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 İSTİKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehrene ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.

Garb’ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
‘’Medeniyet!’’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri ‘’toprak!’’ diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâmahrem eli;
Bu ezanlar - ki şehadetleri dinin temeli -
Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder - varsa - taşım;
Her cerihamda, İlahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım!
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki, başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Mehmet Âkif ERSOY
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ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

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 haricî, bedhahların olacaktır. 
Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde 
bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir 
mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali 
görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt 
edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal 
edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten 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, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 
harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini 
kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!

3
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SÖZE BAŞLARKEN… 
LÂL, ilk dergimiz, ilk göz ağrımız! Bir isim düşündük. Okulumuz Levent Aydın Anadolu Lisesi bize LÂL’ i çağrıştırdı. Kulağımıza 

hoş geldi. Diğer taraftan içinde çok anlamlar barındırır LÂL. Hemen aklımıza gelen lâl olmak; susmak, bir şey söyleyememektir. Biz 
de biz susalım, öğrencilerimiz konuşsun  bu dergide istedik. Biz lâl olalım, onlar anlatsın istedik. Lâl olalım biz, onlar ifade etsin 
kendilerini  dedik. 

Lâl aynı zamanda değerli bir mücevherdir. Öğrencilerimiz de bizim en değerli mücevherimizdir. O halde mücevherlerimizin; 
değerli mücevherleri, yani sözleri, duyguları, düşünceleri, hayalleri aksın bu sayfalara istedik. Onların fikirleri, duyguları aktı 
sözlerine. Ve onların sözleri süsledi bu derginin sayfalarını derken öğretmenlerimizin duyguları, sözleri de eşlik etti onlarınkine. 
Hayata, aşka, kitaba dair…

Lâl  kırmızı anlamına da  gelir. Kırmızı renkli mürekkeptir. Tutkuyu, heyecanı, coşkuyu, ateşi çağrıştırır. Tam da genç delikanlıları, 
genç kızları; yani bizim öğrencilerimizi. Bizim öğrencilerimiz de bilimin, sanatın, erdemlerin, aydınlığın tutkunu.  

Azim, disiplin, mükemmeliyet değerlerini kendine şiar edinen cesur öğrencilerimizin ilk göz ağrısıyla tanışmaya, dilin mücevheri 
olan yazılarını okumaya, eserlerini görmeye davet ediyoruz sizleri.

Dudaklar mühürlenip
Kalem konuşunca  
Mürekkep akar kâğıtla buluşur
Duygular dile gelip LÂL’ e dönüşür.

Dergimizin hazırlanıp siz okuyucularımız ile buluşma aşamasına kadar ki yolculukta emeği  geçen  ve yazıları ile destek olan 
öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim.LÂL’imize hoş geldiniz!  Keyifli okumalar değerli okuyucularımız. İkinci sayıda 

buluşmak dileğiyle

Hüseyin KARABULUT
Okul Müdürü
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«ЛАЛ»
ЛАЛ, это наш первый журнал! Мы задумались о названии. 

Название нашей школы нам привело к названию ЛАЛ. Нам оно 
показалось звучным.Кроме этого в слове ЛАЛ есть много смыслов.
Первое что приходит на ум: становиться немым,безмолвным(лал-с 
турецкого безмолвный).И мы решили что в нашем журале за нас 
будут говорить наши ученики.

В тоже время «лал» в перводе с турецкого это драгоценный 
камень. И наше самое большое богатство это наши ученики. И таким 
образом все драгоценные мысли,чувства и мечты перенеслись 
на страницы нашего журнала. А также мысли наших учителей 
сопровождали их на страницах.О жизни,книгах и любви.

Также «лал» означает «красный».То есть  красные чернила.
Вызывающие воодушевление,энтузиазм,волнение и огонь.КаK  раз 
наших молодых парней и девушек,наших учеников. И наши ученики 
сторонники знания,исскуства,добродетельности и просвещения.

Мы приглашаем вас познакомиться,прочитать и увидеть 
произведения наших учеников которые сделали себе лозунгом 
настойчивость,дисциплину и совершенство.

«Запечатанны уста 
Разговаривает перо
Текут чернила на листы
Чувства срываясь с языка,привращаются в «лал».
Приветствуем вас в ЛАЛ!Приятного чтения дорогие наши 

читатели.С надеждой встретиться во втором номере.

Hüseyin KARABULUT
Директор лицея

ÇEVİRENLER
Mizam KARSLIYEV 9/C

Safiya DAĞLITUNCEZDİ 9/D
GÜLÇİN KİBAROVA 9/F
UMUTCAN OLĞUN 9/F

Mehmet AKSOY - Rusça Öğretmeni
Hülya K. YAVUZ - Rusça Öğretmeni

WHEN STARTING MY WORDS… 
LAL is our first magazine and also our precious flame. We thought 

to give a name to our magazine. The name of our school, Levent Aydın 
Anadolu Lisesi, reminded us “LAL”. It sounded great. On the other hand 
there are many meanings in LAL. To be silent or  mute is the first to come 
to our mind . We thought that we should keep quiet and our students 
speak instead of us in this magazine. We wanted to be mute and may the 
students tell themselves.

“Lal” is a precious jewellery. Our students are our most valuable 
jewellery. So, we want these pages  to be dreams of  our precious  
students’ words, feelings and thoughts . Their ideas, feeling garnished the 
pages of the magazine and just then our teachers’ words and emotions 
accompanied to the students’; concerning life, love and book..

“Lal” also means red; red ink… It runs through the minds enthusiasm, 
excitement and passion. Namely it represents our young boys and girls. 
And our students are also passionate about science, art and virtues.

We invite you to meet with an old flame of our courageous students 
who have acquired the values of perseverance, discipline and excellence. 
We invite you to read the letters of their precious language and to see their 
works.

When the lips are sealed
And the pen speaks
The ink flows 
Meets the paper 
The emotions turn into  “LAL” 

I would like to thank our teachers and students for their support and 
encouragement in the journey to the meeting with our readers. Welcome 
to our LAL! We hope you, our valuable readers, will read our magazine with 
pleasure. With the wish to meet in the next issue.

Hüseyin KARABULUT
The School Principal

ÇEVİREN
Gülşen İNCEÖZ - Ingilizce Öğretmeni
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Lisemizi inşa eden kurucumuz Levent Aydın, okulumuz 
açıldığından bu yana tüm mezuniyet törenlerimizde maddi ve 
manevi desteklerini esirgememişler, öğrencilerimizi il ve ülke 
genelindeki başarılarından dolayı daima ödüllendirmişlerdir. 
Levent Aydın’ın yaptırmış olduğu iki okuldan biri olarak 
bu destekleri bize daima güç vermektedir. Levent Aydın’ın 
annesi Fatma Aydın; oğlunun fahri destekçisi olmuş, hep 
öğrencilerimizin yanında olmuştur.

Levent Aydın 25 Haziran 1968’de Bulgaristan’ın 
Şumen kentinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Hitrino 
kasabasında, lise öğrenimini ise Şumen’de tamamladı. 
Askerliğini Bulgaristan’da tamamladıktan sonra 1990 yılında 
Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etti ve aynı yıl İstanbul’da Turizm 
Otelcilik Kursunu tamamlayarak işgücü Yetiştirme Belgesini 
aldı. Ardından, bir süre özel sektörde çalışan Levent Aydın, 
1994 yılında, Antalya’ya yerleşti. Berlin duvarının yıkılması ile 
başlayan Doğu Bloğu ülkelerinin dünya ekonomisine katılma 
sürecinde Rusya ve BDT ülkeleri Türkiye için önemli bir turizm 
pazarı olarak ortaya çıkmıştır. Bu süreci önceden öngören 
Levent Aydın 1994 yılında Tez Tour’u kurarak bu pazarlardan ilk 
turistleri Türkiye’ye getirmeye başlamıştır.

Tez Tour Yönetim Kurulu Başkanı olarak oluşturduğu 
istikrarlı büyümesini tüm BDT ülkelerine genişletmiş ve 
ardından dünyaya açılmıştır. 2011 yılı istatistiklerine göre 
Türkiye’ye

1 milyona yakın turist getirirken, tüm dünyada ise 2 milyondan 
fazla turiste hizmet ederek, Capital 500 listesinde105. sırada 
yer almış, turizm sektörünün ve Antalya’nın en büyük şirketi 
olmuştur. Aynı zamanda her yıl Antalya’nın en fazla vergi veren 
ve en fazla döviz girdisi sağlayan firması olmuştur. Türkiye’nin 
önemli turizm yatırımcılarından ve yöneticilerinden olan Levent 
Aydın, Tez Tour’la başladığı oluşuma 2004 yılında Amara World 
Otelleri ve ardından PR Club Otellerini eklemesiyle konaklama 
sektöründe defalarca TUI Holy, TUI Umwelt, Holiday Check, 
Thomson Gold Medal, Zoover ve Tripadvisor başta olmak üzere 
tüm prestijli ödüllerin sahibi olmuştur.

Kendisi 2012 yılında Tez Tour yönetim kurulu başkanlığını 
bırakarak, turizme yenilik katmak ve ‘’Future of Tourism’’ ‘’Turizmin 
Geleceği’’ nin teknoloji ile globalleşeceğini benimseyerek kendi 
yazılım kadrosuyla İATİ, AEROBİLET ve HWEB teknoloji firmalarını 
kurmuştur. Bu üç firma Orta Doğu, Asya ve Avrupa’nın 50’yi aşkın 
ülkesinde hizmet vermektedir. 

Levent Aydın, ülkemizin ve Antalyamızın turizm ve spor 
alanında dünyaya tanıtımına destek vermiş ve bunu kendine 
vizyon edinmiştir. Bu nedenle kendisine 2010 yılında devletimiz 
tarafından ‘’Üstün Hizmet Ödülü’’ verilmiştir. Ülkeye ve genç 
nesle yatırımın önemini kavramış bir işadamı olarak Rusça 
eğitim veren lise düzeyinde 2 okul yaptırmıştır. İlerideki projeleri 
arasında üniversite yatırım projesi de bulunmaktadır.

Levent Aydın evli ve üç çocuk babasıdır. Rusça ve Bulgarca 
olarak iki yabancı dil bilmekte ve Antalya’da ikamet etmektedir.

KURUCUMUZ
   LEVENT AYDIN
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Aşk örseler lâl olursun yani dilsiz. Aşk özletir melâlsindir. Yani mecalsiz. Dilsiz ve mecalsiz olmak yüreğin ölüp de 
mezarsız kalması gibidir. Ne ardında kalır gözlerin, ne ahirinde söner közlerin.  

Lâl, susmaktır ve bu suskunluğun dilin ucuna kadar gelen ateşten kelimelerin tekrar yeniden yüreğe küf renginde kül 
kül dökülmesidir. Ne içen bilir külün acımtıraklığını ne de içtiren yâr haberdardır rengin bile utançtan kızardığı bu külleri. 
Sadece yutarsın. Yutkunursun. Canım yansa da cananın canı sağ olsun dersin. Sahi der miyiz? Dersek bu lâl durumu olur 
mu? Mahşer midir lâl halimiz, makber midir lâl nefesimiz? 

“Bir düşkünüm düştüm yoluna, mevsim hazan halim lâl.
Gözlerinin boşluğunda suskunluğun kelimelerimi harlıyorum.” 

 Aşkın üç yolu vardır, her üçü iç içe. Kimi içeni sarhoş kimi içeni berduş eden. Sarhoşluk dedikse şişe sarhoşluğu 
anlaşılmasın. Bu sarhoşluk aşk meyinde neşe ve çile sarhoşluğudur. Tıpkı Hamuş olan Hallac misali. Tıpkı yaktığından 
daha çok yanan Şems gibi. Duman nerede derman nasıldır? Lal olanların böyle basit dertleri olmaz. Dedik ya aşkın üç yolu 
var:

Kâl . Konuşma, kelime yığını.
Hâl. Yaşama hasret  yangını.
Lâl.  Arafta kalma sancısı.

Kalem kelimeyi, kulak çığlığı yürek ise lâl tufanını yaşar.

Aşktan geriye kala kala söylenmedik rengi boyanmamış suskunluğun yetim yitik cenneti kalır. Ne söz vardır artık 
gökkubbeyi çınlatan ne de ateş vardır hale hale üşüyen.  Lal olanlar için mekanı zamanı donmuş bir hayal ülkesi vardır 
söylense de söylenmese de varlığı görülmeyen.

 Selam olsun LÂL YOLUNUN GARİP YOLCULARINA
Sinan YAĞMUR

Lâl 
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Görmeliydiniz Annemi
 
Görmeliydiniz annemi efendim
     görmeliydiniz!
naifti, durgundu, deli doluydu
görmeliydiniz annemi efendim
bir goblen işleyişi vardı ki
oturtur zamanı yanınıza
annemi izlerdiniz efendim
nesi varsa iğnesine akıtırdı
hasreti, sevgisi, yorgunluğu
nesi varsa iğnesine akıtırdı
görmeliydiniz annemi efendim
     görmeliydiniz!

bilmem kaç yaşında
-belki on sekizi, on dokuzunda
sürülmüş vatanından annem
sinesinde hasretin rüzgarları
“gençtim, çıkarıldım vatanımdan, hasretim”
             derdi
ne denirdi, haklıydı.

kaç zaman olmuş göçeli
-gene bilmem, yoktum sonuçta
bir bilinmez deryanın ortasında
tutulmuş bir delikanlıya annem
annemi zaten kabulmüş babam
“sevin oğlum, sevgi yüreğinizden sürülmeden”
                                            derdi
ne denirdi, haklıydı.

dünyaya inanmazdan önce
mutluyduk, hüznümüz yok değildi ama
daha kırk altısında annem belki
sinesinde fırtınaya döndü rüzgar
estikçe kanser ederdi insanı
annem hastalandı
“beni artık kurtar Allahım”
      derdi
ne denirdi, haklıydı.

görmeliydiniz annemi efendim
     görmeliydiniz!
kemoterapiden dökülünce saçları karşımda
bir tebessümü varken bakışında
bir vakit televizyon karşısında uyudu sanarken biz
görmeliydiniz annemi efendim 
     görmeliydiniz!
bir ölmek vardı
annem ölünce, efendim,
 hepiniz ölmeliydiniz.

Mert YILDIRIM
12/A
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Deniz SÜLÜ
10/A

ELENİ’NİN GÖZYAŞLARI

Bizans tekfuru Argilles’in Eleni adında güzeller güzeli bir 
kızı varmış. Ülkesini yağmalayan korsan Vasili’den bıkan tekfur 
korsanı durdurabilmek için damat edinmeye karar vermiş. 
Ancak Eleni’nin gönlü fakir bir çobandaymış. Eleni babasına 
“Vasili ile asla evlenmem “ demiş. Buna öfkelenen Argilles kızını 
Alanya kalesinin zindanına kapatmış.

Eleni’nin daracık hücresini Damlataş kumsalına bakan tek 
bir penceresi varmış. Çünkü Tekfur Eleni’ye Alanya’nın tüm 
güzelliklerini gösterirse onun güzellikler karşınında etkilenip, 
evliliğe razı olacağını düşünmüş. Ancak Eleni babasının 
beklediği gibi pişman olmamış. Gece gündüz gözyaşı dökmüş. 
Alanya Kalesi’nden Damlataş’a uzanan Kıraçtepe’de Eleni’nin 
gözyaşlarıyla sulanmış. Bir süre sonra bu tepede defne, nar 
ve iğde ağaçları büyümüş. O zamandan beri Alanya’da ne 
zaman yağmur yağıp da her tarafı defne kokusu sarsa Eleni’nin 
gözyaşları akla gelirmiş.

BELKIZ EFSANESİ

Aspendos adıyla bilinen Belkıs Harabeleri’nin ilginç bir 
öyküsü bulunuyor. Antonius Pius (138-164) tarihleri arasında 
inşa edilen tiyatro kadar, kentin su ihtiyacını karşılayan 
kemerlerin de öyküsü dilden dile dolaşıyor.

Romalılar döneminde kent idaresinin başında bulunan 
valinin dillere destan güzellikte bir kızı varmış. Kentin iki 
ünlü mimarı da aynı kıza aşıkmış. Vali ise kızını hangisi ile 
evlendireceğine karar vermekte güçlük çektiğinden damat 
adayını seçmek için bir yol bulmuş. Mimarları çağırıp teklifini 
iletmiş. “Hanginiz kent için yararlı ve güzel bir eser ortaya 
koyarsa kızımla o evlenecektir.” buyurmuş.

