uykusundan	uyanmak	için	kendi	gezegenine	gitti.	Küçük	
Prens	ise	arkasından	el	sallamakla	yetindi.
	 Bir	sonraki	gün,	Küçük	Prens	akşam	saatlerine	doğru	Dünya’ya	geldi.	Etrafa	gülümseyerek	bakıyor-
du.	Etrafa	mutluluk	saçmaya	çalışıyordu.	İnsanlar	ise	yanından	tek	tek,	yavaş	yavaş	yüzüne	dahi	bakma-
dan	uzaklaşıyordu.	
	 Uzaklarda	bir	topluluk	vardı.	Bazı	insanlar	konuşuyordu	ve	diğer	yüzlercesi	bağırarak	onu	destekli-
yordu.	Hepsinin	ağzından	aynı	sözcük	dökülüyordu:	Savaş.	
	 Prens	koşarak	oraya	doğru	gitti.	İnsanlara	çarpıyordu	ama	insanlar	onu	umursamadan	devam	
ediyor	lâkin	o	özür	diliyordu.	Kötü	kelimeleri	durdurma	amacıyla	oraya	doğru	koşuyordu.	Simsiyah	kıyafet-
ler	giymiş	bir	erkek,	konuşmasını	bitirdiğinde	sahneden	inmeye	yöneldi.	O	sırada	Prens,	sahneye	koştu	ve	
mikrofona	konuşmaya	başladı:	
“Ben	Küçük	Prens,	hepiniz	beni	tanıyorsunuz	diye	düşünüyorum.	Savaş	olduğunu	duydum	ve	hemen	bura-
ya	geldim.	Sizden	bunu	durdurmanızı	istiyorum.	Çok	şey	kaybedeceksiniz.	Lütfen	bana	inanın	ve	bu	savaşı	
durdurun.	Gözlerinizi	nefretle	bulamayın.	Bakın,	ben	ve	Zeze,	her	akşam	güzel	bir	şekilde	yeni	yıldızlarda	
yeni	arkadaşlar	edinirken;	siz	niye	sadece	yıldızları	not	etmekle	kalıyorsunuz?	Neden	savaşıyorsunuz,	ne-
den	bağırıyorsunuz?	Çöllerde,	savaş	uçaklarınız	düştüğü	zaman	nasıl	hissedeceğinizi	iyi	biliyorum.	Lütfen,	
beni	tanıyor	ve	seviyorsanız	bırakın	her	şeyi,	tam	olarak	şimdi…”	
	 O	sırada	iki	erkek	daha	mikrofona	doğru	geliyordu.	Prens	acele	etmeye	çalıştı.	Onu	aşağıya	indir-
meye	geleceğini	düşünüyordu.	Sonra	da,	Zeze’yi	gördü.	Kalabalığın	ortasındaydı.	Onlarla	beraber	bağırı-
yordu,	ağzından	çıkan	tek	kelime	savaştı.	Bu	Prens’i	korkuttu.	Prens,	hemen	yeniden	konuşmaya	başla-
dı.	“Zeze,	neden	hâlâ	savaş	deyip	duruyorsun?	Zeze,	beni	duymuyor	musun?	Diğer	insanlar,	sizler	beni	
duymuyor	musunuz?	Hiçbiriniz	mi?	İnsanlar	beni	görür	sanmıştım,	gerçekten	görmüyor	musunuz?”	Son	kez	
umutla	bağırdığında,	her	şeyin	burada	biteceğini	anlamıştı.	Sonra	gelen	o	iki	erkek,	yeni	bir	mikrofon	getirip	
konuşmaya	başlamıştı.	“Savaş,	şu	an	yapacağımız	en	iyi	şeydir!”	diye	bağırdı	ikisi	de.	Kalabalık,	çılgına	
dönmüş	bir	şekilde	bağırıyordu.	Prens,	bir	kez	daha	Zeze’ye	baktı.	O	da	aynıydı.	O	da	deli	gibi	bağırıyordu.
	 Prens,	orada	kaldı.	Ne	diyeceğini	bilemedi.	Dudağı	titredi,	elleri	kasıldı.	Gözünden	bir	parça	yaş	
aktı,	kalbine	kocaman	bir	ağrı	girdi.	Sonra	da	yere	yığıldı.	Ama	kimse	fark	etmedi.	Sonra	da	kum	oldu.	İn-
sanların	hepsi	o	kumu	gördü.	Şiddetli	bir	rüzgâr	çıktı,	hepsini	silip	süpürdü.	Hepsi	nereden	geldiğini	merak	
etti,	sonra	düşünmekten	vazgeçtiler,	kutunun	içerisindeki	küçük	bir	koyun	gibi,	yaptıkları	şeye	devam	ettiler.
	 O	yerin	ıslandığını,	sonra	da	etrafta	uçuşan	kum	tanelerini	ilk	Zeze	gördü.	Bir	şeyler	anımsar	gibi	
oldu.	Sonra	o	kumtaneleri	uzaklaşınca,	o	gözyaşı	kuruyunca	yanıldığını	düşündü.	Ve	o	iğrenç	kelimeleri	
söylemeye	devam	etti.
Küçük	Prens	ise,	yaşadığı	acıdan	dolayı,	aynı	gezegende	iki	kere	kuma	dönüşmenin	acısıyla	kaldı.	İnsanla-
ra	verdiği	son	şans	da,	o	kum	taneleri	gibi	uçtu	ve	gitti.
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BILL	GATES:Tam	ismi	William	Henry	Bill	Gates	
olan	iş	adamı,	28	Ekim	1955	tarihinde	Ame-
rika'nın	Seattle	eyaletinde	dünyaya	gelmiştir.	
Çocukluk	yaşlarından	itibaren	bilişim	alanına	
ilgisi	olan	Gates,	boş	zamanlarının	çoğunu	ar-
kadaşı	Paul	Allen	ile	birlikte	bilgisayar	başında	
geçiriyordu.	İki	arkadaş,	yakınlarında	bulunan	
bir	şirketin	bilgisayarını	para	ödemeden	kullan-
mak	için	bu	şirketin	yazılım	hatalarını	arayıp	
buluyorlardı.	Bu	sayede	bilgisayar	konusunda	
uzmanlaşmış	ve	1972	yılında	Traf-O-Data	adlı	
ilk	şirketlerini	kurmuşlardır. 

Trafik	sayım	ve	kontrol	sistemi	için	yazılımlar	üreten	bu	şirket	20.000	dolarlık	bir	satış	rakamına	
ulaşmıştır.	Dönemin	önde	gelen	şirketlerinden	olan	MITS'in,	en	önemli	numunesi	olarak	gördüğü	
Altair	isimli	henüz	tamamlanmamış	bir	işletim	sistemi	bulunuyordu.	1974'te	Gates	ve	Allen	bu	işle-
tim	sistemi	için	BASIC	isimli	bir	yazılım	dili	geliştirdiler.	Bu	yazılım	dili	sayesinde	kullanıcılar	prog-
ramlarını	kendileri	yazabiliyorlardı.	MITS	şirketi	sistemi	daha	da	geliştirmeleri	için	Gates	ve	Allen'a	
sipariş	verdi.	Bunun	üzerine	iki	arkadaş	New	Mexico'da	Microsoft	şirketini	kurdular.	
Gates,	1977	yılında	Apple,Tandy	ve	Commodore	şirketlerinin	ürettikleri	cihazları	BASIC	ile	dona-
tabilmek	için	lisans	sözleşmeleri	imzalamıştır.	Şirket	1979	yılında	13	çalışanıyla	3	milyon	dolar	
kazanç	elde	etmişti.
2016	yılında	Dünya'nın	en	zengin	insanı	unvanını	alan	Bill	Gates'in	serveti	87.4	milyar	$'dır.	Evinin	
büyüklüğü	6100	m²'dir.	Bill	Gates'in	bu	devasa	evinde	230	m²'lik	bir	spor	salonu	ve	93	m²'lik	bir	
yemek	odası	bulunmaktadır.	Evli	ve	3	çocuk	babası	olan	Bill	Gates'in	saniyelik	kazancı	230	$'dır.

STEVE	JOBS:	Steve	Paul	Jobs	24	Şubat	1955	
yılında	San	Francisco’	da	doğmuştur.	Steve	Jobs	
üniversitenin	ilk	yılında	okulunu	bırakmıştır.		Atari	
isimli	şirkette	teknisyen	olarak	çalışmaya	başla-
yan	Steve,	aynı	dönemde	Homebrew	Computer	
Club	ile	tanışmıştır.		Steve	kulüpteki	arkadaşla-
rıyla	beraber	babasının	garajında	bir	anakart	ta-
sarlamışlardır.	Bu	bilgisayar	klavyesinde	basılan	
harfin	monitörde	belirmesini	sağlıyordu.	Bu	bir	
ilkti!	1	Nisan	1976	yılında	Apple	kuruldu.	Birkaç	
yıl	sonra	Steve	Jobs	yönetim	kurulu	tarafında	
hayalci	olması	ve	her	şeyin	en	iyisini	yapmak	istediğinden	dolayı	şirketin	geleceğini	tehlikeye	attığı	
gerekçesiyle	şirketten	kovulmuştur.	Steve	Jobs’	un	yokluğunda	şirket	batmanın	eşiğine	gelmiştir.	
		Steve	Jobs	bunu	şu	şekilde	dile	getirmiştir;	“30	yaşındaydım	ve	kapı	dışarı	edilmiştim.	Endişe,	
bir	girişimcinin	hayatında	olmazsa	olmaz	hislerden	biridir,	fakat	kurduğum	şirketin	tepesindeyken	
alaşağı	edilip	şirketi	başkalarının	elinde	görmek	gibisi	yok.”	
		Daha	sonra	Steve	O	zamanlar	sıradan	bir	şirket	olan	NeXt	ve	Pixar’ı	oldukça	yüksek	noktalara	
taşıdı.O	sırada	düşüşte	olan	Apple’	ın	isteğiyle	danışman	olarak	geri	dönmüştür.	Ardından	Apple’ın	
CEO’	su	olarak	görevine	devam	etti	ve	şirketini	zirveye	taşıdı.
	Her	fırsatta	“Kalbinizi	ve	içgüdülerinizi	dinleyin.	Her	gününüzü	son	gününüzmüş	gibi	yaşayın.”	
diyen	Jobs	hayatını	hayallerini	kovalamakla	geçirmiştir.38
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çalışmıştır.	Birçok	çizim	yapmasına	rağmen	bir	türlü	istediği	başarıyı	yakalayamamıştır.	Bir	gün	bir	
depoda	çalışırken	bir	fare	ile	tanışır	ve	o	fareyi	resmeder.	Çizmiş	olduğu	fareye	ilk	olarak		‘’Morti-
mer’’	adını	verir	fakat	eşinin	önerisiyle	adını	‘’Mickey	Mouse’’	adını	vermiştir.	Mickey	Mouse	adın-
daki	farenin	ilk	filmi	1928	yılında	çekinir.	Ve	izlenme	rekorları	kırar.	Walt	Disney	15	Aralık	1966	
yılında	hayatını	kaybetmiştir.

WALT	DISNEY:	Walt	Disney	1901	yılında	ABD’nin	
Chicago	şehrinde	doğmuştur.		Fakir	bir	ailenin	çocu-
ğu	olan	Disney	babasının	çok	hasta	olması	sonucun-
da	ailenin	tüm	sorumluluğunu	almış	ve	ne	iş	bulursa	
yapmaya	çalışmıştır
Babasının	ölümünden	sonra	Disney	yeterli	parayı	
bulamadığı	için	babasını	öldüğünü	düşünmüştür	ve	
uzun	bir	süre	kendini	suçlamıştır.	Bir	gün	gözüne	
çarpan	bir	ilandan		ilhamla	bedava	sanat	kurslarına	
katılmış	ve	çizim	becerisini	geliştirmiştir.	Bazı	ajansla-
ra	minik	çizgi	filmler	çizmiş	ama	para	kazanamamış-
tır.	Hollywood’a	gidip	kendini	denemeye

STAN	LEE:	Doğum	adı	Stanley	Martin	Lieber’dir.	Stan	
Lee	28	Aralık	1922	tarihinde	ABD’nin	New	York	şehrinde	
dünyaya	geldi.	DeWitt	Clinton	Lisesi’nde	öğrenim	gör-
dü.	Öğrencilik	yıllarında	ofisboyluk	ve	gazete	dağıtıcılığı	
yaptı.	1939	yılında	liseden	mezun	olarak	iş	hayatına	atıl-
dı.Amcasının	yardımıyla	ileride	Marvel	Comics’in	teme-
lini	oluşturacak	olan	ve	Martin	Goodman	editörlüğünde	
çalışan	Timely	Comics’in	pulp	eserler	çıkartan	bölümüne	
girdi.	Buradaki	ilk	yıllarında	ofisteki	ufak	işleri	yürüttü.	

Daha	sonra	1941	yılında	Kaptan	Amerika	çizgiromanı	ile	okurların	karşısına	çıktı.	İleriki	yıllarda	
efsane	haline	gelecek	olan	çizgiromanın	3.	sayısında	kendisine	yer	edinen	Stanley	Martim	Lieber,	
ön	adını	ikiye	bölerek	Stan	Lee	olarak	kullanmaya	başladı.	Aynı	yılın	sonlarında,	tamamen	kendi-
sine	ait	ilk	süper	kahraman	karakteri	olan	Destroyer’ı	oluşturdu.	1942	yılında	Amerikan	Ordusu’na	
katıldı.	Bu	dönemde	eğitim	amaçlı	filmler,	sloganlar	ve	ordu	eğitim	kitapçıkları	hazırladı.	1950’li	
yılların	başlarında	western,	bilimkurgu	ve	korku	gibi	farklı	alanlarda	çizgi	roman	senaryoları	yazdı.
Daha	sonra	Martin	Goodman	tarafından	DC’ye	rakip	olacak	süper	kahraman	serileri	oluşturmak-
la	görevlendirildi.	Stan	Lee	ve	arkadaşı	Jack	Kirby	tarafından	oluşturulan	ilk	eser,	Fantastic	Four	
oldu.	Bu	eseri	Hulk,	Thor,	Iron	Man,	X-Man,	Daredevil	ve	Spider	Man	gibi	çizgi	romanlar	izledi.
Stan	Lee,	çizgi	romanların	kapağına	klasik	olarak	yazılan	yazar-çizer	isimleri	dışında,	çinileyen,	
renklendiren	ve	konuşma	balonlarını	yazan	sektör	emekçilerinin	de	isimlerini	ekleyerek	sahne	
arkasındaki	kişileri	okurla	buluşturdu.	Ayrıca	ileriki	tarihte	çıkacak	çizgiromanların	ve	yazarların	
okuyucuya	olan	mesajlarının	bulunduğu	bir	sayfayı	da	eserlerine	katarak	okuyucu	ile	yayıncı	ara-
sında	bir	bağ	oluşturdu.	Marvel’ın	halka	dönük	yüzü	haline	gelen	Stan	Lee,	Kaliforniya’ya	taşına-
rak	Marvel’ın	tv	şovları	ve	sinema	uyarlamalarının	sorumlusu	olarak	görev	yapmaya	başladı.	Diğer	
yandan	da	çizgi	roman	senaryoları	yazma	ve	editörlük	görevlerine	devam	ediyordu.	Yazdığı	birçok	
çizgi	romanda	kendisini	de	hikayenin	içine,	genellikle	arka	plan	karakterlerinin	birisi	olarak	yerleş-
tiren	Lee,	Marvel’in	pek	çok	film	projesinde	de	figüran	olarak	oynadı.	Stan	Lee	12	Kasım	2018’de	
hayata	veda	etti. 39Su	GÜNER					Elif	YILMAZ				Hz/B
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AJDA	PEKKAN
1.	Bir	Günah	Gibi
2.	Üç	kalp
3.	Her	Yerde	Kar	Var
4.	Sensiz	Yıllarda
5.	Kimler	Geldi	Kimler	
Geçti
6.	Boşvermişim	Dünyaya
7.	Sevdiğim	Adam

EMEL	SAYIN
1.	Duydum	ki	unutmuşsun
2.	Mavi	Boncuk
3.	Senden	Başka
4.	Ah	Bu	şarkıların	gözü	
kör	olsun
5.	Rüyalar	Gerçek	Olsa

BARIŞ	MANÇO
1.	Arkadaşım	Eşşek
2.	Gülpembe
3.	Yaz	Dostum
4.	Alla	Beni	Pulla	Beni
5.	Kol	Düğmeleri
6.	Dönence

ZEKİ	MÜREN
1.	Gözlerin	Doğuyor	Gecele-
rime
2.	Ah	Bu	Şarkıların	Gözü	Kör	
Olsun
3.	Bulamazsın
4.	Gitme	Sana	Muhtacım
5.	Elbet	Bir	Gün	Buluşacağız

CEM	KARACA
1.	Sevda	Kuşun	Kana-
dında
2.	Bu	Son	Olsun
3.	Namus	Belası
4.	Islak	Islak
5.	Deniz	Üstü	Köpürür

AYTEN	ALPMAN
1.	Seninleyim
2.	Ben	Varım
3.	Tek	Başına
4.	Ben	Böyleyim
5.	Yanımda	Olsa

                ZAMANSIZ
																																						ŞARKILAR
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FERDİ	ÖZBEĞEN
1.	İşte	Bu	Bizim	Hikayemiz
2.	Seni	Terkedeceğim
3.	Eskimeyen	Dostlar
4.	Gülmek	İçin	Yaratılmış

TARKAN
1.	Kış	Güneşi
2.	Biz	nereye
3.	Unutmamalı
4.	Unut	Beni
5.	Dön	Bebeğim
6.	Kuzu	Kuzu

MFÖ
1.	Ele	Güne	Karşı
2.	Ali	Desidero
3.	Sarı	Laleler
4.	Hep	Yaşın	19
5.	Güllerin	İçinden

TANJU	OKAN
1.	Kadınım
2.	Öyle	sarhoş	oldum	ki
3.	Papatya	gibisin
4.	Ah	bir	zengin	olsam

EROL	EVGİN
1.	Sevdan	Olmasa
2.	İşte	Böyle	Bir	Şey
3.	Ben	İmkansız	Aşklar	
İçin	Yaratılmışım
4.	Kemancı

ERKİN	KORAY
1.	Sevince
2.	Fesuphanallah

HAKAN	PEKER
1.	Karam
2.	Bir	Efsane
3.	Ateşini	Yolla
4.	Köylü	Güzeli
5.	Hey	Corç

SEZEN	AKSU
1.	Küçüğüm
2.	Güllerim	Soldu
3.	Kaybolan	Yıllar	
4.	Deli	Kızın	Türküsü
5.	Yalnızlık	Senfoisi
6.	Git
7.	Kaçın	Kurası

Duru	KARADİŞ						10/D43



	 In	Others’	Shoes	is	an	Erasmus	+	KA2	strategic	partnership		
working	with	schools	across		Europe	to	explore	innovative	approa-
ches	to	the	challenges	of	migration	and	globalisation.	The	aim	is	to	
bring	together	educators	with	a	passion	for	building	strong,	tolerant	
communities	where	perceptions	are	questioned,	deeper	thinking	
skills	are	developed	and	best	practice	for	teaching	about	challenging	
issues	is	distilled	and	shared.

	 Our	project	aims	to	explore	and	share	educational	approaches	to	the	impact	of	migration	
and	social	change.The	intention	is	to	build	teacher	confidence	in	addressing	controversial	issues,	
develop	students’	critical	thinking	skills	and	enhance	abilities	to	explore	situations	from	multiple	
perspectives.	
	 After	the	trainings	given	by	“Global	Education	Derby”,	two	of	our	English	teachers	Işıl	Özer	
and	Sibel	Altunyürek	have	been	awarded	the	“Global	Teacher	Award”	and	also	our	school	has	
been	awarded	“Global	School	Award”.	The	Global	Teachers	Award	promotes	skills,	confidence	
and	practical	approaches	to	incorporate	global	learning	into	the	curriculum,	and	active	global	citi-
zenship	into	the	school.
	 Last	meeting	of	the	project		was	in	Altopascio,	Italy	on	21-25	January	2019.	The	majority	
of	the	week	was	spent	sharing	expertise,	monitoring	progress,	developing	our	teaching	resources	
further	and	agreeing	on	next	steps	together.

CİHAT	KORA	ANATOLIAN	HIGH	SCHOOL																																																																																																																																											
															ERASMUS+	KA2	PROJECTS
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	 Activities	will	include:
•Peer	education	programmes	in	4	countries•
•20	pupil	led	learning	activities	e.g.	school	assemblies,	circle	time,	tutor	group	sessions•
•8	community	education	events	–	led	by	peer	educators	e.g.	film	screenings,	cultural	events
•400	members	of	wider	school	community	(students,	parents	etc)	becoming	informed	and												
engaged	through	activities	promoting	tolerance,	freedom,	non-discrimination
		 During	the	Project	meeting	in	Estonia	from	11th	to	15th	of	March	2019,	some	trainings	on	
“Critical	Literacy,	Student	Leadership	and	Be	Internet	Citizen”	were	given.	 

	 Thinking	Otherwise	is	another	Erasmus	+	KA2	
strategic	partnership	project,	which	builds	on	the	success	
of	the	In	Others’	Shoes	project.		Working	with	some	of	the	
previous	partners	(Germany,	Slovenia,	Turkey	&	Estonia),	
the	project	aims	to	further-develop	teacher	skills	in	critical	
literacy	and	peer	education	and	a	new	teacher	resource,	
as	well	as	resources	“by	young	people,	for	young	peop-
le”	on	developing	critical	thinking	skills,		identifying	and	
responding	to	manipulative	messages	in	social	media,	will	
be	created.
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	 Our	school	is	a	partner	of	an	Erasmus+	KA229	Project	which	is	going	to	be	held	between	
2018-2020.	Five	teachers	and	seven	students	have	been	working	for	this	project,	named	as	
“Science	and	Math:	Innovation	and	Awareness”.
	 Under	the	leadership	of	our	principal	Süleyman	Yetişken,	our	English	teachers	Süheyla	
Eskici	and	Elif	Durak	Han,	our	biology	teacher	Emine	İnan	and	our	math	teacher	Dilşad	Aydar	
have	been	working	for	this	project.	Our	volunteer	students	are	Ceyda	Bedrişan,	Pelin		Erdoğan,	
Asil	Yavuz	Molla,	Dilara	İçöz,	Pelin	Aleyna	Polat,	Yağmur	Akşit	and	Arda	Ufuk	Çetinkaya.	We	have	
been	making	researches	about	innovations	and	awarenesses	in	math	and	science.
	 The	coordinator	of	this	project	in	which	we	have	been	taking	part	as	a	partner	school	is	
Prof	Dr.	İlhan	Kılıçözlü	Science	High	School.	Çorlu	IMKB	Science	High	School	from	Turkey,	Liceu	
Teoretic	Lascar	Rosetti	Raduaneni	from	Romania,	Liceo	Scienze	Umane	“E.	Gianturco”	from	Italy	
and	Luis	Jose	Manuel	Y	Antonio	Molmo	from	Spain	are	the	other	partners	of	this	project.	The	first	
mobility	of	the	project	was	held	between	3-7	December	2018,	in	Kırşehir	and	the	second	mobility	
was	held	between	25-29	March,	in	Italy-Potenza.	The	third	mobility	is	going	to	be	held	between	28	
October	and	1	November	in	our	school.

ERASMUS+	K229	PROJECT
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	 In	this	project,	our	15	students	were	matched	up	with	a	partner	at	Dr	Moller	College	,	in	
Waalwijk,	the	Netherlands.	They	exchanged	ideas	and	communicated	through	the	year.	The	
students	from	the	Netherlands	came	to	İzmir	for	a	one	week	stay,	to	have	a	great	time	with	our	
students	in	April.	Here	in	İzmir,	we	went	to	Homeros	Adventure	Nature	Sports	center,	Çeşme,	
Şirince,	Ephesus,	House	of	the	Virgin	Mary,	Kemeraltı	and	we	visited	Cihat	Kora’s	factory	in	
Kemalpaşa.	In	May,	it	was	time	for	our	students	to	see	their		friends	in	the	Netherlands.	There,	
they	had	an	amazing	time.	They	had	some	classes	at	Dr	moller	College	such	as	English,	Maths,	
Geography	and	Art	through	which	they	were	able	to	see	the	education	system	of	the	Netherlands.	
They	also	visited	the	old	town		Den	Bosch	where	they	had	a	boat	trip,	Heusden	where	they	had	
to	ride	their	bikes	for	10	kilometres	to	reach	and	Amsterdam	where	they	visited	the	Rijks	Museum	
and	saw	some	famous	paintings	of	some	famous	artists.	On	their	last	day,	they	had	the	chance	
to	go	to	one	of	the	best	attractions	of	the	Netherlands	which	is	Den	Efteling,	a	theme	park.	By	
doing	homestays	with	the	students’	families,	it	was	the	best	way	to	experience	the	culture	of	the	
countries	and	to	see	the	similarities	and	differences.	With	this	project,	the	students	not	only	gained	
an	overall		idea	of	another	country,	but	also	made	a	friend.	

            OUR		SISTER		SCHOOL	

DR	MOLLER	COLLEGE		

 CİHAT	KORA	ANATOLIAN	HIGH	
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gelen	katılımcılar	belirlenen	komitelerde	farklı	ülkelerin	delegelerini	canlandırarak	
belirlenmiş	dünya sorunları	üzerinde	tartışıp	bu	sorunlara	olası	çözümler	buldular.	

CKMUN		(	MODEL	UNITED	NATIONS	)

	 Advisor	Öğretmenimiz	
olan	Özlem	Morgan,	okulumuz	
öğrencilerinden	Berke	Tan	
Tabak	ve	Sudenur	Seçer'in	
önderliğinde		ve	birçok	
öğrencimizin	katkıları	ile	
21/24	Ocak	2019	tarihleri	
arasında	Cihat	Kora	Anadolu	
Lisesi	Model	United	Nations	
Konferansı'nı	(CKMUN2019)	3.	
kez	düzenledik.	
	 Birçok	farklı	okuldan,	
şehirden	hatta	yurt	dışından

	 Cihat	Kora	Anadolu	Lisesi	Hazırlık	C	sınıfı	öğrencileri	2018-2019	eğitim	öğretim	yılında	
yürüttükleri	eTwinning	projesi	"Valuentrepreneurship	for	our	community"	ile	girişimciliğe	ilk	
adımlarını	attılar.	Slovakya,Hırvatistan,Yunanistan	ve	Türkiye	ortaklığında	yürütülen	projede	
öğrenciler	hayal	güçlerini,	dijital	yeterliliklerini	ve	yabancı	dil	bilgilerini	kullanarak	paylaşımlarda	
bulundular.	Toplumda	iz	bırakan	girişimcileri	araştırdılar,	onlardan	ilham	aldılar.	Okulumuz	
şenliğinde	evde	yaptıkları	limonata,kek	ve	çörekleri	satarak	kazandıkları	parayla	sosyal	yardımda	
bulundular.	Bu	projenin	öğrencilerimize	farklı	bir	vizyon	kattığına	ve	gelecek	için	onlara	bir	yön	
verdiğine	gönülden	inanıyoruz.