Mimarlar yoğun bir çalışma sonrasında eserlerini sunmuşlar. 
Mimarlardan birisi Belkıs’a su getiren su yollarını, kemerlerini 
inşaa edip kentin su ihtiyacını giderirken, diğeri görkemli 
Aspendos tiyatrosunu tamamlamış. Her iki muhteşem eser 
karşısında zor durumda kalan güzel kızın babası hükümdar 
bu defa, kızını hangisinin daha çok sevdiğini anlamak için bir 
başka yolu denemiş. “Her ikiniz de çok yararlı eserler yaptınız, 
bu nedenle sözümü tutmak için kızımı ortadan ikiye bölüp 
bir yarısını birinize diğer yarısını diğerinize vereceğim.” der. 
Mimarlardan biri kızın ortadan bölünmesine kıyamayarak “Ben 
vazgeçtim, kızınızı rakibime verin yeter ki ölmesin.” demiş. Baba 
da kızının ortadan bölünmesine razı gelmeyecek kadar seven 
mimarın o olduğuna inanıp kızını ona vermiş.

EFSANELERLE
        ANTALYA
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BİR BAKIŞ YETTİ

Bir bakış yetti
Ölü kalbimi diriltmeye
Göremeyince güzel yüzünü
Başladı yüreğimi delirtmeye
Pıt pıt atan kalbim
Güm güm atıyor artık
Küllerinden doğdu bu yürek 
Yangın oldu yanıyor artık
Kısa sürüyor bakışları
Ne güzel gözlerini kaçırışları
Bir saniyesi bile yetiyor
Aratmıyor yılları asırları
Karıştı hayallerim gerçeklere
Aklım takıldı yine nedenlere
Kaçacak yerim kalmadı
Kapıldım yine kederlere
Düşlerim geceleri seni
Gündüzleri gördüm gözlerini
Sessizce baktım uzaklardan
Tuttuğumu hayal ederken ellerini
Kaçabildiğin kadar kaç benden
Ben gelirim yine peşinden
Dönsen de arkana baksan
Eridim bittim hasretinden 

Necdet Fatih ONUR
12/A
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Döneminin en çok okunan, eserleri en fazla basılan, en çok sevilen ve 
büyük bir şöhret kazanmış olan romancımız Reşat Nuri Güntekin; çocukluk 
yıllarında babasının mesleği sayesinde Anadolu’nun pek çok yerinde 
yaşama fırsatı bulmuş, şaşırtıcı hafızası, sivri zekasıyla  Anadolu’daki 
izlenimlerini romanlarına uyarlamıştır.   Asıl mesleği öğretmenlik olan 
Reşat Nuri Güntekin’in işlediği karakterlerinin çoğu mücadeleci, idealist 
öğretmenlerden oluşmuştur. Örneğin Atatürk’ün en sevdiği kitabı olan 
“Çalıkuşu” romanındaki Feride, namı diğer Çalıkuşu da bu karakterlerden 
biridir. Evlenme arifesinde, nişanlısı Kamran’ın onu Sarı Çiçek lakaplı biriyle 
aldattığını öğrenen Feride Kamran’a “Kamran Beyefendi. “Sarı Çiçek” 
romanını baştan başa öğrendik. Bir daha ölünceye kadar birbirimizi görmek 
yok. Senden nefret edwiyorum.” notunu bırakır ve Kamran’ı terk eder. Artık 
tek başına kalan Feride öğretmenlik yapmaya karar verir. Anadolu’nun 
çeşitli yerlerinde öğretmenlik yapar. Öğretmenlik anılarını günlüğüne yazar. 
Günlüğünün bir sayfasında ilginç öğretmenlik anılarıyla ilgili şu sözler yer 
alır.

“Geldiğimin ertesi sabahı derse başlamıştım. Bu ilk gün, hayatımın 
en unutulmaz bir günü olarak yaşayacaktım. Maarif müdürünün, büyük 
fedakarlıklarla yenileştirdiği dershaneyi şimdi, sabahleyin, daha iyi gördüm. 
Burası herhalde eski bir ahır olacaktı. Yalnız, altına tahta döşemişler, 
pencerelerini genişleterek cam, çerçeve taktırmışlardı. Ocak bacaları gibi 
kapkara görünen duvar kaplamalarında tepe aşağı takılmış bir harita 
ile bir iskelet levhası, bir çiftlik ve bir yılan resmi sarkıyordu. Bunlar da 
herhalde yeni ders aletleri olacaktı. Dershanenin bahçe tarafındaki duvarın 
dibinde -ahir zamanından kalma- bir hayvan yemliği vardI ki kaldırmaya 
lüzum görmemişler, üstüne bir tahta kapak çakarak bir nevi dolap haline 
getirmişlerdi. Çocuklar yemeklerini, kitaplarını, mektebe yakılmak için 
kırlardan getirdikleri çalı çırpıyı buraya saklarmış. Hatice Hanım bu dolabın 
başka bir vazifesi olduğunu da söyledi. Öteden beri, dayakla uslanmayan 
yaramazları bunun içine hapsederek adam edermiş. Muhtarın Vehbi isminde 
bir küçük oğlu varmış ki hemen bütün zamanını bu sandığın içinde geçirirmiş. 
Bu çocuk bir yaramazlık yaptığı zaman kendiliğinden dolaba girer, tabuttaki 
cenaze gibi sırtüstü yatar ve yine kendi eliyle kapağı kaparmış. Ben, hayretle:

-Muhtar Efendi buna bir şey demiyor mu?  diye sordum.

Hatice Hanım, başını salladı:

-Muhtar, memnun oluyor. Aferin sana Hatice Hanım. İyi ki aklıma 
getirdin. Bizim evde bir dolap var.

İnşallah, hınzırı yaramazlık ettiği zaman ben de onun içine kapatayım, 
diyor.

-Güzel terbiye usulü! Mektepte erkek çocuk da var mı?

-E, var, iki  üç tane. Büyücekleri Garipler köyündeki erkek mektebine 
gönderiyoruz.

-Garipler Köyü nerede?

-Şu karşıdaki ağaran kayaların ardında.

-Yazık değil mi çocuklara, karda, kışta oraya kadar nasıl gidip geliyorlar?

-Onlar yola alışıktır, çamursuz havalarda bir saate bile kalmadan 
giderler. Sadece yağmurlu, çamurlu, karlı havalarda biraz zorluk çekiyorlar.

-Peki, niçin onları da burada okutmuyoruz?

-Kadın erkek bir arada okur mu?

-Onları erkekten mi sayacağız?

-Elbette kızım, on ikişer, on üçer yaşında koca delikanlılar.

Hatice Hanım, biraz durdu, dilinin altında bir şey vardı ki söylemeye 
çekiniyordu. Nihayet cesaret etti.

-Hele şimdi hiç caiz olmaz!

-Neden?

-Sen pek gencecik bir hocanımsın da ondan, kızım.

İstanbul’da, bir “horozdan kaçan namuslu kadın” tabiri vardı. Bizim 
Hatice Hanım, tam o cinsten birinsan olacaktı. Cevap vermeye lüzum 
görmeyerek başka şeylerle meşgul oldum.”

Bu roman o kadar sürükleyici ki Atatürk Kurtuluş Savaşı sırasında 
attan düştüğünde yaralı olarak dinlenirken bu romanı okumuş ve Reşat 
Nuri Güntekin ile bir sohbetinde ona “Çok ağrım vardı. Senin Çalıkuşu’nu 
okurken ağrım sızım hafifledi.” demiş. Nitekim konusu bir baba ile kızının 
acıklı hikayesi olan  “Acımak“ romanı da sürükleyici, aynı zamanda karakteri 
Zehra da nitelikli, idealist, disiplinli bir öğretmen.

Çalıkuşu ve Acımak demişken ikisinin başka bir ortak özelliği ise 
karakterlerinin günlük kullanması.  Reşat Nuri Güntekin ikisinde de günlükten 
yararlanmış. Çalıkuşu romanında Feride, Acımak romanında Zehra’nın 
babası Mürşit Efendi yaşadıklarını günlüklerine yazan karakterlerdir.  Bence 
romanların sürükleyici olmasında karakterlerinin günlük tutmalarının 
büyük rolü var. Çünkü karakterlerin ne yaşadığını, neler düşünüp hissettiğini 
karakterin ağzından daha iyi anlıyor  ve okudukça merak ediyoruz. Reşat 
Nuri Güntekin’in çoğu romanında karakterlerin günlük tutması gibi güzel 
alışkanlıklarının yanı sıra sanatla uğraşanları da var. Sanatla uğraşan 
karakterlerine “Dudaktan Kalbe“ romanındaki Hüseyin Kenan’ı örnek 
verebiliriz. Lamia ile Hüseyin Kenan‘ın sıra dışı aşk hikayesinin konu alındığı 
“Dudaktan Kalbe” romanındaki  Hüseyin Kenan sanatla uğraşan;  keman, 
piyano çalan bir karakter. Bu özelliklerinin  yanı sıra Reşat Nuri Güntekin 
gibi nazik, kibar bir karakterdir. Reşat Nuri Güntekin o kadar  ince düşünceli 
ve naif biriymiş ki uzaktaki halası vefat edince ona kalan mirası halam 
benim elimden  bir kahve bile içmedi ben onun için ne yapabildim ki diye 
düşünerek kabul etmemiştir. Kitabını basanlardan çok az bir para alır, ona 
borcu olan  dükkanların  önünden rahatsız olmasınlar diye  geçmezmiş. 
Eşi Hadiye Hanım’ın bir röportajında dediğine göre Reşat Nuri Güntekin 
karşısındaki  insanı  üzmekten çekinir bu yüzden 
çoğu kez hakkını savunmayı bilmezmiş. Reşat 
Nuri Güntekin‘in bir başka okuduğum romanı ise 
“Yaprak Dökümü”dür. Bu romanında Ali Rıza Bey 
ve ailesinin hüzünlü hikayesini anlatmaktadır. 
Bu roman bence insanı aile konusunda çok farklı 
yerlere  götürüyor, başka açılardan bakmamızı 
sağlıyor. Kısacası Reşat Nuri Güntekin sade ama 
kıvrak üslubu, sıcak ve cana yakın ifadeleriyle çok 
farklı konulara değinerek birçok kişiyi etkileyen 
başarılı romanlar yazmıştır. Prof. Dr. Birol Emil’in 
de dediği gibi Türkiye’de okuma yazma bilen 
değişik sosyal grupların ve kültür çevrelerinin 
“Roman Okuyucusu” sıfatıyla üzerinde 
birleştikleri tek romancımızdır.

Ayşe KURT
11/C

ATATÜRK’ÜN EN SEVDİĞİ ROMANIN YAZARI
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HAYAT GİDİYOR İKEN

Ay çıkmış şimdiden, 
Güneş doğmamış yeniden, 
Gönül gözü açıkta kalmış, 
Karanlıkta yanar iken.       
Bir umut kırıntısı çıkmış yola,
Gelmiş de geçmiş bizi,
Bizi görmez işitmez olmuş aniden.
Güvercinler uçmuş yürekten, 
Ne haber, ne var iken.
Yokluk içinde seyr-ü sefa,
Sefa içinde yokluk iken.
Biz ne derde düşmüşüz ki,
Bir güvercin dahi kalmamışken,
Ne habercimiz ne de haberimiz kalmış iken.

Beyza Emel ALTUNSARAY
10/C
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Filozoflar, bir dilden fazla konuşmak, bir hayat fazla 
yaşamak demek olduğunu söylüyorlar. Günümüz dünyasında, 
‘İş sahibi olmak için İngilizce şart!’ diye kalıplaşmış bir söz 
var. Şüphesiz ki, doğru, çünkü küreselleşen dünyada İngilizce 
bilmek önemli. Fakat bir gerçek daha var. İngilizce yanında 
başka bir dil bilmeniz size daha farklı olanaklar veriyor. Son 
yıllarda Rusya’nın dünyaya açılış süreciyle Rus-Türk ilişkilerinin 
dinamik bir şekilde gelişmesi sonucu Rusça Türkler için cazip 
bir dil haline geldi.

“Neden Rusça?” sorusuna cevap verebilmek için ön 
yargılarınızı kenara bırakıp şunlara odaklanmanızda fayda var:

1. RUSÇA GENİŞ COĞRAFYADA KONUŞULAN BİR DİLDİR

Rusça, konuşan kişi adeti açısından dünya çapında 4. en 
yaygın dil (Çince, İngilizce ve İspanyolca’dan sonra). Birleşmiş 
Milletler’in 6 resmi dilinden biri. Rusça, bütün eski SSCB 
coğrafyasında, ABD, Kanada, İsrail, Almanya, Polonya’da, 
ve hatta Türkiye’yi de dahil edersek toplam 260 milyon kişi 
tarafından konuşulan bir dil. Rusya’da Rusça konuşanların 
sayısı 130 milyon, 110 milyon kişi için anadil. Nereye giderseniz 
gidin bütün kıtalarda Rusça konuşanlara rastlayabilirsiniz.

2. RUSÇA İŞ HAYATINDA BİR GEREKLİLİK ARTIK

Rusya ve Türkiye’nin iki komşu ülkesi olması, ticari ve sosyal 
ilişkilerinin gelişmesine yol açmıştır. Günümüzde özellikle 
inşaat sektöründe ve mimarlık alanında uğraşanlar, Rusya ile 
çalışan inşaat mühendisleri, iş adamları, devamlı iş gezilerine 
çıkan üst düzey yetkililer; Türkiye’de ise özellikle turizm ve 
tekstil sektörlerinde çalışan ve çalışmak isteyenler için Rusça 
bilmek bir gereklilik haline geldi. Birçok uluslararası şirkette 
Rusça’ya hakim olan kişiler, işe alım ve yerleşme süreçlerinde 
bir adım daha önde tercih edilmektedir.

3. DÜNYACA ÜNLÜ EDEBİYATIN DİLİ RUSÇA

Avrupa kültürlerinde olduğu gibi Doğu kültürlerinde de izler 
bırakan Rus edebiyatı çok güçlü. Dostoyevski, Tolstoy, Puşkin 
ve Çekov’un eserlerini kendi dilleriyle anlayabilmek bambaşka 
bir duygu.

4. GÖRÜLMEYE DEĞER BİR ÜLKENİN DİLİ

Rusya’nın zengin tarihsel yönü ve köklü kültürel mirası, 
turistler tarafından çok ilgi görüyor. Rusya’ya yolculuk yaptığınız 
süre içerisinde Ruslarla rahat kontağa geçmenin sırlarından 
biri, yabancı birisi olarak sizden Rusça duymaları olacaktır. 
Markette, taksi, kafe ve restoranlarda İngilizce konuşmak ya da 
jestlerle birşeyler göstermek yerine ‘dobriy véçir’ (iyi akşamlar) 
ve ‘spasíba’ (teşekkürler) gibi en basit Rusça kelimelerini 
kullanırsanız Rusların gönlünü alırsınız.

5. TAHMİN EDİLDİĞİ KADAR ZOR OLMAYAN BİR DİL

Rusça’yı öğrenmek diğer dilleri öğrenmek kadar hem 
zor hem de kolay. Rusça Doğu Slav dilleri grubuna girer. 
Türkler, Rusça’da Kiril alfabesi kullanıldığı için öğrenmenin 
çok zor olduğu yönünde ön yargıya 
düşüyorlar. Ayrıca Rusça gramer 
yapısı Türkçe’ninkinden çok farklı 
olduğu görülünce hepten ümitsizliğe 
kapılıyorlar. Tabii ki, Rusça’nın kilit 
noktaları var, fakat pes edecek kadar 
zor değil. Kiril alfabesi bir derste 
kolay öğrenilebilinir. Gramere de 
önem verilip temel kuralları üzerinde 
çalıştıktan sonra Rusça öğrenmek artık 
zevkli bir hale gelmekte.

Yeliz Sude KESKİN
9/D

NEDEN RUSÇA ÖĞRENMELİYİZ?
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DERTLER Kİ HİÇ BİTMEYECEK

O dertler ki hiç bitmeyecek,
Bitmeyecek ki her seferinde tekrar ayağa kalkmak için harcadığımız gücü her defasında 
arttıralım ve kendimizde bu gücü bularak gökyüzüne yükselelim diye.
O dertler ki hiç bitmeyecek,
Ne kadar büyüsen de yaş alsan da,
Hatta geri küçülsen bile izleriyle var olmaya devam edecekler.
O dertler ki hiç bitmeyecek,
Geriye dönüp baktığında her seferinde uğruna üzüldüklerine karşı kahkaha atıp gülüp 
geçsen bile.
O kahkahanın gülüşün içindeki acıyı sadece seni sevenler bilecek,
Yalnızca seni yürekten sevenler.
Ya da önüne dizilmiş bu dertler yüreğini dağlayarak gülümsemene acı bir tat bırakacak.
Unutsan da onlar hep gelecek ve sen hep gülümseyip iyi ki deyip her şeyi ile anlayacaksın
Bu sefer maviliğin arasından güneş kılığında gülümseyerek karşılayacaklar, o dertler.
Bizi güneşin ateşinde kavurarak maviliğiyle süsleyerek en çok da gülümseyerek.

Beyza Emel ALTUNSARAY
10/C



Mayıs 2018 - Sayı: 1 —  Levent Aydın Anadolu Lisesi Kültür- Edebiyat- Sanat Dergisi — Lâl

16

GÜLMEYECEK Mİ GÖZLERİN?

Tutsam elinden yürüsem.
Seninle ağlayıp gülsem.
Kalbinde kaybolup gitsem.
Gülmeyecek mi gözlerin?

Alsam başımı gitsem.
Gurbet ellerde ölsem.
Aşkınla yanıp bitsem.
Gülmeyecek mi gözlerin?

Hasretin dağlar kalbimi.
Dağlarsa yüce ebedi.
Rüzgar aldı gitti beni.
Gülmeyecek mi gözlerin?

Aşkın sonu bilinmez.
Sevda ölmekle bitmez.
Kalbimde adın silinmez.
Gülmeyecek mi gözlerin?

Fatih oğlan yanar sensiz .
Feryat eden dağlar sessiz.
Gökyüzü ağlar sebepsiz.
Gülmeyecek mi gözlerin?

Necdet Fatih ONUR
12/A
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İNAN Kİ HER ŞEYİ
İnan ki her şeyi anlatamıyorum.
Bir haykırış
Suretime bürünüp kalemimden dökülürken,
Yalnız hayalin şevke vururken düşlerimde
Ve gerçekleri geçerken azametle
İnan ki her şeyi yazamıyorum.

Susuyorum sessiz düşler
Susuyorum sessiz evler 
Susuyorum boyun eğmiş çocuklar gibi
Ve yalnızlık harap ederken ruhumu
Hırpalarken bedenimi, soğuk cümlelere sarıp atarken köşeye
Gece daha ahval bir hale bürünürken,
Senin hasretinle yanarken gözlerim
Bir dermanı uzak çaresizliği karşısında 
sükûnetle çekilip 
Sarılıp yıldızsız geceye
Dağlanırken ruhum kor alevlerle
İnan bana susuyorum
Ve bu suskunluk öyle ki
Yüreğimden söküp atamıyorum.

Semanur Nimet 
DALKIRAN
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“İnsan susarak da bir şeyler 
söyleyebilir.”

“Korkuyoruz, düşünmekten ve 
sevmekten korkuyoruz, insan 

olmaktan korkuyoruz.”

“16. Yüzyıl ikinci yarısında Osmanlılar, 
her şeyde en ileriye sahip oldukları 

düşüncesine vardılar. Artık değişmek 
değil,  muhafaza etmek kaygısına 

düştüler.”

“Her zaman en korkulan kişiler, 
soru soran kişilerdir. Sorulara 

cevap vermek o kadar sakıncalı 
değildir. Tek bir soru bin 

cevaptan daha güçlü olabilir.”

“Mutluluk dakikalarının peşinden 
koş, kendini sevmek, sevilmek 

için çalış! Dünyadaki  tek gerçek 
bu. Gerisi anlamsız.”

“Gönülden istek olunca ıraklar 
yakındır. Yolları bitmez gösteren 

isteksizliktir.”

“Eğriliğin en yüksek derecesi, 
doğru olmayıp doğru 

görünmektir.”

“Kıyametler koparmak neydi ey 
bülbül, nedir derdin?” 

KÜTÜPHANEMİZDEN...
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Levent Aydın Anadolu Lisesini güçlü kılan temel 
özelliklerinden biri de zengin bir içeriğe ve sayıya sahip 
kütüphanesidir. Türk düşünce hayatının büyük ismi, fikir 
adamı, mütefekkir CEMİL MERİÇ adını kütüphanemize 
vermek  bize gurur veriyor. Öğrencilerin teneffüslerde ve 
öğle aralarında doldurduğu, neşelendirdiği soylu, huzur dolu 
bir mekandır orası. Öğrenciler iki hafta süre ile ödünç kitap 
alabilmektedirler. Öğrencilerin ve öğretmenlerin talebi ile yeni 
yayınlar okul idaresinin liderliği ve okul aile birliğinin desteği 
ile kütüphanemize kazandırılmaktadır. Kütüphanemiz 5365 
kitap sayısı ile liseler arasında en zengin kitap çeşidine sahip 
okul kütüphanesi olarak bilinmektedir. Bilim ve Teknik dergisi 
süreli yayın olarak her ay öğrencilerimize ulaşmaktadır. 
Edebiyattan  bilime, tarihten sanata, yabancı dilden hobilere 
uzanan bir yelpazedeki kitap zenginliğimizle öğrencilerimize 
okuma keyfi yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Emine Özdamgacı; kütüphanemizin memuru, 
öğrencilerimizin ablası. Öğrencileri dinler, onlara seviyelerine, 
durumlarına, haletiruhiyelerine göre kitap önerilerinde 
bulunur. Onlardan kitap analizlerini, eleştirilerini, beğenilerini 
alır. Okulun en biyofilinden kitap okuma alışkanlığının henüz 

ilk basamaklarında olan  öğrencisine kadar herkesle yakından 
ilgilenir. Sevgi ve emekle yükselen Cemil Meriç Kütüphanesi 
okulun kalbidir; azim, mükemmellik ve disiplin ilkelerini 
kendine şiar edinen öğrencilerinin güneşidir, ışığıdır. Bizim 
Babil Kulemiz, İskenderiyemizdir. Cemil Meriç Kütüphanesi.

Şükrü ÖZCAN
Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretmeni

 KÜTÜPHANEMİZ
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14 Mart..Yok , tıp bayramından bahsetmeyeceğim... Aynı 
zamanda uluslararası Pi  günü 14 Mart... Üçüncü ayın on 
dördüncü günü; “3,14”   , Pi günü olarak biliniyor. Nedir ki bu 
sayıyı bu kadar özel yapan?  Matematikçilerin Pi’si sanmayın 
sadece, biz fizikçilerin de vazgeçilmezlerindendir zira...Gelin 
biraz muhabbet edelim bu konuda ama önce Galileo’ya kulak 
verelim.

“… Evren her an gözlemlerimize açıktır  ama onun dilini ve 
bu dilin yazıldığı harfleri öğrenmeden kavramadan anlaşılamaz.  
Evren matematik diliyle yazılmıştır;  harfleri üçgenler, daireler 
ve diğer geometrik biçimlerdir. Bunlar olmadan tek sözcüğü 
bile anlaşılamaz ancak karanlık bir labirentte dolanılır. “

   Burada sayılan şekillerden “daire” en önemlisi çünkü içinde 
evrenin sırlarından biri var. Daire dediğimiz geometrik şeklin 
çevresini, çapına böldüğünüzde ortaya bir kesir çıkıyor. Ama 
bu öyle basit bir kesir değil, çünkü sonu yok. Bir yerden sonra 
kendini tekrarlamıyor. Sonsuza kadar gidiyor. Bilgisayarlar 
durmadan hesaplıyorlar. Bildiğim kadarıyla 1.4 trilyon 
basamağa yaklaşıldı. İnsanlar hâlâ kendini tekrarlamasını 
bekliyorlar  ama öyle görünüyor ki Pi sayısı sonsuza uzanıyor. 
Bilgisayar çıkmadan önce insan eliyle yanlışsız en fazla 507 
basamağa kadar bulunabilmiş.  Matematikçilerin bununla 
ilgili çalışmaları ayrı bir hikayedir ,bu yazının sınırlarını aşar. 
Ama devam ediyoruz. Sizi şaşırtacak şeyler var daha: Yazının 
sonunda bir videonun linki var. Person Of İnterest  dizisinden 
bir sahne aslında. İzlemenizi öneririm ama anlatayım 
içeriğini:  Öğretmen tahtaya Pi sayısının başlangıcını yazıyor. 
Öğrencilerden biri “bunu nasıl kullanırız?”  deyince  de anlatıyor:  
“Bu ondalık dizinin içinde her türlü sayı var. Doğum tarihiniz,  

dolap kilidinizin kombinasyonu, sosyal güvenlik numaranız…
Hepsi bunun içinde bir yerlerde…Ve bu ondalıkları harfe 
dönüştürürseniz var olmuş tüm sözcükleri elde edersiniz. 
Bebekken söylediğiniz  ilk hece, son aşık olduğunuz kişinin 
adı, başından sonuna tüm hayat hikayeniz. Söylediğimiz ya 
da yaptığımız her şey, dünyanın sınırsız olanakları, bu basit 
çemberin içinde bulunuyor. Şimdi bu bilginin ne işe yaradığı 
size kalmış.”

 İsterseniz şimdi öğretmenin söylediklerinden tarih kısmını 
bizzat deneyebilirsiniz. Yine yazının sonuna koyduğum ikinci 
linkten karşınıza çıkan  ortadaki  boşluğa bir tarih yazın. 
Doğum tarihiniz, evlilik yıl dönümünüz ... Ne olursa. Örneğin 
Pi gününün tarihini  “031418” şeklinde yazın. Yazın ve ‘’enter’’a 
basın. Program size yazdığınız tarihin Pi sayısı içindeki yerini 
gösterecek. Bakın bakalım doğum gününüz Pi sayısının neresine 
gizlenmiş. Daha sonar dilerseniz 
istediğiniz sayı kombinasyonunu 
deneyin. Göreceksiniz hepsi bu 
sayının içinde. Şaşırtıcı değil mi?  Sihir 
gibi. Aşk şiiri gibi ..:

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=nWL6EixyV9o

http://www.mypiday.com/

pi sayısını daha çok merak edenler 
“Pİ Çoşkusu” - Tübitak Yayınları 
kitabından ulaşabilirler. 

3,14

Aliye AYDINCI
Fizik Öğretmeni
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GÜL
Bütün bahçeler sende toplanmış, gül müsün nesin?

Hafız

Adını çoktan unuttun yüzün aklımda
Ve bu şiiri neden sana adadığımı bilmiyorum
Ama her güzellik nasılsa kendi adını bulur
Bunun için ben Gül dedim sana..

Ahmet ERHAN

Seni düşündükçe
Gül dikiyorum elimin değdiği yere
Atlara su veriyorum
Daha bir seviyorum dağları.

İlhan BERK

Ey ruh şu haziranı eve çağırsan
aşk gibi bir mevsim bulsak onda
aşk ile söz alsak da bir gör
aşkın kapısı bu cümleden açılsa!
Gül gibi haziran yetiştirirdik birbirimize.

Haydar ERGÜLEN

Gül kokuları çocukların kaburga kırıklarından geliyor
acıyı ve insanlığı çocuklar
böyle dayanılmaz kıldılar ve yeni suları
onların bilgileri getirdi

Cahit ZARİFOĞLU

Bakmaz mısın Karac’oğlan halına
Garip bülbül konmuş gülün dalına
Kadrin bilmeyenler alın eline
Onun için eğri biter menevşe

KARAC’OĞLAN

Gülün tam ortasında ağlıyorum
her akşam sokak ortasında öldükçe 
önümü arkamı bilmiyorum
azaldığını duyup karanlıkta
beni ayakta tutan gözlerinin

Cemal SÜREYA

Gül biraz bunca keder bunca gözyaşı bitsin
Gül biraz, şu gökkubbe kahkahanı işitsin
Her gidenin ardından koşmaya değmez hayat
Gelecekleri bekle, gidecek varsın gitsin

Ümit Yaşar OĞUZCAN

Saçlarına kan gülleri takayım
Bir o yana
Bir bu yana

Ahmed ARİF

Bağrıma bir gül tünemiştir
İsmet ÖZEL

Yeter gel artık yeter
Karanfiller açtı gel
Kış bahçesinde güller
Beyaz güller açtı gel!

Ümit Yaşar OĞUZCAN

Öyleyse dostlar bırakın bu yalnızlıkları
Bu umutsuzlukları bırakın kardeşler
Göreceksiniz nasıl
Güller güller güller dolusu
Nasıl gül kokacağız birlikte
Amansız, acımasız kokacağız
Dayanılmaz kokacağız nefes nefese

Edip CANSEVER

Mert YILDIRIM
12/A
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1931’de Dersim’in Erzincan’a bağlı bir köyünde doğdu 
Cemalettin Seber ya da nam-ı diğer Cemal Süreya. Öyle bir 
doğumdu ki bu, çalkantılarıyla geldi Tunceli Ovasına ve bu 
çalkantının rüzgarı olsa gerek, ailesiyle daha ana kucağındayken 
Bilecik’e gönderildiler .

İşte yavaş yavaş bir şair oluşturuyordu hayat. Aile Bilecik’e 
göçeli beş altı sene olmuştu ki, acıyla yoğrulmuş anne Gülbeyaz 
Sebar, daha fazla dayanamadı yeryüzüne ve acılara  veda etti. 
Arkasında, 

   “Annem çok küçükken öldü
    Beni öp sonra doğur beni.”
diyecek olan Cemalettin’i bıraktı.

Eşinin ani ölümü ardından baba Hüseyin Seber,  çoluk 
çocuk tek başına kalmasın diye Esma Hanım’la evlendi. Ki bu da 
Cemalettin’i etkileyecekti. Üvey annesinden çok dayak yedi. En son 
dayanamamış ve evden İstanbul’daki yakınlarının yanına gitmiştir. 
Ancak baba Hüseyin Seber, evlat hasretinden oğlunun peşinden 
gider ve oğlunu bulduktan sonra işlerinin aksaması sebebiyle 
gerisin geri Bilecik’e döner. Tabi bu durum da etkiler Cemalettini; 

           Şelaleye
              düşmüştür
                  zeytinin dali;
              Celaliyim
            Celalisin
          Celali

Yaprak gibi savruldu Cemalettin. Okudu, kendini geliştirdi.  
Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdi. O sıralar en iyi topçulardan birisiydi 
belki de okulun. Neredeyse her maç en az bir gol atardı ama onun 
gönlü hep edebiyattaydı. 

Lise hayatı bitince Ankara macerası başladı. Ankara Sosyal 
Bilgiler Fakültesi ya da Mülkiye. Mülkiye çok şey kattı Cemalettin’e 
fakat bazı şeyleri de götürdü, soyadı gibi. “Elma” şiirinde ilan 
ediyor Cemalettin soyadından bir harf attığını. Nedeni ise, 
kendi anlatımına göre, arkadaşıyla bir telefon numarası üzerine 
girdiği iddiayı kaybetmesidir. Söz konusu telefon numarası, 
Üvercinka’nın... Cemal Süreya, “O zamanlar çok güvenirdim 
belleğime. Telefon numaralarını hiç kaydetmezdim. Belki de 
kaydetmediğim için aklımda kalırdı. Ona dedim ki, eğer bu numara 
yanlış ise ismimden bir harf atarım. Kaybedince, ismimde bir harf 
aradım, iki tane olandan birini atmak uygun geldi.” der.

Mülkiye ondan soyadının bir harfini kaybettirdiği gibi ilk şiiri 
olan “Şarkısı Beyaz”ı da kazandırdı. Bu şiirin öyküsünü Cemal 
Süreya şöyle anlatır:

“Herkes bende çok şiir olduğu sanısındaydı. Oysa ben 
umudumu,  bitireceğim tek ve ilk şiire bağlamıştım. Bir tane 
kotarsam, ardı gelir diyordum. Sonunda dayanamadım, 
üstelemeler karşısında eksik bir çalışmamı bu kez hızlı bir elden 
geçirme işleminden sonra Mülkiye’ye verdim: Şarkısı-Beyaz”

Ayıcılar geçti, affedilmemiş insanlar geçti
Şehirler taş yürekliydi Şarkısı-beyaz
İnsanların büyük rüyaları vardı

İnsanlar bir ölümle öldüler ki
Sevgiler arasında şaşırıp
Bir unuttular ki deme gitsin.
Ben olanca kuvvetimle
Halatlara asılıyorum nafile
Ben ayrı düşmüşüm bir kere
Ayrı düşmüşüm insanlardan.
Bu yıldız tutmaz mavilikte
Ne deniz ne köpük kar eder bana.
Arada bir ağlamak için
Onu kocaman ellerimle sevdim.
Ölüm daha saçlarına gelmemişti Şarkısı-beyaz
Saçlarını koynumda saklıyorum
Arada bir ağlamak için.

Ankara’da da geliştirdi kendisini; okudu, yazdı. Takma adlarla 
yazılarını yayımladı ancak o dönem edebiyatın karın doyurmadığını 
bildiğinden Maliye Bakanlığında müfettişliğe girdi.

Daha sonra tayini gereği yolu İstanbul’a düştü ve bir daha o 
raydan çıkamadı. İşte her türlü büyü burada başlıyordu. Tomris’le 
burada tanıştı,, burada aşık oldu ona, burada yazdı ona en güzel 
aşk şiirlerini. Yakınları Tomris ile Cemal’in arasında yaşanan bir 
olayı şöyle anlattı: “Her akşam işten şıp diye eve damlıyordu Cemal 
Süreya. Bir gün Tomris Uyar, “Biraz da dolaş, arkadaşlarınla buluş.” 
dedi. Ertesi gün geç geldi Cemal Süreya, daha ertesi gün de, hep 
geç geldi. Bu akşamlardan birinde, örtü silkelemek için pencereyi 
açan Tomris, apartmanın girişinde oturan Cemal’i gördü ve gerçek 
ortaya çıktı. Her akşam iş çıkışı eve geliyor ama aşağıda oturup 
‘gecikiyordu’ Cemal Süreya.” 