OUR	ETWINNING	PROJECT
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 Değiştikçe	mi	gelişiyoruz	yoksa	geliştikçe	mi	değişiyoruz?	Kendimizi	bulma	yönünde	hayatı	adım	adım	arşınlarken,	
yaşadığımız	çağa	ayak	uydurmaya	çabalarken	acaba	neler	kaybediyoruz.	Evet,	belki	bundan	2	yıl	önce	sevdiğimiz	bir	şarkıyı	şimdi	
sevmiyor	olmamız	bizim	değiştiğimizi,	geliştiğimizi	ve	dolayısıyla	da	farklı	tatlar	arayışı	içerisine	girdiğimizi	gösterebilir	ve	evet,	belki	
de	bu	bizim	için	iyi	bir	şeydir.	Peki	değişirken	ve	tabi	ki	gelişirken	özümüzü	kaybediyorsak…	Bu	yine	de	iyi	bir	şey	midir?	
	 Değişmek,	gelişmek,	modernleşmek…	Elbette	bunlar	insanın,	toplumun	ayak	uydurması	gereken	göz	ardı	edilemeyen	
gerçekler.	Peki	ya	göz	ardı	ettiklerimiz?	Örneğin	geçenlerde	Feyza	Hepçilingirler’	in	“Sosyalleşmek	İsterken”	adlı	bir	makalesini	
okudum.	Makalenin	özeti,	yeni	iletişim	yolarının	-Whatshapp,	İnstagram,	Facebook	gibi-	dilimize	verdiği	zararı	anlatıyordu.	
Makalede	dikkatimi	çeken	ve	açıkçası	beni	şaşırtan	bir	bölüm	vardı.	Feyza	Hepçilingirler	makalesinde,	katıldığı	bir	okul	
konferansında	sosyal	iletişim	araçlarında	Türkçemizi	yanlış	kullanmamızın	sonuçlarını	anlattıktan	sonra	ona	e-posta	yoluyla	gelen	
bir	mesajdan	bahsetmiş.	Bu	mesaj	konferansta	bulunan	bir	öğrenci	tarafından	yazılmış.	Olduğu	gibi	aktarmam	gerekirse	mesajda	
şunlar	yazıyordu:
			“	İyi	günler	ben	pazartesi	günü	konuşma	yaptığınız	(…)	kolejinden	10.sınıf	bir	öğrenciyim.	Pazartesi	günü	konuşmanızda	
belirttiğiniz	Türkçenin	bozulması	hakkındaki	görüşünüzü	yanlış	buluyorum.	Siz	Türkçenin	bozulduğunu	söylediniz	fakat	ben	
Türkçenin	dünyadaki	bir	çok	dil	gibi	yok	olmaya	mahkum	olduğunu	düşünüyorum	çünkü	dünyada	ulusal	arası	bir	dil	olduğu	sürece	
ulusal	bir	dil	varlığı	mümkün	değildir.”
	 Değişiyoruz	ve	gelişiyoruz	ama	önemli	olan	özümüzü	kaybetmemek	demiştik	değil	mi?	Çünkü	içinde	kendine	
ait	olan	özellikler	barındırmayan	hiçbir	varlık	bireysellikten	bahsedemez.	Oysaki	biz,	yeni	gençlik,	özümüzü	kaybederek	
bireyselleşeceğimizi	düşünüyoruz.	Bu	yazıyla	karşılaştığımda	en	başta	çok	sinirlendim	ve	bu	sinirimi	arkadaşımla	da	paylaşmak	
için	telefonumu	elime	aldım.	Tam	mesajı	gönderirken	fark	ettim	ki	Türkçe	yazdığım	bir	mesajda	Türkçe	kullanmak	dışında	her	
dilde	yazmışım.	Eski	çağlara	gidip	simgesel	iletişimden	bile	faydalanmışım.	Bazılarımızın	dillendirdiklerine	sinirleniyor	olsak	da,	
olmaya	başlamış	bir	şeyi	dillendirmek	bize	hiçbir	zarar	vermez,	tam	aksine	düzeltebilme	şansı	verirken,	biz	kafamızı	kumu	gömüp	
yapıtlarımız	için	başkalarına	kızıyoruz.	Kızarken	de	yanlışlarımızı	düzeltebilme	fırsatını	kaçırıyoruz.	Bunu	fark	edince	kafamı	
gömdüğüm	kumdan	çıkarmam	gerektiğini	düşündüm.	Arkadaşıma	gönderdiğim	mesajı	sildim,	yerine	yeni	bir	makale	açtım.	Çağa	
ayak	uydururken	dilimizi	de	kendimize	uydurmamızın	sebebi	neydi?	Bunu	öğrenmem	gerekiyordu.	Araştırma	yaparken	açtığım	ilk	
sitede	karşıma	anne-baba-çocuk	ilişkisi	çıktı.	En	başta	büyüklerin	suçu	ne	günahı	ne	diye	düşünürken	onlarında	en	az	bizim	kadar	
suçlu	olduklarını	gördüm.	Nasıl	mı?	Elbette	ailelerimiz,	bizi	mutlu	ve	tatmin	etmek	için	aldıkları	teknolojik	aletlerle	fark	etmeden	bizi	
kendilerinden	uzaklaştırıp	sanal	âlemde	yalnızlaştırarak	Türkçemize	uygulanan	katliamın	bir	parçası	oluyorlar.	Örneğin	aileniz	size	
doğum	gününüzde	o	çok	istediğiniz	telefonu	aldı.	Siz	havalara	uçmuş,	kuşlar	kadar	özgür	hissederken	içine	düştüğünüz	katliam	
çukurundan	habersiz	şu	anda	en	yaygın	olan	uygulamaları	telefonunuza	yüklediniz.	Arkadaşınızla	o	uygulamadan	konuşurken	
önce	yavaş	yavaş	her	kelimeyi	doğru	seçerek	ve	Türkçeye	uygun	olarak	yazmaya	başladınız	fakat	daha	sonra	arkadaşınızın	öyle	
yapmadığını	adeta	farklı	bir	lisanla	konuştuğunu	ve	sizin	yavaşlığınızdan	da	sıkıldığını	fark	ediyorsunuz.	Böylece	sizde,	sanki	
yangından	mal	kaçırıyormuş	gibi	yaşadığımız	şu	dünyada	birkaç	saniye	daha	arttırabilmek	için	tıpkı	arkadaşınızın	yaptığı	gibi	
Türkçe	dışı	kelimler,	kısaltmalar	ve	sembollerle	konuşmaya	başladınız.
	 Güya	biz	bulunduğumuz	çağa	ayak	uyduruyoruz	değil	mi?	Aslında	çağ	bizi	istediği	gibi	kendine	uyduruyor	farkında	bile	
değiliz.	 																																																																																																																																						
	 Siz	modernleşmiş	ve	gelişmiş	olmaktan	mutluyken	Türkçenin	size	yetmediğini,	eksik	kalmaya	başladığını	fark	ettiniz,	işte	
tam	da	burada	kapınızı	yani	klavyenizi	yabancı	kelimelere	yüzünüzde	gülücüklerle	açtınız.	Açtınız	değil	mi?	Hangimiz	açmadık	ki!	
Ok,	kip,	bay’lar;	no,	thank	you’lar…	Her	bir	sesli	harf	ömrümüzden	bir	yıla	takabil	ediyormuş	gibi	naber	yazmak	yerine	nbr	yazmayı	
içimizde	kim	tercih	etmedi?
	 Bazen	aklıma	yeni	bir	dil	kullanmak	ya	da	belki	de	üretiyor	olmak	biz	gençlerin	hoşuna	mı	gidiyor	gibi	sorular	takılıyor.	Ya	
da	ne	bileyim,	bazen	eskiden	olmayan	gençler	için	çok	yakın	bir	tarihte	kullanılmaya	başlayan	“Blue	çağı”	gibi	psikolojik	terimlerin	
bu	kadar	yaygınlaşmasının,	gençlerin	anne	ve	babalarına	“	Beni	anlamıyorsunuz!”	diye	söylenmesinin	sebebi,	acaba	biz	gençlerin	
sanal	âlemden	çıkarıp	artık	günlük	hayatta	da	kullanmaya	başladığımız	sosyal	medya	dilinin	büyüklerin	anlamıyor	olması	mı	diye	
düşünüyorum	ama	düşünmekte	istemiyorum.	Niye	mi?	Konfüçyüs’ün	bir	anısı	geliyor	aklıma,	irkiliyorum.
Konfüçyüs’e	sorarlar:
-	Bir	ülkenin	yönetimi	size	verilseydi	ilk	olarak	değişime	nereden	başlardınız	?
Büyük	düşünür	şöyle	cevap	verir	bu	soruya:
			“Hiç	kuşkusuz,	dili	gözden	geçirmekle	işe	başlardım.”	der	ve	dinleyenlerin	meraklı	bakışları	karşısında	sözlerine	devam	eder:
			“Dil	kusurlu	olursa,	sözcükler	düşünceleri	iyi	anlatamaz.	Düşünceler	iyi	anlatılmazsa	yapılması	gerekenler	doğru	yapılamaz.	
Görevler	gereği	gibi	yapılmazsa	töre	ve	kültür	bozulur.	Töre	ve	kültür	bozulursa	adalet	yanlış	yola	sapar.	Adalet	yoldan	çıkarsa	
şaşkınlık	içine	düşen	halk	ne	yapacağını,	işin	nereye	varacağını	bilemez.	İşte	bunun	içindir	ki	hiçbir	şey	dil	kadar	önemli	değildir.”
	 Ne	zaman	bu	yazıyı	hatırlasam	Türkçenin	başında	durmuş	bir	işaret	bekleyen	celladı,	Azrail’in	tırpanıyla	sonsuzluğa	uğur-
lamak	geçiyor	içimden.	Peki,	ama	nasıl?
Sanırım	tek	çaremiz	var	o	da	bilinçlenerek	okumak	ve	çağ	ne	kadar	ne	kadar	gelişiyor	olursa	olsun	Atatürk’ün	Türk	dili	için	söylediği	
şu	sözün	her	Türk	gencinin	kendine	yoldaş	olarak	almasıyla	mümkün	olacağını	düşünüyorum.
   “Türk	milletinin	dili	Türkçedir.	Türk	dili	dünyada	en	güzel,	en	zengin	ve	kolay	olabilecek	bir	dildir.	Onun	için	her	Türk,	
dilini	çok	sevip	onu	yükseltmek	için	çalışır.	Bir	de	Türk	dili,	Türk	milleti	için	kutsal	bir	hazinedir.	Çünkü	Türk	milleti	ge-
çirdiği	sonsuz	felaketler	içinde	ahlakını,	göreneklerini,	anılarını,	çıkarlarını	kısacası;	bugün	kendisini	millet	yapan	her	
niteliğinin,	dili	sayesinde	korunduğunu	görüyor.	Türk	dili,	Türk	ulusunun	yüreğidir,	beynidir.”	
	 Eğer	yüreğimizi	susturursak	duygularımızı,	aklımızı	kullanmazsak	ise	fikirlerimizi	yok	saymış	olmaz	mıyız?	
Gelecek	bizim	attığımız	adımlarla	oluşan	bir	yoldur	ve	biz	o	yolu,	geçmişin	beyaz	incilerini	geleceğin	bilgisiyle	yoğurup	
siyah	incilere	dönüştürmeyeceksek,	neden	geçeceğiz	ki!
                              Fazilet Ceren EFENDİOĞLU  10/B

Gelecekten	Kalan	Bir	Avuç	Geçmiş
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               Hürriyetin Çocuklari
 Gelecek,	zulüm	altında	kıvranan	iki	üç	hürriyet	çocuğunun	parmakları	arasında	var	olmuştur	her	
zaman	için.	Köhne	semtinde	altına	sığındığı	karton	kutusu	yağmuru	ensesinden	içeri	buyur	ederken	bu	de-
mokrasi	çocukları,	diğer	çocuklardan	farksızdı.	Aynı	semtten	zulüm	görüyor,	benzer	karton	kutuların	altında	
ıslanıp	aynı	kurtuluşu	bekliyor,	aynı	bağnaz	zihniyetlerce	kör	bırakılıyorlardı.	Dünyaya	bir	ekim	gecesi	gelen	
çocuklar,	bu	çocuklar,	hürriyetin	çocukları	esasında	karton	kutularının	ıslaklığından	gürüldeyen	göğün	altına	
basacak,	kafalarını	yukarı	kaldıracak,	daha	da	karanlık	sandıkları	aydınlığa	çıkacak	kadar	farklı	değillerdi	
halbuki.
	 Herkesin	kabul	ettiği	gerçekler,	gürüldeyen	göklerin	var	oluşuydu	o	zamanlar,	sokak	çocuklarının	
karton	kutuları	değil.	Ama	insanoğlu	böyledir,	tekmelenen	sokak	kedisine	acısa	da	tekmeleyenden	öyle	bir	
konuşur	ki,	konuşmayı	yeni	duyan	bir	gezgin	yalnızca	zalimin	sanını	duyar	ve	iletir.
	 Hürriyetin	çocukları	kafalarını	kaldırdıkları	gök	ile	mücadele	ettiğinde	bildikleri,	doğdukları	ve	büyü-
dükleri	karton	kutuları	kurtarma	amacı	gütmüşlerdi,	gezgin	yazısına	ekledi;	“	Daha	önce	işitilmemiş,	öngö-
rülmemiş	bir	karşı	koyuş	bu.	Yersiz	ve	acı	verici	de.”
	 Savaş,	hezeyan	veyahut	şiddet	kapıya	dayandığında	insanoğlu	iki	gruba	ayrılır;	hayatta	bırakılan-
lar	ve	hayatta	kalanlar.	Savaşan	koskoca	bir	milletti,	çok	daha	büyük	bir	tarihin,	yıkılmaya	yüz	tutmuş	bir	
cihan	devletinin	köşe	bucak	sıkışmış	sokak	çocuklarına	dönüşmesiyle	hayatta	bırakılan	bir	milletti.	Kayıplar	
vermiş,	ismini	kaybetmiş,	o	kadar	fazla	kan	görmüş	bir	toplumdu	ki	bu,	elleri	kanayan	ve	esasında	bir	hayli	
korkan	hürriyet	çocukları	göğün	altına	ayak	basmasa,	halihazırda	nefes	nefese	kalmıştı.
	 “Toplumların	karakterleri	vardır.	“	derdi	gezgin,	“	Örneğin	soğuk	iklimin	insanları	uzaktan	ve	kurallı,	
düşünerek	savaşırlar.	Amaçlarına	uygun	hareket	ederler.	Bir	soğuk	iklim	milletini	yenebilirsiniz.	Denersiniz,	
ve	tekrar	denersiniz,	sonucu	yüzyıllar	da	sürse	yendiğiniz	ilk	anda	yenilgiyi	tam	anlamıyla	kabul	ederler.	
“	Ve	eklerdi.	“	Bir	sıcak	iklim	milletinin	insanı	ise,	oğullarıyla	ve	kızlarıyla,	sokaklarda,	yerden	topladıkla-
rı	taşlarla,	ölmeye	yüz	tutsalar	dahi,	tuhaf	bir	hayatta	kalma	azmiyle,	plan	yapmadan,	hezeyana	gelerek	
savaşırlar.	Yaralayabilirsiniz	bu	toplumu.	Ellerinden	her	şeylerini	alıp	yendiğinizi	söyleyebilirsiniz,	lakin	bunu	
yaptığınız	anda	tekrar	taş	toplayacaklardır.”
	 Yenilik	yaratmak,	söylenilmemiş,	dahası	duyulmamış	bir	özgürlük	fikrini,	demokrasiyi,	nefes	almakta	
tereddütlü	bir	millete	mevzu	bahis	etmek	kolay	bir	iş	değildi.	Özellikle	de	o	zamanlarda.	Savaşmak,	pekala	
kışkırtılan	bir	milletin	durmadan	devam	edeceğine	güvenmekti.	Hayatta	kalabileceğine,	esir	düşmeyeceğine	
inanmaktı.	Ama	yapılacak	bu	inkılap	savaşın	sonunda,	bilmedikleri	sularda	yüzmektense	bildikleri	sularda	
boğulmayı	yeğleyen,	tek	yaşayış	bildikleri	karton	kapaklara	geri	döneceklerini	düşünen	bu	sıcak	iklim	mille-
tiyle,	kendiyle	de	mücadele	etmek	demekti.
	 Savaş	kazanıldı.	Gezgin	şaşkınlıktan	olsa	gerek	daha	fazla	yazmaktan	kaçındı.	Koşar	adım	geri	
dönmeye	meyil	eden,	kelimenin	tam	anlamıyla	hayatta	kalmış	yeni	bir	millete	özgürlük	fikrini	kabul	ettirmek,	
onları	ürkütmeden,	sahip	oldukları	değerleri	eskitmeden	ve	gezgini	şaşkına	uğratan	asıl	mesele	olan,	nefes	
nefese,	o	denli	tek	bir	vücut	haline	gelebilmişken	bu	millete	Cumhuriyet	demekti	zor	olan.
	 Cumhuriyet;	sokak	çocuklarına,karton	kutuları	tercih	edip	etmediklerini	sormaktır.	Cumhuriyet;	
hürriyetin	çocukları	ile	denk	düşmektir.	Cumhuriyet	bir	Ata’nın	devrimi,	bir	bayrağın	dalgalanışı,	bir	milletin	
kuracağı	cümledir.
	 Bir	ekim	gecesi,	ekimin	yirmilerinde	inkılaplarını	parmakları	arasında	tutan	çocuklar	büyümüş,	bir	
devlet	kurmuş,	yediden	yetmişe	kırmızı	beyaz	olmuştu.	29	Ekim	1923	tarihiydi.	Gezgin,	yağmur	altında	
elleri	kanarken	gördüğü	hürriyetin	çocuklarını	kürsüde	‘Cumhuriyet’	derken	işitti.	Ve	ekledi;

“Cumhuriyet,	bir	milletin	başına	gelen	en	büyük	hürrüyetçi	devrimdir.”

         Zeynep Ceren BAYKAL    10/E
                                29 Ekim Kompozisyon 1.si
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                                                              Gazel	ve	Efsun
 Geleni gideni olmayan köhne zihnine kaleler inşa etmiş çocuklar, bu kalelerde kurulur 
şehirlerinin düşmesini izlemeye mahkûm bırakılırlardı. Aylardan kasım ortası geceyi erken getirir, 
yamalarla dolu elbiselerinden görünen tenlerine, her gün yürüdükleri patika yolun tozu toprağı yapı-
şırdı. Adın ne diye sorana Efsun derdi bu çocuklar. O kasım ortası, o aynı sıralarda otururken demiş-
ti kadın öğretmen de, soran olursa benim adıma da Efsun deyin…
 Hayallerini, koltuk altlarına sıkıştırıp taşıdıkları kitaplarından medet uman güzel çocuklar, 
okuması yazması olmayan anne babalarca bin bir sıkıntıyla büyütülmüş, babası yatalak, annesi 
hayatın yükünden elini çekemeyen bu çocuklar için Efsun öğretmen yeni bir yama gibiydi. Ama bu 
sefer annelerinin bile dikemeyeceği, göremeyeceği yerlere yama olmuştu.
 Hayatın yakasından çekilmediği küçük bedenlere soracak olursanız, bana soracak olursanız 
ya da bize, öğretmen demek ne demek, öğrenmek, öğretilmek, eve küçük kardeşlerinin süt parasını 
getirmeye mecbur biz çocuklara olur da Efsun öğretmeni soracak olursanız; ekmek yapmak gibiydi 
deriz. Her sabah duvarları çatlaklarla dolu bir kapalı kutuda elli çocuğu bir arada tutup ekmek yaptı-
rırdı deriz. Düşüncelerine bir bardak su ilave eder, irfanı öğütüp bir çimdik de hürlüğünden kattıktan 
sonra çatlamış elleriyle yoğururdu zihinlerimizi. Nasıl yoğrulacağını öğrendiğimde bir kasımın orta-
sıydı.
 Şiirler okumayı, Cemal Süreya’yı ve aşkı öğrendiğinde bu çocuklar, babaları ölmüştü. An-
neleri kara yazmalar giyinir olmuş, patika yollarına yağan yağmurlardandır belki, toz toprak tutmaz 
olmuşlardı. Gökyüzünü ağlarken duymuşlardı bir kere çoktan… Yazgısını soranlara gazel derlerdi. 
Tahta önüne sıralanmış bu çocukların yanı başında dikilirken, bundan mütevellit benim de adım 
Gazel demişti erkek öğretmenleri de.
 Bir sonbahar, yağan karın gömdüğü kuru yaprakların hüznü kaplamadan geceyi, bir bir acıla-
rına dokunmuştu bu çocukların Gazel öğretmen. Duvarları çatlaklarla dolu o kapalı kutuyu sıvadığı 
kollarıyla boyamıştı. Örgü örmeyi öğrenip de gelmişti, hatırlarım, sırf saçlarına değecek ellersiz, 
öksüz ve yetim o küçük kızın örgülü saçları sevdiğini duyduğunda öğrenmişti örmeyi…
 Gazeller demişti, ağaçların hüznünü çekip aldığındandır kırık ve kederi çağrıştırır. Halbuki 
soran olmamıştır gazele kendini feda etmesindeki nedeni. Sahi, düşünen oldu mu hiç o kurumuş 
yaprak tanesinin bu denli hüsranda olmasının ağaca duyduğu aşktan kaynaklandığını, kurumaya 
gönüllü oluşunu, sonbaharı iple çekişinin nedenini sordular mı gazele sanki? Sırf ağacı yaşasın diye 
her gece solduğunu bilemezlerdi…
 Birer ağaç olmayı öğretmişti Gazel öğretmen, tıpkı o kurumuş yapraklar gibi yaralarımıza sa-
rındığında nedeninin yalnız yarınlarımıza yönelmemizi sağlamak olduğunu şimdi anlıyordu çocuklar. 
Tam da şimdi, her biri hayatın herhangi bir dalında bir çeşit öğretmen olmuşken anımsıyorlar gazel 
öğretmenin hüznünü. Sarıldıkları kollarını hatırlıyorlardı, nasıl da güçlü olduğunu…
 Hayat kimilerinin yükümlü kimilerinin sökümlü, kalan kesimin ise yüklü olduğu bir süregelen-
ler skalası derdi Efsun öğretmen,
 Hayallerinden ağzını burnunu çizer, özgür düşüncelerden, inançlardan parmaklarını diker 
ve sarsılmaz gerçeklerden saçlarını ekerdi bedenine çocukların. Efsun öğretmen hayata döndürür, 
anlaşılmak için didinir dururdu. Hatırlıyorum da elleri sıcacıktı.
 Gazel öğretmen, babası ölmüş Süreyalara meyil ederdi, dudaklarında durmadan bir türkü 
mırıldanır, ilk öğretmeni anlatırdı göğsü kabara kabara. Ayazın avazı çıktığı kadar bağırdığı o za-
manlarda, kışın sert geçtiği o patika yolda tüm sınıfı efsun öğretmenin elleri kadar sıcacık yapacak 
bir soba yakardı. Gazel öğretmen çocukları için ölürdü, kahrından, acısından, kadere kızgınlığından 
ölür, sabahları, sonbaharın ardından yeniden doğardı.
 Şimdi, bir yanımda bir nesle nasıl yarına uyanılabileceğini anlatmış, karınlarını yarıp ruhla-
rını doyurmuş Efsun öğretmen, diğer yanımda alev alan geçmişlerinden, omuzlarındaki yüklerden 
çocuklarını sakınan Gazel öğretmen var. Efsun öğretmenin kopuk kopuk olmuş elbisesi, elleri unlu; 
Gazel öğretmen nefes nefese kalmış eli yüzü boya içinde oturuyor. Bir 24 Kasım sabahı, okul bahçe-
sinin taştan çitleri üzerinde durulmuşuz, ikisinin birden ellerinden tutuyorum.
 Üzerimde Efsun öğretmenin elbisesinden dikilmiş yamalar, arkamı Gazel öğretmene daya-
mışken söylüyorum;
 Değiştirmek istediler, tüm öğretmenler… Babalar ölmesin, toz duman kalmasınlar, çocukları-
nın saçlarını örecek bir anne olsun etraflarında istediler. Hayatı anlattılar öğretmenler, hayatın mate-
matiğini, sevginin kimyasını, geçmişin yazgısını,
Ve her birinden ekmek yaptılar.                                                 Zeynep Ceren BAYKAL     10/E
                                                                        24 Kasım “Benim Öğretmenim” temalı Kompozisyon 3.sü51



 Geçen	 yıl	 yenilenen	 Bilgisayar	 Bilimi	 dersinin	 içeriğini	 bu	 yıl	 ikinci	 kez	 uyguladık.	 Hazırlık	 sınıfında	
yer	alan	okulumuzun	yeni	üyeleri	 ile	okula	uyum	ve	okul	 kültürü	kazanmanın	yanında	 robotik	 ve	kodlama	 ile
tanışmalarını	 sağladık.	 Programlamanın	 temel	 kavramları,	 algoritma,	 akış	 şeması,	 python	 programlama	 dili,
arduino	ile	sene	içinde	yoğun	biçimde	çalışan	öğrencilerimizin	dijital	bir	vatandaşın	kazanması	gereken	önemli
becerileri	 kazanmalarını	 ve	 geliştirmelerini	 hedefledik.	 Robotik	 kodlamanın	 yanında	 öğrencilerimize	 görsel
tasarım,	 3D	 modelleme	 ve	 baskı	 konularında	 da	 kendilerini	 geliştirebilecekleri	 alanlar	 sağladık.
	 Bu	yıl	bizler	için	çok	özel	bir	yıl	oldu.	Çünkü	geçen	yıl,	ilk	defa	uyguladığımız	Bilgisayar	Bilimi	dersi	
ile	ektiğimiz	tohumların	yeşerip	büyümesini	izlemenin	haklı	gururunu	yaşıyoruz.	Sene	başında	oluştur-
duğumuz	Robotik	ve	Kodlama	Takımımız	RoboKod	HighFive	FLL	ve	WRO	takımları	bu	yıl	yerel,	ulusal	ve	
uluslararası	alanlarda	getirdikleri	ödüller	ile	bizleri	defalarca	gururlandırdılar.	Bu	öncü	takımın	ilerleyen	
yıllara	rehberlik	edecek,	akran	öğrenmesini	destekleyecek	önemli	bir	adım	olduğunun	bilincindeyiz.	İler-
leyen	sayfalarda	turnuvalardan	çeşitli	bilgiler	yer	almaktadır,	bu	sayfalar	için	sizlere	iyi	okumalar	dileriz/

			 AB	Kod	Haftası	(Code	
Week)	kapsamında,	6-21	Ekim	
tarihleri	arası,	tüm	dünyada,	herkes	
için	kodlama	ve	dijital	okuryazarlığı	
eğlenceli	ve	ilgi	çekici	bir	hale	
getirmeyi	amaçlayan	etkinlikler	
yapılmaktadır.	Bizler	de	Cihat	Kora	
Anadolu	Lisesi	olarak	her	yıl	kodlama	
bilinci	ve	farkındalığı	oluşturmak	
için	okulumuzda	çeşitli	etkinlikler	
düzenlemekteyiz.	Etkinliklerimizi	
önceden	planlayarak	https://
codeweek.eu/	sitesinde	ilan	edip,	ilgili	
hafta	code.org	ve	codecombat.com	
üzerinden	online	kodlama	ve	python	
etkinlikleri	gerçekleştirdik.	Eğlenceli	
geçen	etkinlikler	ile	öğrencilerimize	
programlamanın	önemini	kavratmayı	
hedeflemekteyiz.

	 Bilge	Kunduz	 (Uluslararası	 Enformatik	 ve	Bilgi	 İşlemsel	Düşünme	Etkinliği)	 ülkemizde	
her	yıl	Ankara	Üniversitesi	tarafından,	bilgisayar	bilimini	ve	bilgi	işlemsel	düşünmeyi	her	yaştan	
öğrenciye	öğretmek	amacı	ile	oluşturulmuş,	bu	konudaki	farkındalıkları	attırırken	eğlendirmeyi	
de	önemseyen	uluslararası	bir	etkinliktir.	Bu	yıl	etkinliğe	katılarak	ülkemizde	bilgisayar	biliminin	
gelişmesine	 katkı	 sağlayan	 100	 öğrencimiz	 ile	 hem	 düşündük,	 hem	 de	 bolca	 eğlendik.
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 First Lego League programı FIRST vakfı tarafından 20 yıldır, her sene küresel bir problemi 
odağına alarak, çocukların bilimsel proje geliştirme, kodlama ve robotik dışında takım çalışması, 
eleştirel düşünme, sunum yapma gibi 21. yüzyıl becerileri kazanmalarına odaklanmaktadır. Bilim 
Kahramanları Derneği de bu programın Türkiye ayağını 15 yıldır yürütmektedir. 

    

  
 Bu yıl programa katılan tüm takımlar “INTO ORBIT: Uzay Serüveni” temasında uzayda yaşam 
ve uzaya seyahat ile ilgili bir sorun belirleyerek, bunlara yenilikçi çözümler ürettiler. Takımlar 
ayrıca, kendi yaptıkları robotlarla, bu kavramları pekiştirme adına LEGO modellerinden yapılan 
görevleri de tamamlamaya çalıştılar. Bunun yanında FIRST’ün temel değerleri olan keşif, yenilik, etki, 
katılım, takım çalışması ve eğlenceyi barındıran çok kıymetli bir süreç geçirdiler. Yerel Turnuvalarda 
başarı kazanan takımlar Ulusal Turnuvalara katılmakta,  Ulusal Turnuvalarda başarı kazananlar ise 
Uluslararası Turnuvalara katılmaya hak kazanmaktadırlar. 

        
 
 
 Robotik ve Kodlama Takımımız RoboKod HighFive, bu yıl ilk defa İzmir Kalkınma Ajansı 
(İZKA) , EGE Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İzmir EBA  sponsorluğunda turnuvaya katılım 
göstermişlerdir. RoboKod HighFive Takımı,  koçları Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Neslihan 
Yıldırım Çayırcı ve Çağdaş Çayırcı ile 9. Sınıf öğrencileri olan Abdullah Erdem Özbaykuş, Berkay Eren 
Konuk, Defne Tekyiğit, Ecem Orhan, Ege Oral, Elif Sera Çalışkan, Emre Kadıoğlu, Esin Begüm Kaya, 
Eylül Karyelioğlu, İncigül Seyman’dan oluştu. RoboKod HighFive takımı yaklaşık dokuz ay süresince 
yoğun ve eğlenceli bir çalışma süreci geçirdi. 53



	 Fuar İzmir ’de	
3	 Mart’ta	 	 gerçek-
leştiren	 İzmir	 Yerel	
Turnuvada	 takımı-
mız	 RoboKod	 Hi-
ghFive	 en	 girişken,	
etkin	 ve	 verimli	 ta-
kıma	verilen	“En	İyi	
Takım	 Çalışması”	
ödülünü	aldı.	Ayrıca	
bütün	ödül	katego-
rilerinde	dengeli	ve	
yüksek	 performans	
gösteren	 takımlara	
verilen	“Ulusal	Tur-
nuvaya	Katılım	Bile-
tini”	 alarak	 Türkiye	
finallerine	 katılma-
ya	 hak	 kazanarak	
önemli	bir	başarıya	
imza	attı.
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kategorilerinde 
dengeli ve yüksek 
performans 
gösteren takımlara 
verilen “Ulusal 
Turnuvaya Katılım 
Biletini” alarak 
Türkiye finallerine 
katılmaya hak 
kazanarak önemli 
bir başarıya imza 
attı.



 Ulusal Turnuva 
9-10 Mart’ta Fuar İzmirde 
gerçekleşti. Türkiye 
geneli çeşitli illerden 
gelen 62 takımın katılımı 
ile gerçekleşen Ulusal 
Turnuvada takımımız 
RoboKod HighFive, sağlam 
mekanik prensiplerini en 
iyi anlayan, uygulayan, en 
dayanıklı, tutarlı ve güvenilir 
robotu üreten takıma 
verilen “Mekanik Tasarım 
Ödülü”nü alarak  önemli bir 
başarıya imza attı. Ayrıca 
“Uluslararası Turnuvaya 
Katılma Ödülü”nü kazanarak  
22-25 Mayıs 2019 tarihlerinde 
İzmir´de düzenlenecek  
“Open International 
Championship»a katılma 
hakkını elde etti. RoboKod 
HighFive ilk defa katıldıkları 
bu turnuvada hem 
uluslararası bir başarıyı 
hem de ülkemizi temsil 
etme heyecanını Cihat Kora 
Anadolu Lisesi’ne hediye 
etmiş oldu.
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 World	Robot	Olmpiad	/	Dünya	Robot	Olimpiyatı’nın	(WRO)	
amacı	gençlerin	robot	ve	bilime	karşı	ilgilerini	arttırmaktır.	WRO	
ilkokuldan	üniversiteye	dünyanın	her	yerinde	tüm	öğrencilerin	
fikir	üretme	ve	problem	çözme	gibi	yeteneklerini	“düşündürücü	
ve	eğitici	robot	turnuvaları	ve	aktiviteleri”	düzenleyerek	
geliştirmeyi	hedeflemektedir.	Türkiye’de	2014	yılından	beri	Bilim	
Kahramanları	Derneği	tarafından	uygulanan	WRO,	kurallı,	açık	ve	
futbol	klasmanlarında	gerçekleşmektedir.
	 Okulumuz	Robotik	ve	Kodlama	Takımı	RoboKod	HighFive	
WRO	takımımız;	Bilişim	Teknolojileri	Öğretmeni	Neslihan	Yıldırım	
Çayırcı	koçluğunda	Abdullah	Erdem	Özbaykuş,	Deniz	Giz	ve	
Melek	Arnisa	Savaş	isimli	9.	sınıf	öğrencilerinden	oluşmaktadır.
	 Dünya	Robot	Olimpiyatı	Türkiye	2019,	İzmir’de	Fuarizmir’in	
ev	sahipliğinde,	4	Mayıs	tarihinde	düzenlendi.	Takımımız	
RoboKod	HighFive	Açık	Klasman	Gençler	alanında,	tüm	katılımcı	
takımların	birbirlerini	değerlendirmeleri	ile	belirlenen	“Akran	
Değerlendirme	Ödülü”	almaya	hak	kazandı.	İlk	kez	katıldığımız	
bu	turnuvadan	ödülle	dönen	WRO	takımımıza	sonsuz	tebrikler!..
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SÖNMEYECEK		ATEŞ	 
 
	 Pek	ücra	köşelerinde	toprağımın,	tam	da	kuytularında	bir	yerlerde	bir	gece	yarısı.	Gözler	önünde	
keskinleşen	hatlarıyla	bir	ay,	göğünde	ardı	arkası	yıldızlar	ve	bilekleri	morartacak	kalın	botların	ritim	tutmuş	
tabanından	etrafa	saçılan	ufağından	çakıl	taşlarıyla	bir	gece	resmediliyor.	Karanlık	kullanıyor	ressam,	bolca	
siyahlık	ve	kan	kokusu	tüm	resmin	duvarlarına	sıçrıyor,	gece	asla	geçmeyecek	gibi	tavanına	asılmış	duru-
yor.
	 Bir	dünya	ateş	yakılıyor	muharebenin	ortasında,	sisin	arasında	avuç	avuç	çocuk	bir	yerlere	yetişir-
cesine	koşturuyor.	Bastığı	yerler	yalnız	toprak	olmaktan	çıkmışken	kırklarının	ortalarında	bir	adama	ülkesi	
soruluyor.
	 Bir	toprağı	toprak	yapan	nedir?	Bir	kıtanın,	bir	cihanın,	gittikçe	ve	ürkünçce	artan	toprağın	sahibi	
yapan	nedir?	Ne	için	savaşılır?	Toprak	için	mi	yoksa	çocukları	için	mi,	toprağın	çocukları	için	mi	savaşılır	
esasında?
Çakıl	taşlarının	hesabı	soruluyor	adama.
	 Geceyi	resmeden	ressam	ölü	bedenler	çiziyor	tabanına	tablonun,	bir	değil,	iki	değil,	o	ressam	tam	
da	koca	bir	imparatorluğu	çiziyor	o	tablonun	ayak	ucuna.	Kaçış	yolları	çiziyor.	Birileri,	devranını	görsün	diye	
bir	marş	çiziyor.	Bir	harp	çiziyor,	çok	kanla	alınmış	bir	harp,	çok	kaybedilmiş	diyorlar,	çok	ıslanmış	bu	top-
rak…
	 Henüz	kırklarında	duraksamış,	soluklanmış	genç	bir	adamı	ülkesini	ellerinden	almakla	tehdit	etmek	
de	nedir?	Ona,	kendi	evinin	sokağında	vurulmuş	ağzı	süt	kokan	evlatlarını	yazdırmak,	sen	demek	o	adama,	
gözleri	önünde	kıyım	geçiren,	için	için	nemlenmiş	toprağında	dikilip	de	sen	demek,	sen	ülken	için,	milletin	
için	ne	kadarını	feda	edebilirsin?
	 Yalnız	yirmi	değil,	otuz	değil	zira	kırk	da	değil,	bedeni	yaş	almış	veyahut	almamış	onca	insanı	res-
samın	çizmekle	debelendiği	o	tabloya,	karanlığa	dahil	etmek	ne	kadar	akıl	karıydı?	Edilebilir	miydi?	Ölmeyi	
emreden	bir	komutanın	himayesinde,	ölmeye	ne	kadar	hazırlardı?
	 Bir	millete	yapabileceklerini	ispatlamak	kolay	iş	değildi.	Cephede	ne	için	savaştığını	tam	kavraya-
mayacak,	koşuşturan	birkaç	çocuktan	bir	ordu	yaratmak	ise	neredeyse	imkansızdı.	Titreyen,	diz	çökmüş,	
çoğunlukça	yenilgiyi	boynuna	yük	etmiş,	eğilmiş	bu	millete	kendi	hikayelerini	yazmak,	bir	marş	söylemek,	o
cephede	uğruna	ölecekleri	toprağın	çakıl	taşlarına	kadar	savunulacağının	garantisini	vermekti	asıl	olan.
	 12	Mart	1921.	Ülkenin	alevi	dört	bir	yanına	sıçramış,	oğlunu,	evini	kaybetmiş	ülkenin	meclisine	ge-
tirilen	Marş	kırklı	yaşlarında	bir	adamın	elindeydi.	Kırklı	yaşlarındaki	bu	adamın	gözü	parladı,	Akif’ti.	İlerde	
Akif,	koca	bir	nesli	ardından	sürükleyecekti	ve	Akif’in	nesli	denilecekti	onlara.	Cephede	askerlere	okutturu-
lup	vatanın,	hürriyetin	evlatlarına	hür	olmayı	öğütleyecek	marş,	dizleri	yıpranmış	milletine	geldiğinde	tam	da	
martın	on	ikisiydi.
	 Tablonun	karanlığına	bir	ufuk	çizilmişti.	Tüm	o	kan	ve	revanın	arasında	ufaktan	parıldayan	uzak	
diyarların	ışığı	resme	gölgeler	düşürmüştü.	Gölgeler	arasında,	dalgalanan	bayrağına	doladığı	parmakla-
rı	sıkmaktan	ufkun	ışığı	kadar	aklanmış	bir	çocuk	silueti	vardı,	geleceğini	haberdar	eden	bir	zafercesine	
dikiliyordu.	Meclisin	merdivenleri	tırmanılırken	ressam	çocuğun	yüzünü	belirginleştirdi,	mavi	gözleri	yanında	
dalgalanan	ay	yıldız	kadar,	dibinde	yanan	ateş	kadar	parıltılıydı.
	 Yazılan	mısraların	habercisiydi	bu	tablo.	Bu	milletin	süreci	ne	kadar	sürerse	sürsün	her	daim	zafer	
adını	arşa	değen	başı	gibi	taşıdığının	habercisiydi.
	 Özgürlüğün	sözünü	veriyordu,	yeni	bir	özgürlüğün	hem	de,	tam	yanı	başında	yanan	ateşin	başucun-
da	mavi	gözlü	o	adamın	sözleriyle,	ülkenin	yeni	bir	devrinden	bir	izmihlalden	ziyade	koca	bir	başlangıçtan	
söz	ediyordu.	Mehmet	Akif	Ersoy	korkma	diyordu.
	 Korkma	sönmez,	dinmez	yenilmez	bir	ateş	bu.	Korkma	çocuk,	sen	gövdeni	siper	ettiğince	hakkıdır	
Hakk’a	tapan	milletimin	istiklal.

                               	 Zeynep	Ceren	Baykal	10-E
	 	 	 	 						 										“12	Mart	İstiklâl	Marşı”	temalı	kompozisyon	ilçe	1.si
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BİR	DE	BURDAN	BAK

 Gözlerinizi	sakince	kapatın.	Aldığınız	nefesi,üstünde	durduğunuz	toprağı,size	rehberlik	eden	aile-
nizi,arkadaşlıklarınızı	hayal	edin.	Üzerinde	durduğunuz	ve	en	güzel	anılarınıza	şahitlik	eden	toprak	nasıl	
bu	günlere	geldi	hiç	düşündünüz	mü?	Uçsuz	bucaksız	denize	bakarken	içimize	yayılan	o	huzurun	sebebini	
hiç	düşündünüz	mü	bugüne	kadar?	Ya	da	bayrağımızın	hafifçe	esen	rüzgarla	her	dalgalanışındaki	asilliğin	
sebebini	kavrayabildiniz	mi	hiç?
	 Ölümün	göbeğine	bile	bile	giden	kahramanlar,küçücük	bedeni	olmasına	rağmen	yüreğine	sığmayan	
vatan	sevgisiyle	savaşta	şehit	olmuş	çocuklar,mermi	seslerini	ninnileriyle	bastırmaya	çalışan	analar,şehit-
lerimizin	kanıyla	sulanmış	toprak,ailelerini	geride	bırakan	askerler,birbirlerine	o	zorlu	koşullarda	“arka	taş”	
olmuş	insanlar,	daha	yüzme	bilmeden,daha	deniz	görmeden	öülp	giden	askerlerimiz,durmadan	patlayan	
mayınlar	ve	tam	tüm	umutlar	tükenmişken	duyulan	en	karanlık	geceye	güneş	gibi	doğan	ATA’mın	sesi	ve	
daha	sayamadığım	niceleri…
	 Bugün	kazandığımız	huzuru,	kaybedilen	hayatlara,mermiler	vızıldarken	etrafta	bizler	ve	vatan	için	
verilen	nefeslere,	bir	halk	dayanışmasına	ve	koca	yüreklere	borçluyuz.	Yani	bugün	sevdiklerimizin	yanında	
olabiliyorsak	eğer	bunun	sebebi	zamanında	bizler	için	sevdiklerini	geride	bırakan	şehitlerimizdir.	Toprağımız	
şehit	kanıyla	sulanmasaydı	eğer,	Nezahat	Onbaşı	daha	on	iki	yaşındayken	geri	çekilmek	isteyen	erlerin	
önüne	geçip	“Ben	babamın	yanına	ölmeye	gidiyorum,	siz	nereye	gidiyorsunuz!”	demeseydi	,Nusret	Ma-
yın	Gemisi	dünyanın	en	güçlü	donanmalarından	birini	bozguna	uğratmasaydı	,“Sağ	kolumu	kaybettim,sol	
kolum	var;	onunla	pekala	iş	görebilirim.”	diyen	Mehmet	Çavuş	olmasaydı	ve	bir	zamanlar	erkek	kılığına	
girerek	milli	mücadele	saflarında	yerini	almasaydı	Halime	Çavuş	bizler	bugün	sonsuz	güzellikteki	denize	
bakabilir	miydik?
	 Feda	edilenler	olmasaydı	her	gün	aldığımız	nefes	bir	yerde	takılır	kalırdı,	her	gün	baktığımız	deniz	
bize	cehennem	olurdu,Sevgiyle	inşa	edilmeseydi	bu	ülke	yaşamak	bile	zehir	olurdu.Bir	zamanlar	büyütülen	
sevgi	şimdi	nefes,	arkadaş,aile,	mutluluk	ve	özgürlük	veriyor	bizlere.	Sevgi	hayat	veriyor	bizlere;	onu	koru-
mayı	bildikçe…
	 Japonlar	ilkokul	öğrencilerini	Hiroşima’ya	götürürlermiş	;	geçmişlerini	bilsinler	ve	geleceklerini	ku-
rabilsinler	diye.Yine	bir	Japon	tarihçiden	duymuştum:	“Türklerin	Hiroşiması	da	Çanakkale	;	üstelik	daha	da	
üstünü	!”
	 Hiç	bu	açıdan	bakmamıştınız	değil	mi?

                                                                                                      
																																																																																																			Duru	Kebabçı	9/B	198																																																		
																																																							“18	Mart	Çanakkale”		temalı	kompozisyon	yarışması	ilçe 2.si
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              	FIRTINA	VE	YOSUNLAR

Fırtınalarımın	kopardığı	kara	yosunları	gibi	dağıldı	düşünceler	zihnime…
Her	bir	parça	değdiği	yere	bıraktı	izini.
Tazeydi	ama	zamansızdı.
Yersiz	bir	çatışmada	ortaya	çıkmış	,
Yok	olması	mutlak	fikirler…
Bütün	bu	karmaşada	mutlak	olan	tekti	aslında,
Düşünmek…
Düşünmeliydi	bu	zihin.
Belki	de	düşüncelerinden	korunmak	
Yaralarını	sarmak	için…
Sahilini	yosunlardan	ayıklamak,
Fırtınalarında	yara	almamak	için	düşünmeliydi

     	 Yağmur	AKŞİT	
	 	 	 Eçev		“DÜŞÜNMEK”	temalı	Şiir	Yarışması	1.si
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ZİHİN	YANSIMASI

Zamanın	kızgın	demirden	olma	kırbacı
Şah	damarımıza	tik	tak	tik	tak	vururken
Saliselerin	arasında	kaybolmaya	çalışmak...
Nefes	almaya	çabalamak	,
Zamanın	artığında...
Gidenlere	ölürüm	demenin	ardında	
Kalanlarla	daha	güzel	yaşamak.
Suyun	berraklığına	tapıp	
Kötülükle	şampanya	patlatmak...
Düşünmek	budur	işte.
Gerçeğiyse,	
Düşünmemek.

      	Fazilet	Ceren	EFENDİOĞLU
							Eçev	“DÜŞÜNMEK”	temalı	Şiir	Yarışması	Mansiyon	Ödülü
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 Cihat	Kora	Anadolu	Lisesi	9.Sınıflar	Arasında	düzenlenen	Geleneksel	Bilgi	Ya-
rışmamız	bu	yıl	da	büyük	heyecanla	gerçekleşti.	Kura	çekimi	sonucu	9/C,	9/D	ve	9/E	
sınıfları	1.grupta	eşleşirken	9/A	ve	9/B	sınıfları	2.grupta	finale	çıkmak	için	yarıştılar.	
10	Nisan’da	yapılan	ilk	tur	sonucunda	9/A	ve	9/D	sınıfları	finale	kaldılar.	
	 12	Nisanda	konferans	salonumuzda	yapılan	final	yarışmasında	9/A	sınıfı	birin-
ci	oldu.	Yarışmanın	kazananı	9/A	sınıfına	kazandıkları	bisikletleriyle	eğlenceli	anlar	
yaşamalarını	diliyoruz.	

    BİLGİ	
												ŞÖLENİ
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	 Her	yıl	olduğu	gibi	bu	yıl	da	hazırlık	sınıflarına	yapılan	
Türk	Dili	ve	Edebiyatı,	İngilizce	ve	Matematik	derslerini	kapsa-
yan	sene	sonu	yeterlilik	sınavının	ödülleri	olan	rengarenk	bisik-
letleri	öğrencilerimize	verdik.	Güle	güle	kullansınlar.

ELECEĞE								ÜRG S

1.Dora	BİLGİN				Hz/B
2.Efe	Cem	ARSLAN			Hz/A
3.Sudem	SIR				Hz/E
4.Esma	IŞIK				Hz/D

Başar	AKTAY				Hz/C																											
Eylül	Sena	YILMAZ		Hz/D
Melike	Nur	KIRÇAN	Hz/D
Furkan	ARSLAN	Hz/E
Nehir	VAHİD	Hz/B
Eliz	DURGUN	Hz/E
Alp	Kerem	TUTA	Hz/E
Demir	Eren	KARADİBAK	Hz/E
Selim	Kaan	ÖZSOY	Hz/E
Burak	Enes	ORDU	Hz/A

Bis
ikl
et	
Ala
nla
r

Kitap	Seti	Alanlar
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														İzmir	5.	si	
						Satranç	Takımımız

“BEN	SPORCUNUN	ZEKİ,	ÇEVİK						VE	AHLAKLISINI	SEVERİM	.”

Efe			TOSUN			10/B	yelken	Türkiye	4.sü
Lara	NALBANTOĞLU	11/D	Türkiye	2.si

İlçe	1.	si	Cross	Takımımız

Badminton	ilçe	3.sü		Buse	KUŞÇU									

Erkek	Futsal	Takımımız

										İlçe	4.sü
Kız	Voleybol	Takımımız
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										İlçe	4.s
Kız	Voleybol	Takımımız



“BEN	SPORCUNUN	ZEKİ,	ÇEVİK						VE	AHLAKLISINI	SEVERİM	.”

İzmir	1.si	Genç	Kız	Atletizm	
														Takımımız

	Kız	Futsal	Takımımız

Gülle	Atma	İzmir	2.si	Şebnem	OKTAR

Atletizm	Takımımız

Uzun	Atlamada	İzmir	4.sü	
											Özge	UÇAR
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 Ayrık	Beyin-Corpus	Callosum
 
	 1960’lı	yıllarda	ağır	epilepsi	krizlerini	engelleyebilmek	için	cerrahlar	bir	yöntem	geliştirdi.	
Korpus	kallosumu	çıkarma.	
	 İnsan	beyni	iki	yarım	küreden	oluşur.	Bu	yarım	küreler	sağ	ve	sol	hemisferler	olarak	isim-
lendirilir.	Korpus	kallosum	(nasırlı	cisim)	adı	verilen	yapı	ise	iki	hemisferin	ortasına	konumlanmış,	
bu	hemisferlerin	iletişimini	sağlayan	bir	sinir	yumağıdır.	Epilepsi	krizlerinin	sebebi	genellikle	beynin	
hasarlı	bölgesinde	gerçekleşen	elektrik	boşalmasının	tüm	kortekse	yayılmasıdır.	İki	hemisfer	ara-
sındaki	iletişim	engellenerek	bu	elektrik	boşalmasının	da	tüm	beyne	yayılması	engellenmiş	olur.	
Bu	cerrahi	işlem	epilepsi	krizlerini	engelleme	konusunda	başarılı	oldu.	Ancak	beyni	ikiye	ayırma	
bazı	yan	etkileri	beraberinde	getirdi.
	 Robert	Sperry,	korpus	kallosumları	çıkarılmış	hastalar	üzerinde	çalışmalar	yaptı.	Yapılan	
deneyler	sonucunda	iki	hemisfer	arasındaki	farklılıklar	gözler	önüne	serildi.	Sağ	hemisfer	vücudun	
sol	tarafını,	sol	hemisfer	ise	sağ	tarafını	kontrol	eder.	Bu	görme	için	de	geçerlidir.	Sağ	göz	tarafın-
dan	algılanan	imgelerden	sol	hemisfer	haberdar	olacak,	sol	göz	tarafından	algılananlardan	ise	sağ	
hemisfer	haberdar	olacaktır.	Robert	Sperry,	denek	olarak	kullandığı	kadına	ekrandaki	noktanın	
sağında	beliren	bir	fincan	göstermiştir.	Bu	görüntü	kadının	beyninin	sol	tarafına	gittiği	için	denek	
ne	gördüğünü	ifade	edebilmiştir.	Ancak	bu	sefer	noktanın	sol	tarafında	bir	kaşık	gösterildiğinde,	
denek	bir	şey	görmediğini	ifade	etmiştir.	Çünkü	beynin	dille	ilgilenen	kısmı	sol	hemisferdir.	Sağ	he-
misfer	konuşamaz.	Ancak	denekten	sol	elini	kullanarak	gördüğünü	çizmesi	istendiğinde	bir	kaşık	
çizebilmiştir.	Neden	kaşık	çizdiği	sorulduğunda	ise	“bilmiyorum.”	yanıtını	vermiştir.	Hatta	Michael	
Gazzaniga’ın	yürüttüğü	başka	bir	deneyde	hastaya	aynı	anda	noktanın	sol	tarafında	bir	testere,	
sağ	tarafında	ise	bir	çekiç	fotoğrafı	gösterilmiştir.	Hasta	ne	gördüğü	sorulduğunda	çekiç	cevabını	
verse	de	sağ	hemisferin	kontrol	ettiği	sol	elini	kullanarak	ne	gördüğünü	çizmesi	istendiğinde	teste-
re	çizmiştir.	Sebebi	sorulduğunda	ise	“bilmiyorum.”	cevabını	vermiştir.	İşin	ilginç	tarafı	her	hastada	
sağ	hemisfer	tamamen	dilsiz	değildir.	Yine	Gazzaniga’nın	yürüttüğü	bir	çalışmada	sağ	hemisferi	
dil	becerilerine	sahip	olan	bir	hastaya	mezun	olduktan	sonra	ne	yapmak	istediği	sorulmuştur.	Sol	
beyin	“teknik	ressam”	cevabını	verirken,	sağ	beyin	taşlarla	“araba	yarışçısı”	yazmıştır.	
		Tek	beyinde	iki	kişilik.
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    Aşk	ve	Nörotransmitterler
 Aşk:	şu	adına	şiirler,	şarkılar,	romanlar	yazılmış;	filmler	çekilmiş,	meşhur	aşk.	Bu	duygunun	
gerçekliği,	nasıl	ve	nerede	meydana	geldiği	hep	merak	konusu	olmuştur.
  Kalp	mi	Beyin	mi?
						fMRI	görüntüleme	sistemleri	sayesinde,	insanların	aşık	oldukları	kişilerin	fotoğraflarını	gördük-
lerinde	etkinliği	artan	beyin	bölgeleri	tespit	edilmiştir.	Bunlar,	medial	insula,	anterior	singülat	kor-
teks,	hipokampüs	ve	akkumbens	çekirdeğidir.	Insula,	nefret	duygusunda	da	aktif	olan	bir	bölgedir.	
Aşk	ve	nefret	arasındaki	ince	çizginin	sebebi	bu	bölge	olabilir.	Anlaşılacağı	üzere	aşkın	varoluşu-
nun	sebebi	beyindir.	Kalbin	duygu	üretme	gibi	bir	yeterliliği	yoktur.	Kalp,	sadece	kan	pompalar.	Aşk	
beyinde	gerçekleşir.	Bazı	etkileri	kalpte	hissedilir.
 Nörotransmitterler,	beyinde	nöron	adı	verilen	hücrelerin	sinapslar	aracılığı	ile	birbirleriyle	
iletişim	kurmaları	için	kullandıkları	kimyasal	maddelerdir.	İşte	bu	efsanevi	aşk	olgusu	bazı	nörot-
ransmitterlerin	salgılanmasının	artması	bazılarının	ise	azalması	ile	oluşur.	Aşık	beyinde	kortizol	adı	
verilen	stres	hormonu	çokça	salgılanır.	Aşkın	klişe	tanımlarından	biri	olan	midede	uçuşan	kelebek	
hissinin	kaynağı	bu	stres	hormonudur.	Serotonin	seviyesi	aşkın	ilk	zamanlarında	düşüktür.	Bu	ba-
ğımlılık	hissini	yaratır.	Beynin	ödül	ve	ceza	sisteminin	ana	karakteri	olan	dopamin	seviyesi	yüksek-
tir.	Hatta	aşık	birinin	salgıladığı	dopamin	seviyesi	ile	uyuşturucu	bağımlısı	ya	da	şizofren	bir	insa-
nın	salgıladığı	dopamin	seviyeleri	aynıdır.	Aşk	bir	bağımlılık	olarak	tanımlanabilir.	Çünkü	beynin	
ödül	ceza	sistemini	aktive	eder.	Kişinin	sürekli	aşık	olduğu	kişiyi	görmek	istemesinin,	ayrılık	yaşan-
dığında	derin	bir	üzüntüye	gömülmesinin	asıl	sebebi	budur.	Aşık	beyin	gerçekten	aşık	olduğu	kişiyi	
değil,	aşkın	sebep	olduğu	nörotransmitterleri	özler.	Bir	kişi	aşık	olduğunda	prefrontal	korteksinin	
etkinliği	azalır.	Aşk	durumunda	yaşanan	sakarlık	ya	da	aptallık	hali	bu	etkinliğin	azalması	dolayı-
sıyla	gerçekleşir.	Kişinin	aşık	olduğu	insanda	hiçbir	kusur	görmemesi	ya	da	özelliklerini	tamamen	
abartarak	mükemmelleştirmesinin	sebebi	budur.	Aynı	zamanda	aşık	bireyde	amigdalanın	etkinliği	
baskılanır	ve	kişi	gereksiz	cesur	olur.
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Moda,	süslenme	özentisi	ya	da	değişiklik	gereksinimiyle	toplum	yaşamına	giren	geçici	
yeniliklerdir.Yıllar	geçtikçe	modanın	değişimini	fark	edebiliyoruz.	Yüz	yıllık	zaman	diliminde	
modanın	değişim	ve	gelişimini	inceleyelim:

 1910’lu	Yıllar
1907	yılında	uzun	ve	salkım	elbiselerle	moda	akımı	başlarken	,10	yıl	
sonra	elbise	modellerinde	parçalanmalar	ve	çeşitli	desenlerin	girdiği	
gözlemlenmektedir.	Lüks	moda	başlangıcının	genellikle	belden	kabarık	
elbiselerle	ortaya	çıktığı	,	zamanla	kabarıklığın	inceldiği	elbiselerde	tül	ve	
dantel	detayı	görülen	yıllardır.

YÜZYILLIK		
	 	 	 	 	 	MODA

 1920’li	Yıllar
1920	‘li	yıllarda	moda	ve	yıllara	göre	değişimi	biraz	daha	spor	bir	hal	aldı.	
Ekoseli	kumaşlar,	spor	kare	küçük	/	büyük	çizgiler	belirginleşti.	Elbise	,etek	
boylarının	diz	altı	midi	elbiseler	olduğu	gözlemlenmiştir.

 1930’lu	Yıllar
1930’lu	yıllarda	vatka	modası	son	derece	popüler	olmaya	başladı	
.Kadın	ve	erkek	herkes	geniş	omuzlu	görünmek	istedi.Özellikle	ceket	ve	
montlara	dikilen	iç	vatkalar	kadınların	daha	ince;	erkelerin	daha	sportmen	
görünmelerini	sağladı.

	 1940’lı	Yıllar
Bu	yıllarda	modanın	değişimi	belden	kuşaklı	modellerle	devam	etti.Kurdele	ya	
da	düğüm	detayları	kadın	ve	erkeklerin	bel	kesimlerinde	yer	alırken	,	kurdele	
detayları	kadınların	şapka	ve	eldivenlerini	süsledi.

 1950’li	Yıllar
50’li	yıllarda	geniş	omuz	modası	gündemini	yitirirken	kadınlarda	omuz	
dekolteleri	ön	plana	çıktı.Kadınların	omuz	hoşluğuna	önem	verdiği	bu	
dönemde	spora	yönelim	arttı.Geniş	,yatay,kayık	yakalar	sıkça	görüldü.Açık	
ve	kayık	yakaları	çiçek	desenli	kolyeler	ve	fularlarla	süsledi.76



 1960’lı	Yıllar
Bu	dönemde	kısa	saç	modası	yaygınlaştığı	için	saç	kesimlerine	ve	kahküllere	
yönelim	arttı.Kabarık	ve	kısa	eteklerin	de	gençlik	trendleri	arasında	olması	ve	
neşeli	danslarda	bu	tarz	kıyafetlerin	kullanılması	dikkat	çekti.

 1970’li	Yıllar
Bu	yıllarda	İspanyol	paça	modadaki	yerini	aldı	ve	saçlarda	dalgalı	
modeller	ön	plana	çıkmaya	başladı.	Yaklaşık	olarak	17	yıl	hükümdarlığını	
sürdüren	İspanyol	paça	modası	hem	erkek	hem	de	kadınların	vazgeçilmez	
parçalarından	biri	oldu.	Kadınlarda	kabarık	kloş	eteklerin	kullanımı	ve	aynı	
modele	ve	desene	uygun	saç	bandanaları	sık	sık	tercih	edilen	kombinlerdendir	
Grease	müzikleri	ve	filminde	bu	ruhu	rahatlıkla	hissedebilirsiniz.

 1980’li	Yıllar
1980’lere	kadar	devam	eden	İspanyol	paça	ve	kloş	etek	kullanımı	
fosforlu	ve	cırtlak	renklerin	spor	modasına	da	girmesiyle	devam	etti.	
Cart	pembe	ve	turuncu	kadın	kıyafetlerinde	yer	alırken	açık	yeşil	ve	
cart	yeşil	&	sarı	tonları	da	erkek	modasında	yerini	almaya	başladı.