Maliyede dönemine göre ortalama bir maaş alan Cemalettin 
edebiyat tutkusundan vazgeçmedi. Önce 1958’de Üvercinka 
kitabını çıkardı ve Yeditepe armağanını kazandı. İşte Cemal’in 
adının duyulması böyle oldu. Önce Papirüs, ardından Göçebe, Beni 
Öp Sonra Doğur Beni, Sevda Sözleri derken İkinci Yeni’nin öncülü 
ve edebiyatın devi oldu Süreya. İkinci Yeni anlayışını barındıran 
şairlerin bulunduğu Papirüs adlı dergi çıkarılma sürecinde yaşanan 
pek çok ekonomik sıkıntı olmuştur. Bunlardan ilki şudur: “ Cemal 
Süreya yanına Ülkü Tamer’i alarak dergiyi İstanbul’da çıkarmaya 
karar verir. Ülkü Tamer derginin, tasarımından, kapağından 
sorumludur. Dergiyi hazırlamak için Cağaloğlu’ndaki hanların 
birinde küçük bir oda bile tutarlar ancak derginin yayımlanabilmesi 
için 1500 lira gerekmektedir. Ülkü Tamer ile Cemal Süreya’nın 
cebindeki toplam para ise 500 lira civarındadır. Günlerden bir 
gün Cemal Süreya’nın yakın arkadaşı Edip (Cansever) gelir. Edip 
Cansever şair olmasının yanında aynı zamanda Kapalı Çarşı’da 
antika eşya alıp satan bir dükkan işletmektedir. Gözü yerdeki 
küçük halıya takılır ve ekler; “ Siz bu halıya basıyor musunuz? 
Fena bir şeye benzemiyor, ortağıma göndereyim bir baksın.”. 
Biraz sonra Edip Cansever’in ortağı Jack çıkagelir. Halıyı alır gider 
ve akşamüstü elemanlarından birisiyle 2000 lira yollar ve halının 
parasını verir, dergi basılır...”.

Sonra 1982’de emekli olduğu işinden sonra kendini bütünüyle 
edebiyata verdi. Denemeler, söyleşiler derken 9 Ocak 1990’da vefat 
etti Cemalettin ya da nam-ı diğer Cemal Süreya. 

CEMAL SÜREYA
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FOTOĞRAF
Durakta üç kişi 
Adam kadın ve çocuk 

Adamın elleri ceplerinde 
Kadın çocuğun elini tutmuş 

Adam hüzünlü 
Hüzünlü şarkılar gibi hüzünlü 

Kadın güzel 
Güzel anılar gibi güzel 

Çocuk 
Güzel anılar gibi hüzünlü 
Hüzünlü şarkılar gibi güzel

BİLİYORUM SANA GİDEN YOLLAR KAPALI

Biliyorum sana giden yollar kapalı
Üstelik sen de hiç bir zaman sevmedin beni

Ne kadar yakından ve arada uçurum;
İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi

Uyandım uyandım, hep seni düşündüm

BİR ÇİÇEK
Bir çiçek duruyordu, orda, bir yerde, 
Bir yanlışı düzeltircesine açmış; 
Gelmiş ta ağzımın kenarında 
Konuşur durur. 

Bir gemi bembeyaz teniyle açıklarda, 
Güverteleri uçtan uca orman; 
Aldım çiçeğimi şurama bastım, 
Bastım ki yalnızlığımmış. 

UZAT SAÇLARINI FRİGYA

Uzat saçlarını Frigya, 
Yarimsen,
Yurdumsan;
Söz ver Anadolu.

Sude HEKİM
12/A
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İlk ilahi emrin “oku!” olduğuna inanan bir toplum okumadan 
bu kadar nasıl uzaklaştırılmıştır? Anne babalar ve eğitimciler 
olarak bu konuda sorumluluklarımız nelerdir? Yoksa toplumsal 
yaşayışımızda okuma gibi bir derdimiz yok mu?

Okuyanlarımız da alfabeyi sökmenin sevinciyle okuyan 
çocuklar gibi sorgulamadan uzak, zamanı amaçsızca öğütme 
derdinde mi? 

“Kitap fiyatları çok pahalı, istememize rağmen alıp 
okuyamıyoruz.” “Bütün gün çalışıyorum, okumaya vaktim 
olmuyor.” “Çevremde böyle bir alışkanlık görmedim, bundan 
dolayı okuyamıyorum.” gibi neden/ bahane karışımı cümlelerle 
karşılaşırız.

 Bu cevaplar, tamamen yabana atılır türden de değildir. 
Bunlar birer etkendir ancak birer bahane niteliğindedir. 

Evet ülkemiz şartlarında ekonomik sıkıntıları var 
insanlarımızın, gençlerimizin. Öncelikle giderilmesi gereken 
ihtiyaçlar farklı olunca yayınlara ayrılan bütçemiz gözümüzde 
büyüyor. Bu konuda hızla yenilenen ve geliştirilen okul ve 
şehir kütüphaneleri can simidimiz olmalı. Simitle yetinmek 
istemeyip okuduğum kitap etiyle kemiğiyle benim olmalı 
diyorsak haklıyız.  O halde etten kemikten uzak bir okumaya 
alışmalıyız derim.

Alışmak konusunda bahanemizde haklı olabiliriz. Çoğumuz 
görmedik ailelerimizde böyle alışkanlıklar. Karşı çıkan 
elimizden kitabı alıp kafamıza çarpma eyleminde bulunan bir 
ailemiz olmaması bile bir güzellik. 

Zamanının olmadığını söyleyenler televizyon, bilgisayar, 
telefon başında geçirdiği zamanla kitapla baş başa geçirdiği 
zamanı karşılaştırırsa zamansızlık şikâyeti de boşlukta gezen 

bir balona dönmez mi?   

Okumak, araştırmak, karşılaştırmak, sorgulamak… Kafayı 
çatlatırcasına sorgulamak gereği var.

Değerler eğitiminden söz eder olduk. Değerleri ne ara 
kaybettik. İyi ile kötüyü ayırt edebilen eğitimden ne ara 
uzaklaştık? Bugün unuttuğumuz birçok değer; şeref, dürüstlük, 
takdir etme, fedakârlık, cesaret ne oldu da evrenimizden 
sıvışmaya başladı? Egoizm, ben düşüncesi, kişisel konfor ve 
çıkardan başka bir şey düşünemez hale ne zaman geldik?

Bu durum okumadan uzaklaşıp kulaktan dolma bilgilerle 
yetinmemizden, sorgulamadan yaşama alışkanlığımızdan 
kaynaklanmış olabilir mi?

NELER Mİ OKUMALIYIZ?

Soluğumuzu kesebilecek ya da hızlandıracak dostlar 
olan eserlere gereksinim duyarız. Onlar yalnız olmadığımızı, 
yolun kendisinin de bir hana dönüşebileceğini fısıldar.  Bazen 
düşünme yetimize ait sınırların ötesine ulaşan bazen çözümün 
çok yakınımızda olduğunu hatırlatan eserler ufkumuzu açacak 
niteliğe sahiplerdir. Bize ayna tutmayı başaran her eser, 
kavranamaz ve tüketilemez bir görüntü sunar. Onda sonsuzluğu, 
onda evreni, onda insan olmanın sırlarını keşfederiz.

NEDEN Mİ OKUMALIYIZ?

Bu konuda öncelikle okuma materyallerini üretenlerin 
(yazar ve düşünürlerin) bu konuda söylediklerine ya da 
yazdıklarına bakalım. Ardından birkaç görüş ekleyelim.

1-Sıkıntımızı unutmak, donuk hayatımıza biraz renk, 
biraz ışık vermek, daracık dünyamızda bulamadığımız şeyleri 
yaşamak için (Suut Kemal Yetkin)

OKU Kİ AMAÇSIZ ÖĞÜTÜLMESİN ZAMAN
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2- Varlığımızın darlığından kurtulmak, yaşayamadığımız 
yaşamları yaşamak, genişlemek, enginleşmek, ömrümüzü 
uzatmak için (Suut Kemal Yetkin)

3-Dünyalarının sınırlarını genişleterek, insanların daha iyi 
bir yaşam için verdiği mücadelenin önemini, büyüklüğünü 
anlamak için ( Maksim Gorki)

4-İnsanları kabalıktan, düzeysizlikten insancıllığa 
yükselttikleri için (M. Gorki) …

5 - Daha iyi bir yaşama merdiven oldukları, her geçen 
gün dünyayla bağımızı sağlamlaştırdıkları, daha canlı hale 
getirdikleri için (Maksim Gorki)

6- Öz yaşamımıza her hafta yeni yaşamlar katmak ve 
ömrümüzü uzatmak için (Çetin Altan)

7-Bizi bu bencillikten ancak edebiyat kurtaracağı; şiirler, 
öyküler, romanlar, tiyatrolar kurtaracağı için (Nurullah Ataç) …

8- Toplumda ahlakın yükselmesi ve ilerlemesi için(Nurullah 
Ataç) 

9-İnsan yaşamı denen bu yolculukta bulabildiğimiz en iyi 
‘nevale’ (azık) kitaplar olduğu için (Montaigne)

10-İnsanın gözünü açtığı için (Orhan Kemal) 

12- İnsan zekasına ket vuran engelleri ortadan kaldırdıkları, 
her türlü zeka hastalığına çare oldukları için (Kemal Karpat) …

13- Kendi yolumuzu bulmada, kendi eleştiri yeteneğimizi 
geliştirmede, kitle iletişim araçlarının genel çıktıları arasından 
akıllıca seçim yapabilmek için (Richard Bamberger)

14- İnsanın çalıştığı ölçüde yükselen, yediklerini hak eden, 
kimsenin hakkını yemeyenin insan olduğu gerçeğini öğrenmek 
için (İsmail Hakkı Tonguç)

15- Bilmenin yüksek sevinçlerini yaşamak için (Albert Bayet)

16- Yaşamı kolaylaştırmak ve güzelleştirmek amacında, okul 
eğitimi zavallı denecek kadar gülünç kaldığı için (Shakespeare)

17- Âdemin hayvanlığı yemekle, insanlığı okumakla kaim 
(mümkün) olduğu için (Namık Kemal) 

18- İki ayağı üstünde yürüyen cesetler (Halim Bahadır), 
leşler olmamak için (Necip Fazıl Kısakürek) 

19- Gözleri kapalı bostan beygiri gibi, bir ömür boyu karanlık 
kuyunun gıcırdayan dolabını çevirip durmamak için (İlhan 
Selçuk) 

20- İnsanlık tarihine ve yaşayışına biçim veren, sosyal 
olayların nedenlerini anlatan bilim yasalarını küçük yaştan 
başlayarak öğrenmek için ( İlhan Selçuk)

21- Kendisine yatırım yapabilen, kendini geliştirebilen, 
sorumluluk bilinci de demokrasi bilinci de gelişmiş bireyler 
olmak için (Halim Bahadır) 

22- Yaşamı genişleten öğelerin başında geldiği, kişiyi bilge 
yaptığı, ona onur ve erdem kazandırdığı için (Adnan Binyazar) 

23- İnsanın yeryüzüne insan olarak gelmemesi ve insanın 
ancak okuyarak, kendini yontarak, incelterek insan olabileceği 
için (Erasmus)

24- Bir metni anlayarak okumanın bir matematik problemini 
çözmeye benzediği için (Thondrik) …

25-Televizyon ve internet ağalarının görsel şiddet ve cinsel 
istismar içeren bazı programlarını veto edebilmek için (Medya 
Denetimi Bildirisi)

26- Zekâ yaşının takvim yaşıyla birlikte büyümesi için 

27- Yüzlerce gözü olması, olayları bütün yönleriyle 
görebilmesi için 

28-   Gösterime girmemiş filmler hakkında, ahkâm 
kesebilmek için

29 -  Dizisini izledikten sonra “Aaa! Hanımın Çiftliği’nin kitabı 
da çıkmış.” ahmaklığına düşmemek için

Mevlana’nın “layık olana taş ve kerpiç konuşur” mertebesine 
yükselttiği insan seviyesine gelebilmek için kitaplarla 
başladığımız yolculukta, sıçramalar yapmamız beklenir. 
Kitapları sorgulayarak okudukça çevremizi, etrafımızdaki 
insanları ve son olarak kendimizi okumayı başarırız. Biz, 
okuma döngüsünün son halkasıyız. Çünkü ruhuyla yüzleşmeyi 
başaranlar, “oku!” emrinin gerçek muhatapları olarak 
yükselebilir sadece. 

Okuma olayı bir uzun yolculuktur; beşikle başlar, mezarla 
biter. Okulla beraber biten okumalar yarıda kalmıştır. Okuma 
iğneyle kuyu kazmaktır; kararlılık ister, sabır ister. Okuma bir 
arayıştır, gerçeği, doğruyu, güzeli arayış. Her arayış içinde 
bulma heyecanını barındırır. 

Umut ve heyecan, okumanın ayrılmaz ikilisidir. Okuma 
insanlığın, umut ve heyecan da canlılığın şartıdır.

 Okuduğunuz her şeye inanmayın fakat kuşkuyla bakmakta 
da aceleci davranmayın.

Hepinize iyi okumalar.

KAYNAKÇA

1. http://www.okuyantoplum.org
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Mehmet KAHYA
Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretmeni
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Çağlardan akıp geldim
daha durulmadı suyum
acıyan hislerin yumuşak yerlerinde
gölcükler oluşturarak
hizaladım adımla başlayan cümleleri
sonra
tekrar “Çağım” dedim
çünkü duyguların bile plastikleştiği
ve hatta maddenin çin malı sayıldığı bu çağım
on beşimde denk düştü talihime
oysa ben çağlardan akıp geldim.
dudağımın mosmor kalarak
göğü ve toprağı andırdığı saatler
gecemin yırtıldığı
aşkaysa tövbe ettiğim dakikadan geçti.

öyle oldu ki anladım, ağlamak,
yani göğü gözlerime indirebilmek yetisi
hırsla kazma ve küreğin 
ay sonunu yetirmeye çalıştığını anımsattı,
ve belki -çok değil-
annem ev görmemiş bir kadındı yaşadığı yerlerde.
Biliyordum,
biliyordum ve görüyordum yaşamın beni
çağımın bu tumturağında içten ve dıştan
sağdan  ve soldan
büklümlenerek, bir eylül günü intiharla manşetlere çıkaracağını
ama neydi içimde katıyan o his
neydi toprağı kırdığı yerden çekilen
neydi beni gecede, geceyi bende bırakan?

sokakların tenhalığında
daha eriyecektir içimde birikenler
eriyecektir ancak
bükülen bellerin ağrısında dimağım
kuru bir hışırtı çıkartır gibi anlatır tüm sesleri
sesler ki, çağın
gerisinden ve ilersinden gelerek
doludizgin, ileriye atılabilmek marifetiyle kişioğlunda
kulaklar doldurdu çınlayan-çınlamayan.

Öyle ya, dünya
toprağın altından petrolün -yani paranın
toprağın üstündense zamların -yani PARANIN- baskısı altındadır
hatta bazı gafletliler vardır
ideolojik kravatların, makam araçlarının ve cehaletin
altından sırma baskıları altındadır
bir aşka tahammülsüz yaşar toplumlar.

Çağım, çağların değiştiği yerdedir
ve ağzımın içinde kırılan kelimeler bırakır bende,
misal: toplum

ki dalı kırdığı yerden küstürür dünyaya
misal: annem

çalışmaktan ev görmemiş,
yüreğinden ve göğsünden kitleler alınmış bir kadındır

misal: aşk
hüznün coğrafyasında yalın ayak
başıma ağrısı sızarken dünyanın
el bildim gövdemi omuzlar üstünde
ve
gençmişim

en azından öyle dedilerdi bana, sonra ölümü saklamak
işten bile değildi bu serkeşler dünyasında.

dünya,
tomurcukların, ağulu vakitlere
ölümle direndiği yerdedir.
Bir zaman halka ve o yere, yani dünyaya
inanıyordum.
bir zaman ki 
halk dağıldı
dünya çöktü
buna yaşamın tortusu dediler
ihanetin, nefretin, kaygunun adıymış bu.
inanmazdım doğduğumdan söyleseler bunu.

ah sevmek, yahut
başka bir canı göğsümde görmek hissi
ne deniyorsa densin
çünkü benim toprağımda yoktur artık.
yoktur artık dedim sonra, bilmedim,
bilemedim;
acımış çaylardan, hasretli günlerden
bozuk kaldırımlardan, selamsız ve sabahsız
soğuk duvarlarında şehre salınmış ağır yalnızlığımda
bilmedim,
bilemedim,
yaşıyor olabilmenin yortusunu.
insan kalabilmek
sevdanın ihanetine katlanmak
ve her saniye baskılar, kaygular
ve daha nicelerin de bulunduğu sinir uçlarımın gerimi
bilmedim
bilemedim, on beşimde bu hisse nelerden kapıldığımı
bilemedim, sorma artık tek heceyle bitebilecek canımı.