 1990’lı	Yıllar
1990‘lı	yıllara	geldiğimizde	kadınlarda	ön	plana	çıkan	kıyafetlerin	bol,	
geniş	ve	salaş	kesim	olduğunu	görüyoruz.	İspanyol	paça	modası	bu	
dönemde	neredeyse	tamamen	etkisini	yitirmeye	başladı.	Kabarık	ve	
permalı	saçları	röfleler	süsledi.	Geniş	bel	kesimli	pantolonlarda	vücut	
hatları	çok	fazla	belirgin	değildi	fakat	vatka	kullanımı	bu	dönemde	
tekrardan	kullanılmaya	başladı.	Üzülerek	söylüyoruz	ki	bu	dönem	
kadınların	en	kilolu	ve	olduğundan	şişman	göründüğü	bir	dönemdir.	

 2000’ler
1990‘ların	moda	ve	tarzı	yaklaşık	on	yıl	kadar	devam	etti	ve	2000’lere	milenyum	
(mllienium)	çağı	denerek	biraz	daha	farklı	bir	giriş	yapıldı.	Bu	dönemlerde	
uzaylılar	ve	metalik	grinin	etkisinde	biraz	fazla	kalındığını	düşünüyoruz.Yarasa	
kol	kıyafetler	net	ve	düzgün	olmayan	kesimde	pantolonlar	ve	ceketler	yer	
almaya	başladı.	Moda	ve	yıllara	göre	değişimini	baz	alırsak	biraz	daha	farklı	
tasarımlar	ortaya	çıktığını	görüyoruz.	Bu	dönemde	mini	elbiseler	oldukça	trend	
olurken;	üst	alt	takım	olan	aynı	kıyafetler	hit	parça	olarak	yerini	aldı.
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KOÇ	BURCU	(21	Mart-20	Nisan)
Her	ne	kadar	inatçılıkları	olumsuz	yanları	olsa	da	bu	inatçılıkları	bağlılık	
olarak	da	adlandırılabilir;	her	ne	olursa	olsun	görevleri	yerine	getirme	
yetenekleri	muazzamdır.	Bu	da	onları	harika	çalışanlar	yapan	bir	özelliktir.	
Ayrıca	uzun	süreli	arkadaşlık	ve	sevgililik	de	Koç	burcunun	özelliğidir.
Gün	:Salı				Uğurlu	Taşı:	Yakut			Renk:	Kırmızı			Tarot	kartı:	İmparator
						Süleyman	Yetişken,	Fatih	Kaynak,	Çimen	Ergül,	Funda	Gülenser,												
						Özlem	Morgan	,Şenay	İskender

BOĞA	BURCU	(21	Nisan-21	Mayıs)
Hantal	ve	inatçı	bir	burç	olan	Boğa	burcu	enerjisinin	iki	farklı	hızı	vardır:	Ya	
çayırda	otlayan	bir	öküz	gibi	gevşemiş	bir	haldedir	ya	da	boğa	güreşindeki	bir	
boğa	gibi	coşkulu.	Boğa	burcu	içsel	bir	enerji	tasarrufu	programına	sahiptir.	
Eğer	bir	şey	zaman	ve	kaynak	yatırımına	değerse	sabırlı	bir	şekilde	ona	
ulaşır.	Yaptığı	işi	küçük	aşamalara	bölmeyi	sever.
Gün:	Cuma			Uğurlu	Taşı:	Zümrüt			Renk:	Lila	Tarot	kartı:	İmparatoriçe
            Raif	Özgür,	Dilek	Sargın	Baldan,	Ceyda	Üçyıldız

İKİZLER	BURCU	(22	Mayıs-22	Haziran)
Enerjisi	hızlı	ve	telaşlıdır.	İkizler	burcu	iletişimi	yönetir;	esprili	kelime	
oyunlarına,	dinamik	diyaloglara	ilham	verir.	İkizler	burcu	geçişleri	beyin	
fırtınaları	ve	sosyalleşme	açısından	harika	bir	dönemdir.	Ayrıca	bu	burç,	
fikirlerin	buluşmasından	yanadır.	İkizler	burcu	gezegen	geçişi	sırasında	
konuşma	yetilerimiz	gelişir;	arkadaşlarımızla	saatler	boyunca	o	konudan	bu	
konuya	konuşurken	bulabiliriz	kendimizi.	Öte	yandan	hayatın	inişli	çıkışlı	
yönünü	temsil	eder;	ayak	uydurmayı	becerebilirseniz	müthiş	bir	heyecan	
yaşamış	olursunuz.
Gün:	Çarşamba		Uğurlu	Taşı:	Akik			Renk:	Sarı			Tarot	kartı:	Aşıklar
      Funda	Özer,	Seyhan	Etensel,	Ayşe	Koca

YENGEÇ	BURCU	(23	Haziran-22	Temmuz)
Duyguları	ve	kalpleri	tarafından	yönetilen	Yengeçler	kalabalığa	karışmakta	
güçlük	çekerler.	Yengeç	enerjisi,	tıpkı	bir	yengeç	kıskacı	gibi,	iş	güvenliğinden	
aile	üyelerine	kadar	rahatlığa	dört	elle	sarılmamıza	sebep	olur.	Ayrıca	tıpkı	
yengecin	evini	sırtında	taşıması	gibi,	Yengeç	burcu	insanları	da	nereye	
giderseler	gitsinler	kendilerine	güvenli	ve	rahat	bir	ortam	yaratmaya	çalışırlar.	
Değişim,	kök	salmayı	seven	bu	burcu	huzursuz	eder.
Gün:	Pazartesi			Uğurlu	Taşı:	İnci		Renk:	Beyaz		Tarot	kartı:	Ay
						Aynur	Çam,	Dilşad	Kolik,	Selda	Aras

ASLAN	BURCU	(23	Temmuz-22	Ağustos)
Aslan	burcu	cana	yakın	ve	hayat	doludur;	her	zaman	gülmeye	ve	güzel	
zaman	geçirmeye	çalışır.	En	zor	problemleri	bile	çözebilecek	bir	zekâya	
sahip	olabilen	Aslan	burcu	pek	çok	karmaşık	durumun	çözümünde	kolaylıkla	
inisiyatif	alır.	Aslanlar	öz	farkındalık	arayışı	içindedirler	ve	egoları	sürekli	
olarak	büyür.	Arzularının	ve	kişiliklerinin	farkında	oldukları	için	ihtiyaç	
duydukları	her	şeyi	kolayca	isteyebilirler	ama	bir	o	kadar	kolayca	da	başka	
insanların	ihtiyaçlarını	görmezden	gelebilirler.
Gün:	Pazar		Uğurlu	Taşı:	Elmas		Renk:	Turuncu		Tarot	kartı:	Kader	çarkı
     	Kezban	Kutlu	Ateş,	Şükran	Kavurmacı,	Ayşin	Şenay	Çoban

BAŞAK	BURCU	(23	Ağustos-22	Eylül)
Başak	burcu,	verimlilik	bilincine	sahip	olmamıza	ve	fiziksel	gerçekliklerimizi	
kavramamıza	yardımcı	olur.	Öte	yandan	bizi	mükemmeliyetçiliğe	sürükler.	
Başak	burcu	seçiciliğinin	ve	yüksek	standartlarının	faydalı	yönleri	olsa	da	
ilişkilerimizi	mahvedebilir	de.
Gün:	Çarşamba	Uğurlu	Taşı:	Meryem	taşı	Renk:	Yeşil		Tarot	kartı:	Ermiş
     	Sibel	Altunyürek,	Gülay	İpekeşen,	Selmin	Yaroğlu,	Emine	İnan,Özgür	Tok,	
Vahit	Özcan
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TERAZİ	BURCU	(23	Eylül-22	Ekim)
Terazi	burcu	insanları	barışçıl	ve	adildir.	Yalnız	kalmaktan	nefret	ederler.	
Yanlarında	kendileri	için	bir	ayna	görevi	görecek	birilerinin	olmasını	isterler.	
Bu	bireylerin	en	çok	hoşuna	giden	şey	denge	ve	simetridir;	her	daim	adalet	ve	
eşitlik	peşindedirler.	Öte	yandan	çatışmadan	kaçmak	için	neredeyse	her	şeyi	
yapar,	mümkün	olan	her	yerde	barışı	sürdürmeye	çalışırlar.
Gün:	Çarşamba			Uğurlu	Taşı:	Opal			Renk:	Mavi		Tarot	kartı:	Aşıklar
      Dilek	Çelik

AKREP	BURCU	(23	Ekim-21	Kasım)
Akrep	burçları	tutkulu	ve	iddialı	kişilerdir.	Gerçeği	öğrenene	kadar	araştırmak	
en	belirgin	özelliklerindendir.	Kararlı	ve	belirleyicidirler.	Başkaları	tarafından	
genellikle	sert	ve	şiddetli	bulunurlar	ancak	bu	gerçekçi	tutum	onlara	doğal	bir	
şekilde	öne	çıkmalarını	sağlayan	liderlik	özelliği	verir.	Akrep	burcu	belki	de	en	
yanlış	anlaşılan	ve	en	gizemli	burçlardan	biridir.	Doğaları	gereği	kapalı	kutu	
olan	bu	burç,	genelde	yüzleşmeye	cesaret	edemediğimiz	karanlık	ve	saklı	
yerlerimizle	karşılaştırır	bizi.
Gün:	Çarşamba		Uğurlu	Taşı:	Topaz		Renk:	Koyu	kırmızı		Tarot	kartı:	Ölüm
      Çiğdem	Kandiş,	Elif	Durak	Han,	Meltem	Yüksekülkü,																									
Songül	Civioğlu,	Galip	Candır

YAY	BURCU	(22	Kasım-21	Aralık)
Yay	enerjisi	kendisini	aydınlanma,	yolculuk	ve	doğruluk	aracılığıyla	gösterir.	
Meraklı	Yay	burcu	bizi	büyüme	ve	öğrenmeye	aç	hale	getirir,	hayatın	anlamını	
bulmamıza	yardımcı	olacak	maceralara	sürükler.	Felsefi	yanı	güçlü	olan	Yay	
burcu	harikulade	tartışmalara	ilham	verir,	hayatı	derinleştirir.	Durmak	nedir	
bilmeyen	Yay	burcu	insanları	dış	mekân	aktivitelerini	sever.
Gün:	Perşembe		Uğurlu	Taşı:	Turkuaz		Renk:	Mor				Tarot	kartı:	Denge
        Neslihan	Yıldırım	Çayırcı,	Aşkın	Kolbaşı

OĞLAK	BURCU	(22	Aralık-21	Ocak)
Oğlak	enerjisi	inatçı	ve	kararlıdır;	yüce	hedeflere	adanmış	bir	enerjidir.	
Zihnimizi	sonuca	odaklamamıza	ve	bitiş	çizgisine	ulaşmamıza	yardımcı	olur.	
Az	kullanılan	yollardan	gitmek	bu	geleneksel	burcun	tercih	edeceği	bir	şey	
değildir.	Bunun	yerine	Oğlak	burcu	zirveye	ulaşan	en	düz	ve	en	basit	yolun	
haritasını	çıkarır	ve	sonra	da	planına	sadık	kalır.	Oğlak	enerjisi	son	derece	
sert	ve	çıkarcı	olabilir;	vazifeşinas	tarafı	çöküşüne	yol	açabilir.
Gün:	Cumartesi		Uğurlu	Taşı:	Grena		Renk:	Koyu	yeşil	Tarot	kartı:	Şeytan
		Süheyla	Eskici,	Ayşem	Taştan,	Orkide	Çelik,	Esin	Sertdemir,	Bihter	Ören	
Kösegil,	Sevim	İleri,	Nesrin	Kaplan,	Gönül	Selen,Yasemin	Mersinoğlu

KOVA	BURCU	(22	Ocak-19	Şubat)
Kova	enerjisi	yenilikçi	ve	öncüdür.	Deneysel	elektronik	müzikten	toplum	odaklı	
yaşamaya	kadar	bu	burcun	keşfetmeyeceği	hiçbir	şey	yoktur.	Grupları	ve	
takımları	yöneten	bir	burç	olarak	insanları	toplumsal	bir	mesele	ya	da	politik	
bir	ajanda	etrafında	bir	araya	getirmek	Kova	burcunun	özel	ilgi	alanıdır.
Gün:	Çarşamba		Uğurlu	Taşı:	Ametist		Renk:	Açık	mavi		Tarot	kartı:	Yıldız
			İsmail	Yıldırım,	Fatma	Yavuz,	Nezahat	Özerinç,	Mehtap	Peker

BALIK	BURCU	(20	Şubat-20	Mart-
Balık	burcu	illüzyonların,	gölgelerin	ardında	bir	görünüp	bir	kaybolmaların	
burcudur.	Tıpkı	Yunan	mitolojisindeki	Sirenler	gibi,	Balık	burcu	da	sizi	
kendi	derin	sularına	çeker	ve	sonra	da	duygular	okyanusunda	boğulmaya	
bırakabilir.	Şefkatli	Balık	burcu	empatiktir,	iletişim	halinde	olduğu	herkesin	
duygularını	kavrar	ve	yansıtır.
Gün:	Cuma		Uğurlu	Taşı:	Akuamarin		Renk:	Turkuaz			Tarot	kartı:	Ay
Ezgi	Budak	Kurşun,	Öner	Kurt,	Işıl	Özer,	Ömer	Karaduman,																							
Ayla	Kavas,	Sabriye	Türker

Buse	BOMİN	/	Melek	SONEL	10/D

Ç
I
K
S
I
N

F
A
L
I
M

79



Akıyordu	su
gösterip	aynasında	söğüt	ağaçlarını.
Salkımsöğütler	yıkıyordu	suda	saçlarını!
Yanan	yalın	kılıçları	çarparak	söğütlere
koşuyordu	kızıl	atlılar	güneşin	battığı	yere!
Birden
bire	kuş	gibi
vurulmuş	gibi
kanadından
yaralı	bir	atlı	yuvarlandı	atından!
Bağırmadı,
gidenleri	geri	çağırmadı,
baktı	yalnız	dolu	gözlerle
uzaklaşan	atlıların	parıldayan	nallarına!

Ah	ne	yazık!
Ne	yazık	ki	ona
dörtnal	giden	atların	köpüklü	boynuna	bir	daha	yatmayacak,
beyaz	orduların	ardında	kılıç	oynatmayacak!

Nal	sesleri	sönüyor	perde	perde,
atlılar	kayboluyor	güneşin	battığı	yerde!

Atlılar	atlılar	kızıl	atlılar,
atları	rüzgâr	kanatlılar!
Atları	rüzgâr	kanat...
Atları	rüzgâr...
Atları...
At...

Rüzgâr	kanatlı	atlılar	gibi	geçti	hayat!

Akar	suyun	sesi	dindi.
Gölgeler	gölgelendi
renkler	silindi.
Siyah	örtüler	indi
mavi	gözlerine,
sarktı	salkımsöğütler
sarı	saçlarının
üzerine!
	 	 	 	 	 	 	 	 			NAZIM	HİKMET

SALKIM	SÖĞÜT
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	 						Resimle	iç	içe	olan	hayatım,	yıllar	geçtikçe	bir	tutkuya						
dönüştü.	Bu	tutkunun	mimarları	olan	aileme,	resim	öğretmenime	
ve	okuluma	çok	teşekkür	ediyorum.	Resim	benim	için,	içinde	
sadece	kendimin	olduğu	dünyam	ve	bu	resmin,	hayatımın	önemli	
bir	noktasında	olmasını	sağlıyor.

Ilgın
 ŞİR

İN Hazırl
ık/C
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Cevaplar:1)Sagu	2)Kahramanlık	3)Romantizm	4)Mesnevi	5)Kopuz	6)Alafrangalık	7)İntibah	8)Mehmet	Rauf9)Hatıra10)Kutadgu	
Bilig	11)Kaside		12)Küçük	Şeyler	13)Mecaz-ı	mürsel	14)Lehçe	15)Hamse	16)Methiye

1)	İslamiyet	öncesi	sözlü	dönemde	ölen	kişilerin	arkasından	söylenen	ağıtlara	denir.
2)	Halk	hikayelerinde	işlenen	konulardan	biridir.
3)	Ahmet	Mithat	Efendi’nin	Felatun	Bey	ve	Rakım	Efendi	eserinde	etkisinde	kaldığı	akımdır.
4)	Her	beyitinin	dizeleri	kendi	arasında	uyaklı	en	uzun	nazım	biçimine	denir.
5)	İslamiyet	öncesi	sözlü	dönemde	şiirler	eşliğinde	çalınan	bir	çeşit	telli	saz	örneğine	denir.
6)	Tanzimat	Dönemi	romanında	işlenen	genel	konulardan	biridir.
7)	Türk	edebiyatında	ilk	edebi	romandır.
8)	Eylül,	Genç	Kızın	Kalbi,	Karanfil	ve	Yasemin	gibi	eserlerin	yazarıdır.
9)	Bir	kimsenin	başından	geçen	ya	da	kendi	döneminde	ortaya	çıkan	olay	ve	olguları	gözlemlerine,	
bilgilerine	dayanarak	anlattığı	yazı	türüdür.
10)	Edebiyatımızdaki	ilk	mesnevi	örneğidir.
11)	Divan	edebiyatında	daha	çok	din	ve	devlet	adamlarını	övmek	için	yazılan	şiirlerdir.
12)	Türk	edebiyatının	batılı	anlamda	ilk	hikayesinin	adıdır.
13)	Benzetme	ilgisi	söz	konusu	olmadan,bir	sözün	başka	bir	söz	yerine	kullanılmasıyla	oluşur.
14)	Dilin	karanlık	dönemlerinde	kendisinden	ayrılan	kollarına	denir.
15)	Beş	mesnevinin	bir	araya	gelmesiyle	oluşur.
16)	Kasidenin	sunulduğu	kişinin	övüldüğü	bölümdür.
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         ACCIO	HOGWARTS

Gryffindor

Onlar	hep	göze	batmayı	seven	karakterler	olarak	tanınmıştır.	
Oysaki	çok	yanlış	bir	algı.	Mesela	Remus	Lupin	ve	Ronald	
Weasley.	Arkadaşları	için	sayısız	iyilik	yapmış	lakin	düşük	özgüven	
sorunlarıyla	karşılaşmış	iki	karakter.	Bir	başka	örnek	vermek	
gerekirse	Hermione	Jean	Granger.	Hiçbir	zaman	öne	atmamıştır	
kendini,	elinde	çokça	imkan	olmasına	rağmen.	Bütün	büyücü	
dünyası	tarafından	tanınan,	ünlü	Quidditch	oyuncusu	Viktor	Krum,	
kendisini	düzenlenen	baloya	davet	etmişti.	Hermione	bunu	hiç	
büyütmemiş,	hiç	dile	getirmemişti.

Geçmişinin	büyük	bir	yalan	olduğunu	öğrenen	Harry’nin	gerçekleri	öğrenmesiyle	başlayan	
büyüleyici	bir	seri.	Sık	sık	geçmişe	de	yer	verilen	bu	seriden	hiç	sıkılmamanız	garanti.	İsterseniz	
Harry’nin	hikayesi	hakkında	biraz	bilgi	edinelim.
Mugglelar’dan	gizli	büyücü	dünyasının	en	güçlü	büyücülerinden	biri	olan	Lord	Voldemort	mutlak	
güce	erişemiyordu.	Kehanete	göre	ona	engel	olan	“küçücük	bir	bebek”ti	yalnızca.	Harry,	Harry	
Potter.	Ailesi	Harry’yi	korumak	için	gizlendi.	Potterlar’ın	evini	yalnızca	en	yakın	dostları	(çapulcular)	
biliyordu.	Dostlarının	birinin	onların	yerini	Lord	Voldemort’a	söylemesi	üzerine	Lord	Voldemort,	
Potterlar’ın	evine	geldi.	İlk	Harry’nin	babasını,	ardından	annesini	öldürdü.	Aile	engel	olamadı,	
lanetten	kaçmaları	imkansızdı.	Sıra	Harry’deydi.	Avada	Kedavra!	Ölüm	laneti!
Lord	Voldemort	yok	oldu.	Harry	ölmedi.	Ölüm	lanetinden	sağ	çıkmıştı.	O	günden	geriye	kalan	
alnında	bir	yara	iziydi.
O	günden	sonra	herkes	onu	tanır	olmuştu.	Sağ	kalan	çocuk!	İşte	sağ	kalan	çocuğun	hikayesidir	
Harry	Potter!
Burası	da	zaten	Harry	Potter	Serisi’ni	bilenler	için	bir	bölüm.	Cesareti	olanların	Gryffindor’a,	
kötülerin	Slytherin’e,	iyilik	perilerinin	Hufflepuff’a,	çalışkanların	Ravenclawn’a	gittiğini	
düşünüyorsanız	eğer	aslında	Harry	Potter	hakkında	ne	yazık	ki	pek	bir	şey	bilmiyorsunuz	
demektir.
Hogwarts	ile	başlayalım.	Hogwarts’a	adımınızı	attığınız	ilk	gün	az	önce	bahsettiğim	dört	binadan	
birine	seçilirsiniz	Seçmen	Şapka	tarafından.	Yukarıda	bahsettiğim	binalar	ve	özellikleri	tamamen	
bir	yakıştırma	aslında.
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Ravenclaw

	 En	zekilerin	ve	mantık	sahibi	büyücü	ve	cadıların	binasıdır.	
Tabii	bu	söylemi	de	yerle	bir	eden	birçok	kanıt	var	tarihte.	Mesela	
gerçekten	en	zekiler	Ravnclaw’a	seçilseydi	Hermione’nin	kesinlikle	
bu	binada	olması	gerekiyordu.	Veya	Ravenclaw	gerçekten	mantıklı	
insanlar	için	bir	binaysa	Luna	Lovegood’un	orada	ne	işi	vardı?	Luna	
lovegood	benim	kanaatimce	serinin	en	enteresan	karakteriydi.		
Mantık	sınırlarını	oldukça	zorluyordu.
	 Sözün	kısası;	binalar	ve	içerisindeki	öğrenciler	ile	ilgili	
söylenenlerin,	tamamı	olmasa	da	büyük	bir	kısmı	yanlıştır.	Aslına	
bakmak	gerekirse	bir	öğrenci	birden	fazla	binaya	uygun	olabilir.	
Bunu	da	az	kalsın	Slytherin’e	seçilecek	“sağ	kalan	çocuk”	tan	
anlayabiliriz.

          

Slytherin
	 Onlar	bazen	güce	ulaşmak	için	fazla	ısrarcı	olmuş	dolayısıyla	
gösterdikleri	davranışlar	onları	karanlık	yerlere	sürüklemiştir.	Yine	de	
seride	cesaretini	ve	fedakarlığını	kanıtlamış	pek	çok	Slytherin	vardır.	
Gelmiş	geçmiş	en	kötü	büyücüye-Lord	Voldemort-	korkusuzca	yalan	
söyleyebilmiş	kişilerdir	bunlar.	Mesela	Narcissa	Malfoy.	Tereddüt	dahi	
etmeden	Lord’a	yalan	söylemiş	ve	ihanet	etmişti.	Hem	kendi	oğlunu	
hem	de	fark	etmeden	Harry’i	kurtarmıştı.
	 Bir	diğer	karakterimiz	ise	Severus	Snape.	“Always”	dememiz	
yeterli	aslında	Snape	için.	Yine	de	bilmeyenler	için:	Bütün	seri	çok	
kötü	biri	olarak	bildiğimiz	kişi	aslında	sayısız	insanın	canını	kurtardı	
diyebiliriz.
	 Slytherin’in	safkan	takıntısı	üzerinde	çok	duruldu	seri	boyunca.	
Lakin	tüm	Slytherin’ler	safkan	değil.	Örneğin	Tom	Riddle	ve	Severus	
Snape.	Ayrıca	ikisi	de	büyücülük	tarihine	derin	izler	bırakmış	büyücüler.	
Şunu	söylemeden	geçmeye	de	yüreğim	elvermiyor:	“Sadece	
Slytherin’ler	kötüdür.”	algısı	gerçekten	çok	yanlış.	Başta	Harry’nin	
ailesinin	ve	çok	daha	fazlasının	katliamının	sorumlusu	bir	Gryfindor’du:	
Peter	Pettigrev.

Hufflepuff

	 Bu	binadaki	öğrenciler	seri	boyunca	hep	geride	kalmışlardır.	Çok	
göze		 çarpmamalarına	rağmen	bu	binada	çok	önemli	büyücü	ve	cadılar	
yetişmiştir.	Mesela	Cedric	Diggory.	4.	kitapta	trajik	bir	şekile	ölen	Cedric,	
en	güzel	örnektir	aslında	bu	duruma.	Eğer	hayatını	kaybetmeseydi	Üç	
Büyücü	Turnuvası’nın	cesaretiyle	ve	cesurluğuyla	birincisi	olacaktı.
Ayrıca	3.	serideki	Quidditch	maçında	Harry’ye	maç	sırasında	Ruh	
Emiciler	saldırdığında	ilk	fark	eden	ve	karşı	takımda	olmasına	rağmen	
oyunu	bırakıp	durdurarak	Harry’e	yardıma	giden	yine	Cedric’ti.	Oyunu	
kazanması	neredeyse	kesin	olmasına	rağmen.
	 Bir	diğer	cesur	ve	güçlü	Hufflepuff	ise	Nymphadora	Tonks.	
Zümrüdüanka	Yoldaşlığı’nın	en	cesur	karakterlerinden.	O	da	Hogwarts	
Savaşı’ndaki	her	Hufflepuff	gibi	cesur	davranmıştır.	Bu	dava	uğruna	
canını	vermiştir.
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Müzik	hayatın	neşesi	ruhu	sevinci	ve	her	şeyidir.
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	 Cihat	Kora	Anadolu	Lisesi	Müzik	Kulubü	olarak	2018-2019	Eğitim	Öğretim	yılında,	çeşitli	
faliyetler	ve	konserler	ile	müzik	dolu	bir	yıl	geçirdik.Okul	içi	ve	dışı	etkinliklerde	okulumuzu	başarı	
ile	temsil	ettik.	
	 Eylül	ayında	hazırlık	sınıflarına	hoşgeldin	müzik	dinletisi,	29	Ekim	Cumhuriyet	Bayramı’nda	
orkestra	konseri,	10	Kasım	Atatürk’ü	anma,	24	Kasım	Öğretmenler	Günü,	8	Mart	Dünya	Kadınlar	
Günü,	12	Mart	İstiklal	Marşının	Kabulü,	18	Mart	Çanakkale	zaferi,	23	Nisan	Ulusal	Egemenlik	
ve	Çocuk	Bayramı,	12	Ocak-30	Nisan	klasik	konser,	28	Nisan	mezuniyet	töreni,	29	Mayıs	Mayıs	
Şenlikleri	ve	19	Mayıs	Gençlik	ve	Spor	Bayramı’nda	konserler	verdik.
	 Öğrencilerimizden	Bahar	TOPRAK’ı	devlet	sanatçımız	Piyanist	Gülsin	ONAY,	İlayda	Naz	
BÜYÜKTAŞ’ı	devlet	sanatçımız	İdil	BİRET	konserine	götürdük.
	 Mayıs	Şenlikleri’nde	Okulumuz	müzik	grupları	Nebula,	Cicikuş	ve	misafir	okullardan	
Süleyman	Demirel	Anadolu	Lisesi	ve	Karşıyaka	Anadolu	Lisesi	konserler	verdi.	Okulumuz	müzik	
grupları	Karşıyaka	Liseler	Arası	Müzik	Yarışması	ve	Fizy	Liseler	Arası	Müzik	Yarışması’na	
katılarak	okulumuzu	başarıyla	temsil	etti.
	 3	Mayıs	Tübitak	Bilim	Fuarı’nda	okulumuz	müzik	öğretmeni	Ezgi	KURŞUN	ve	
öğrencilerimizin	müzik	projesi	sergilenerek	Eğitim	Öğretim	yılı	başarı	ile	tamamlanmıştır.	
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hayattan kaçmak için değil , 
hayatı kaçırmamak için yola çık.

AVRUPA	GEZİSİ
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Yirmi birinci yüzyılın yorulmuş sakinleri
 Tarihten öncesine dayanan bir yaratık olan insan, yirmi birinci yüzyılda yoruldu. Peki 
ne yordu bizi? Yüzyıllar mı, zaman mı yoksa bütün bu bezginliğin altında yatan başka bir 
şey mi var? Ne kadar sık düşünüyor insan ve neyi düşünüyor? Neden düşünüyor?

 Düşünme eylemini bırakalı çok olmadı aslında insan. İki binlerde bilemediniz doksan-
larda insan hala düşünüyordu. Fakat kısa bir süre sonra kalıplar çoğaldı ve fikirler azaldı. 
Düşünen insanlar toplumdan izole edilmeye başlandı. Düşünmek toplum suçu sayılmaya 
başlandı. İnsanlık ütopyasını hayal ederken, kendi distopyasını yaratıyordu. Kalıplar vardı, 
ya “O” olmalıydın ya da “Bu”. Zaman artık farklıydı, yarınının ve dünün sahibi değildi insan.  
Düşünenlerin elinde yalnızca bugün kalmıştı, düşünmek için sadece şimdileri vardı. Dün 
unutuluyor, yarınlar yazılıyordu. Düşünmek tabiri caizse demode oluyordu; modern insan 
düşünmüyordu. Çünkü ne gerek vardı ki akıllı insan düşünür müydü? Toplumda düşünmek, 
ötenaziden çok da farklı değildi. Böylelikle toplumda yer edinmek için düşünen insanlar fi-
kirlerini sansürlemeye başladı.

 Artık, üstlerinin fikirlerine sessiz kalıyor, daha az üretiyor, daha az fikir belirtiyor çoğu 
zaman da fikir belirtmiyorlardı. Peki, insanlar neden yorgunlardı, neden hala yorgunlar… 
İnsanlar düşünmeyi bıraktıkları, üretmedikleri için yorgunlar, artık insan olmayı bırakmış 
sadece var olmuşlardır. Oscar Wilde’a göre; insanların yüzde doksanı yaşamazlar, sadece 
vardırlar... Var olmak bir zorunluluktur, yaşamak ise bir seçim… Siz seçim yapacak mısınız 
yoksa var mı olacaksınız?

                                                                                              Yağmur AKŞİT 11/F (Deneme)
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Gün ağarıyordu yavaştan,
Işıklar saçılıyordu şafaktan;

Top tüfek sessizdi
Kalkan olmadı yataktan.

Bir ufak er yersizdi,
Kalkıp gitmek istedi.

On beşine yeni girmiş
Olgunluğa çoktan erişmiş.

Savaşta göğüs germiş.
Soğuk ayazı çekti içine

Kalbi ise sıcacıktı aksine.
Ansızın bir inilti

Başlayıp hemen bitti;
Ufak er merak etti.

Ağaç dibinde bir gölge
Olamaz burası düşman bölge,

Acı haykırışlar duyunca
Düşünmedi düşmanca.

Çocuk,bedeni kucakladı,
Yavaş yavaş adımladı.

Giderken yoluna er,
Hissetti sıcak terler.

Bir silah ateşlendi,
İki çocuğun gözleri kenetlendi,

Bir başka düşman çıktı geldi.
İki canı aldı kendi;

Küçük er düştü yere,
Öbür asker yattı dibe.

İki düşman orada,
Öldüler bir arada.

GİTMESEM

Kapıdan içeri girerken seslendi,
“Resimlerini getirdin mi?”
“Getirdim geçen ay yaptığımı,
Söylemediniz ondan öncekileri almamı.”
Güldü kendi kendine,
“Söyleyecek miyim her istediğimi böyle?”
“Amnezi var bende,
Hatırlayamam istesem de.
En iyisi yazmanız bence.”
Resim öğretmeniydi konuştuğum,
Kurstan, üç aydır sebepsizce geldiğim.
Kıvırcıktı saçları,
Yavru bir köpekten daha masumdu bakışları.
Midemde kelebekler uçuşuyordu,
Her adımı beni sarsıyordu.
Ellerimi koyacak yer bulamıyordum yanındayken
Hele bir de adımı söylerken.
“Çok güzel çiziyorsun resimleri,
Bir ara mutlaka çiz beni.
Gidebilirsin şimdi,
Mesaj atarım istediklerimi.”
Hiç istemiyordu gitmeyi canım.
Hep burada olmak istiyordu bir yanım.
Arkamı dönüp kapıya yürüdüm.
Son bir kez arkama bakınca bana baktığını gördüm.
Gülüyordu.
Çok güzel gülüyordu.
             Algın Gediz KARCI  9/B   (Manzume)   

Sıla Naz ÖZEN 9/B  (Manzume)
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	 Andre	Gide:	“İnsanın	hayatı,	insanın	hayalidir”	der.	Hayatın	kendisi	bir	hayaldir,	belki	de.
2019	Bahar	Şenliği	etkinliklerine	gençlerimizin	hayallerinde	gizli	ideallerden	ilham	alarak	başladık.									
Okuduğumuzda,	yazdığımızda,	seyrettiğimizde,	sevdiğimizde	birer	kahraman	oluruz.	Dünyaları	
fetheder,	duygudan	duyguya,	yaşamdan	yaşama	kahramanlarla	geçeriz.	Bazen	misafir	oluruz	bir	
yazarın	kahramanlarına	bazen	kahramanlar	gelir	girer	hayatımıza.	Gerçek	olmasalar	da	gerçek	
olurlar.	Yaşamasalar	da	bizimle	düşlerimizde	can	bulurlar.			
	 Cihat	Kora	Anadolu	Lisesi	“Geleneksel	Bahar	Şenliği’nin	temasını	belirlemek	için	
öğrencilerimizden	hayatlarını	etkileyen,	hayallerini	süsleyen	örnek	aldıkları	veya	imrendikleri	
roman	kahramanlarını	kurmaca	bir	dünyada	düşlemelerini	istedik.
	 Etkinliğimize	katılan	altmış	dört	eserle	keyifli	bir	yolculuğa	çıktık.	En	iyiyi,	en	güzeli	
seçmek	değildi	amacımız.	Felsefe	ve	edebiyatın	harmanlandığı	altı	eseri	belirlemekte	bir	hayli	
zorlandık.	2019	Baharını	hangi	kahramanların	izinde	karşılayacağımızı	öğrencilerimizden	oluşan	
halk	jürisinin	de	beğenisine	sunduk.	Birlikte	karar	vermek	için	bizleri	farklı	dünyalara	taşıyan	
kahramanlarımızı	selamladık.
	 Bu	bahar	düşsel	kahramanlarımızı	kendi	bakışımızla	bütünleştirmek	istedik.

																“Nedir	dedim	bu	yaşamak?
																	Bir	düş	dedi,	birkaç	görüntü.
																	Ben	düşündükçe	var	dünya	
																	Ben	yok	o	da	yok....”	 	 	

                                                                                    Emine	MELEK	UÇAR		
	 	 	 	 																																			Türk	Dili	ve	Edebiyatı	Öğretmeni

HAYAL
            HAYAT
                             İDEAL
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	 	 	 	 	 ZAMANIN	NABZI
	 Yaşamın	yanmış	ruhu	dokunuyor	kalbime.	Yaşamın	acıdan	geçmeyen	zihni	zehrini	yayıyor	kalbime.	Tik,	
tak,	tik,	tak...	Zaman	kimsesiz	sokaklarımı	terk	ediyor	usulca.	Yaşama	tutunmak	kızgın	bir	demir	ile	ruhuma	mil	
çekiliyormuş	gibi	hissettiriyor.	Ellerimde	kırık	dökük	umutlarım,	bir	adım	ötemde	beni	bekleyen	Azrail'in	soğuk	
nefesi...	Ölmek	istiyorum.	İçine	düştüğüm	mutsuzluk	reyci	besleniyor	durmadan	kanayan	yaramdan.	Artık	bir	nefes	
dahi	almaya	gücüm	kalmadı.	Ben	Veronika,	toz	pembe	görünen	dünyasında	yalnızlık	senfonileri	çalan	kızım.	Ben	
ölmek	için	on	sekiz	günü	yılın	son	ayına	sığdırmaya	çalışan,	hiçbir	duyguyu	içinde	barındırmayarak	uzay	boşluğuna	
hapsolan	kişiyim.
	 Gözlerimi	kapattığım	her	an	ardımda	bıraktığım	ben	için	saniyelerin	varlığı	almak	zorunda	olduğu	nefeslerin	
kafesi	gibiydi.	Ayın	gökyüzüne	iltica	ettiği	zaman	dilimlerinde	soğuk	yatağıma	kıvrılıp	sona	ulaşmayı	bekliyordum.	
Her	gün	saniyelerin	dakikaları,	dakikaların	saatleri	idam	edişini	büyük	bir	zevkle	izliyordum.	Çünkü	on	sekizinci	
güne	yaklaşıyordum.	Çünkü	olmak	zorunda	olduğum	kişi	yaşamaya	mahkum	kaldığı	hayatını	yavaş	yavaş	siliyordu	
kaderinden.	
			"Dayan	Veronika,	on	yedi	gün	kaldı.	Veda	et	şimdi	acılarına.	Az	daha	sabret.	Bitecek	her	şey	ve	kurtulacaksın	bu	
dûzahtan."
	 17	Kasım	1997…	Takvim	yaprağını	yırttım.	On	yedi	günü	geride	bırakmıştım	ve	sadece	geriye	on	sekiz	saat	
kalmıştı.	Yüzümdeki	huzurlu	gülümseme	ile	yatağıma	girdim	ve	gözlerimi	kapattım.
				Ay	ışığının	aydınlattığı	bir	sokakta	olduğumu	fark	ettiğimde	nasıl	buraya	geldiğini	sorguladım.	Nerdeydim	ben?	
			“Jean-Baptiste	Grenouille…		Buraya	gel.”	Kahkaha	sesleri	yaklaştıkça	tedirgin	olmaya	başlamıştım.	Sokağın	
başında	iki	kişi	göründü.	Bakır	saçları	bukle	bukle	beline	kadar	gelen	on	sekizinci	yüzyıla	ait	kıyafetlere	sahip	bir	
kadın	ve	arkasında	genç	bir	adam	bana	doğru	yürüyorlardı.	Onlara	nerede	olduğumu	sorabilirdim.	Sahi	neden	bu	tarz	
kıyafetler	giymişlerdi?	Bana	yaklaştıklarında	iki	adım	da	ben	attım	onlara.
			“Pardon,	sanırım	kayboldum.	Neresi	burası?	Yardımcı	olur	musunuz?”	Uyurgezer	miyim	diye	bir	düşünce	aklımda	
dolaşmaya	başladı.	Adamla	kadın	sanki	hiç	orada	yokmuşum	gibi	yanımdan	geçip	yollarına	devam	edince	şaşkınlıktan	
gözlerim	irileşti.	Beni	resmen	umursamamışlardı.	Sinirle	peşlerinden	gidip	sesimi	duyurmak	için	bağırmaya	başladım.
			“Hey,	duymuyor	musunuz?”	Sola	döndüklerinde	ben	de	onları	takip	ettim.	Lakin	karşılaştığım	görüntüyle	nutkum	
tutuldu.	Jean	denilen	adamın	elinde	bir	bıçak	vardı	ve	ben	daha	ne	olduğunu	anlamadan	kadının	kalbine	bıçağı	
sapladı.	Adamın	gözlerinde	öyle	bir	şehvet	vardı	ki	sanki	bütün	duygularını	tatmin	etmişti.	Nefes	almaya	dahi	
korkarken	adım	adım	karşımdaki	sahneyi	izliyordum.	Adam	yavaşça	kanlı	elleriyle	kadını	saçlarını	tuttu	ve	kokladı.	
Yüzü	de	kanın	günaha	davet	eden	rengine	boyanmıştı.	Yerimden	kıpırdayamıyorum.	Bir	şeyler	tanıdık	gibiydi.	Adamın	
yüzündeki	ifade	sanki	ruhumda	eksilen	bir	kişiye	aitti.	Havada	uçan	bir	kağıt	parçası	önüme	düşünce	dikkatimi	ona	
verdim.	18	Aralık	1758…		Şok	içinde	bir	kağıda	bir	de	kana	bulanmış	ellerime	baktım.	Katil	ben	miydim?
Göz	kapaklarım	bu	sahneyi	sonlandırdı	ve	tekrar	açıldıklarında	bu	sefer	başka	bir	yerdeydim.	Issız	bir	parkta,	bankın	
üzerindeydim.	Ne	oluyordu?	Rüya	mı	görüyordum?	Kendime	hızla	tokat	atınca	canımın	acısıyla	ağzımdan	bir	çığlık	
koptu.	Rüya	değildi.	Sakin	olup	birilerini	bulmalıydım.	Kesinlikle	bir	çıkar	yol,	yaşananların	açıklanabilir	bir	tarafı	
olmalıydı.	Etrafa	göz	gezdirince	kulağıma	gelen	ağlayış	sesleriyle	ayağa	kalkıp	sağ	tarafa	yöneldim.	İleride,	bankta	
oturan	küçük	bir	çocuk	vardı.	Elleri	yara	bere	içinde,	dizleri	kanıyordu.	
			“Neden	ağlıyorsun?	İyi	misin?”	Beni	duymamış	gibi	inci	tanelerini	dökmeye	devam	etti.	Neden	bir	hayalet	gibiydim	
bu	insanlar	için?
			“Anne,	baba…	Nerdesiniz	şimdi?	Neden	herkesi	kaybettim?	Ben	artık	kendimi	de	bulamıyorum.		Bedenimde	kirli	
ellerin	izleri	var.	Canım	çok	yanıyor.	Neden	gelip	kurtarmıyorsunuz	beni?	Bu	hayatla	yalnız	savaşmak	için	çok	küçük	
değil	miyim?	Karşı	çıkamıyorum	ruhuma	vurulan	her	bir	darbeye.	Çürüyor	kalbim	ölen	hayallerimin	yasıyla.	Ben	artık	
yaşamak	istemiyorum.	Kimsesizlik	çok	acı	veriyor.	Her	gün	bir	başkasının	olmayan	vicdanına	tutunup	umut	etmek	
ve	ellerinin	sonunda	hep	boş	kalması	ne	demek	biliyor	musunuz?	Ne	kadar	çaresiz	olduğumu	hissediyor	musunuz?	
Yanıma	gelip	beni	kurtaramıyorsanız	ben	sizin	kollarınıza	sığınmak	için	veda	edemez	miyim	geriye	kalan	tüm	
yıllarıma?	Beni	hayata	bağlayacak	bir	ben	bile	kalmadı.	Yaşamaya	cesaretim	yok	artık.”	Küçük	çocuğun	içinde	bir	
fırtına	vardı	ve	o	fırtına	kalbimi	büyük	bir	cehennemin	içine	sürüklüyordu.	Sanki	ruhumun	duyulmayan	feryatları	onun	
acısının	dile	gelmiş	haliydi.	
			“Ben	senin	kimsen	olamaz	mıyım	Sohrap?	Hasan	için	çok	geç	kaldım	fakat	sana	umut	olabilirim.	Biraz	daha	
dayansan	olmaz	mı?”	Ne	zaman	geldiğini	fark	etmediğim	bir	adam	banka	oturmuş	ve	bu	cümleleri	karşısındaki	çocuğa	
sarf	ediyordu.	Sohrap	yavaşça	başını	kaldırıp	adama	baktı	ve	gözlerinde	yeniden	canlandı	dünya.	Ardından	bir	takvim	
yaprağı	daha	düştü	önüme.	18	Aralık	1979...	Yara	bere	içindeki	ellerimin	arasındaki	kağıt	rüzgarın	etkisiyle	savruldu.	
Kimsesiz	kalan	ben	miydim?	
	 Bu	sefer	başka	bir	sahneye	adım	attım.	Tiyatrodaymışım	ve	sürekli	perde	değişiyormuş	gibiydi,	
yetişemiyordum	oynanan	bu	oyuna.	Düşüncelerimi	de	takip	edemiyordum.	Olanlar	hakkında	bir	şeyler	söylemek	için	
bile	zihnimde	tek	bir	söz	yoktu.	Artık	dekor	ve	oyuncular	değişmişti.	Bir	odanın	içindeydim.	Yatağın	hemen	yanındaki	
tekerlekli	sandalyenin	üzerinde	bir	adam	vardı.	Birkaç	dakika	sonra	odanın	kapısı	açıldı	ve	beyaz	bir	gömleğin	altına	
lacivert,	pileli	etek	giymiş	bir	kadın	girdi.	En	ilginci	arı	desenli	çoraplarıydı.	Yüzündeki	kocaman	tebessümle	adama	
doğru	gitti	ve	yavaşça	kucağına	oturup	başını	da	onun	omzuna	yasladı.	Aşkın	mutluluğu	bu	muydu?	O	kadar	dertsiz	
tasasız,	huzurlu	görünüyorlardı	ki…	
			“Lou…”	Adamın	kedere	bulanmış	sesiyle	kaşlarımı	çattım.	Ne	olmuştu	ki	saniyeler	içerisinde?	
			“Zamanı	geldi	sevgilim.	Üzgünüm,	sana	geç	geldim	ve	erken	gidiyorum.”	Kadın	dolan	gözleriyle	yerinden	kalktı.	
Yeşilleri	öyle	bir	kedere	bulanmıştı	ki	yıldızlar	şahit	olsaydı	kadına	hüzünden	hepsi	bir	bir	sönerdi.		.96



			“Will,	ölmeni	istemiyorum.	Beni	bırakmasan	olmaz	mı?”
			“Yaşayamıyorum	Lou.	Tekerlekli	sandalyeye	esir	olan	ruhum	her	gün	bir	mezar	daha	kazıyor.	Ölüm	zaten	bir	kere	
uğradı	kapıma	ve	misafir	oldu	kalan	günlerime.	En	kötüsü	de	ne	biliyor	musun?	Güldüğünde	kalbimde	çiçekler	açtıran	
seni	zehirliyorum.”	
			“Bu	doğru	değil,	benim	için	yaşa.	Benimle	yaşa.”
			“Senin	için	ölmem	gerek	Lou.	Kendime	bunu	reva	görüyorum	çünkü	hem	bu	halimden	hem	de	seni	dibe	
sürüklemekten	kurtulmanın	tek	yolu	bu.	Yemin	ederim	ki	denedim.	Seninle	nefes	almaya	çabaladım	ama	
beceremiyorum.	Senin	de	gücün	kalmadı,	biliyorum.	Bu	yüzden	senin	için	bunu	yapmalıyım.	Seni	sevdiğim	için…”
Lou	yatağa	büyük	bir	hüsranla	çoktu.	Kalbime	bir	ağrı	saplandı.	Adamın	elleri	kadının	gözlerinde	tutunamayan	her	bir		
damlayı	büyük	bir	şefkatle	sildi.	Kalbimdeki	ağrı	şiddetlendi.
			“Beni	bırakma.”
			“Seni	sonsuza	dek	seveceğim.”	İki	aşığın	gözyaşları	kader	çizgilerine	damladı.	Takvim	yaprağı	tekrardan	düştü	
önüme.	18	Aralık	2012…	Kağıt	gözyaşlarımla	ıslanmaya	başladı.	Aşkın	hançeri	göğsümü	delip	kalbimi	parçaladı.	
Sevdiği	adama	veda	eden	kadın	ben	miydim?
	 Nefes	nefese	yataktan	kalkarken	saat	18:00	idi.	Rüya	mıydı?	Yoksa	gerçekten	geçmiş	ve	geleceğe	mi	
gitmiştim?	Bu…	Bu	nasıl	olurdu?	Neden	her	şey	bu	kadar	gerçekçiydi?		Deliler	hastanesine	bir	uğramalıydım	bence.	
Yaşadıklarımın	açıklanacak	hiçbir	tarafı	yoktu.	Tekrar	olanları	gözden	geçirdim.	İlk	defa	kalbimin	attığını	hissetmiştim.	
İlk	defa	duyguların	boyunduruğu	altına	girip	kendimi	keşfetmiştim.	Dakikalar	ilerlemekten	vazgeçmedi,	zaman	
bana	tek	bir	gerekçe	verdi.	Masanın	başına	geçip	kâğıt,	kalem	aldım	elime.	Ben	içimdeki	kırılmış	kadını	göz	göre	
göre	müphem	bir	geleceğe	mahkum	edip	acının	onu	harabeye	çevirmesine	izin	vermiştim.	Kan	kokan	avuçlarımla	
kimsesizliği	kazımıştım	veda	ettiğim	kadının	ruhuna.	
“				Geçmişimdeki	kadına	-sana-	bir	özür	borcum	var.	Düştüğün	karanlıktan	seni	kurtaramadım.	Ateş	olup	yüreğini	
yakan	gözyaşlarını	silemedim.	Çaresizce	çırpınıp	yardım	isterken	bitap	halde	olan	seni	fark	edemedim.	Belki	
tanıyabilseydim	seni	engel	olabilirdim.	Acını	dindirmek	için	yaralarını	sarıp	sana	birkaç	nefesimi	bahşedebilirdim.	
Acımasız	insanların	arasında	kırılıp	dökülen	parçalarını	toplayıp	sana	kalkan	olabilirdim.	Özür	dilerim	kayıp	yanım,	
ben	sana	çok	geç	kaldım.	
	 Eğer	bu	notu	okuyorsan	tereddüt	etme.	Umutlarını	ben	öldürdüm	ve	sen	de	benim	hayatımı	sonlandır.	
																																																																																																																																								~Veronika”	
	 	Saat	18:18,	günlerden	perşembe	idi.	Bir	küvet	içi	suyla	dolu	olan,	cansız	bir	kadın	bedeni	bileklerinde	
paramparça	geleceğinin	izi…		 	
	 	 	 	 	 Bir	çığlık	yankılandı	gökyüzünde.	
	 	 	 	 	 Bütün	fısıltılar	sustu,
	 	 	 	 	 Verdiler	seslerini	Azrail'e.
	 	 	 	 	 Kirlendi	beden	kanın	akıntısıyla.	
	 	 	 	 	 Renkler	soldu	acıyla.
	 	 	 	 	 Sonra	döndü	Dünya,	
	 	 	 	 	 Aktı	zaman,
	 	 	 	 	 Unutuldu	işlenen	cinayetler.
	 	 	 	 	 Geride	yarım	kalmış	hayaller,
	 	 	 	 	 Ve	biraz	da	umut	kırıklıkları...

	 	 	 	 	 	 	 	 RUMUZ:		MİRA
	 	 	 	 	 	 	 Duygu	Mira	BOZKURT		10/C

97



	 	 	 	 TAVŞAN	DELİĞİNDEN	AŞAĞI
          Hayatımın	senden	ibaret	olduğunun	farkında	olan	bana	karşılık	şimdi	vücudum	benden	ibaret	değilmiş	gibi	
hissetmemin	nedeni	neydi?	Kim	bilir,	belki	de	sadece	uyuşmuştum.	Bunu	düşünmek	diğer	tüm	ihtimalleri	düşünmekten	
çok	daha	fazla	sarmıştı	beni	ya	da	büyük	bir	olasılıkla	kolay	gelmişti.	Bir	çok	sorunun	çıkabileceği	ihtimalini	aklıma	
getirmemeyi	denerken	hala	kılımı	dahi	kıpırdatamadan	duruyor	zar	zor	nefes	alıyordum.	Göğüs	kafesim	bile	benden	
bağımsızken	yaşamsal	olup	istemsizce	gerçekleşen	faaliyetlerim	imkansızlaşmaya	başlamıştı.
	 	Bomboş	bir	şekilde	etrafa	bakmak	isterken	gözlerimi	dahi	çeviremediğimi	hissettim	önce.	Neydi	bu?	Korku	ve	
heyecan	ikilisinin	peydahladığı	bir	tepkisizlik	mi?
Gözlerimi	kırpabildiğimden	bile	emin	olamazken	nereden	bilebilirdim	ki	hiçbir	fonksiyonumun	ben	tarafından	
yönetilemediğini?	Bakış	açım	değiştiğinde	anladım	hareket	ettiğimi.	Yahut	ettirildiğimi	mi	demem	gerekirdi?	
Konuşmak	bir	kenara	dursun	gördüğümden	bile	emin	olamazken	hareket	kontrolümü	sağlamamın	imkanı	dahi	yoktu.	
Fakat	dengede	olduğumu	tahmin	ediyordum	hala	düşmediğimden.	Tüm	bu	olanların	nasıl	bir	boyutu	yaşattığını	
açıklayabilmem	için	öncelikle	şuna	açıklık	getirmem	gerekirdi;	hisler	bütünü	müydü	yoksa
hissizliğin	ta	kendisi	mi.
	 Tek	yönetebildiğim	düşünebilmek	iken	hala	tam	fonksiyonlu	biri	olarak	hayatıma,	sezgilerime	güvenerek	
söylüyorum	ki,	yaklaşık	iki	buçuk	saattir	devam	ediyordum.	Şu	ana	kadar	yaşadıklarım	beni	sadece	hayrete	
düşürmekle	kalmamış	aynı	zamanda	derin	bir	sorgulamanın	da	içine	çekmişti.	Çünkü	bu	ben	olamazdım.	Alice'in	o	
tavşan	deliğinden	yuvarlanışından	farksız	olarak	daldım	bu	dipsiz	çukura	ve	aynı	şekilde	hayal	ile	hayatın	karıştığı	
bir	dünyaya	açıldı	kapım.	Olaylara	verdiğim	tepkilerin	benim	zihnimden	çıkmadığını	düşünmeye	başlamam	çok	da	
uzun	bir	zaman	almadı.	Verdiğim	her	tepkiden	sonra	"Ben	olsam	bunu	yapmazdım."	demekten	başka	bir	şansım	
olmamasına	rağmen	kendimi	tekrar	tekrar	sorguladım	aynı	şekilde.	Şu	durumda,	yargılamanın	yanlış	olduğu	apaçık	
ortadayken	neden	hala	sorgulamaya	devam	ettiğimi	bilmek	imkansızdı.	Çünkü	bu	aşamadan	bir	sonraki	basamak	
yargılamaktan	başka	bir	şey	değildi.	Aynı	zamanda	herhangi	birinin	doğrularını	yaşarken	kendi	yanlış	ve	doğrularını	iki	
ayrı	kefede	tutmaya	çalışmak	da	öylesine	zordu	ki...
«	 Gördüğüm	ilk	yüz	elbette	ki	seninkiydi.	Zaten	diğer	tüm	varlıkların	yüzlerine	kör	etmişken	gözlerimi	neyi	
bekliyordum	ki...	Zehrimin	panzehiri	sende	değildi	buna	adın	kadar	emindim.	Zira	şehvetin	bana	kendiminkini	
unutturacak	kadar	nahoştu.	Bana	baktığında	geçmiş	zamandakilerden	farklı	bir	ifade	takınmadın	suratına.	Her	
zamanki	boş	bakışlarını	gezdirdiğinde	gözlerimde,	çıkan	alevi	hissettim	yüreğimde.	İşkence	gibi	gelmemesi	bu	
hisse	alışmamdan	da	kaynaklanıyor	olabilirdi	seni	karşımda	görmemin	hevesliliğinden	de.	Fakat	senin	Alice'in	
düşmesini	sağlayan	o	tavşan	olduğunu	biliyordum.	Belki	de	yaptığından	haberdar	bile	olmayan	olsa	da	doğruluğunu	
sorgulamayan	tavşan,	Alice'i	gerçekliğini	sorgulayacağı	kadar	ürpertici	güzellikteki	bir	şehrin	kapılarını	açması	için	
çekmişken	o	deliğe	nasıl	olur	da	güvenilirdi	ki	ona.	Fakat	işler	hiç	de	böyle	gitmemiş	ve	güvenini	asla	sorgulamayan	
Alice	bunun	bir	hayal	olduğunu	bilerek	yaşamıştı	tüm	o	güzellikleri.	Şimdi	senin	bana	bakman	bundan	farksızdı.	
Biliyordum	alelade	biri	olduğumu.	Fakat	o	yıllardır	hasretini	çektiğim	gözlerinin	üzerimde	gezinmesi	bile	senin	için	var	
olduğum	anlamına	geliyordu	ve	bu	paha	biçilemezdi.	Esasen	tavşanı	takip	etmeyi	seçen	de	Alice'den	başkası	değilken	
kimi	sorumlu	tutabilirdik	ki	olanlardan.
	 Boşluktan	gelen	ses	ile	irkildiğimde	önce	senin	konuştuğunu	sandım.	Lakin	gözlerimi	senden	hiç	
ayırmadığımdan	herhangi	bir	ses	çıkarmak	için	ağzını	açtığında	bunu	anbean	gözlemleyebileceğimi	anımsadım.	
Bu	yüzden	seninle	ilgili	bir	şeyin	gözümden	kaçma	ihtimali	yoktu	fakat	kendimle	alakalı	her	şeyi	gözden	kaçırdığımı	
fark	ettim	sesin	benden	çıktığını	anladığımda.	Ne	kadar	da	yabancıydı	bu	ton	bana.	Sanki	yıllardır	ağzımı	bıçak	
açmamıştı	da	sesimi	mühürlenmiş	bir	sır	kutusu	gibi	saklamıştım	kendimden.	Söylediğim	kelimeyi	anlamak	için	bir	
süre	düşündüm,	ses	fazlasıyla	uzaktaydı.	Ancak	idrak	ettiğimde	fark	edebildim	anın	vahametini.	Çünkü	yavaş	yavaş	
anımsamaya	başlarken	karşımda	duran	sen	gözlerini	üzerime	dikmiş	sanki	içimi	okuyordun.	O	anda	anladım	gözlerine	
baktığımda	kendimi	görmemin	sebebini.	Hatırlamaya	çalıştıkça	bir	maketin	parçaları	gibi	birleşen	anıları,	sanki	beş	
duyu	organımla	birden	hissettim	ve	bunlardan	ilki	yaşadığım	son	şey	oldu.	Gerçek	manada	son	olması	gerekirken	
beni	ve	hatta	seni	bile	bu	durumun	içine	sokup	şu	birkaç	saatlik	sürece	tekabül	eden	tuhaflıklar	silsilesini	başlatan	o	
vakayı...
	 Önümde	sana	adanmış	bir	mektup	ve	içinde	kendini	sana	adamış	bir	kadının	cümleleri...	Ki	bu	kadın	
çocukluğunu	gözlerinde	esir	olarak	geçirmişken	hayatını	özetlemek	gerekse	anca	sana	yazdığı	bu	sayfalarca	mektubu	
gösterebilecek	biriydi.	Bunca	sene	bütün	o	zırvalıklara	göğüs	gerip	hayatından	bir	an	bile	seni	çıkarmamış	o	kadın	
şimdi	büyük	bir	vazgeçişin	eşiğinden	dışarıya	bakıyor.	Çıkacağı	bu	kapı	kadın	çıktığı	anda	bir	daha	açılmamak	üzere	
kapanacakken	tüm	bunları	göze	alabilmiş	ve	adımını	atmak	için	hazırlamıştı	kendini.	Böylesine	korkutucu	bir	sadakati	
korumak	adına	çıkmamıştı	belki	de	uzun	yıllardır	o	kapıdan.	Bunu	kendisinin	de	bilmediği	nasıl	belli	oluyordu	ama.	
Gözlerimin	önünde	beliren	tabloda	gördüklerim	sadece	bunlardan	ibaret	olsa	bir	nebze	umut	ışığı	doğurabilecekken	
zihnimde,		bu	kadarla	sınırlı	olmaması	öylesine	rahatsız	ediciydi	ki.	Minik	yatağında	mışıl	mışıl	uyuyan,	uyanmak	için	
en	ufak	bir	çaba	bile	harcayamayacak	kadar	kendini	yitirmiş	olan	çocuk	bedeni	de	vardı	hikayenin	sonunda,	yahut	
farklı	bir	perspektife	göre	başında.	O	da	kendini,	her	ne	kadar	haberi	olmasa	dahi,	sana	adamıştı.	Gitmek	için	aceleci	
davranmış	ve	çıktığı	o	kapıdan	kafamı	dışarıya	uzatıp	bakmamam	için	tek	bir	sebep	dahi	bırakmamıştı	bana.
	 Düşünmek	için	kendimi	zorlamaktan	başka	yapabileceğim	bir	şey	yokken	seninle	hiç	konuşmuyor,	
konuşsak	dahi	kendi	düşüncelerimden	bağımsız	birkaç	sözcüklük	diyaloglar	kuruyorduk	herhalde.	Algılama	
becerim	git	gide	azalıyor	fakat	asla	tam	olarak	kopmuyordum	bulunduğum	zaman-mekan	ikilisinden.	Belki	de	asıl	
yapmam	gereken	gözlerimi	kapatmaktı,	bunu	yapabilsem	uyur	ve	uyanmazdım.	Şu	fani	hayattaki	tek	var	olma	
sebebime	kavuşamamama	rağmen	istediğim	son	şeye	kavuşabilirdim	o	zaman.	Yapabilmek	için	zorlamamın	bi	işe	
yaramayacağını	bildiğimden	yormadım	zihnimi	zira	elimde	bulunan	tek	yeti	düşünebilmekti.	98