Mert YILDIRIM
12/A

BU İLK YAZINDAN KALMA HÜZNÜ GÜZÜMÜN
beni, bir başıma bırakan otobüslere...
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SEVDALININ YAĞMURU
Bir yağmur damlasının gecikeceği bir yer var gibi,
O hızlı süregelen damlaların birbirini tamamladığı andaki hayatın mucizesi.
Toplamında elde edilen acı tatlı bir hayat.
Belki sadece acı,
Belki de sadece yaralayıcı.
Derinden ama bir o kadar da üfledikçe geçer diyen sevdalının sesi bu.
Ama bu sevdalı bildiğimiz sevdalılardan değil,
Bu aslında hepimizin tanıdığı ama görmezden geldiğimiz tek sevdalı.
Tek hayat sevdası, hayatın sevdalısı.  
Bu tek sevdalının bir yağmur damlasındaki hikayesinin süregelen damlaların serzenişleri misali.
Bir o kadar hızlı,
Bir o kadar acı,
Ama hissettiren tek sevdalı.

Beyza Emel ALTUNSARAY
10/C
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Aileler, öğretmenler, sokaktaki vatandaş günlük hayattaki 
pek çok konuşma içerisinde yeni nesil, ah şu gençler, kuşak 
farkı gibi çeşitli ifadeler kullanırlar. Peki nedir bu jenerasyon 
farkı, kimdir bu gençler? Nasıl davranmalı ve onları anlamak 
için ne yapmalıyız? Neden bizden bu kadar farklılar gibi 
hayatınızı çıkmaza sokan sorulara cevap bulmaya çalışalım. 
Once Z kuşağını tanıyacak ve böylece onları anlamaya 
başlayacağız. 

1995 yılından sonra doğan, indigo çocuklar ya da kristal 
çocuklar da denilen Z kuşağı çocukları, lükse ve teknolojiye 
olan düşkünlükleri ile çoğu zaman doyumsuzluğa varan 
istekleri nedeniyle aileleri/öğretmenleriyle çatışmalar 
yaşamaktadırlar.

Z  kuşağı çocukları, X ve Y kuşağının tanık olduğu ve çözüm 
istediği hava kirliliği, susuzluk, elektrik kesintisi, çöp yığınları 
ile ulaşım sorunlarına tanık olmadılar. Onların muzdarip 

olduğu kızamık, kabakulak, su çiceği, çocuk felci gibi 
hastalıkların tahribatına maruz kalmadılar. Giyim, yiyecek 
ve kitap-defter dahil her türlü okul ihtiyaç malzemesinin az 
çeşit ve sınırlı sayıda olduğu günleri yaşamadılar. Ağabey, 
abla hatta akraba ve komşuların çocuklarından kalan 
kıyafetleri giyerek büyümediler. Onlardan kalan kitapları 
kullanarak sınıf geçmediler, yürüyerek okula gitmediler. 
Merdaneli çamaşır makinası, çevirmeli ev telefonları, siyah-
beyaz televizyon kanallarından haberdar olmadılar. Diğer 
kuşaklara göre daha fazla ekonomik refaha ulaşmış bir 
ülkede teknolojinin içine doğdular ve istedikleri hemen 
hemen her şeyi ailelerinin olanaklarının da ötesinde sahip 
oldular. 

Dünyada sayıları iki milyarı ve ülkemizdeki sayıları yirmi 
beş milyonu bulan Z kuşağı çocukları dijital dünyaya göbekten 
bağlı oldukları için kişilerle yüz yüze değil, online konuşmayı 
tercih ediyorlar. Onlar için sosyal medyadaki arkadaşları 

KİMDİR BU Z KUŞAĞI GENÇLİĞİ?
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gerçek hayattaki arkadaşları kadar önemlidir. 10’undan 
9’u sosyal ağlardan çıkmayan bu gençlerin yarısından 
fazlası gerçek toplumsallaşmanın internette gerçekleştiğine 
inanıyorlar. Teknolojiyle iç içe büyüyen bu çocuklar, bilginin 
ve zamanın hızına çok kolay uyum sağlamalarıyla dikkatleri 
çekiyorlar. Dolayısıyla zihinsel ve psikolojik gelişimleri de 
hızlı oluyor. Ancak, aileler/öğretmenler ve eğitim sistemi 
onların hızına ayak uydurmada zorluk yaşayabiliyorlar.  

Akıllı bir telefon, iyi bir bilgisayara sahip olan ve 
internetsiz bir dünyadan haberi olmayan Z kuşağı 
çocukları bilgisayar başında günde üç saatten fazla zaman 
geçiriyorlar. Facebook, YouTube, Instagram’a bağımlılar. 
Snapchat , Twitter ve Tumbir’leri hep açık. Televizyon 
izlerken aynı anda iki ekranda sörf yapıp ve teknolojiyle her 
şeyin mümkün olduğunu düşünüyorlar. Teknolojiye olan bu 
adanmışlık ve sosyal ağlardaki beğenileri ihtiyaç, istek  ve 
hayata bakışlarını temelden etkiliyor. Alacakaranlık, Açlık 
Oyunları, Uyumsuz gibi filmleri izliyorlar. Billboard’un Kore 
popu listesindeki şarkıları dinliyor, video oyunlarından 
vazgeçemiyorlar. Teknolojinin etki alanında yaşamlarını 
sürdüren, yüksek özgüvenli, sabırsız hız düşkünü  bu kuşağın 
analitik düşünme yetenekleri de ileri düzeyde oluyor. 
Bağımsızlık düşkünü olan bu gençler ne istediklerini çok iyi 
biliyorlar. Hayatta her şeyin mümkün olduğuna inanan bu 
gençler teknolojiyi lüks değil, ihtiyaç olarak görüyorlar. 

 Ancak bu teknoloji düşkünlüğü kendilerine her alanda 
başarı sağlamıyor. Z kuşağı çocuklarının içe dönük bir 
dünyaları var, kolay iletişim kuramıyorlar. Çünkü şehirleşme, 
apartman yaşamına geçiş başka çocuklar ve başka ailelerle 
/ komşularla  iletişime  imkan sağlamıyor. İki çocuğun 
arkadaş olabilmesi için, iyi anlaşıyor ve keyifli zaman 
geçiriyor olmalarından çok, anne-babalarının mesleği, 
statüsü, yaşam şekillerinin benzerliği önem arz ediyor. Ekip 
çalışmasına uygun olmayan çok fazla seçenek ve çokça 
uyaran dünyasında yaşayan Z kuşağı çocukları dikkat 
eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm, uyaran eksikliği, 
disleksi, odaklananamama, kaygı bozukluğu ve kronik 
mutsuzluk gibi hastalıklarla savaşmak zorunda kalıyor. 
Dikkati dağınık, konsantrasyon aralıkları çok kısa olan bu 
çocuklar/gençler  baştan sona kadar okumak yerine şöyle bir 
göz gezdirmeye eğilimli oluyorlar. Bu durum okulda başarısız 
olmalarına neden oluyor. Konuştuklarında söz dağarcıkları 
kısaltmalardan geçilmiyor ve argo konuşmayı seviyorlar. 
Proje çocuklar olan bu kuşaktan her şeyin en iyisini yapması 
bekleniyor özellikle anneler kendilerini, çocuklarının 
hayatlarını düzenlemekle sorumlu hissediyorlar. 

Hal böyleyken bu bilgilerin ışığında Z kuşağı çocukları 
ile nasıl bir iletişim içinde olmalıyız? Bizler, hayatlarımızın 
ortasındayken onlar başındalar ve gelecek onların 
istekleri doğrultusunda şekillenecek. Bu nedenle aileler, 
öğretmenler ve sistem gelişen ve değişen çağa, bilime 
ve teknolojiye ayak uydurmaya çalışmalıdır. Çocuklar ve 
gençlerin istek ve ihtiyaçları dinlenilmelidir. Dinlenmediğini, 
önemsenmediğini düşünen çocuklar kendilerini dinleyecek 
yanlış kişilere doğru kayar ve aileleriyle bağlarını koparır. 

Eleştirme, hakaret etme, baskı, kısıtlama ve cezalandırma 
(telefonunu elinden alma, internetini kısıtlama, harçlığını 
kesme v.b.) gibi davranışlardan uzak durulmalıdır. Ayrıca 
dayatmacı bir yaklaşımla gence şunu yap, böyle davran 
gibi yaptırımlarda bulunmak yerine konulacak kurallar 
konusunda müzakere yapılıp uzlaşılmaya çalışılmalı, her 
davranış ve isteğin nedeni onun anlayabileceği şekilde 
açıklanmalı genç akılcı çözüm ve önerilerle ikna edilmeye 
çalışılmalıdır. Her bilgiye kolayca ulaştıkları ve doğrulama 
yapabildikleri göz önüne alınıp hakim olunmayan 
konularda konuşulmamalıdır. Söylediğiniz bilgiler doğru 
ve deneyimlenmiş olmalıdır. Deneyime değer verdikleri için 
ikna edilmeleri daha kolay olacaktır. Yaşamla ilgili becerileri 
daha çok sosyal ağlardan öğrendikleri (tecrübe etmedikleri) 
için çok kolay yanıltılarak istismar edilebilen bu gençlere 
sağlıklı teknoloji kullanımı öğretilmelidir. Bu kuşağa hoşgörü 
sınırları genişletilmeli ve aralarında konuştukları ergen dilini 
anlamak için çaba sarf edilmelidir. Teknoloji sayesinde 
bütün dünyayla entegre olan başka kültürleri bilen bu 
gençlere gerek ulusal değerler gerekse evrensel değerler 
akılcı bir şekilde verilmelidir. İnteraktif bir öğrenme ortamı 
içerisinde alternatif eğitim metotlarıyla eğitim yapılmasına 
özen gösterilmelidir.  

YAY VE OK

Çocuklarınız sizin çocuklarınız değildir
Onlar hayatın kendi varoluş özlemi için doğan kızları ve 
erkekleridir
Sizin vasıtanızla dünyaya gelirler, fakat sizden gelmezler
Sizinle beraberdirler fakat size ait değillerdir
Onlara sevginizi verebilirsiniz, fakat düşüncelerinizi 
veremezsiniz
Çünkü kendi düşünceleri vardır
Vücutlarını yanınızda tutabilirsiniz, ruhlarını tutamazsınız
Çünkü ruhları yarında yaşar, yarına gidemezsiniz 
rüyalarınızda bile
Onlar gibi olmak için çabalayabilirsiniz, fakat onları 
kendinize benzetmeye çalışmayın
Çünkü hayat ileriye doğru yürür, dünde oyalanmaz
Siz “yay”sınız, çocuklarınız geleceğe fırlamış canlı “ok”lardır

HALİL CİBRAN

Ayşegül KOZAK
Uzm. Psikolojik Danışman
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Türklerde ekmeğin yeri çok farklıdır. İlk Türk devletlerinden 
bu yana önemini sürdürmektedir. Hatta ekmeksiz sofraya 
oturulmaz bile diyebilirim. Özellikle Anadolu’da ninelerimiz, 
analarımız bizzat kendi elleriyle yaparlar o ekmekleri. Tabi 
ekmeğin önemi sofralarla sınırlı kalmıyor.Gelin, beraber 
buğdayın ekmeğe dönüş hikayesine, mitolojik tarihine ve 
hayatımızdaki değerlerine bakalım.

 EKMEĞİN TARİHÇESİ

Ekmek, küçük bir bebek gibidir. Onun yetişmesi sadece 
buğdaya bağlı değil, insan emeğine de bağlıdır. Ekmekçilik 
tarihi 8 bin yıl öncesinden; insanların hububatı taşlar arasında 
kırıp ufaladığı, sonra da bunlara su katıp elde ettiği hamuru 
yassı bir kaya üzerine yayarak ateşte pişirdiği günlere kadar 
uzanır. İlkel insan topladığı hububatı ufalardı, aksi takdirde ne 
çiğneyebilir ne de yumuşatmaksızın sindirebilirdi. Ekmek kadar 
tarihi eski ve insanlık tarihinin akışı ile yakından bağlantılı bir 
gıda maddesi bulunmamaktadır. Kazılarda ortaya çıkarılan 
dünyanın en eski fırını M.Ö. 4000 yılına aittir. Bu yıllarda Babil’de 
ekmeğin bilindiğini göstermektedir. M.Ö. 4300 yıllarında 
değirmencilikle fırıncılık zanaatıyla uğraşıldığı anlaşılmaktadır.
Eski Mısırlılarda tahıl ile ekmek doğumdan ölüme kadar her 
olayda törene giren en önemli madde ve ekonomik hayat ve 
refaha katkısı en büyük nimet olarak kabul edilmekteydi.

Ekmek mayasının keşfi ise M.Ö. 1800 yılı civarında raslantı 
sonucu hamurun bekletilmesi ile olmuştur. Bunun da sonucu 
olarak ortaya çıkan mayalanmış, gözenekli ve hafif ekmeğin 
daha iyi sindirildiği ve lezzetli olduğu görülmüştür.

Zamanla birçok toplulukta, pişirilen ekmeğin çeşidine göre 
Fırıncı Loncaları kurulmaya başladı. Loncalar dürüst fırıncılara 
kol kanat geriyor, hem de topluluk içinde statü kazandırıyordu. 
Bir fırıncıya zarar veren, belaya davetiye çıkarmış sayılırdı. 
Loncanın kurallarını çiğneyen bir fırıncı ise uluorta kırbaçlanır, 
sokaklarda süründürülür ya da ömür boyu meslekten 
menedilirdi. Gramajının altında ekmek sattığı ortaya çıkan bir 
fırıncı için bu cezalardan kaçış yoktu.

İlk olarak İngilizler tarafından kurulan Ekmek Mahkemeleri 
yüzyıllar boyunca ekmeğin gramaj ve fiyatını tespit etti. 
Ortaçağ’da bazı yerleşim birimlerinde fakir insanlar için un ya da 
hamurlarını getirip ekmek pişirebilecekleri umumi fırın ocakları 
vardı. Bu adet, aynı zamanda fırıncılığın da başlangıcıydı.

Buğday ve ekmek var olduğu topraklarda on binlerce 
yıldır bolluğun bereketin ve uygarlığın simgesi olduğu gibi 
yaşamı, doğumu, doğurganlığı ve geleceğe duyulan umudu da 
simgelemiştir.

EKMEK
Yerde gördüğümüzde alıp öptükten sonra yüksekçe bi̇r yere koyduğumuz
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KÜLTÜRÜMÜZDE EKMEK

Evliya Çelebi yaşadığı devirde Galata’nın has francala 
ekmeği ile Tophane’deki İsa Çelebi adında bir ekmekçinin 
çıkardığı “has beyaz pamuk misali sünger gibi göz göz pişmiş 
gayet lezzetli somunlarını” övüyor öyle ki bu İsa Çelebi’nin 
ünü bütün dünyaya yayılmış “ Acem şahlarına bu Tophane 
somunundan götürülmüş, İstanbul’dan İsfahan’a üç ayda 
varabildiği halde bozulmamış” diyor.

Evliya Çelebi ünlü seyyahımızın yaptığı bu saptama 
Osmanlı toplumunda ekmek sanatının ne kadar ileri 
gittiğini göstermektedir. Yeryüzünde ilk buğday üretiminin 
yapıldığı yerlerden birinin bugünkü Gaziantep ve çevresi 
olduğu sanılmaktadır. Fırat  ve Dicle nehirlerinin bulunduğu 
Mezopotamya bölgesinin on binlerce yıldan beri dünyanın en 
bereketli toprakları olduğu kesinlikle bilinmektedir.

Bütün köklü uygarlıkların ve dinlerin ortaya çıktığı Batı 
Anadolu’dan Akdeniz kıyılarına ve oradan Kızıldeniz’e uzanan 
yarım ay şeklindeki bu bölgeye tarihçiler “BEREKETLİ HİLAL” 
adını vermişlerdir. Bu verimli topraklar üzerinde en az bin yıldır 
varlığını sürdüren insanımız kendisinden önceki kültürlerle 
adeta bir hamur gibi yoğrularak  kendi özel kültürünü 
oluşturmuştur.

Anadolu kadını yufka ve tandır ekmeği, peksimet, 
tava ekmeği, somun, asker tayınları gibi ekmek çeşitlerini 
Anadolu’nun değişik yörelerinde ufak tefek farklılıklarla hâlâ 
üretilmektedir. Ekmek hala kültürümüzün yaşamsal besin 
kaynağıdır. İnsanımızın binlerce yıl öncesinden devraldığı 
bu ekmek kültürü ile günümüzde modern ekmek fabrikaları 
ve fırınlar kurarak dünya insanının beslenmesine katkıda 
bulunmaktadır.

Bugüne ulaşana değin ülkeden ülkeye,bölgeden bölgeye; 
adları, şekilleri, formları ve pişirildikleri yerler değişse de tek 
değişmeyen, ekmeğin hanelerdeki yeridir.

TUZ VE EKMEK HAKKI

Ekmek özellikle Türkler için çok aziz bir gıdadır. Öyle ki 
nankör kelimesi ‘nan’ ve ‘kör’ kelimelerinden oluşur ve ‘yediği 
ekmeği görmeyen’ anlamına gelir.

Homeros’ un İlyada’sında,  tuzlu ekmeğin adak olarak 
sunağa konduğu anlatılır. Doğu Avrupa ülkelerinde hâlâ eve 
gelen konuğa, önce ekmek ve tuz sunulur.

Beraber ekmek ve tuz yediğin insanla birbirinizin üzerinde 
“ekmek ile tuz hakkı”vardır. Ünlü destan kahramanlarımızdan 
Battal Gazi yaşlanınca, tuz-ekmek yedikleri kimselerle helalleşir. 
“Sizinle çok tuz ekmek yedik. Büyüğümüz, küçüğümüz hakkınızı 
helal edin.” der.

“EKMEK KUR’AN ÇARPSIN”

Ekmeğin kutsal bir gıda olduğunu gösteren bir söz daha...
Yemin ederken bu cümle kullanılınca daha inandırıcı olduğuna 
inanılır. Eğer bu yemin bozulursa 10 fakiri giydirmesi ve 
doyurması gerekir.

İç Anadolu’da da gelin oturacağı eve geldiğinde, gelinin sağ 
koltuk altına  Kur’an; sol koltuk altına ise ekmek konur. Sonra 
bunlar alınır ve ekmekten birer lokma kopartılarak “darısı sizin 
başınıza” diyerek kızlara dağıtılır.

EKMEK BASMAK

Başka milletlere tuhaf gelecek olan adetlerimizden biri 
de şiş bölgeye ekmek basmaktır. Kulağa ilk başta batıl inanç 
gibi gelse de vücudun içeriden gelen bir şişliği olmadığı 
sürece şişliği indirdiği gözlemlenmiştir.

KURU EKMEK

Bayat ekmekler fırında gevretilip, sıcak çorbaya atılınca 
tadına doyum olmaz. Ekmekleri israf etmektense gayet güzel 
bir çözüm. Bu arada bir günde israf edilen ekmekle 4,5 milyon 
kişinin doyabileceğini biliyor muydunuz? Ne kadar da acı bir 
gerçek değil mi? Bu konuda daha duyarlı olmalıyız. Mesela 
bayat ekmeklerimizi kurutup çorbalarımızla tüketebiliriz ya 
da üzerine biraz süt ekleyip sokak kedilerimizi besleyebiliriz.

BUĞDAYIN EKMEĞE DÖNÜŞ HİKAYESİ

Tarlaya ilk olarak çiftçiler tarafından ekilen buğday titiz bir 
bakımla yetiştirilir. Ürün olgunlaşınca makineler tarafından 
hasat edilerek buğday sapı ve kabuklarından ayrılır. Daha 
sonra ise buğday un haline getirilmek için değirmenlere 
gönderilir. Burada öğütülerek buğdaydan un elde edilir.

Elde edilen un fırınlara götürülerek burada su ve maya 
ile hamur haline getirilir. Hamur yoğurulup dinlendirildikten 
sonra ekmek boyutlarında parçalanarak şekil verilir. Fırına 
sürülen hamurlar burada pişirilerek soframız yediğimiz 
ekmek halini alırlar. Böylece buğdaydan ekmek elde edilmiş 
olur. Bu kadar emeğinde karşısında o ekmekleri israf 
etmememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim.

• Eğer tadını bilirseniz ekmeği paylaşmak ekmekten daha 
lezzetlidir.

-Necip Fazıl K.

• Huzur içinde yenen yavan 
ekmek, endişe içindeki ziyafetten 
iyidir.

-Aisopos

• Cahille oturup bal yiyeceğine, 
alimle oturup, kuru ekmek ye.

-Mevlana

Seba SİMAV
11/A
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YAĞMUR DAMLASI
Gri bulutlar, masmavi gökyüzünü kaplar. Dünya korkutucu bir karanlığa bürünür. Başımızı kaldırıp baktığımızda içimizi huzurla 

dolduran mavilik yok olmuştur. Havanın karamsarlığı bizi de etkisi altına alır, yaşamdan bıkmış, mutsuz, hayata öfkeli insanlar 
dünyada görünmeye başlar.

Yavaş yavaş gri bulutların, insanları ruhsuzlaştıran karamsar havanın içinden damla damla mutluluğum yeryüzüne iner. 
Masum, belki biraz ıslak ve yorgun damlalar toprakla buluşur. Oluşan mucizevi kokuyu duyarım, tebessüm eder dudaklarım. Her 
nefesimde damarlarımda dolaşıp kanıma karıştığını hissettiğim bu koku yaşamak için güç verir bana. Tenime dokunan damlalarla 
ürperirim aniden. Gözlük camlarımdan süzülürken her şey güzel olacak der gibi gülümseyerek veda eder 
bana. Islanırken saçlarım tüm geçmişimi bir an olsun unutur, yağmurun ruhsuz bedenimi usul usul terk 
edişini izlerim. Etrafımda dönmeye başlar, her bir damlaya kucak açarım. Yalnızlığımı unutturdukları 
için minnet duyarım onlara. Sonra sakin sakin aralanır bulutlar. İnsanlara huzur veren o parlak mavilik 
ortaya çıkar yeniden. Sırılsıklam olmuş bir vaziyette yağmurun gidişini izlerim. Yine bir gün tekrar 
geleceğinden emin bir şekilde sırt çantamı  alıp saçlarımdan sızan damlalarla yoluma devam ederim.

Binlerce su damlası beni hayata bağlayan tek şey olmuştu zaman geçtikçe. Gelişini heyecanla 
bekler, gidişini umutla izlerim. Yağmur da bana benziyor biraz sanki. Yorgun, hüzünlü ve biraz da kalbi 
kırılmış…

Bengü Ece ÇIKRIKÇI
11/A
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VAZGEÇME KENDİNDEN
Yitirilmiş umutlar, vazgeçilmiş hayaller ve bir de bunların yanında hala atmaya devam eden bir kalp. Düşünüyorum bazen; 

hayallerimi bile gerçekleştiremediğim sürece ben ne işe yararım? Sonra aklıma geliyor, kalbim atıyor; hala nefes alıyorum, gün 
tekrar doğuyor ve bunlar olduğu sürece umudum tekrar yeşeriyor. 

Başkaları beğenmezse veya sevmezse beni ve yaptığım işleri diye neden düşüneyim ki? Varsın onlar istemesin beni, ben yine bu 
dünyaya tutunmak için bulurum yeni bir dal. Şayet kırılırsa fark etmez bana, kanatlarım var uçarım ben. Zaten o ağaç dalına değil 
kendine güveneceksin hayatta bir tek. O dal kırılınca yere çakılırım diye düşünmek yerine; kanatlarım var ve kimseye tutunmadan, 
kimseye muhtaç olmadan uçabilirim diye düşüneceksin. Sen bir kuşsun o ise bir dal. Kim daha güçlü zamanla anlayacak o da. 

Vazgeçmem hiçbir şeyden. Umutlarım var benim geleceğe dair ve birde hayallerim var benim içinde huzur ve güven barındıran. 
Şimdi gel de vazgeç bunlardan! O kadar kolay mı her şey? Başkası olmasa bile yanında, hayallerin var. Üşüdün mü mesela, git ona 
sarıl. Korktun mu, git onda cesaret bul ama onu kaybetme arkadaş. O kayboldu ya işte, sende kayboluyorsun o anda. Bomboş 
bir hayat ve her şeyden vazgeçmiş, bu dünyaya fazla gelen bir sen olarak kalıyorsun. Ne sen bu dünyaya fazlasın ne de umutsuz 
olman için gerekli bir sebep var. 

Çekip gitmesin hiçbir birikimin. Elbet bir gün can bulacak onlar ve sende bu cana bir beden olacaksın. Bunları yaşadıkça 
sıyrılacaksın karanlıktan yavaş yavaş. Adım adım gideceksin o zorlu ama sonunda rahat edeceğin yolu. Sona 
vardığın zaman hissettiğin şeyle, gözlerinden başlayarak kalbine doğru bir sıcaklık yayılacak. Bulduğun şey 
her zaman istediğindi senin: Huzur. İşte o an anlayacaksın umut ve hayallerinden vazgeçmemen gerektiğini 
ve vazgeçmiş olsaydın yaşayacağın hayatı. 

Yolun sonunda elinde ya hayal kırıklığı olacak ve o kırıklar seni yaralayacak ya da kimsenin engel 
olamadığı umutların ve yanında gelen tarifsiz duygular. Herkes hayatını da dahil her şeyini yönetebilir 
ama duygularını yönetemez. Bu yüzden içinden gelen, dışına vurduğun vurmadığın, senin olanlara sahip 
çık. Sonrasında ise içinden başka bir şey daha gelir; gülümsemek. Hem de istemediğin kadar çok. Tüm 
bunlardan ve yaşadıklarından sonra inanırsın işte mutlu son olduğuna.

Zehra BAL
12/C
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Size iki yüzyıl önce yazılmış ve eskimeyen bir kitabı tanıtmak 
istiyorum. Ben bu kitabı çok kez okumuş ve her okuyuşumda 
farklı keyifler almışımdır. Bu eserde kızlarını varlıklı ailelere gelin 
vermek isteyen Bayan Bennet’in ve kızlarının bu yolculuktaki 
aşkları anlatılır.

Taşrada yaşayan ve beş bekâr kıza sahip olan Bennet 
ailesinin, zengin ve soylu bir beyefendinin kendilerine komşu 
olmasıyla değişen hayatını konu ediniyor kitap. Olaylar Bennet 
ailesinin kızlarından olan Elizabeth Bennet’in bakış açısıyla 
anlatılmış. Dönemin getirdiği sosyal sınıf farkı bariz derecede 
işlenmiş. İnsanların evlilik yaparken seçecekleri eşin özellikle 
maddi durum ve asalet açısından kendilerine denk olması, 
daha aşağı seviyede olanların hakir görülme durumuyla karşı 
karşıya kalması çok güzel anlatılmış. Bunun yanı sıra gurur 
ve önyargının insanların kararlarını gelecekleri adına nasıl 
etkilediği Elizabeth Bennet ve Mr.Darcy arasındaki ilişki ile 
okuyucuya yansıtılıyor. Genç ve soylu bir adamın tutkulu bir 
sevgiye karşı gururu ve önyargısıyla verdiği mücadeleyi de 
içeriyor eser. Okuyacak olanlara keyifli okumalar dilerim.

Klasik dönem romanları arasında önemli bir yere sahip olan 
Gurur ve Önyargı, 18. Yüzyıl İngiltere’sinde geçen unutulmaz bir 
aşk hikâyesini konu alıyor.

Orta halli bir ailenin zeki ve neşeli kızı ile kibirli ve mağrur 
olmasının yanı sıra son derece dürüst ve varlıklı genç bir 

adamın neredeyse nefretle başlayan ilişkilerinin büyük bir 
aşka dönüşünü anlatan bu kitapta, biri gururlu diğeri önyargılı 
iki insanın zaman ilerledikçe yanıldıklarına ve birbirlerine 
yaptıkları onca haksızlığın yalnızca aşkla telafi edilebileceğine 
şahit olacaksınız.

2005 yılında tüm zamanların en romantik kitabı da seçilmiş 
olan Gurur ve Önyargı kitabı karakter bakımından oldukça 
zengin bir kitap. 

Kitaptaki en belli başlı, akılda en çok iz edici karakterler şu 
şekilde: Mr. & Mrs. Bennet, Jane Bennet, Elizabeth Bennet, Mr. 
Bingley, Mr. Darcy, LadyCatherine de Bourgh, Mr. Collins

Bu karakterlerin yanında komşular, kız kardeşler, teyze ve 
dayı gibi karakterler de yer alıyor.

‘‘Gurur ve önyargı’’  mı yoksa!...
16 Aralık 1775’te Hampshire, Stevenson’da doğan ve kısa 
yaşamının büyük bölümünü bu kısıtlı taşra çevresinde geçiren 
bir yazar olarak JaneAusten, romanlarında bu dar çevrede 
yaşayan insanlar arasındaki ilişkileri mizahi bir dille ele alır. 
Her ne kadar onu ‘aşk romanları yazarı’ olarak niteleyenler 
çoksa da, Jane Austen aslında eserlerinde döneminin taşra 
zenginleri ve soyluları arasındaki toplumsal ilişkileri alaya 
alarak, bu ilişkilerdeki yapmacıklığı, ikiyüzlülüğü, saçmalığı 

eleştirmiştir.   

ÇAĞIN ÖTESİNE GEÇMİŞ BİR ESER…

UNUTULMAZ BİR AŞK HİKÂYESİ.

‘’EVET KİBİRLİ OLMAK BİR ZAYIFLIKTIR ASLINDA. ANCAK 
ÇOK AKILLI OLAN BİRİ GURURUNU HER ZAMAN KONTROL 

EDEBİLİR.’’

GURUR VE ÖNYARGI KİTABI ÖLMEDEN ÖNCE OKUNMASI 
GEREKEN 1001 KİTAP LİSTESİNDE YER ALMAKTADIR.

‘’GURUR VE KİBİR KELİMELERİ ÇOK KERE BİRBİRİNE 
KARIŞTIRILSA DA GERÇEKTE BAŞKA ŞEYLERDİR. BİR İNSAN 
KİBİRLİ OLMADAN DA GURURLU OLABİLİR. GURUR DAHA ÇOK 
KENDİ NEFSİMİZE KARŞI DUYDUĞUMUZ SAYGI İLE İLGİLİDİR; 
KİBİR İSE BAŞKALARININ BİZE DUYMASINI İSTEDİĞİMİZ SAYGI 

İLE İLGİLİDİR.’’

Ayşe ŞAFAK
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

BİR KİTAP:

    GURUR VE ÖNYARGI
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Birbirini anlamaktan geçen birlik yolu, fikirlerin 
aktarılmasına ve ortak bir noktada buluşmaya dayanır. Bu 
aktarımın sözlü iletişim kısmında devreye giren dil, yeri 
geldiğinde halkı savunmaya teşvik etmiş, yeri geldiğinde koca 
duvarları yıkmıştır. 

Cephede askerleri motive eden komutanın söylediklerinden 
tutun, gece vakti bir şairin- yazarın anlattıklarından derlenip 
toparlanıp yollara ‘umutla’ düşenin ortak noktasıdır dil.

Sizi siz yapan şeyleri kolayca ifade edebilme yönteminizdir. 
Ama bazı anlar vardır ki kolayca ifade edebilmek şöyle dursun 
kelimeler kifayetsiz kalır. O zaman farklı boyutlarda anlamlar 
yüklediğimiz cümlelerimiz sayesinde dil gelişebilmektedir. 
Bazen bu gelişmeyi ; kelimeyi telaffuzu kolaylaştırma, farklı 
kültürlerle etkileşime geçme gibi unsurlar da etkiler.

Dilin vermek istediği mesaj aynı olabilmektedir. Oysa dil, 
toplumdan topluma ses ve gösteriş bakımından değişiklik 
göstermektedir.

Her toplumun sahip olduğu dil farklı ve ona aittir. Milli 
kimliğimiz olan dile yeni eklenen her kelimede, bu benliğimize 

dikkat etmeli ve yabancı kökenli olan kelimeleri Türk Dil 
Kurumunun kurallarına göre söylemeliyiz. 

Bozulan her bir kelimede, kimliğimiz birkaç punto zarar 
görmektedir. Dikkatsizce davrandığımız ve ‘Aman ne önemi 
var?’  dediğimiz kural ihlalleri sonucunda milli benliğimiz 
yozlaşmakta ve farklılaşmaktadır.

Dilin değişmesi; edebi metinlerden iletişime, iletişimden 
ülke yönetimine kadar etki etmektedir. 
Ve yapılıp düzeltilmeyen hatalar zehir 
gibi yayılmaktadır.

Kendi kimliğimizin dönüşmemesi, 
iletişimin bozulmaması, ülkenin ortak 
noktalarda birleşmesi ve refah içinde 
yaşaması için, Başöğretmen Mustafa 
Kemal ATATÜRK’ün kurduğu Türk Dil 
Kurumunun dil bilincine sahip bireyler, 
yurttaşlar olarak bu zehrin yayılmasına 
‘dur’ demeliyiz. Semanur Nimet

DALKIRAN
10/E

DİL VE MİLLİ BENLİK
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YAZI YAZMAYA NASIL BAŞLADINIZ ? 

Yaklaşık 7 yıl önce zor bir dönemimde kafamı biraz olsun 
rahatlatmak amacıyla yazmaya başladım. Önceleri içimin 
biraz olsun rahat etmesi amacıyla yazarken, sonralarında 
baktım ki insanlar yazdıklarımda kendilerini buluyorlar, onların 
dünyalarına ve yüreklerine de dokunabilmek, onlara yalnız 
olmadıklarını hatırlatmak amacıyla yazdım. 