Hareket	kavramı	tamamen	uçup	gitmişti	benden	sanki.	En	basitinden	ellerini	oynatmayı	istemek,	göz	kapaklarını	
istemli	olarak	harekete	geçirmeye	çalışmak	ve	bunu	başaramamak	çok	tuhaftı.	Felç	olmaya	çok	yakındı	fakat	aslında	
hareket	etme	becerisinde	hiçbir	sıkıntı,	hiçbir	değişiklik	yoktu	başka	birinin	eline	geçmesi	dışında.	Tıpkı	bir	kukla	
gibi	tüm	faaliyetlere	açık	olmaktı.	Olayın	aslı	sadece	ruh	beden	ikilisinin	apayrı	dünyalarda	olmasıydı.	Ruhum	hayal	
dünyasının	en	akla	gelmez	meyvelerini	tadarken	bedenim	gerçekliğin	yarattığı	baskı	ve	tedirginlik	içinde	kıvranıp	
duruyor	tepkisizliğini	koruyamıyordu.	Ellerinin	bakış	açısına	giren	bir	cisme	doğru	durdurulamaz	bir	kuvvetle	çekilmesi	
nasıl	da	bu	kadar	farklı	bir	hissiyat	oluştururdu	ki	insanda?	Özellikle	de	yapmayı	istediği	şey	tam	da	buyken.
 Eğer	gelmemek	üzere	gidecek	olmam	senden	bir	şeyler	götürse	veya	sana	keder	getirseydi	gitmeyi	aklımın	
ucundan	dahi	geçiremezdim.	Tüm	teşekkürlerim,	minnetim	sana	olacak	bu	yüzden.	Son	birkaç	saati	ikinci	kez	
yaşıyor	olmak	da	bir	başkaydı	sanki	ve	bunu	da	senin	sayende	yaşadığımı	düşünüyordum	artık.	Dejavu		olamayacak	
kadar	düşsel	olduğunun	farkına	vardığım	tüm	bu	gerçekliğim	bir	paradoks	da	değildi.	Çünkü	bu	sondu.	Fakat	nasıl	
adlandıracağımı	bilemediğim	şu	saatler	ömrümün	kısaltılmış	bir	kopyası	gibiydi.	Her	zamanki	gibi	sen	vardın	bu	kısa	
filmde.	Yahut	yoktun.	Var	olma	kavramın	bende	yeni	bir	boyut	kazandığından	farkına	varmak	zordu.	Öyle	bir	raddeye	
gelmişti	ki	bu	durum	artık	neredeyse	gerçekliğin	ile	kendi	yarattığım	düşsel	seni	karıştırıyordum.	Şimdi	karşımda	dur	
demeye	yeltenmeyecek	bile	olan	sen	yoktun.	Ancak	gözbebeklerindeki	yansımadan	gördüğüm	kadarıyla	namlunun	
ucunda	duran	ben	gerçektim.	Varlığın	yokluğunun	önüne	geçebilseydi	eğer	seni	son	dakikalarımı	şereflendirirken	
görmek	mümkün	olmayacaktı.	İşte	o	zaman	idealize	ettiğim	senle	yaşadığım	tüm	bu	olanların	benimle	birlikte	gireceği	
topraktan	çıkmayacağına	sana	ant	içemezdim.	Ve	eğer	ki	ben	Kırmızı	Kraliçe	ile	savaşa	tavşan	deliğinden	çıkmak	
adına	girmiş	olsaydım	galibiyetin	yanından	dahi	geçemeyecekken	şimdi	hayali	dünyada	mağlup	biri	olmamanın	verdiği	
gururla	çıkıyorum	gerçekliğe	açılan	delikten.	Galip	olamadığım	hakikatlar	aleminde	yok	olmak	adına	savaşmaktaydı	
esas	olan.	Yolumun	nereye	uzanacağını	kestiremesem	de	kendimi	sana	adamışken	idealize	ettiğim	kusursuz	ve	
bir	o	kadar	da	dayanılmaz	güzellikteki	seni	yaşatmaya	devam	edeceğimi	biliyordum	her	zaman.	Her	ne	kadar	
yaşamayacak	olsam	da.	Şimdi	kulaklarım	çınlarken	sana	nezredilmiş	olan	gerçek	bedenim	bir	o	kadar	gerçek	olmayan	
senin	karşında	yıkılıyor	ve	benliğimi	kim	bilir	kaç	saattir	ele	geçirmiş	olan	düşsel	alemdeki	ben	kalkıp	senin	önünde	
geçiyorum	o	eşikten,	çıkıyorum	delikten.