YAZARKEN RİTÜELLERİNİZ NELERDİR ? 

Her yazarın olduğu gibi benim de kendime özgü kurallarım 
var. Motive olmak  ve içimdeki duyguların rahatlıkla dışarıya 
çıkabilmesi amacıyla mutlaka bir fon müziği kullanırım. 
Yazarken olmazsa olmazlarım arasında, soft bir ışık ve yalnızlık. 
Bu arada çayı da unutmayalım tabi ki. 

ESERLERİNİZİ OLUŞTURURKEN KENDİ YAŞANTILARINIZDAN 
DA KESİTLER KATAR MISINIZ? 

Belki çok klasik olacak ama, her kitabım benim birer çocuğum 
gibidir. Ona emek veririm, yüreğimle beslerim ve sevgiyle 
kaleme dökerim. Son romanım olan “Yağmurum Gözyaşları” 
kitabımda da çok sonra farkettim ki, bir çok karakterde kendime 
özgü şeyler var. Bir yazarın bir karakter oluştururken kendinden 
bir şey katmaması ne mümkün ki? Bu yazdığım sözlerde de 
böyledir. Ben kendimi yazarım, başkaları sahiplenir. 

ROMANINIZIN ADI “YAĞMURUN GÖZYAŞLARI” NASIL OLUŞTU ? 

Romanın ismi ve genel kurgusu yıllar önce kafamda şekillendi. 
Bir sonbahar akşamı yürüyüş yaparken, bankta oturmuş ağlayan 
bir genç kız gördüm. Ve üzerine sicim gibi yağmur yağıyordu. Kızın 
gözyaşları yağmura karışıyordu. Teselli etmek için içim gitti ama elim 
bir türlü gitmedi. O an işte yağmurla, kızın gözyaşlarını birleştirdim ve 
“Yağmur’un Gözyaşları” oldu. 

SİZİN ŞİİRLERİNİZ DE ÇOK İLGİ GÖRÜYOR. BUNUNLA İLGİLİ NE 
SÖYLERSİNİZ ? 

Aslında yazdıklarıma şiir denemez. Şiir dersem geçmişte yaşamış 
bir çok şaire haksızlık etmiş olurum. Benimki sadece duygusal hayatın 
bir dışa vurumu. Adına “söz” demek daha uygun olur sanki. Dediğim 
gibi ben içimden geçenleri yazıyorum, insanlar içlerinde olanları 
sahipleniyorlar. Demek ki bir çok insan benimle aynı şeyleri yaşıyor 
hayatta. 

SİZ SOSYAL MEDYADA ÇOK TAKİP EDİLİYORSUNUZ, PEKİ SİZİN 
İÇİN BU NE İFADE EDİYOR? 

Bu tabi ki beni mutlu ediyor. Özellikle takipçilerimden gelen 
“yazdıklarınız bana çok iyi geliyor” mesajlarını görünce daha bir 
motive oluyorum. Tabi ki her insan ruhunun okşanmasından mutluluk 
duyar. Ama benimle takipçilerim arasındaki ilişki başka bir türlü 
diye düşünüyorum. Birilerinin sesi olmak gerçekten güzel bir duygu. 
Ne zaman yazmayı bırakacak olsam, okuduğum bir mesaj sonrası 
“yazmaya devam, yazıyorsan ve bu yetenek sana verildiyse, bunun bir 
anlamı var” sözleri yankılanıyor beynimde. 

RÖPORTAJ:
  OKULUMUZDAN BİR YAZAR – ŞAİR

      UĞUR GÖKBULUT
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PAYLAŞIMLARINIZI YAPARKEN NELERE DİKKAT 
EDİYORSUNUZ? 

Kalemi yüreğe batırmak diye bir gerçeğe inanıyorum ben. 
Yüreğime değmeyen ve bana iyi gelmeyen, beni yansıtmayan ve 
yerine oturmayan hiçbir yazıyı paylaşmıyorum. Birilerinin beğeni 
kaygısıyla ya da beğeni sayısıyla ilgilenmiyorum. Kendimi doğru 
ifade edebilmekle, doğruları dile getirebilmekle ve insanların 
hayatındaki olumsuzluklara iyi gelmekle ilgileniyorum. 

EN ÇOK BEĞENDİĞİNİZ ESERLER NELERDİR? ÖĞRENCİLERİNİZE 
NE TAVSİYE EDERSİNİZ?

Lisede olduğum zamanlarda, Necip Fazıl ve Nazım Hikmet 
hayranıydım. Mehmet Akif Ersoy’un duygu yoğunluğunu söze ve 
şiire döküş yeteneğine de hayranım. Hâlâ da öyledir. Ancak sosyal 
medyanın da etkisiyle, Sabahattin Ali, Cemal Süreya, Oğuz Atay 
ve Turgut Uyar’la tanıştım. Yazılarını kendime yakın buldum. Bir 
çok yazardan etkilendim. Kendime ait bir tarz oluşturduğumu 
düşünüyorum. Öğrencilerime mümkün olduğunca çok okumalarını 
tavsiye ediyorum. Çünkü kitap kokusu, en az yağmurdan sonraki 
toprak kokusu kadar güzel benim için. Ancak okumak noktasında 
lütfen seçici olsunlar. Bir kitapla dünyalar değişiyor gerçekten. 
Buna çok şahit oldum. 

ŞİİRLER

Sana anlatmadığım, anlatamadığım şeyler de var anne
Kim bilir, belki de senden öğrendim içimin fırtınalarını yüzümdeki gülümsemeyle ve dudağımdaki ‘iyiyim ben’ 
yalanlarıyla kapatmayı.
Kim bilir, belki de sen anlıyorsun gözlerimdeki acıyı.
Ama ne senin sormaya dilin gidiyor ne de benim anlatmaya cesaretim var.
Oysa uzanıp dizlerine ‘Yoruldum artık anne! ‘ diyerek ağlamayı ne de çok isterdim.
Ama sen beni yine de iyi bil anne.
Ne ben artık senin arkana saklanacak kadar küçüğüm ne de sen beni o yorgun dizlerinde taşıyabilecek kadar güçlü.
Sebep olacağım her gözyaşına kurban olurum ben.
Sen kendine iyi bak annem.
Ben toparlanmanın yolunu nasıl olsa bir şekilde bulurum.

BİR KIZIM OLSUN BENİM, BEN O’NA BİR CAN,
O BENİM BİN CANIM OLSUN

Bir kızım olsun benim. Gözlerinin rengi önemli değil, sevgiyle baksın yeter.
Çiğnediği toprak kadar vefalı, yediği ekmek kadar nimet bilsin sevdayı.
Ezmesin ama ezdirmesin de kendini.
Gerektiğinde bir deniz kadar öfkeli,  bir dağ kadar mağrur ve başı dik ol
Hiç kimsenin yüreğinden sevgi dilenmesin, haketmediği her yerin yabancısı ve onu yüreğinden tutacak herkesin de 
vefalısı olsun.
Ve hiç kimsenin gölgesi olmasın, hiç kimseyi de gölge etmesin kendine.
Kendi ayaklarının üzerinde durabilecek kadar kendine güveni, her rüzgardan eğilmeyecek kadar da güçlü olsun.
Bir karıncayı incitmeyecek kadar merhametli, düşeni kaldıracak kadar da inançlı ve şefkatli olsun.
Bir kızım olsun benim, ben O’na bir can vereyim, O benim bin canım olsun. 

UĞUR GÖKBULUT

Türkan Elif İPEK
12/A
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Yunanca “Nanos” kelimesinden gelen “Nano” kelimesi bir birimin 
milyarda birini ifade etmektedir. Bu durumda bir nanometre, metrenin 
milyarda biri olarak tanımlanmaktadır (Uldrich & Newberry, 2005). 
Kullanıma elverişli nano yapıların büyüklüğü 1-100 nm aralığında 
kabul edilmektedir; nanometrenin çalışma alanı, atom ve molekül 
boyutlarındadır (Erkoç, 2014). 

Bu boyutlarda sistemlerin fiziksel davranışlarında normal 
sistemlere kıyasla farklı özellikler gözlemlenmektedir. Nanobilim ve 
nanoteknoloji olarak nitelendirilen bu farklılıklar yaklaşık 10 seneden 
beri dünya ülkelerinin sivil-askerî bilim ve teknoloji stratejilerini belirler 
hale gelmiştir (TÜBİTAK, 2004).

Ekonomistler nanoteknolojinin yeni bir sanayi devrimi olarak 
2025 yılına kadar her alanda gelişmesini tamamlayarak 21. yüzyıla 
damgasını vuracağına inanmaktadırlar (Açık & Güven, 2012). 

Yakın bir gelecekte bir ülkenin nanoteknolojideki seviyesi o 
ülkenin ekonomik gücünün bir simgesi olabilecektir (Çıracı, 2008; 
Kayır & Baççıl, 2010). Nanoteknolojinin önemini ve gücünü farkeden 
inanan ABD, Rusya, AB, Japonya ve Çin gibi gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkeler NBT’nin çeşitli alanlarında dev Ar-Ge yatırımları 
yapmaktadırlar (Turkan, 2015). 2004 yılında 8,6 milyar USD olan dünya 
geneli nanoteknoloji Ar-Ge yatırımları, 2010 yılında 13,8 milyar USD’ye 
yükselmiştir. 2014-2020 yılları arasında ise sektörün, %16.5 büyüme 
göstereceği öngörülmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) (2014) verilerine göre 
Türkiye’nin nanoteknoloji Ar-Ge yatırımları açısından bu ülkelerin 
çok gerisinde olduğu görülmektedir. RAND Corporation raporu 
incelendiğinde Türkiye büyüklüğünde güç, potansiyel ve hedefleri 
olan bir ülkenin Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Güney Afrika’dan 
oluşan üçüncü grup ülkeler arasında yer alması tatminkâr olamaz. 
Yüksek teknolojide rekabet edebilmek üzere atılması gereken 
adımların geç atılmış olması doğal olarak bu sonucu doğurmuştur. 
Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesi için önemli atılımlar yapması 
gerektiği özellikle Ar-Ge ve yüksek teknolojiye dayalı üretim 
anlayışının ekonomide yerleşik hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun 
gerçekleşebilmesi için çok yeni bir teknoloji olan nanoteknolojiye 
ayrı bir önem verilmesi zorunluluk arz etmektedir. Türkiye bu fırsatı 
da kaçırırsa, nanoteknoloji ürünleri için bu teknolojiye hükmeden 
ülkelere alışık olduğumuzdan çok daha büyük bedeller ödemek 
zorunda kalacaktır. (TÜBİTAK, 2004).

NBT’nin 2025 yılı itibariyle hayatımızı büyük ölçüde etkileyeceği 
düşünülmektedir. Bu nedenle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK)’nun 2023 Vizyon Programında Nanoteknoloji yer 
almış ve yol haritası oluşturulmuştur. Bu konuda en önemli gelişme 
ise 2006 yılında nanoteknoloji üzerine araştırmalar yapan Bilkent 
Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nin (UNAM) 
kurulması olmuştur. UNAM’ın yanısıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Merkez Laboratuvarı ve Ar-Ge Merkezi, Gebze Nanoteknoloji 
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Koç Üniversitesi Mikro-Nano 
Teknolojileri Araştırma Merkezi ise nanoteknoloji araştırmalarının 
yürütüldüğü diğer kurumlardan bazılarıdır (Aslan & Şenel, 2015). 
Türkiye bu alandaki yetişmiş insan gücünün sınırlı olması, üniversite-
sanayi işbirliğinin ve bilgi aktarımının yetersizliği, ayrılan araştırma 
bütçelerinin göreceli olarak sınırlı olması, araştırma sonuçlarının 
ticarileşmesindeki eksiklikler, özel sektörde ve toplumun genelinde 
nanoteknoloji ve yaratabileceği olanaklar konusundaki farkındalığın 
yetersizliği gibi sebeplerden dolayı nanoteknoloji alanında yüksek 
gelişmişlik standardına sahip ülkelerin seviyesine ulaşamamıştır 
(BSTB, 2014). Bunun için de NBT konusunda farkındalığımızı arttırmalı, 
gerek kamu gerekse özel sektör kanalıyla gerekli yatırım ve çalışmalar 
hızla yapılarak dünya nanoteknoloji endüstrisi ve pazarında ülke 
olarak yerimizi almalıyız. Tüm bunların gerçekleşebilmesi için planlı ve 
programlı iyi bir NST eğitiminin gerçekleştirilmesi ülkemiz açısından 
kaçınılmaz hale gelmektedir. 

Nanobilim ve Nanoteknolojide yaşanan gelişmeler bu konuların 
öğretiminin yaygınlaştırılmasını zorunlu kılmıştır (Laherto, 2010a). 
Bu nedenle nanoteknolojiye dayalı endüstrilerden pay almak isteyen 
ülkeler Nanobilim ve Nanoteknoloji eğitimine önemli maddi kaynaklar 
ayırmakta; insan gücüne yatırım yapmaktadırlar (Roco & Bainbridge, 
2003). 

Dünya ülkelerinin çoğunda Nanobilim ve Nanoteknoloji 
öğretiminin ilkokuldan başlayarak ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü 
düzeylerde sarmal bir şekilde yapılandırıldığı, bazı ülkelerin de bu 
konuların öğretim programlarına entegre edilme çalışmalarının 
devam ettiği, Türkiye’de ise sadece sınırlı sayıda üniversitede ve 
genellikle lisansüstü düzeyde eğitim verildiği bilinmektedir. Ülkemizde 
ilkokul ve ortaokul öğretim programında hiç yer almadığı, lisede ise 
sadece 12. sınıf fizik ve kimya öğretim programlarında birkaç saatlik 
zaman ayrıldığı görülmektedir. 

Ayrıca yurt dışındaki ülkelerde lise düzeyinde Nanobilim ve 
Nanoteknoloji konu içerik ve kavramlarının; boyut ve ölçek, maddenin 
yapısı, kuvvetler ve etkileşimler, kuantum etkileri, boyuta bağlı 

Nanobilim ve
       Nanoteknolojide Neredeyiz?
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özellikler, kendiliğinden oluşum, araçlar, modeller ve simülasyon/
benzetim, bilim, teknoloji ve toplum olduğu, konuların işlenmesinde 
de materyallerin öğretimi, sunum, çalışma yaprakları, uygulamalı 
alıştırmalar, animasyonlar, atölye çalışmaları, nano proje hazırlanması 
vb.’den yararlanıldığı belirlenmiştir (Ringer, 2014; Srinivas, 2014; 
Yawson, 2010; Karataş, 2014). 

Nano-okuryazar bireylerin yetiştirilmesi,  nanoteknoloji alanında 
ihtiyaç duyulan işgücünün sağlanması için lisans öncesinde 
yapılacak farkındalık çalışmaları önemlidir. Eğitim sisteminde gerekli 
düzenlemeler yapılmazsa, bu alanda eğitimli araştırmacı ihtiyacı ve 
konu hakkında bilgi sahibi teknik personel, bilim insanları, mühendisler, 
girişimciler, politikacılar, yöneticiler ve iletişimcilerden oluşan eğitimli 
yeni bir nesile duyulacak gereksinim artacaktır (Yawson, 2010). Tüm 
vatandaşlar için, sürekli gelişmekte olan bu alanlara yönelik politika 
oluşturma sürecine dahil olma ve finansal kararlara katılma ihtiyacı 
da birlikte artacaktır (Jones, Blonder, Gardner, Albe, Falvo, & Chevrier, 
2013). 

Eğer nanobilim ve nanoteknoloji öğretimi acilen ele alınmazsa; 
tüketicilerin günlük yaşamlarında kullandıkları teknolojinin etkilerini 
anlayamamalarına ve araştırıcıların teknoloji kullanımının da 
azalmasına bağlı olarak bilimsel ve teknolojik gelişmelerde yavaşlama 
riski ortaya çıkacaktır (Roco, 2003). Bu nedenle bazı ülkelerde olduğu 
gibi ülkemizde de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinde Nanobilim ve 
Nanoteknoloji farkındalığı yaratacak konuların ilgili derslerin öğretim 
programlarına eklenmesi ve tüm dünyada olduğu gibi eğiticilerin 
eğitilmesi konusu üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Sonuç 
olarak gelişmiş bir ülke olabilmek ve dünya ile rekabet edebilmek 
için dünyada hızla gelişen ve yaygınlaşan bu teknolojiyi öğrenmemiz 
zorunluluk arz etmektedir. Bunun yolu iyi bir Nanobilim ve 
Nanoteknoloji eğitiminden geçmektedir. Bu nedenle başta Milli Eğitim 
Bakanlığı olmak üzere YÖK, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarına 
çok önemli görevler düşmektedir.
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Özdemir Asaf’ın Lavinia şiirini bilmeyen yoktur. ‘Adını gizleyeceğim sen 
de bilme Lavinia’ dizeleriyle gönüllerde yer eden bu şiire ilham olan bu 
gizli kadını hiç merak ettiniz mi?  Bu şiirin ortaya çıkış hikayesini irdeleyince 
içinden muazzam bir aşk hikayesi çıktı.