	 	 	 	 	 	 	 RUMUZ:	Narnia
	 	 	 	 	 	 											Nagihan	YAVUZ
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    PALTONUN	İÇ	SESİNDEN	HAYAT
 Dün	gibi	hatırımda	olan	şeyler.	Birlikte	sahile	inişimiz,	uçan	martılara	hayranlık	içeren	bakışlarımız	
ve	dalgalı,	zümrüt	gibi	denizi	huzurla	seyredişimiz…	Beni	hiç	yanından	ayırmazdı.	Onunla	her	şey	daha	
canlı,	keskin	ve	ışıltılıydı.	Yaşadığı	her	şeyi	en	yakından	gördüm.	Ağlamalarına,	sevinçlerine,	özlemlerine,	
pişmanlıklarına	ve	en	önemlisi	sevgisine		şahitlik	ettim.
	 Bir	gün	eve	suratı	asık	bir	şekilde	geldi.	Odasına	geçti,	saatlerce	ağladı.	Gözyaşlarını	sildiği	nakışlı	
mendiline	ev	sahipliği	yaptım.	Gözyaşlarını	içimde	sakladım.	O	ağlayışlarının	sebebini	öğrenmem	çok	
zaman	almadı;	aşık	olmuştu.	Kendi	kendine	sesli	bir	şekilde	konuşurken	duymuştum	ben	de.	Şaşırdım	
önce,	anlam	veremedim	yaptığına.	Sonralarda	ise	eşine	yalanlar	söyleyip	gece	yarıları	buluştuğu	
sevgilisine	bakışını	görünce	olanları	anladım.	Yüreğini	titreten	sevdasını	hissettim.	Her	olayın	farkındaydım	
ama	dilim	yok	ki	konuşayım!	Beni	nereye	çekerse	ben	de	oraya	gidiyordum	işte.	Ah,	bir	sesim	olsaydı	da	
anlatsaydım	içimdekileri!	Salınsaydı	düşüncelerim	ahenkle	onun	kulağına…	
	 Şimdi	beni	bırakıyor	güzel	yalısında	Anna	Karenina…	Etrafına	son	bir	kez	hüzünlü	gözlerle	bakıyor.	
O	aşığıyla	gidiyor	işte,	biliyorum.	Birbirlerine	fısıldarlarken	duydum.	‘Geride	hiçbir	iz	bırakmayacağını’	
söyledi.	Ben	de	geçmişin	ağır	bir	yüküydüm	onun	için.	Hatırlamak	istemediği	eski	eşini	hatırlatan	bir	kumaş	
parçasından	ibarettim	artık.	
	 Gitmeden	önce	sökülmüş	iç	astarımı	dikiyor	narin	elleriyle.	Aynı	anda	da	birkaç	damla	göz	yaşı	
süzülüyor	yanaklarından,	benim	üzerime	damlıyor	ve	damlalar	kaşmir	dokuma	karışıyor.	Muhtemelen	
beni	mağazadan	alışını	hatırlıyor.	Ne	mutluydu	o	zamanlar	sevgili	kocasıyla.	Fakat	iç	ceplerime	kadar	
şahit	oldum	ki,	aşk	büyülü	bir	duyguymuş.	Azımsanamaz,	öylece	kalpten	söküp	atılamaz.	Diline	pelesenk	
olurmuş		söylediği	her	cümle	sevdiğinin	,	vurmaya	çalışsan	da	prangaları	kalbine.	Hasretinden	prangalar	
eskitirsin	işte.	Umarım	gittiği	yerde	mutlu	olur;	fakat	ben	gittiğim	yerde	mutlu	olmayacağım…	Onu	
özleyecek,	beni	yanına	her	alışında	hissettiğim	duyguyu	başka	vücutlarda	aramaya	çalışacağım.	
	 Anna’nın	eski	kocası	bugün	başka	biriyle	evleniyor.	Yeni	evlendiği	eşine	de	beni	hediye	olarak	verdi.	
Bihter	Hanım	beni	hoyratça	kullanacak	birine	benziyor.	Güzelliği	Anna’yı	andırıyor	ama	hiç	kimse	onun	
gibi	hissettiremiyor	bana.	Bakalım	Bihter	Hanımla	neler	yaşayacağız.	Neler	görecek,	hangi	duygulara	şahit	
olacağız?
	 Gitmeden	önce	son	bir	not	daha,	kendimi	anlatabilmek	adına.	Paltolar	en	çok	tenine	değdikleri	
insanları	bilir,	onların	duygularını	içten	içe	sezerler.	Sahiplerinin	yaşadıklarına	şahitlik	ettikleri	gibi,	onların	
her	hareketlerinden	neler	hissedebildiğini	anlayabilirler.	Yağmurlu	bir	havada	sizinle	ıslanır,	kar	yağarken	
sizinle	titrerler.	Ağızları	da	sıkıdır	düğme	ya	da	fermuarlarıyla.	İç	ceplerinde	size	dair	anılar	saklarlar.	
Bazen	bir	mendil,	bazen	de	unutulmuş	bir	para…	Sıcacık	tutmaya	çalışırken	içinizi	çok	yıpranırlar	aslında.	
Paltolar	hayatın	ta	kendisidir	bence.	Üstünde	bulunduğu	kişiyi	yansıtır.	Paltolarından	kişilerin	hayatlarını	
anlamlandırabilirsiniz.	Paltolarınız	size	şah	damarınız	kadar	yakındır	ve	dokularında	hayatı	barındırır	
ve	ben	de	her	palto	gibi	hayatta	gerçek	bir	yerim	olsun	isterdim.	Fakat	görüyorum	ki	hayat	paltoların	
taşıyamayacağı	bir	yükmüş.	En	iyisi	ben	işimin	başına	dönüp	yeni	sahibimi	soğuktan	koruyayım.	Kim	
bilir	belki	dalgalı,	zümrüt	gibi	denizi	yeniden	seyredebilir,	kuşların	seslerine	erişebilirim	yeniden.	Ve	belki	
kar	olup	yağmur	olup	Anna’	yı	görebilirim	ya	da	ona	daha	güzel	anıları	paylaştığım	bir	zaman	dilimine	
dönebilirim…	Kim	bilir?
         Rumuz:	Tavuk	prenses
	 	 	 	 	 	 																										Duru	KEBABÇI
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                                                               	ARAYIŞ
	 Delikanlının	adı	Santigo	idi.	Gençliğinin	ilk	yıllarını	doğduğu	köyde	anne	ve	babasının	yanında	
geçirdi.	Aslına	bakılırsa	bundan	pişman	değildi.	Ne	de	olsa	hayatını	kendi	istemişse	mutlaka	değiştirebilirdi.	
Buna	inanarak	yaşardı.	Ailesinin	ondan	istediği	gibi	rahiplik	yapmadı.	Dünyadaki	tüm	insanları,	tüm	köyleri,	
tüm	kasabaları,	tüm	bitkileri,	tüm	ağaçları,	tüm	çiçekleri	ve	iklimleri	tanımak	istedi.	İnsanlığın	sesini	duymak	
istedi.	En	önemlisi	kendi	kalbinin	sesini	duymak	istedi.
	 Bu	fikirlerle	yola	koyuldu	Santiago.	Bir	gün	gerçek	hayat	menkıbesini	bulacağını	biliyordu.	Yolculuğu	
boyunca	karşılaşacağı	her	türlü	zorluğa	göğüs	geren	bu	genç	adam	yöresinden	çok	uzaklara	ulaşmıştı	bile.	
Okuduğu	kitapları	başının	altına	yastık	yıldızlarla	kaplı	gökyüzünü	ise	kendine	yorgan	yapardı.	Yaşamak	
için	başka	bir	şeye	de	ihtiyaç	duymazdı.	Ayakları	onu	sonunda	ait	olduğu	yere	yöneltti.	Birkaç	mil	sonra	
kendini	uçsuz	bucaksız	çölün	ortasında	buldu.	
	 	Gezegeninde	gülüyle	yaşayan	Küçük	Prens	gülünün	ona	bu	kadar	kötü	davranmasına	
dayanamadı.	Gerçeğin	mayasını	görebilmek	için	gülünden	uzak	durmaya	karar	verip	gezegenini	terk	etti.	
Dünyaya	gelmeden	birçok	gezegene	uğradı.	Küçük	Prens	hayat	menkıbesini	aramaktan	asla	vazgeçmedi.
	 	Dünyaya	ayak	bastığında	tıpkı	Santiago	gibi	kendini	uçsuz	bucaksız	çölün	ortasında	buldu.	
Olsundu.	Çölde	ona	arkadaşlık	edecek	birini	elbette	bulurdu.	Günlerce	sesini	duyurabilme	umuduyla	
çabaladı	durdu	fakat	kızgın	çölün	ortasında	koskoca	bir	yalnızlık	dışında	bir	şey	elde	edemedi.	Üzüldü	tam	
Dünya'yı	terk	edecekken	ruhunun	derinliğinden	gelen	hayat	menkıbesinin	sesini	işitti.	Hayat	menkıbesi	ona	
vazgeçmemesini	ve	attığı	adımların	doğruluğundan	emin	olmasını	tavsiye	etti.		
	 Küçük	Prens	iç	sesini	dinledi.	Birkaç	saat	geçmeden	Küçük	Prens'in	karşısına	bir	deve	çıktı.	
Devenin	heybeti	Küçük	Prens'i	biraz	ürkütse	de	onunla	arkadaş	olmaktan	geri	kalmadı	ve	deveye	nereden	
geldiğini	sordu.	Deve	çok	uzun	bir	yoldan	geldiğini	ve	şu	çölü	çok	özel	biriyle	aştığını	söyledi.	Küçük	Prens	
devenin	boynundaki	taşı	neden	taktığını	sordu.	Deve	bu	soruya	hem	hüzünlenip	hem	de	tebessüm	ederek	
hayatının	en	güzel	anısını	Küçük	Prens'e	anlatmaya	başladı.	Bu	sırada	gözlerindeki	ışığı	çoktan	fark	
etmişlerdi.	
	 	Devenin	Santiago	ile	hikayesi	bir	çöl	yolculuğunda	başladı.Hayatının	bu	zamanına	kadar	sahibi	
tarafından	hor	görülen	deve	Santaigo'nun	ona	yaşattığı	duygulara	yeniden	minnet	etti.		Yolculuğun	ilk	günü	
yeni	sahibinin	kim	olduğunu	bilmeyen	deve	oldukça	telaşlıydı,	çıkılacak	o	uzun	yolculuk	boyunca	çekeceği	
çileleri,	yorulacak	olan	bacaklarını,	sahibinin	altında	ezilecek	olan	gövdesini	ve	halsizleşecek	olan	bünyesini	
düşündü.	Santiago	yanına	yaklaşıp	onunla	konuşmaya	başlayınca	biraz	önce	Küçük	Prens'te	gördüğü	
ışığın	aynısını	görmüştü.	Devenin	içine	yıllardır	beklediği	sevinç	dalgası	yayıldı.	Santiago'nun	hayat	
menkıbesini	yerine	getirmesi	de	onun	hayat	menkıbesiydi.	Deve	kalbinin	sesini	çoktan	duymuştu.	Gözleri	
yıllarca	Santiago'nun	gözlerindeki	parıltıyı	aradı.	
	 Aynı	ışığı	Santiago	da	görmüştü	devenin	gözlerinde.	Onu	piramitlere	götürecek	bir	araçtan	
ziyade	kaderinin	bir	parçası	ve	hayatı	anlama	yolundaki	elzem	işaretlerden	biri	olarak	gördü.		Yolculuğun	
başlangıcında	ağzını	bıçak	açmadı	Santiago'nun.	Yorgun	fakat	bir	o	kadar	da	umutluydu.	Onun	bu	duygu	
durumu	deveye	de	geçmişti.	Devenin	gözlerine	baktıkça	içi	içine	sığmaz	oldu	Santiago'nun.	
	 Beni	nereye	götürüyorsun?	diye	sordu	deveye.	Santiago	cevabı	hem	çok	merak	ediyor	hem	de	
çok	korkuyordu.	Deve	onu	piramitlere	götüreceğini	o	çetin	çizgiyi	beraber	aşacaklarını	söyledi.	Kervan	
yoluna	günlerce	devam	etti.	Çölün	ortasına	ilerledikçe	kum	fırtınası	ikisini	de	zorluyordu.	Santiago	
dayanamayacağını	sandığı	her	an	deveye	daha	sıkı	sarıldı.	Onun	gövdesinin	gücü	Santaigo'yu	
rahatlatıyordu.	Deve	sözünü	tutttu	eğer	Santiago	fark	etmişse	onu	menkıbesine	çoktan	götürmüştü.	
Deve	ona	evrenin	izin	verdiği	kadar	yardım	edebilirdi	ve	Santiaoga'ya	buraya	kadar	gelebileciğni	söyledi.	
Santiago	en	değerli	taşını	devesinin	boynuna	takıp	teşekkür	etti.	İçinin	sesini	duymalıydı	ve	Santa	bunu	
çotan	kavradı.	Deveden	ayrılırken	bu	taşın	hikayesini	merak	edenlere	hayat	menkıbelerinin	peşinden	
gitmeleri	gerektiğini	anlatmasını	istedi.	Deve	hem	menkıbesini	bulmanın	sevinci	hem	de	Santa'dan	
ayrılacağının	üzüntüsünü	kalbinde	hissetti.	Ama	evren	son	sözünü	söylemişti.	Santiago'dan	ayrıldı.
		 Bu	olayı	Küçük	Prens'e	bir	çırpıda	anlatıverdi	deve.	Küçük	Prens	onu	Santiago'ya	götürmesini	istedi	
çünkü	kendini	ona	çok	yakın	hissediyordu.	Deve	tebessüm	etti.	Leyla	ile	Mecnun'u	düşündü.	Afradit	ile	
Çoban	Anahis'i,	Napolyon	ile	Josephine'i	Kanuni	ile	Hürrem'i,	Santiago'nun	Fatıma'sını	ve	Küçük	Prens'in	
gülünü	düşündü.	Hepsi	de	korkusuzca	kendi	yoluna	gitti.	Sonucunu	düşünmeksizin	kendi	kalplerinin	sesini	
dinlediler.	Kalbinin	sesine	kulak	veren	elbette	yanılmazdı.	
	 	Deve	Küçük	Prens'e	Santiago'nun	kendi	işaretlerinin	peşinden	gittiğini	söyledi	ve	ona	da	bunu	
tavsiye	etti.	Ardından	yine	o	tanıdık	cümlesini	tekrarladı	sana	evrenin	izin	verdiği	kadar	yardım	edebilirim.	
Unutma	gerçekte	kendi	kişisel	menkıbesini	yaşayan	kimseye	karşı	hayat	daima	cömerttir,	dedi	deve.
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 	Bir	varmış	bir	yokmuş,	evvel	zaman	içinde	kalbur	saman	içinde,	develer	pire	iken,	cüceler		tellal	iken	çok	
uzaklarda	şirin	mi	şirin	bir	şehirde		Raskolnikov	adında	bir	genç	yaşarmış.Bu	genç		yalnızlığı	dostu	gibi	görür	,	dünya	
güzelliklerinden	kendini	mahrum		bırakırmış.Yalnız	başına	,tek	odalı	kerpiçten		evinde	günlerinin	dolmasını	beklermiş.
Hayatından	ve	kendinden	öyle	hoşnutsuzmuş	ki	hastalıklar	hiç	peşini	bırakmazmış.
	 Raskolnikov’un	yaşadığı	şehir	çok	güzel	bir	yermiş.Çağlayan	ırmakları,kıpkırmızı	gülleri,sulu	sulu	meyveleri	
varmış		bu	şehrin.Sabah	güneş	doğdu	mu	çiçekler	şenlenir,	çocuklar	kahkahalara	boğulurmuş.Hele	bir	kralı	varmış	ki	
namı	kıtanın	öbür	ucuna	kadar	bilinirmiş.Bu	kral	merhametli,adaletli,halkıyla	iç	içe	yaşayan	bir	adammış.Hayatta	da	
tek	ailesi	güzeller	güzeli	kızıymış.Kızını	servetler	içinde	yaşatırmış.Kızı	da	sevinci	kadar	insanları	sevindirirmiş	.İşte	
böylesine	huzurlu		bir	şehirde	Raskolnikov	kendisini	daha	da	yalnız	hisseder,buraya	ait	olmadığını	ve	asla	mutlu	bir	
insan	olamayacağını	düşünürmüş.
	 Günler	geçmiş,aylar	geçmiş	ne	güzel	de	sıcacık	bahar	gelmiş.O	sabah	yatağından	erken	kalkmış	ve	yiyecek	
bir	şeyler	almak	için	kent	pazarına	inmiş	Raskolnikov.Hızlı	hızlı,kimseye	bakmayarak	ihtiyaçlarını	almaya	çalışıyormuş	
ki	birden	trompetler	ötmeye	,halk	tezgahların	köşelerine	doğru	çekilmeye	başlamış.Raskolnikov	ne	olduğunu	
anlamaya	çalışırken	gür	sesli	bir	yaver:
				-Halk	kenara	çekiliniz	ve	yol	veriniz,Kral	Aragon	ve	Kızı	Prenses		Diana	gelmektedir.
	 Raskolnikov	tam	yolunu	değiştirip	evine	dönecekken	kafasını	çevirmesiyle	kralın	güzeller	güzeli	kızının	
zarafetiyle	gözleri	kamaşmış,ayakları	tutmaz	olmuş.Prensesin	elma	gibi	al	yanaklara,kiraz	gibi	dudaklara,kuğu	gibi	
zarafete	sahipmiş.Böylesine	bir	güzelliğin	karşısında	herkesin	nutku	tutulurmuş.Raskolnikov	bunca	hayatında	ilk	defa	
böyle	bir	kızla	karşılaşmış.Tam	hayallere	dalarken	güçlü	mü	güçlü	vücudu	ve	gür	sesiyle	kral	konuşmaya	başlamış:
			-Efendiler	hepiniz	beni	iyi	dinleyiniz.Biliyorsunuz	ki	bunca	senedir	sizlerin	kralıyım,	zaman	geçtikçe	ömrüm	azalıyor.
Bundan	sonra	tek	kaidem	vardır.Kızımı	mutlu	edecek,onu	sevecek	bir	eş	bulmak.Kendine	güvenenleri	sarayımda	
ağırlayacağım.
	 Raskolnikov	bu	konuşmadan	sonra	heyecanlı	ve	acele	hareketlerle	evine	dönmüş	prensesin	zarafetine	son	bir	
göz	gezdirip.Çok	şaşırmış	kendine,	hayatında	bir	sefer	olsun		bu	kadar	garip	hissetmemiş.Hayatına	bir	parçada	olsa	
heyecan	getirmiş	bu	güzellik.Şimdi	tek	düşündüğü		ise	prensesle	evlenmek	onunla	bir	ömür	geçirmekmiş.Raskolnikov	
büyülenip	hiçbir	şey	düşünmeden	yarını	iple	çekmiş	kralın	huzuruna	çıkabilmek	için.
	 Sabah	olduğunda	Raskolnikov	hemen	yola	koyulmuş.Kralın	görkemli	sarayının	kapısına	gelmiş.Sarayın	
ihtişamlı	kapısında	iki	tane	muhafız	duruyormuş.İçeri	girmek	isteyince	muhafızlar	Raskolnikov’u	durdurmuşlar.
			-Senin	gibi	pasaklı	bir	adamı	niye	içeri	alalım	söyle	bakalım	bize?	demiş	muhafızlar	ve	alay	edercesine	gülmüşler	
ona.
	 Raskolnikov	o	anda	fark	etmemiş	dışarıdan	ne	kadar	pasaklı	gözüktüğünü,prensesisin	büyüsüne	kaptırmış	
kendini.Allem	etmiş	kallem	etmiş	kralın	huzuruna	çıkmayı	başarmış.Kralın	huzuruna	gelince	kraldan	da	aynı	sözleri	
işitmiş.Kral	ona	ne	kadar	harap	bir	durumda	olduğunu	,kızının	yanına	yakışmayacağını	söylemiş		fakat	Raskolnikov	
bunların	hiç	birine	kulak	asmamış.Birden	kapıda	prenses	Diana	belirmiş.Prenses	de		ilk	bakışta	şaşırmış	böylesine	bir	
insana	fakat	kendisine	bir	şans	tanımak	istemiş.Raskolnikov’dan	hünerlerini	sergilemesini	istemiş.
	 Raskolnikov	böyle	bir	soru	karşısında	ne	yapacağını	bilememiş.Ne	bir	mesleği	varmış	övünebileceği	ne	de	bir	
yeteneği,dışarıdan	ne	kadar	kötü	göründüğünü	unutup	gelmiş	buralara.Mahcup	ve	üzgün	gözlerle	bakmış	prensesin	
yüzüne.Prenses	ona	bu	şansı	vermesinin		yanlışlığını	düşünerek	Raskolnikov’u	azarlayarak	saraydan	dışarı	attırmış.
Raskolnikov	tekrar	anımsamış	kendinin	ne	kadar	zavallı	ve	beceriksiz	olduğunu	,insanların	ona	zarar	verdiğini.Diğer	
insanlara	özellikle	mutlu	bir	hayatı	olanlara	öfkeyle	yaklaşmaya	,onlardan	nefret	etmeye	başlamış.Kendinin	hayatı	
boyunca	yalnız	kalması	gerektiğine	karar	vermiş.
		 Haftalar	geçmiş,kavimler	yolları	aşmış,ağaçlar	meyve	vermeye	başlamış.Raskolnikov	öfkeli	ve	mutsuz	bir	
şekilde	uyanmış,yiyecek	bir	şeyler	aramış	ki	bulamamış.Yemek	alabilmekiçin	evden	dışarı	çıkmak	zorunda	kalmış.
Dere	tepe	giderken	bir	ev	gözüne	çarpmış.Bu	ev		güneş	ışığının	altında	kapkaranlık	,kömür	gibi		parlıyormuş.
Evin	önünde	de	kocaman	bir	elma	ağacı	varmış.Daha	çok	yolu	varmış	acıkan	karnına	karşı,o	da	hem	merakına	
yenik	düşerek	hem	de	karnının	açlığıyla	gidip	koparmış		ağacın	elmalarından	bir	tane.Sulu	kırmızı	elmayı	ısırır	
ısırmaz	gözleri	kararmaya	başlamış	ve	bayılmış	olduğu	yere.Gözlerini	açtığında	bir	minderin	üstünde	oturuyormuş	
karşında	da	kim	olduğunu	bilmediği	yaşlı	bir	kadın	duruyormuş.Etrafına	bakınmaya	başlamış	her	yerde	garip	hayvan	
kemikleri,tüyler	,tütsüler	varmış.Karşısındaki	iri	burunlu,siyah	saçlı	pardesülü	yaşlı	kadın	konuşmaya	başlamış:
			-Elmalar	tatlıydı	demi?Başka	buraya	uğrayan	yok	ben	de	böyle	numaralara	başvuruyorum,demiş	çatallı	sesiyle.
	 Raskolnikov	ürkmüş	ve	ne	yapacağını	bilememiş.
			-Ben	bu	şehrin	ünlü	cadısıyım,hayalleri	ve	istekleri	görür	onları	gerçekleştiririm.Senin	de	görüyorum	genç	adam	
dileklerini,demiş	yaşlı	kadın	kahkahalarla	gülerek.
	 Raskolnikov	hem	korkuyor	hem	merak	ediyormuş,dileğinin	ne	olabileceğini	düşünmüş	sıkıcı	hayatına	nazaran.
			-Senin	içinde	hala	prensese	karşı	hisler	var	ama	merak	etme	ben	senin	için	bunu	gerçekleştirmeye	hazırım,demiş		
kara	gözlerini	devirerek	cadı
	 Raskolnikov	çok	şaşırmış	bunu	bilmesine	ama	prensesin	hayali	onu	o	kadar	büyülemiş	ki	sonuçlarını	
düşünmeden	yardım	teklifini	kabul	etmiş	cadının.
			-Prensesin	eşi	olabilmen	için	onun	istediği	gibi	varlıklı,mert,yakışıklı	biri	olmalısın.Bu	yüzden	bugün	şehrin	ünlü	
eğlence	yerine	git	,orada	3	kişiyle	tanışacaksın.O	üç	kişiyle		arkadaş	ol	ve	hepsinin	bir	tane	sırrını	öğren	ve	bana	getir.
Ondan	sonra	prenses	senindir,demiş	büyük	burunlu	cadı.
	 Raskolnikov	prenses	uğruna	yalnızlığından	vazgeçmeyi	göze	almış	ama	fark	etmiş	ki	bu	haliyle	kimse	onunla	
arkadaş	olmazmış.Bunu	cadıya	da	söylemiş.Cadı	asasını	çıkarıp	üç	kez	üfleyince	Raskolnikov’un	pasaklı	hali	gitmiş	
yerine	temiz	ve	şık	biri	gelmiş.
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	 Raskolnikov	çok	şaşırmış	fakat	bir	yandan	nasıl	üç	tane	insanla	tanışıp	onlarla	muhabbet	edeceğini	
düşünmüş.Cadı	uyarıcı	bir	sesle	konuşarak:
			-Yalnız	bu	3	dostu	öyle	bir	seç	ki	onlar	gibi	olasın,demiş	ve	Raskolnikov’u	asasıyla	hemen	olması	gereken	yere	
göndermiş.
	 Raskolnikov	eğlence	yerine	geldiğinde	ilk	defa	böyle	bir	yerde	bulunmanın		garipliğini	yaşamış.İnsanlar	ilk	
bakışta	çok	korkunç	gelmiş	gözüne	ama	yolun	sonunun	prensese	çıktığını	düşündükçe	kendini	zorlamış.
Ne	yapacağını	bilmediği	için	etrafını	izlemiş	sonunda	o	da	sıradan	bir	insan	gibi	davranmaya	başlayabilmiş.Buraya	
alıştıkça	gelmeye	devam	etmiş	yeni	kişiler	tanımış,anlatacak	pek	bir	şeyi	olmadığı	için	insanları	dinlemiş.Birçok		
insanla	tanışmış	fakat	tam	olarak	istediği	kişilerle	tanışmamış.Biraz	zaman	geçmiş,Raskolnikov	hep	gitmeye	devam	
etmiş	.Bir	gün	olmuş	ki	içeri	girdiğinde	eğlence	yerinde	yeni	yüzlerle	karşılaşmış.Merakına	yenik	düşerek	onların	
masasına	gitmiş	dost	olmak	için.Zorluk	çekmeden	muhabbet	almış	yürümüş.İçlerinden	birinin	ismi	Behlül’müş.
Behlül’ün	sapsarı	saçları	,masmavi	gözleri	ve	çapkın	mı	çapkın	bakışları	varmış.Diğer	bir	kişi	ise	Ahmet	Cemil	imiş.
Çok	zeki,yetenekli	ve	umutlu	bir	gençmiş	Ahmet	Cemil.Bir	de	bir	kişi	varmış	ki	ona	Küçük	Prens	derlermiş	kendi	
aralarında	arkadaşları.Küçük	Prens’in	kocaman	bir	kalbi	ve	sevgisi	varmış.Güneşin	batışından	doğuşuna	kadar	
nükteleşmişler,muhabbet	etmişler.Raskolnikov	aradığı	kişilerin	bunlar	olduğunu	düşünerek	herkesin	bir	tane	sırrını	
öğrenip	gün	sonunda	cadının	yolunu	tutmuş.
			-Senin	anlatmana	gerek	yok	ben	her	şeyi	biliyorum,şimdi	bu	sırları	bu	sihirli	şişenin	içine	söyle	ve	sakın	bu	şişeyi	
kaybedeyim	deme,demiş	cadı	Raskolnikov	daha	konuşmaya	başlamadan.
	 Raskolnikov	sabırsızca	ve	sualsizce	cadı	ne	isterse	yapmış	.Üç	sırrı	da	şişenin	içine	söylemiş	ve	şişeyi	
boynuna	asmış.	-Bu	şişe	kırılırsa	büyü	bozulur,dikkat	et.Bu	gece	uyu	yarın	da	prensesin	karşısına	çık,demiş	cadı	ve	
Raskolnikov’u	göndermiş.
	 Ay	koybolmuş,güneş	parıldamış.Raskolnikov	kendini	sarayın	kapısının	önünde	bulmuş.İçinde	çok	büyük	bir	
sevgi	ve	umut	hissediyormuş.Yansımasına	bakınca	ne	kadar	yakışıklı	göründüğünü	ve	albenili	baktığını	fark	etmiş.
Kendisine	inanamamış.Hayranlıkla	imrendiği	insanların	tüm	özellikleri	onda	da	varmış.Asaleti	karşısında	muhafızlar	
saygıyla	eğilmiş	ve	gözünü	ondan	alamamışlar.Dünkü	halinden	bugünkü	haline	gelişine	o	da	inanamamış.Kralın	
huzuruna	tekrar	çıkmış	bu	sefer	Behlül	gibi	yakışıklı	ve	kendine	güvenen,Ahmet	Cemil	kadar	becerikli	ve	zeki,Küçük	
Prens	kadar	da	merhametli	ve	sevgi	dolu	haliyle	.Kendini	hem	çok	iyi	hem	de	çok	kötü	hissetmiş	Raskolnikov	.
Kral	Raskolnikov’u	yeni	haliyle	tanıyamamış	ama	yakışıklılığı	onu	bile	büyülemiş	ve	hemen	kızını	çağırtmış.İçeri	teşrif	
eden	prenses	yeni	Raskolnikov’un	haline	hemen	tutulmuş	.Cazibesi,yetenekleri,zekası	Raskolnikov	konuştukça	daha	
da	etkilemiş	prensesi.Sarayında	bir	hafta	ağırlamak	istediğini	söylemiş	prenses	Raskolnikov’u.
	 Prenses	ve	Raskolnikov		bir	haftayı	sarayda	beraber	geçirmişler.Prenses	kendine	uygun	eş	adayını	
bulduğunu	düşünürken	Raskolnikov		kendine	ve	prensese	yabancılaşmaya	başlamış,kendi	gibi	değilmiş	çünkü.
Raskolnikov	kendi	içindeki	sorunlardan	uzaklaşmak	için		3	tane	sevdiği	ve	onlardan	birer	parça	taşıdığı	arkadaşlarını	
görmeye	gitmiş.Her	zaman	buluştukları	yerde	sözleşmişler.Beraber	oturup	sohbet	etmeye	başlamışlar	ki	ne	Behlül’ün	
o	çapkın	bakışlarından	ne	Ahmet	Cemil’in	o	zekasından	ne	de	Küçük	Prens’in	sevgisinden	zerre	yokmuş.Raskolnikov	
ne	olduğunu	anlayamamış	,arkadaşlarının	yerinde	sanki	eski	Raskolnikov	var	gibiymiş	.Eski	hali	gibi	sevgiden	
yoksun,enerjisiz,ne	konuşması	gerektiğini	bilmeyen	üç	kişi	varmış	masada.Raskolnikov	sırlarını	çaldığı	üç	arkadaşının	
bu	hale	gelmesine	anlam	verememiş	ve	prensesin	yanına	dönmüş.
	 Prenses	Raskolnikov’a	hayran	olmaya	başlamış	ama	Raskolnikov	prensese	duyduğu	sevgiden	uzaklaşmaya	
başlamış	çünkü	kendi	benliğinden	de	uzaklaşmaya	başlamış.En	sonunda	ikisi	evlenmeye	karar	vermişler		ama	
Raskolnikov’un	içindeki	huzursuzlukla	beraber	.Düğün	zamanı	yaklaşıyormuş	fakat	Raskolnikov	kendini	günden	
güne	daha	kötü	hissetmeye	başlamış,	kendini	olmadığı	bir	kişi	gibi	davranmaya	zorladığını	anlamış.Bundan	
rahatsız	olmaya	başlayınca	büyünün	bozulabildiğini	hatırlamış.Bir	sabah	prenses	daha	uyanmadan	boynunda	
taşıdığı	sır	dolu	şişeyi	kırıp	büyüyü	bozmuş.Büyüyü		bozunca		kendini	eskisi	gibi	hissetmeye	başlamış,	yabancı	
biri	değilmiş	artık	kendine.Prenses	uyanınca	Raskolnikov’un	tekrar	eski	haline	döndüğünü	görmüş	ve	ondan	
tiksinmiş.Pis	görünümünden,çirkinliğinden,her	şeyinden	iğrenmiş	ve	onu	saraydan	attırmış.Raskolnikof	prensese	
inanamamış,halbuki		prensesin	onu	her	haliyle	sevebileceğini	,sonsuza	kadar	aşık	kalacaklarını	düşünmüş.
Raskolnikof	prensesin	bu	davranışından	sonra	onu	asla	affetmemiş	ve	hayallerini	tekrar	suya	düşürdüğü	için	prensesi	
tamamen	unutmuş.Prensesin	hayatından	çıkmasının	acısı	kendi	özüne	dönmesinin	ve	kendi	gibi	olmasının	verdiği	
mutluluğu	gölgeyememiş.
	 Hemen	sırlarını	çaldığı	üç	arkadaşının	yanına	gitmiş	ve	gözlerine	inanamamış,eskisi	gibilermiş.Yine	o	
Behlül’ün	hayata	cıvıl	cıvıl	bakan	gözleri	ondaymış,bitmek	tükenmeyen	muhabbetler	ondaymış.Ahmet	Cemil	ve	Küçük	
Prens’te	eskisi	gibiymişler.Yine		Ahmet		Cemil	bilgi	oyunları	yapıyormuş	Prens’in	yine	kocaman	bir	kalbi	varmış.Onları	
böyle	gördüğü	için	çok	sevinmiş	Raskolnikov	ve	ona	benzeyen	hallerinin	hayattan	ne	kadar	kopuk	ve	ruhsuz	olduğunu	
hatırlamış.Fark	etmiş	ki	kendini	bu	kadar	insanlardan	soyutlamanın	ona	hiçbir	getirisi	olmamış.Artık	hem	kendi	gibi	
davranıp	hem	dünyanının	güzelliklerini	görebilmesi	için	gayret	göstermeye	karar	vermiş.
	 Bir	daldan	3	elma	düştü	biri	sana,biri	bana,biri	de	dinleyenin	başına.Raskolnikov	karar	vermiş		mutlu	olmaya.
Hayatından	karamsarlığı	çıkarmış	ve	üç	arkadaşıyla	birlikte	güzel	anılar	biriktirmeye	başlamış.
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		 ‘Savaşma	potansiyelini	onlar	olmadan	da	gösterebileceğini	düşünmüştüm…	Aynı	türden	olsalar	bile	ne	de	
olsa	birbirlerini	öldürmek	için	yaratılmışlar’.	Zihnimin	derinliklerinde	bilincimin	açılmaya	başladığına	dair	ilk	belirtiler	bu	
kasvetli	sözlerle	girmişti	kulaklarıma.	Gözlerim	karanlığın	kasvetiyle	bulanıklaşmış	olsa	da	silüetleri	seçebilecek	kadar	
kendime	gelmiş	sayılırdım.	Taşa	sürtünen	keskin	metalin	sesi	‘TEHLİKE’.	İşte	şimdi	zihnimi	kaplayan	sis	aralanıyordu.	
Loş	ışık…	Mızrakların	ucunda	dans	eden	ışık	ruhlarından	geliyordu.	‘Mızraklarımızı	onları	öldürmek	için	kullanmak	
aptalcaydı.	Ruhların	çoğunluğu	bizim	tarafımızda	olabilir	ancak	içlerinde	hala	onların	ırkına	dair	anıları	saklıyorlar’	
Duyduklarım	karşısında	kapıldığım	umutsuzlukla	gözlerimdeki	ıslaklığı	hissetmem	bir	oldu.	Gözlerimi	mızraklardan	
ayırıp	da		karanlığın	aç	ve	nefret	dolu	ağzına	baktığımda	bir	daha	asla	neşe	hissetmeyeceğimi	düşünmüştüm.	O	
mızraklarınız	bunun	yanına	bile	yaklaşamaz.	Dişlerimi	sıktım.	Hareket	edemiyordum.	Ağzımı	açmaya	çalışmamla	
yüzüme	yayılan	o	iğrenç	sancı	dayanılmaz	bir	şekilde	yanaklarımdaki	yüzgeçlerimde	yankılandı.	Bir	gözümü	
açamadığımı	fark	ettim	ardından.	Şişmiş	çenemi	oynatmamla	birlikte	ağzımı	metalik	bir	tat	kapladı.	Ölüyordum.	
Bacaklarımdaki		pullar	koparılmış	olsa	gerek	.	Yerdeki	ıslaklıktan	gelen	kuru	kan	kokusu	midemi	bulandırıyordu	artık.	
Ölmek	istemiyordum	fakat	bu	durumda	yaşanabilecek	bir	bedenim	de	kalmamıştı.	Taşın	metale	sürtünmesini	andıran	
o	tiz	ses	yine.	Bu	sefer	yaklaşıyordu	iğrenç	bir	cızırtıyla.	Karanlıkta	gelenin	ne	olduğunu	anlayamıyordum.	Ta	ki	bir	çift	
ışık	ruhu	omuzlarına	konup	da	tüm	bedenini	aydınlatana	kadar.	İşte	şimdi	o	iğrenç	cızırtının	yerde	sürüdüğü	metalık	
bıçaklardan	geldiğini	anlamıştım.	Omzundan	çıkan	ve	yay	şeklindeki	bu	kanada	benzer	bıçaklar,	yerden	havalanmaya	
başlamıştı	yavaşça.	Sesin	kesilmesiyle	kulaklarıma	gelen	rahatlama,	yerini	ölümümün	yaklaştığının	habercisi	bir	
paniğe	bıraktı.	Acıyan	bir	ifadeyle	bana	doğru	yaklaşıyordu;	sanki	kafası	hesaba	pek	basmayan	bir	öğrenciymişim	gibi.	
Gözlerim	o	gülümsemeye	kilitlenmişti	adeta.	Ölümcül,	kurnaz	ve	sükunete	boğulmuş.Yavaş	adımları,	iğrenç	bakışları,	
sakin	hareketleri	ve	kendinden	emin	tavrına	şahit	olmak	içimde	ölüme	karşı	dayanılmaz	bir	açlık	yaratmıştı.	Zaman	
o	adım	attıkça	yavaşlıyordu	sanki	ve	ben	artık	bu	seremoniyi	izleyemeyecek	kadar	tükenmiş	ruhumla,		bedenimi		
sırtındaki	bıçaklarla	paramparça	etmesi		için	bütün	parçalarımla	çığlık	atmak	istiyordum.	Gittikçe	ölüme	artan	açlığımla	
kendi	kendimi	öldürmüştüm	oracıkta.	Anlamam	zaman	aldı	belki	ama	o	kalbime	kanadını	sapladığında	ben	öleli	bir	
hafta	olmuştu…	
								***
	 	Nina	bugün	de	annesinin	iç	parçalayan	bir	sessizlik	içinde	ölüşünü	tam	on	dokuzuncu	kere	izlemişti.
Anılarını	ışık	ruhları	içine	hapsedip	kapsüllediği		kütüphanesinde		yalnız	başına	ağlıyordu	yine.	Etrafında	bin	bir	
çeşit	kapsül	içinde	bin	bir	çeşit	anı	vardı	ancak	o	sadece	bu		ânın	solmasına	izin	verememişti.	Kapsüllerin	Birçoğu	el	
sürülmemekten	tozlanıp	ölmüş	cesetlerle	doluydu	.	Neden	annesi	bu	anıyı	kapsüllemişti	acaba.	Bu	kadar	acı	verici	
bir	anın	yaşamaya	devam	etmesini	istemesine	neden	olan	neydi.Kendisi	intikam	istiyordu	peki	ya	annesi?	O	ne	
istiyordu.Düşünceleri	o	kadar	darmadağındı	ki	bugün	günlerden	neydi,		en	son	ne	zaman	dışarı	çıkmış,	ne	zaman	
yemek	yemişti	hatırlamıyordu.	Birkaç	haftadır	bu	karanlık	bodrumda	ruhların	aydınlattığı	kasvetli	odada	zamandan	
çaldığı	anılarla	oynuyordu	.	İstediği	tek	şey	intikam	olmasına	rağmen	alınabilecek	bir	intikamın	varlığı	veya	nefret	
edilebilecek	bir	insanın	olduğu	belli	bile	değildi.	Babasının	söylediğine	göre	bir	ânı	şu	anda	değiştirebiliyor	olsak	bile	
bu	geçmişi	etkileyemiyordu	ancak	geçmişi	etkileyen	anılar	değiştiğinde,	şu	andan	milyonlarca	gelecek	oluşuyordu.	
Eğer	şu	anda	içinde	intikam	alınabilecek	bir	insan	varsa	o	insanı	oracıkta	yok	edebilirdi.	Ancak	yoktu.	Bu	yüzden	
intikamını	geçmişinden	alması	gerekiyordu.	Oluşabilecek	tüm	geleceklere	ve	tüm	olasılıklara	karşı	yapabileceği	tek	
şey	ummaktı.	Oluşmamalarını	ummak.	Yoksa	ruhu	milyarlarca	parçaya	ayrılır	ve	bir	daha	geri	dönüşü	olmayan	bir	
kısırdöngüye	girerdi.	Ya	da	en	kötüsünden	geçmişte	yaşayan	bu	korkunç	anının	bir	kahramanı	olarak	sonsuza	kadar	
aynı	hatırayı	yaşardı.	Anı	bittiğinde		geri	dönme	şansı	kalmayacağını	biliyordu.	Korkuyordu	ancak	annesi	de	bu	
yüzden	öldürülmemiş	miydi.	Korktuğu	için.Ağzını	açıp	çığlık	atamadığı	ve	belki	de	sesini	çıkaramadığı	için.Annesinin	
ölürken	ne	hissettiğini	bilmiyordu	bile.Işık	Ruhları	sadece	geçmişi	izlemenize	yarayan	ölümlü	bedenler	aslında.	O	
zamana	geri	dönmekse	onların	hayatlarına	mal	olan	bir	bedelle	ödenebiliyor.	Durum	buyken	damarlarında	kanını	
taşıdığı	kadının	intikamını	her	zerresinde	hissetmek	isteyen	bir	çocuk	kaldı	geride	ve	bu	çocuk	bugün	annesinin	
intikamını	almak	için	birkaç	ruhun	ölümüne	göz	yumarak	ırkına	ihanet	edecek	belki		ama	döndüğünde	çok	büyük	bir	
ölümün	öcünü	almış	olacaktı.	Ellerinde	sımsıkı	tuttuğu	kapsülü	parçalamadan	önce		kapsül	üzerindeki	yansımasında	
ve	ışık	ruhlarının	ahenkle	hareketi	içerisinde	bir	an	düşüncelere	daldı.	Kimin	bedeninde	canlanırsa	canlansın	kişiliğinin	
solmasına	izin	vermemeliydi.	Kontrolü	eline	alamadığı	taktirde	geçmişte	yok	olmuş	bir	bedende	saplanıp	kalabilirdi.	
Anlık	bir	dikkatsizlik	tüm	hayatını	yok	ederdi.Kimin	kişiliğinde	canlanırsa	canlansın	özünü	korumalı	ve	hedefine	
ilerleyebilecek	cesareti	yaratabilmeliydi.	Ne	annesi	kadar	kırılgan	ne	de	o	katil	kadar	kırıcı	olmasına	gerek	yoktu.
Sadece	kendi	olması	bile	bunu	başarması	için	yeterli	olacaktı	zaten.
							Kapsülü	avuçlarında	sıkıp	patlatmasıyla	birlikte	parmakları	arasında	sıkışıp	ölen	ışık	ruhları	göz	alıcı	patlamalarla	
etraftaki	her	şeyi	bir	merkeze	doğru	çekmeye	başladı.Ruhların	sağır	edici	çığlıları	her	yerde	yankılanırken	sıcak	ve	
kırmızı	büyülü	bu	patlama	birden	olduğu	gibi	donakaldı.Sesler	kesildi	ve	odadaki		her	şey	sadece	bir	anlığına	durdu.
Beyaz	bir	enerji	patlamanın	olduğu	merkezden	tüm	bu	durağanlık	içinde	dalga	dalga	yayılmaya	başladı.	İşte	şimdi	
başlamıştı	yolculuğu.	Geriye	dönüşün	ilk	ipuçlarını	parmaklarının	hareketinden	anladı.	Eklemleri	kontrol	edemediği	bir	
güçle	açılırken	yerdeki	cam	parçaları	teker	teker	avuçlarına	geri	dönüyordu.Kapsül		bu	sırada	tekrar	bir	bütün	oldu	,	
ışık	ruhları	da	kapsülün	içine	doluştu		ve	bu	geri	dönüş	o	kadar	hızlandı	ki	artık	etrafında	olan	biteni	algılayamayacağı	
bir	hıza	ulaştığı	boyuta	geldiğinde	zaten	gözleri	kapalı	ve	bilici	yerinde	değildi.
	 ***
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    		İhtişamlı	ateşlerinde	koca	bir	dünyanın	yok	olmasına	sebep	olan	kanlı	savaşlar	canlandı	gözlerinde.Savaşlarda	
ölen	insanların	çığlıkları	eşliğinde	alnından	kan	damlayan	bir	adamın	son	tebessümleri	soldu.Ardından	bir	kadın	
çığlıklarıyla	tüm	dünyayı	sağır	edercesine	haykırdı	yanan	ormanda.Alevler	sönüp,	küller	çöktüğünde	bir	başına	
kalmıştı.Nina’ya	ait	olmayan	bu	hatıralar	porselen	bardaktaki	çayın	buharına	gözleri	kilitlemiş	kadının	aklından	
geçenlerdi.	Nina’nın	nerde	olduğuna	dair	bir	fikri	yoktu	ancak	kadın	kendinden	emin	tavırlarla	ayağa	kalktı.	Önündeki	
pencereden	gördüğü	ağaçlar	kadının	anılarındakilerle	aynıydı	fakat	başka	bir	zamandan	çıkagelmişcesine	yeşil	
ve	gürlerdi.	Güneşin	ilk	ışıkları	taştan	yapılmış	bu	boş	kulübeyi	ısıtmaya	yetmiyordu	anlaşılan.Kulübenin	bir	köşesi	
kitaplarla	dolu	bir	raflık,	diğer	köşesi	ise	uzun	metal	bıçaklarla	donatılmış	tezgahtı.	Bıçaklar	üzerlerinde	hiçbir	şey	
olmamasına	karşın	mavi	bir	ışık	saçıyordu	etrafa	fakat	Nina	ışığın	kaynağını	öğrenemeden	kadın	kafasını	kapıya	
doğru	çevirdi.	‘Mutsuz	bir	kadın’	diye	geçirdi	içinden.	Hala	anısındaki	adamın	ölmeden	önceki	acı	tebessümünü	
düşünüyordu	çünkü.	Buna	karşı		bedeninin	bu	acıklı	anıya	tek	bir	tepki	vermeyişi	aynı	zamanda	çok	güçlü	oluğu	
hissini	de	uyandırmıştı.	‘KONTROL’	.Yaptığı	şeyin	tehlikesi	o	an	gelip	çattı	kafasına.	Kadının	anılarını	daha	şimdiden	
özümsüyordu.	Bu	gidişle	burada	olduğunu	unutup	kadının	benliğinde	yok	olması	an	meselesiydi.Derhal	kendini	topladı	
ve	kendi	varlığına	odaklandı.Burada	olduğunun	tek	kanıtı	olan	şey	buydu.Ancak	kadının	bedenini	kontrol	etmesi	
hala	imkansızdı.	Hızlı	ve	uçar	adımlarla	kadın	koşarcasına	kulübeden	uzaklaşıyordu.Oysa	intikamı	alınacak	anılar	
kulübenin	içerisinde	bir	yerlerde	olmalıydı.Ormanın	içine	ilerledikçe	kapkara	yosunlarla	kaplı	ağaçlar	iyice	sıkılaşıyor	
ve	sabah	güneşinin	zemine	değmesine	olanak	tanımıyorlardı.Ormanı	aştıktan	sonra	hiddetli	bir	şekilde	çağlayan	koca	
bir	şelaleyi	ardında	bırakan	bu	ne	olduğunu	anlayamadığı	varlık	şimdi	dalları	ışık	ruhlarıyla	dolu	bir	söğüt	ağacına	
yaklaştı.	Söğüdün	etrafında	kurumuş	ve	uzun	zaman	önce		ölmüş	birçok	ağacın	bulunduğu	dikkatini	çekti	ve	o	an	
anladı	Nina.	Önüne	gördüğü	rünlerle	donatılmış	bu	taş	kadının	hayallerindeki	adamı	gömdüğü	yerdi.	Bilmediği	bir	
dilde	yazılmış	bilmediği	kelimeleri	okudu	kadın	parmakları	taşın	üzerinde	gezinirken.	Orada	kaç	saat	geçirdi	bilinmez	
ama	Nina	saatlerce	kontrolü	ele	almaya	çalıştıysa	da	başaramamıştı.Kadın	ise	saatler	boyunca	anılarını	ışık	ruhlarına	
aktarmakla	uğraşmıştı.	Ardından	ayağa	kalkıp	fısıldayan	bir	sesle	‘bu	gecelik	işim	bitti’	dedi.	Gecenin	karanlığı	da	
ormanın	üzerine	çöktüğünde	çoktan	geri	dönmeye	başlamışlardı.	Bu	sırada	ne	kadar	zamanı	kaldığını	hesaplamaya	
çalıştıysa	da	nafile.	Annesi	bu	kısımları	ruhların	içine	kaydetmemişti	ve	şuan	ne	kadar	zamanı	kaldığını	anlayabilmesi	
olanaksızdı.	Sonunda	eve	döndüğünde	vücudu	yorgun	ancak	zihni	tetikteydi	kadının.Sanki	hala	yapması	gereken	
bir	şey	daha	varmış	gibi.Ninanın	ise	çaresizlik	yavaşça	düşüncelerini	örümcek	ağı	misali	sabote	etmeye	başlamıştı.
Kadının	içinde	yeşeren	nefret	anlık	bir	patlamayla	açığa	çıkmıştı	sanki.	Bu	Ninaya	alması	gereken	intikamı	hatırlattı.
Çaresizliği	üzerinden	savurup	atmışken	kadın	da	harekete	geçip	bu	sefer	kulübenin	hiç	görmediği	bir	kapısından	
aydınlık	bir	odaya	adımını	attı.	Kadının	intikamı	Ninaya	bulaşıyordu	hissettirmeden.Kendinin	sandığı	bu	intikamın	kime	
ait	olduğunu	sorgulamadığı	için	özünü	kaybediyordu	içten	içe.
	 ***	
	 Aydınlık,	kadın	ilerledikçe	yerini	mızrakların	ucundaki	ışık	ruhlarının	küçük	gölgelerine	bıraktı.	Kendi	kendine	
bir	şeyler	mırıldanıyordu	oysa	Nina	artık	kadının	kontrolünü	ele	geçirmeye	o	kadar	odaklanmıştı	ki	söylenen	hiçbir	
şeyi	duymuyor	ya	da	hiçbir	şey	düşünemiyordu.	Çünkü	zaman	gelmişti	biliyordu.	Anının	bitmesine	çok	az	kalmıştı.	
Sırtındaki	metal	kanatların	ağırlığını	artık	hissedebiliyordu.	Bedeni	özümsemeye	başladıkça	ruhunun	kimin	benliğinde	
olduğunu	anlıyor,	hem	de	özümsedikçe	kontrolü	kaybediyordu.	Dayanılmaz	bir	çekim	gücü	onu	ilerlemeye	zorluyordu.	
İntikam	uğruna	yanıp	tutuşan	iki	ruhun	birbiri	üzerinde	baskınlık	oluşturamıyor	oluşu	büyük	bir	tezatlık	oluşturuyordu	
bu	ölümlü	bedende.	Işık	ruhları	Nina’nın	orada	olduğunu	fark	etmiş	gibi	huzursuzca	kıpraşıyorlardı	artık.	Nina’nın	
Hatıralarında	kayıtlı	o	bölümler	işte	şimdi	başlıyordu.	Kadın	kulakları	tırmalayan	bir	cızırtıyla	kanatlarını	yerde	
sürüyordu	ağır	ağır.	Kurumuş	kan	kokusuyla	kaplı	odanın	karanlık	bir	köşesine	doğru		ilerlerken	20.kez	ışık	ruhları	
omzuna	konuyor	ve	karanlık	köşede	aydınlığa	doğru	bir	kapı	açıyorlardı.	Nina	kurtulmak	için	çırpındığı	bu	bedenden	
ne	çıkabiliyor	ne	de	kontrolü	ele	alabiliyordu.	Tek	yapabildiği	annesinin	dehşete	düşmüş	bakışları	içinde	ölürkenki	acı	
çekişini	izlemek,	kontrol	edemediği	bu	uzuvlarla	onun	katili	olmaktı.	Bu	kadın	neyin	nesi	ise	onun	ruhunu	bırakmıyordu	
ölümün	huzurlu	kollarına.	Ruhu	çığlıklar	içinde	yakarıyordu	bedeni	tek	bir	yaşam	belirtisi	bile	sergileyemezken.	Nina	
tüm	bu	olanları	1	saate	yakın	bir	süre	boyunca	izledi.	Ardından	kanatlarından	birini	saplayacaktı	annesinin	kalbine	ve	
anı	bittiğinde	her	şey	Nina	için	de	bitmiş	olacaktı.İşte	korktuğu	şey	oluyordu.Kadın	kanadını	kaldırdı	önce.	Hedefini	
belirlercesine	sivrilttiği	metali	hızla	kalbine	daldırdı.O	anda	tıpkı	kapsülü	kırdığında	ortaya	çıkanlar	gibi	kırmızı	ışık	
ruhları	doldu	odaya	annesinin	kalbinden.Kan	akması	gereken	yerden	ruhlar	çıkıyordu	teker	teker.	Hayır	dedi	Nina	
böyle	bitmiyordu.	Bir	yanlışlık	vardı.Oda	kırmızı	ışık	ruhlarının	patlamaları	eşliğinde	göz	alıcı	bir	parlaklığa	erişince	
etraftaki	her	şey	bir	an	için	durdu	ve	annesinin	kalbine	doğru	çekilmeye	başladı.Sanki	tekrar	geri	gidiyormuş	gibi	bir	
hisle	gözleri	ışığın	parlaklığında	açamayacağı	kadar	kamaştığında,	bilincinin	son	kırıntıları	da	onu	terk	etti.
				Geçmiş	parça	parça	kırılıp	gelecek	şeklinde	bir	araya	gelirken	kendini	ışık	ruhlarıyla	dolu	kütüphanesinde	elindeki	
kapsül	sağlam	bir	şekilde	buldu.	Nina	geri	gittiğinde	tek	bir	şeyi	bile	değiştiremiyordu	;annesinin	gözlerindeki	
karanlığı,kadının	içindeki	intikamı.Kafasını	kapsülden	kaldırdığında	babasının	dudaklarında	gururlu	bir	gülümsemeyle	
onu	izlediğini	gördü.Ardından	kontrol	edemediği	bedeni	ona	ihanet	etti	ve	elindeki	kapsül	yere	düşüp	de	bütün	ruhlar	
hızla	etrafa	kaçışırken	ruhu	bu	sıcacık	kollarda	derin	bir	uykuya	daldı.
Bir	hafta	kadar	uzun	bir	saat	olmuştu…

                                              RUMUZ:	PETRUS
	 	 	 	 	 	 	 																																		Miray	İLİK	11/	E	
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	 Türkiye’nin	sanatsal	yaratıcılığını	ve	kültürel	kimliğini	ulusal	ve	uluslararası	sanat	ortamıyla	
paylaşmak	amacıyla	2004	yılında	ülkemizin	ilk	modern	ve	çağdaş	sanat	müzesi	olarak	kurulan	
İstanbul	Modern,	disiplinlerarası	etkinliklere	ev	sahipliği	yapmaktadır.İstanbul	Modern,	modern	
ve	çağdaş	sanat	alanlarındaki	üretimleri	uluslararası	bir	yönelimle	koleksiyonunda	toplar,	
korur,	belgeler	ve	sergileyerek	sanatseverlerin	erişimine	sunar.	Süreli	ve	sürekli	sergi	salonları,	
fotoğraf	galerisi,	eğitim	ve	sosyal	programları,	kütüphane,	sinema,	kafe	ve	mağazasıyla	kültürel	
faaliyetlerini	sürdürmektedir.Müzenin	koleksiyonları,	sergileri	ve	eğitim	programları,	her	kesimden	
ziyaretçiye	sanatı	sevdirmeyi	ve	ziyaretçilerin	etkin	biçimde	sanata	katılımlarını	sağlamayı	
hedefler.	İstanbul	Boğazı’nın	kıyısındaki	Karaköy’de	8.000	metrekarelik	bir	alana	kurulan	ve	14	yıl	
boyunca	faaliyetlerini	bu	binada	sürdüren	İstanbul	Modern,	yeni	binası	tamamlanana	kadar,	Mayıs	
2018	itibariyle	3	yıl	boyunca	Beyoğlu’ndaki	geçici	mekânında	ziyaretçilerini	ağırlamaktadır.
	 Müzenin	geçici	mekânının	2.	ve	3.	katlarında	İstanbul	Modern’in		koleksiyonu	sergilenir.	
Periyodik	olarak	yenilenen	koleksiyon	sergilerinde,	Türkiye’de	20.	yüzyılın	başından	günümüze	
dek	üretilen	resim,	heykel,	yerleştirme,	video,	yeni	medya	ve	fotoğraf	gibi	farklı	çalışmalar;	
Türkiye’deki	modern	ve	çağdaş	sanatın	ana	hatlarını	ve	geçirdiği	dönüşümü	izleme	olanağı	veren,	
açıklayıcı	metinler	eşliğinde	sunulur.		Ayrıca,	farklı	coğrafyalardan	günümüz	sanatının	önemli	
temsilcileriyle	Türkiye’den	sanatçıların	çalışmaları	kesişen	temalar	etrafında	bir	araya	getirilerek	
dünya	sanatının	güncel	örneklerinden	bir	kesit	sunulur.	Geçici	mekânın	-1.	ve	1.	katlarında	süreli	
sergiler	izleyiciyle	buluşur,	modern	ve	çağdaş	Türkiye	sanatına	dair	kavramsal	sergiler	ve	sanatçı	
retrospektifleri	düzenlenir.	Görsel	sanatlardaki	güncel	dönüşümlere	işaret	eden	büyük	ölçekli	
küresel	veya	bölgesel	sergiler	de	bu	katlarda	sunulur.	4.	katta	yer	alan	Fotoğraf	Galerisi’nde	ise	
Türkiye	ve	dünyada	fotoğrafın	başlangıcından	günümüze	geçirdiği	süreç	ve	dünyadaki	sanat	
akımlarının	fotoğraf	alanındaki	yansımalarını	inceleyen	grup	sergilerinin	yanı	sıra	Türkiye	ve	farklı	
coğrafyalardan	önde	gelen	fotoğrafçılarının	sergileri	düzenlenir.

İSTANBUL MODERN SANAT MÜZESİ 
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Nejat	Ferit	ECZACIBAŞI
	 5	Ocak	1913	tarihinde	İzmir’de	doğmuştur.	Profesör	
Adolf	Butenandt’ın	asistanlığında	bulundu.	Hormonlar	ve	
vitaminler	üzerine	araştırmalar	yaptı.Türkiye’ye	döndükten	
sonra,	1940’ların	başında	vitamin	hapları	ve	vitaminli	bebek	
maması	üreten	küçük	bir	laboratuvar	kurdu.	Daha	sonra	
İstanbul’da	kurulan	Eczacıbaşı	İlaç	Fabrikası’nın	yönetimi-
ni	üstlenerek	Türk	ilaç	sanayisinin	gelişiminde	önemli	rol	
oynadı.Türk	Eğitim	Vakfı’nın	kurucuları	arasında	yer	alan	
Eczacıbaşı,	1972’den	beri	Uluslararası	İstanbul	Festivali’ni	
düzenleyen	İstanbul	Kültür	ve	Sanat	Vakfı	(İKSV)	ile	Dr.	
Nejat	F.	Eczacıbaşı	Vakfı’nın	da	kurucularındandır.	İstanbul	
Festivali’nin	başarılarından	dolayı	1974’te	Avrupa	Konseyi’n-
den	madalya	aldı.6	Ekim,	1993	tarihinde	katarakt	ameliyatı	
için	gittiği	ABD’de	vefat	etti.

TARİHÇE
	 İstanbul	Modern’in	tohumları,	1987	yılında,	1.	Uluslararası	Çağdaş	Sanat	Sergileri’nde,	
bugünkü	adıyla	Uluslararası	İstanbul	Bienali’nde	atıldı.	Serginin	İstanbul	sanat	ortamına	getirdiği	
ilgi	ve	dinamizmden	etkilenen	İstanbul	Kültür	ve	Sanat	Vakfı’nın	kurucusu	Dr.	Nejat	F.	Eczacıbaşı,	
İstanbul’da	daimi	bir	modern	sanat	müzesi	kurmak	üzere	harekete	geçti.Uzun	bir	arayış	
sonrasında	Haliç’te,	19.	Yüzyıl	sanayi	alanı	olan	Feshane,	çağdaş	sanat	müzesine	dönüştürüldü.	
Bina,	1991	yılında	3.	İstanbul	Bienali’ne	ev	sahipliği	yaptı,	fakat	uzun	vadeli	proje	gerçekleşemedi.	
O	günden	bu	yana	pek	çok	projeyle	İstanbul’da	bir	modern	sanat	müzesi	düşünün	gerçekleşmesi	
denendi,	ancak	uygun	bir	mekân	bulunamadığından	girişimler	sonuca	ulaşamadı.Proje,	2003	
yılında	8.	İstanbul	Bienali’nin,	Mimar	Sinan	Güzel	Sanatlar	Akademisi'nin	yanında	yer	alan	dört	
numaralı	gümrük	antreposunu	ana	mekânı	olarak	kullanmasının	ardından	yeniden	gündeme	
geldi.Dönemin	Başbakanı	antreponun	daimi	olarak	kullanılmasını	onayladığında,	müze	projesinin	
önündeki	ana	engel	kalkmış	oldu.	T.C.	Denizcilik	İşletmeleri	için	kuru	yük	antreposu	olarak	inşa	
edilmiş	olan	8000	m2’lik	bina,	Tabanlıoğlu	Mimarlık	tarafından,	tam	donanımlı,	modern	bir	müzeye	
dönüştürüldü.
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Rengarenk	Bir	Dünya
	 Kelebekler	Vadisi,	Fethiye’nin	gizemli	güzelliklerinden.Bu	rengarenk	cennet	Faralya	
Köyü’nde	yer	alıyor.Beyaz	kumsalı	ve	masmavi	suyu	burayı	turistlerin	odak	noktası	haline	
getiriyor.Üstelik	80’den	fazla	kelebek	türü	de	bulunmakta.Ölüdeniz’den	kalkan	teknelerle	ulaşımı	
kolaylıkla	sağlayabilirsiniz.
Eğlencenin	Adresi
	 Plajların	tadını	çıkarırken	eğlenmek	de	istiyorsanız,	Fethiye’de	eğlence	ve	macera	dolu	
aktiviteler	de	mevcut.Jeep	Safari	bunlardan	biri.Gezilecek	yerleri		jeepler	ile	keşfederken	bir	
yandan	da	yol	boyunca	tura	katılan	tüm	araçlar	arasında	su	savaşı	yapılıyor.Gelelim	tekne	
turlarına,Fethiye'de	katılabileceğiniz	birçok	tekne	turu	da	var.12	Adalar	Turu	ve	6	Duraklı	Tur	
en	çok	beğenilen	turlardan.Tekne	turunda	masmavi	suyun,yemyeşil	manzaraların	ve	sımsıcak	
güneşin	tadını	çıkarabilirsiniz.Daha	da	cesur	bir	aktiviteye	ne	dersiniz	?	Fethiye’nin	en	önemli	
aktivitesi	şüphesiz	Babadağ’dan	yapılan	yamaç	paraşütü	atlayışları.30-40	dakika	boyunca	
unutamayacağınız	tandem	uçuş	keyfi	yaşayacaksınız..
Fethiye,Muğla’nın	en	geniş	yüzölçümüne	sahip	ilçesidir.
Aynı	zamanda	Muğla’nın	diğer	ilçelerine	göre	nüfusu
	daha	fazladır.Eski	adı	Telmessos	olan	Fethiye,
en	eski	Anadolu	Uygarlıklarından	biri	olan	Likya’nın
	en	önemli	kentiydi.Fethiye,Masmavi	suları
,yemyeşil	doğası,tarihi	güzellikleri,
eğlenceli	aktiviteleri	ve	bembeyaz	
kumsalları	ile	en	çok	tercih	edilen	tatil	
beldeleri	arasında	yer	alıyor.

Ne	Yenir	?
	 Ege	mutfağı	severler	için	harika	bir	yer	Fethiye.	Deniz	kıyısı	bir	yer	olduğu	için	deniz	
mahsulleri	ile	başlayabiliriz.Bir	çok	balık	çeşidini	Balık	Hali’nde	bulabilirsiniz.Balık	tezgahı	etrafına	
kurulu	restoranlardan	oluşan	Balık	Hali’nde	restoranlar	dilediğiniz	balığı	sizin	için	pişirir	ve	servis	
eder.

Turkuaz	Deniz	Ve	Muhteşem	Plaj
	 Fethiye	birbirinden	güzel	mavi	bayraklı	plajlara	ve	koylara	sahip.	Merkezdeki	Çalış	Plajı	
ilçenin	en	ünlü	yerlerinden.Kabak	ise	bölgenin	en	ünlü	koylarından	bir	tanesi.Çoğu	insan	yüzmek	
için	Ölüdeniz	Plajını	tercih	ediyor.
Tarihi	Güzellikler
	 Fethiye	Kral	Mezarları,Fethiye'nin	en	önemli	simgelerinden	biri.	Doğal	kayaya	oyulmuş	
mezarlar	olan	Kaya	Mezarları,	Likya	Döneminden	kalmıştır.Gezilmesi	gereken	bir	önemli	yer	de		
eski	bir	Rum	köyü	olan	Kayaköy.Çam,nar	ve	incir	ağaçları	arasında	uzanan	dar	sokakları,	üst	üste	
evleri,	kiliseleri	ve	şapelleri	burayı	müthiş	kılıyor.

Caretta	Carettaların	Yaşam		Alanı
	 Caretta	Carettalar	Çalış	Plajına	çıkarak	kuma	çukur	açıp,yumurtlalarını	bırakıyorlar.	Plajda	
kaplumbağa	yavrularını	korumak	amaçlı	kafesler	kurularak,	yumurtalar	korunmaya	çalışılmakta.
Kaplumbağalar	rahatça	kıyıya	çıkıp,	yumurtlayabilsinler	diye,	geceleri	Çalış	Plajı'nda	ateş	yakmak,	
gürültü	yapmak	yasaklanmıştır.

FETHİYE’NİN	DOĞAL	BÜYÜSÜ	
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English	Drama	Group	put	“A	Midsummer	Night’s	Dream”	–	one	of	the	most	well-known	masterpieces	of	Shakespeare-	
on	stage	this	year.	Our	students	began	to	take	rehearals	in	October	and	worked	hard	with	a	lot	of	commitment.	
Meanwhile	they	enjoyed	themselves	very	much	as	well.	The	play	was	on	stage	in	September	and	our	students	
performed	it	successfully	as	they	did	last	year.
The	dominant	theme	in	A	Midsummer	Night's	Dream	is	love,	a	subject	to	which	Shakespeare	returns	constantly	in	his	
comedies.	Shakespeare	explores	how	people	tend	to	fall	in	love	with	those	who	appear	beautiful	to	them.
The	students	who	took	part	in	the	play	are	as	follows;	Mert	Şendaldal	,	Öykü	Sağır,	Ayça	Zeynep	Yanık,	Ayşe	Beyza	
Yürümez,	Deniz	Dinçer,	Özge	Uçar,	Turan	Arda	Usta,	Defne	Öneri,	Sila	Naz	Özen,	Zeynep	Büyükaydın,	Efe	Süner,	
Çağan	Ata	Haykır,	Algın	Deniz	Karcı,	İrem	Sıla	Dinç,	Hüseyin	Aydın,	Başak	Kılınçkaya,	Berfu	Tutulmaz,	Lal	Su	Gürok,	
Bora	Kır,	Sera	Çalışkan,	Emre	Kadıoğlu,	Duru	Karadiş	and	Ceren	Korkmaz.
The	play	was	directed	by	Sila	Naz	Özen	and	Zeynep	Büyükaydın	.
Acoustics	and	light	effect	was	conducted	by	Tuna	İlhan.
Poster	design	was	made	by	Efe	Toprakçı,	Furkan	Arslan	,Çağdaş	Okumuş	and	Emre	Kadıoğlu.
Decorations	were	designed	by	our	Visual	Arts	teacher	Gülay	İpekeşen.
The	consultant	teachers	were	Sibel	Altunyürek	and	B.	Işıl	Özer.
İNGİLİZCE	DRAMA
BİR	YAZ	GECESİ	RÜYASI
İngiliz	Drama	Grubu,	30	Eylül	akşamı	en	çok	bilinen	Shakespeare	başyapıtlarından	biri	olan	"Bir	Yaz	Gecesi	Rüyası"	
nı	sahneledi.	Öğrencilerimiz	geçen	yıl	ekim	ayında	prova	almaya	başladı	ve	büyük	bir	özveriyle	çalıştı.	Bu	arada,	çok	
da	eğlendi.Ekibimiz	geçen	yıl	olduğu	gibi	başarılı	bir	performans	sergiledi.
Bir	Yaz	Gecesi	Rüyası'ndaki	baskın	tema,	Shakespeare'in	komedilerinde	sürekli	döndürdüğü	bir	konu	olan	“aşk”.	
Shakespeare,	insanların	kendilerine	güzel	görünenlere	nasıl	aşık	olduklarını	araştırıyor.
Oyunda	yer	alan	öğrenciler	aşağıdaki	gibidir;	Mert	Şendaldal,	Ayça	Zeynep	Yanık,	Ayşe	Beyza	Yürümez,	Deniz	
Dinçer,	Özge	Uçar,	Turan	Arda	Usta,	Defne	Öneri,	Sila	Naz	Özen,	Zeynep	Büyükaydın,	Efe	Süner,	Çağan	Ata	Haykır,	
Algın	Deniz	Karcı,	İrem	Sıla	Dinç,	Hüseyin	Aydın,	Başak	Kılınçkaya,	Berfu	Tutulmaz,	Lal	Su	Gürok,	Bora	Kır,	Sera	
Çalışkan,	Emre	Kadıoğlu,	Duru	Karadiş	ve	Ceren	Korkmaz.
Oyun	Sila	Naz	Özen	ve	Zeynep	Büyükaydın	tarafından	yönetildi.
Akustik	ve	ışık	efekti	Tuna	İlhan	tarafından	yapıldı.
Afiş	tasarımı	Efe	Toprakçı,	Furkan	Arslan,	Çağdaş	Okumuş	ve	Emre	Kadıoğlu	tarafından	yapılmıştır.
Dekor	ve	süslemeler	Görsel	Sanatlar	öğretmenimiz	Gülay	İpekeşen	tarafından	tasarlanmıştır.
Danışman	öğretmenler	Sibel	Altunyürek	ve	B.	Işıl	Özer'dir.

	 A	MIDSUMMER	NIGHT’S	DREAM
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 KİM  YAZMIŞ ?

Dedikodu	

Kim	söylemiş	beni	
Süheylâ’ya	vurulmuşum	diye?	
Kim	görmüş,	ama	kim,	
Eleni’yi	öptüğümü,	
Yüksekkaldırımda,	güpegündüz?	
Melâhat’i	almışım	da	sonra	
Alemdara	gitmişim,	öyle	mi?	
...
Geç	bunları,	anam	babam
Geç	bunları	bir	kalemde;	
Bilirim	ben	yaptığımı.
Güfte:Orhan	Veli	KANIK					
Seslendiren:	Levent	YÜKSEL

Veda	Busesi

Hani	o	bırakıp	giderken	seni	
Bu	öksüz	tavrını	takmayacaktın?	
Alnına	koyarken	veda	buseni	
Yüzüne	bu	türlü	bakmayacaktın?
Hani	ey	gözlerim	bu	son	vedada,	
Yolunu	kaybeden	yolcunun	dağda	
Birini	çağırmak	için	imdada	
Yaktığı	ateşi	yakmayacaktın?
Gelse	de	en	acı	sözler	dilime	
Uçacak	sanırdım	birkaç	kelime...	
Bir	alev	halinde	düştün	elime	
Hani	ey	gözyaşım	akmayacaktın?
Güfte:Orhan	SEYFİ	
OrhonSeslendiren:	Zeki	MÜREN

Leyim	Ley	

Döndüm	daldan	düşen	kuru	yaprağa	
Seher	yeli	dağıt	beni	kır	beni	
Götür	tozlarımı	burdan	uzağa	
Yarin	çıplak	ayağına	sür	beni
Aldım	sazı	çıkmış	gurbet	görmeye	
Dönüp	yare	geldim	yüzüm	sürmeye	
Ne	lüzum	var	şuna	buna	sormaya	
Senden	ayrı	ne	hal	oldum	gör	beni
Ayın	şavkı	vurur	sazım	üstüne	
Söz	söyleyen	yoktur	sözüm	üztüne	
Gel	ey	hilal	kaşlım	dizim	üstüne	
Ay	bir	yandan	sen	bir	yandan	sar	beni
Yedi	yıldır	uğradım	yurduma
Dert	ortağı	aramadım	derdime	
Geleceksen	bir	gün	düşüp	ardıma	
Kula	değil	yüreğine	sor	beni
Güfte:Sabahattin	ALİ
Seslendiren:	Zülfü	LİVANELİ

Beni	Unutma

Bir	gün	gelir	de	unuturmuş	insan	
En	sevdiği	hatıraları	bile	
Bari	sen	her	gece	yorgun	sesiyle	
Saat	on	ikiyi	vurduğu	zaman	
Beni	unutma	
Güfte:Ümit	Yaşar	OĞUZCAN						
Seslendiren:	Selda	BAĞCAN

Kimse	Bilmez	

Bulut	geçti,	gözyaşları	kaldı	
çimende
Gül	rengi	şarap	içilmez	mi	
böyle	günde?	
Bu	yıldızlı	gökler	ne	zaman	
başladı	dönmeye	
Kimse	bilmez,	kimse	bilmez
Seher	yeli	eser	yırtar	eteğini	
gülün	güle	baktıkça	
Çırpınır	yüreği	bülbülün		
Güfte:Ömer	HAYYAM
Seslendiren:Mehmet	GÜRELİ

Ben	Gene	Sana	Vurgunum

Seneler	sürer	her	günüm
Yalnız	gitmekten	yorgunum
Zannetme	sana	dargınım
Ben	gene	sana	vurgunum
Başkalarına	gülsem	de
Senden	uzak	kalsam	da
Sevmediğini	bilsem	de
Ben	gene	sana	vurgunum
Güfte:	Sabahattin	ALİ								
Seslendiren:	Nükhet	DURU
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Yiğidim	Aslanım

Şu	sılanın	ufak	tefek	yolları	
Ağrıdan	sızıdan	tutmaz	elleri	
Tepeden	tırnağa	şiir	gülleri	
Yiğidim	aslanım	burda	yatıyor
Bugün	efkarlıyım	açmasın	güller	
Yiğidimden	kara	haber	verirler
Demirden	döşeği	taştan	sedirler	
Yiğidim	aslanım	burda	yatıyor
Ne	bir	haram	yedin	ne	cana	kıydın
Ekmek	kadar	temiz	su	gibi	aydın
Hiç	kimse	duymadan	hükümler	giydin	
Yiğidim	aslanım	burda	yatıyor
Güfte:	Bedri	Rahmi	EYÜBOĞLU	
Seslendiren:Sezen	AKSU



Ceviz	Ağacı

Ben	bir	ceviz	ağacıyım	Gülhane	Parkı”nda	
Ne	sen	bunun	farkındasın	ne	de	polis	farkında	
Yapraklarım	ellerimdir	tam	yüz	bin	elim	var	
Yüz	bin	elle	dokunurum	sana	İstanbul’a	
Yapraklarım	gözlerimdir	şaşarak	bakarım
	Yüz	bin	gözle	seyrederim	seni	İstanbul’u	
Yüz	bin	yürek	gibi	çarpar	çarpar	yapraklarım	
Ben	bir	ceviz	ağacıyım	Gülhane	Parkı’nda	
Ne	sen	bunun	farkındasın	ne	polis	farkında
Güfte:Nazım	HİKMET	
Seslendiren:Cem	KARACA

Şinanay

Ada	vapuru	yandan	çarklı	
Bayraklar	donanmış	cafcaflı	
Simitçi	kahveci	gazozcu	
Şınanay	da	şınanay
Estirir	de	
Ada yeli estirir 
Seni	sevindirir	beni	küstürür.	
Lüküs	kamarada	kimler	oturur	
Şınanay	da	şınanay	
Güfte:Melih	Cevdet	ANDAY
Seslendiren:	Sezen	AKSU

Karlı	Kayın	Ormanında	

Karlı	kayın	ormanında	
Yürüyorum	geceleyin	
Efkârlıyım,	efkârlıyım	
Elini	ver,	nerde	elin?	
Memleket	mi,	yıldızlar	mı	
Gençliğim	mi	daha	uzak?	
Güfte:Nazım	HİKMET														
Seslendiren:	Zülfü	LİVANELİ

Güzel	Günler	Göreceğiz	

Güzel	günler	göreceğiz	çocuklar
Güneşli	günler	göreceğiz.	
Motorları	maviliklere	süreceğiz	çocuklar	
Işıklı	maviliklere	süreceğiz...	
Açtık	mıydı	hele	bir	son	vitesi,	adedi	devir,	
motorun	sesi.	
Güfte:Nazım	HİKMET			
Seslendiren:	Edip	AKBAYRAM
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KİM SÖYLEMİŞ

Sessiz	Gemi	

Artık	demir	almak	günü	gelmişse	zamandan,
Meçhule	giden	bir	gemi	kalkar	bu	limandan.
Hiç	yolcusu	yokmuş	gibi	sessizce	alır	yol;	
Sallanmaz	o	kalkışta	ne	mendil	ne	de	bir	kol.	
...
Birçok	gidenin	her	biri	memnun	ki	yerinden,	
Birçok	seneler	geçti;	dönen	yok	seferinden.
Güfte:	Yahya	Kemal	BEYATLI
Seslendiren:Hümeyra

Mahur	Beste

Şenlik	dağıldı	bir	acı	yel	kaldı	bahçede	yalnız
O	mahur	beste	çalar	Müjgan'la	ben	ağlaşırız	
Gitti	dostlar	şölen	bitti	ne	eski	heyecan	ne	hız	
Yalnız	kederli	yalnızlığımız	da	sıralı	sırasız
O	mahur	beste	çalar	Müjgan'la	ben	ağlaşırız	
Bir	yangın	ormanından	püskürmüş	genç	fidanlardı	
Güneşten	ışık	yontarlardı	sert	adamlardı
Hoyrattı	gülüşleri	aydınlığı	çalkalardı	
Gittiler	akşam	olmadan	ortalık	karardı
Güfte:Atilla	İLHAN
Seslendiren:	Ahmet	KAYA



Yolunuz
Bahtınız

Olsun.
Açık
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	 	 Sevgili	Öğrenciler,

	 Okulumuzdaki	rehberlik	servisi	sizin	kendinizi
tanımanıza,	yaptıklarınızı	anlamlandırmanıza,
kişiler	arası	ilişkilerde	etkili	iletişim,	problem	çözme
becerileri	geliştirmenize	yardımcı	olmaktadır.	Ergenlik
dönemindeki	kimlik	oluşumunda	ben	kimim,	neyim,
	nelerden	hoşlanırım	sorularınıza	aradığınız	cevapları	
sorgulamanıza	cevap	vermektedir.	Sizlerin	çevrenizle,	kendinizle		kurduğunuz	ilişkide	yerinizi		
anlamlandırmanızı	sağlamaktadır.
	 Akademik	hayatınızı	dizayn	ederken	öğrenme	süreçleri,	bellek,	hafıza,	öğrenme	stilleri	ve	
kişisel	öğrenme	tarzlarınızı	bulmanıza	yardımcı	olmaktadır.	Sorumluluk	alma,	karar	verme	ve	plan	
yapma	sürecinize	destek	olmaktadır.
	 Sevgili	gençler,	kariyer	gelişiminizde	hayalini	kurduğunuz	mesleğe	ulaşmak	için	hem	
kendinizi	tanımanız	hem	de	idealinize	ulaşmanızı	sağlayacak	çözümlerde	sizlerin	yanındayız.
	 Beş	yıllık	eğitim	hayatınız	boyunca	problem,	sıkıntı,	sorularınız	dışında	hayata	hazırlanma	
yolculuğunuzda	heyecan,	coşku,	neşe	hissettiğiniz	yaşantılarınızda	sizlerleyiz.
	 Büyüme	serüveninize	şahitlik	etmek	bizleri	onurlandırmaktadır.	Sevgilerimizle…
          Ayşe	KOCA
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Gönül	SELEN

Rehber	
										Öğretmenlerimiz

Okul	Memuremiz	
	 	 	 Ayşegül	OLCAY

Emektarlarımız
																			Sadık	TURAN
																			Hasan	ALTA
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