Özdemir Asaf, Lavinia’yı henüz üniversite yıllarında platonik olarak 
aşık olduğu kıza yazmıştır. Özdemir bu değerli dizeleri bir şiir yarışmasına 
göndermeye karar verir. 

Katıldığı yarışmada Özdemir Asaf’ın şiiri büyük beğeni toplar ve yarışmayı 
kazanır.

Yarışmada kendisinden şiirini kürsüde okuması istenir ve o da bu isteği 
kabul eder. 

RİVAYETE GÖRE; ÖZDEMİR ASAF ŞİİRİ OKURKEN AŞIK OLDUĞU KIZ DA 
SALONDADIR VE ŞİİRİN OKUNMA ESNASINDA SALONDAN AYRILIR.

Özdemir bu duruma hayli içlenir ve asla duygularını aşikâr etmez.

Özdemir Asaf, Mevhibe’ye sırıl sıklam aşık olmuş fakat bu aşk karşılıksızdır. 

Lavinia 
Sana gitme demeyeceğim.
Üşüyorsun ceketimi al. 
Günün en güzel saatleri bunlar. 
Yanımda kal. 
Sana gitme demeyeceğim. 
Gene de sen bilirsin. 
Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim, 
İncinirsin. 
Sana gitme demeyeceğim, 
Ama gitme, Lavinia. 
Adını gizleyeceğim 
Sen de bilme, Lavinia. 

Şair 1981’de, 58 yaşında İstanbul’da öldü. Asaf’ın kızı Seda Arun 
babasıyla geçen bir hikayeyi şöyle anlatıyor...

Parmak kaldıran öğrencilerin sayısı, iki elin parmaklarını geçmez. 
Öğretmenleri sırayla hepsini çağırır. Tahtaya kalkan çocuk, başı ile sınıfı 
selamladıktan sonra şiirini okur  hazır ol vaziyetinde. Okulun ilk günü. Birinci 
sınıf. Öğretmenleriyle ilk kez karşılaşan çocukların kulaklarında; “Şiir bilenler 
parmak kaldırsın” sözü çınlar. 

Biri Atatürk ile ilgili şiir okur, biri 23 Nisan, öteki 19 Mayıs, bir diğeri 29 
Ekim, kimileri de annem, okulum, öğretmenim. Her şiir okuyan büyük alkış 
alır. Sıra kendisine gelen Seda da tahtaya koşar  büyük bir sevinçle. Beyaz 
kurdeleler ile örülmüş saçları dalgalanır bu sırada. Rugan ayakkabılarını 
bitiştirdiğinde çıkan sesle içi gıcırdar ama heyecanı daha ağır basmaktadır.

Bir şair olan babasının arkadaşlarının evlerini ziyaretleri sırasında 
babasının çok sık okuduğu bir şiiri ezberlemiştir Seda. Babasından büyük ve 

önemli şair yoktur elbette ki onun için. rugan ayakkabıların iç gıcıklayan sesi 
sınıf içerisinde yankılanmasa da okulda yankılanır.

Ölebilirim genç yaşımda,
En güzel şiirlerimi söylemeden götürebilirim.
Şimdi kavak yelleri esiyorken başımda,
Sevgilim,
Seni bir akşamüstü düşündürebilirim.

Sınıftaki sessizlik artarken, Seda’nın heyecanı da artar. “Hani nerede 
alkışlar, hani nerede tebrikler?” soruları kafasının içinde yankılanır, birkaç 
saniye önce arkadaşlarının kulaklarında yankılanan ‘Mesaj’ şiiri gibi. Şiirin 
bitmesiyle başlayan sessizlik, Seda’nın kafasının içinde artan bir çığlığa 
dönüşür. “Neden?” sessizliği ilk bozan kişi elbette öğretmenidir.

“Sen bu şiiri nereden biliyorsun? Kim ezberletti bu şiiri? Kimin şiiri bu?” 
Sessizlik artmaya devam etseydi diye düşünmekten kendini alamaz Seda 
ama yanıtlamaktan da geri kalmaz.”Babamın.”

“Baban ne iş yapıyor?”

“Matbaacı.”

“Babana söyle, yarın okula gelsin.”

Akşam eve gider gitmez olanları anlatır babasına Seda ve beklediği 
gibi bir yanıt alır. Evet, sessizce dinleyen baba güler, yalnızca güler. Bu olayı 
anlatan Seda Arun şu cümleler ile devam eder: “Uzun saçları, gür bıyıkları, 
siyah beresi, bakışlarındaki ışıltısı, r’leri söyleyemeyişi, onu arkadaşlarımın 
babalarından ayırıyordu. Babamın Özdemir Asaf olduğunu öğrenmem için ilk 
kitabının basılmasını beklemem gerektiğini o günlerde bilmiyordum.

Şiirin Canına Okuyorsun Hikayesi   
Özdemir Asaf, ‘r’ harfini söyleyemez, ”yumuşak g” olarak telaffuz ederdi.  

Galatasaray Lisesinde öğrenci iken bir anısını şöyle anlatacaktır:

“Lisede edebiyat hocamız İsmail Habib Sevük idi. Sınıfta heğkese şiiğ 
okutuğ, sığa bana gelince, atlayıp yanımdakine 
geçeğdi. Biğ gün değste pağmak kaldığdım ve 
‘Hocam’ dedim”,

– Sınıfta heğkese şiiğ okutuyoğsunuz, bana 
niçin okutmuyoğsunuz?

İsmail Hoca, bu soğuma şu cevabı veğdi;

– Oğlum Özdemiğ sen, şiiğ değil, şiiğin 
canına okuyoğsun.

Bunun üzerine de Özdemir Asaf “Lavinia” 
şiirini yazar. Lavinia, Özdemir Asaf’ın şiir 
matinelerde en çok okunan ve sevilen şiiridir. 
Bu şiirin son dörtlüğünde hiç ‘r’ harfi yoktur. 
Asaf bu şiiri oldukça düzgün okur. 

Şermin Nur BAHAR
12/A

Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler.
ÖZDEMİR ASAF

‘LAVİNİA’
         ŞİİRİNİN GİZLİ HİKAYESİ VE...
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Тайноя история стихотворения «Лавинья» 
от Оздемир Асафа.

Нет того кто не слышал стихотворения «Лавинья».Вы когда нибудь 
задумывались о той девушке для которой написаны строки «Я спрячу твоё 
имя и ты не узнаешь Лавинья»?Когда изучаем историю появления на свет 
стихотворения,из него выходит огромная история любви.

Оздемир Асаф написал это стихотворение для девушки в которую 
был платонически влюблён в университетские годы.И решил отпраить это 
стихотворение на литературный конкурс.На конкурсе стихотворение всем 
очень понравилось и получило призовое место.Все захотели что бы Оздемир 
Асаф прочитал своё стихотворение и он согласился.

По слухам: когда Оздемир Асаф читал это его девушка которую он любил 
находилась в зале и во время чтения она вышла из зала, но Оздемир Асаф не 
подал виду и не расскрыл своих чувств.

Оздемир Асаф очень сильно любил Мевхтбе,но эта любовь была не 
взаимна.

Самая близкая подруга Мевхибе, Мельда рассказала капитану о ней:
«Она такая индивидуальность что даже не хватит книги что бы описать 

её» и спросила:почему все влюбляются в Мевхибе Беят;из-за того что она 
красивая?

И получила ответ: «У неё была очень сильна интуиция.Одним 
Взглядом на ваше лицо она могла вас понять и узнать глубину вашей 
души.С одного взгляда,жеста с одной мимики могла вывести карту вашего 
характера.»Именно из-за этого Оздемир Асаф сказал про неё:

«Легче умереть чем выдержать её проницательный взгляд»
Лавинья
«Я не скажу тебе не уходи
Ты мёрзнешь возьми мой пиджак
Это самые прекрасные моменты дня
Останься со мной
Я не скажу тебе не уходи
Но решать тебе самой
Если хочешь ложь, я солгу тебе
Обидешься,Я не скажу тебе не уходи
Но не уходи,Лавинья
Я скорую твоё имя 
И ты не узнаешь, Лавинья»
Поэт умер в 1981 году, в Стамбуле, в возрасте 58 лем. Седа Арун, дочь 

Асафа рассказывает историю о своем отце.
Качество учеником который поднилгают полыньи, не привыииаст пальцы 

двух рук. Учитель вызывает свой класс и начинает читать стихотворения. 
Первый класс. Впервые увидев своих учителей в уиках уник был, <<Кто знает 
стихотворение поднимите палец.>>

Один ученик прочитол стихотворение про Ататюрка, один про 23 Апреля, 
одип про 19 Мая, другой про 29 Октября, некоторыс про мои, про школ, про 
учителей. Они получает большие облодисменты за чтение стикотворений. 
Очередь приходит Седе, она е радостью побепсала и доске, в это вреяия её 
волосы заплетенные белылил ленталщ разлитались по всюду.

Когда Седа боша в у своей подруги у которой папа самой любимой 
стихотворение котороя была самой любимой стихотворенией подрдгеной 
папы, Для неё краие свего отца нет великого и великого и вапсного поэта.

Смогу умереть молодым
Самые лучшие стихи могу не рассказав уйти
Теперь ветерь тополя дует в моей голове
Любимая
Вечером могу подумать о тебе
В классе тишина, Седа все больше переживает. <<Где облодисменты, 

где поздравления?>> появляются вопросы, несколько секунд назад в ушах 
друзей, звучало <<Стихотворения наш подоёт кокоето сообщение>>. Поеле 
окончания стихотворении началась тишина, в голове у Седы появлялся звук 
<<Почему?>> тишину первым разрушила учительница.

Ты откуда знаешь это стихотворение? Кто научил тебя? Кого это 
стихотворение? Становится все тише, Седа думает что она должна ответить. 
<<Моего Отца>>.

<<Кем работает твой отец?>>
<<Прессовщик.>>
<<Скажи отцу, пусть завтра в школу придём?>>
Вечером приходит домой и рассказывает это своему отцу и берет ответ 

как и думала. Да, послушал отец и посмеялся, только посмеялся. Описание 
этого события, Седа Арин продолжаем с этими предложениями:

<<Длинылш волоеалш, лохматыми усами с черной маской, с искрой 
в глазах, не произноси букву <<р>>, вот это отдаляет его от отцов моих 
друзей. Я не знал в те дни что мне шлось ждать пока первая книга будет 
опубликована, чтобы узнать что маши отцом был Оздемир Асаф.>>

История про налоговую
Мой папа в своем стихотворении называет себя Aсаф.Это имя его 

отца.Но его настоящее имя xaлит  Оздемир Aрун .В 1950 г. В Cağaloğlu он 

открывает типографию.Перед открытием он ходил в налоговую, чтобы 
регистрировать свою фирму, а там один сотрудник спросил его имя.Но мой 
папа не мог выговаривать букву «r», и заместо нее он произнес с буквой  «ğ», 
поэтому свое имя он сказал, как  «Halit Özdemiğ Ağun».Т.к. фамилия у моего 
отца была достаточно известной, поэтому сотрудник типографии написал 
его инициалы, как «Halit Özdemir Ağun».

Папа внимательно посмотрел на документы.Он увидел, что сотрудник 
неправильно написал его вторую фамилию.И он сказал этому сотруднику 
«-Вы непхавильно написали мою фамилию.Моя фамилия Ağun!».Сотрудник 
внимательно посмотрел на него и сказал «Да, Ağun».А папа еще раз повторил 
«-Да нет же!Ağğun!(Hayığ, hayığ Ağğun)».Сотрудник: -Господин, я понял, 
Ağğun.И мой отец разозлился и вытащил из кармана ручку и листок бумаги 
и написал большими буквами Aрун  и еще раз громко и четко прочитал свое 
имя «AĞĞĞĞĞĞUN».

История с таксистом
Однажды мой папа вышел из своей типографии, чтобы поехать в сторону 

Kaракой.Он сел в такси, а таксист так же, как и мой отец оказывается не мог 
выговавривать букву «r». «Куда едем?» спрашивает таксист.А папе стало 
неудобно говорить Kaракой.И заместо него, он сказал .Так он и доехал до 
эmинену  и вышел на этой остановке.Потом он оттуда же дошел до Kaракой.
Писатель Оздемир Aсаф  в 1981 г. умер, когда ему было 58 лет в г. Стамбул.
Дочка писателя, седа  Aрун, рассказывает одну историю, связанную с ее 
отцом...

Первый день в школе.Учитель поднимает каждого ученика, кто знает 
стихотворения.Один ученик читает стихотворения про Aтатюрка, другой 
читает про 23 апреля .Третий читает про 29 октября , четвертый про 19 
Maя.И когда очередь дошла до седа , она хотела прочитать стихотворение, 
которое ее папа всегда рассказывал, когда они ходили в гости к его друзьям.
Потому что для седа  самый главный и самый известный писатель, это ее 
папа.Поэтому, когда она подходила к доске, так как у нее были ботинки из 
лакированной кожи, были слышны звуки, которые издают эти ботинки на 
весь класс и даже на всю школу.А волосы у нее развивались из под белой 
ленточки.

В классе была полная тишина.А седа  сильно начала волноваться.И 
внутри про себя подумала, где же аплодисменты?И где похвала в ее 
сторону?Первый, кто нарушил тишину, был учитель.Он спросил у нее 
«Откуда ты знаешь это стихотворение?»Кто тебя ему научил?И кто автор 
этого стихотворения?».

«Это стихотворение моего папы»
«Кем работает твой папа?»
«Типограф»
«Скажи ему, чтобы он завтра пришел в школу»
 Вечером, когда она пришла домой, она рассказала папе о случившемся.

Папа слушал ее молча, улыбаясь.Seda Arun продоожает рассказывать эту 
историю «Длинные волосы, густые усы, черная беретка, а глаза блестящие и  
не может выговаривать «r», поэтому он отличался от других отцов ее друзей.
Пока не вышла первая  книга моего отца, я не знала, кто он, Оздемир Aсаф  .

Все цвета марались с одинаковой скоростью первое место дали белому.
Оздемир Асаф

Тайная история стихотворения <<Лавиниа>>
Все знают о стихотворении Лавиния. Не знай, что я скрываю твоё имя 

Лавиния. Вы когда нибудь задумывались об это тайной женщины которая 
написана в этих страках. Когда появилось это стихотворение потрясающая 
история любви.

Оздемир Асаф написал это стихотворение еще в университетские годы 
для своей любимой девушки. Оздемир решает отправить эти ценные строки 
на конкурс стихотворений. В этом конкурсе Оздемир Асаф набрал много 
голосов и стал победителем.

В конкурсе его попросили прочитать своё стихотворение на подъеме, и 
он согласился.

Когда Оздемир Асаф читал своё стихотворение девочка в которую он 
влюблён была в зале  но когда он начал читать стихотворения она уиша из 
зала.

История про <<Ты лучше всех читаешь стих>>
Оздемир Асаф, не мог произносить букву <<р>>, место неё произносил 

букву <<г>>. Он когда учился в лицеи Галатасарай он хотел рассказать о 
прошлом.

В лицеи учитель по литературе был Исмаил Хабиб Севюк. В классе у 
всех спрашивал стихи, когда очегедь пгиходила ко мне он не спгашивал и 
пгоходил дгугому. Один день я поднял палец и сказал <<Учитель>>.

В классе вы всех поднимасте читать стихотвогение, почему меня не 
поднимасте?

Учитель на мой вопгос дал такой ответ;
Оздемиг ты, я знаю что ты лучия всех читаешь стихотвогение.
После это Оздемир Асаф написал стих <<Лавиниа>>
Cтихотворение Лавиниа из самых лучших стихотворений Оздемира 

Асафа. В этои стихотворении в последних четырёх строках нет буквы <<р>>. 
Асаф правильно читает это стихотворение.
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Российский DJ Smash, Полина Гагарина и Егор Крид были 
выделены как сингл из группы «Команда». Сингл был выбран 
в качестве официальной песни Чемпионата мира по футболу 
2018 года, который пройдет в России. Песня была продана на 
iTunes в июле 2017 года.

Команда - это не только около 11 человек на поле. Моя 
команда - это вы и я. Песня не очень связана с футболом, это 
связано с тем, что она является командой. Это самый важный 
компонент любого успеха на поле.

[Куплет 1, Полина Гагарина]:
Мы верим и мечтаем.
Мы там, где нас так ждали.
Где на семи ветрах
Один мотив в сердцах.

Через тернии и прямо к звёздам.
Выше, дальше - так легко и просто
Мы начнём, и только побеждаём.
Если падаем, то вновь взлетаем.

Припев:
Мы знаем в чём правда -
Ты наша команда!
И она без тебя высоко не взлетит;
Без тебя никогда не победит!

[Куплет 2, Егор Крид]:
За спиной мои крылья будто сижу в фюзеляже.
Я игрок, и всегда до конца иду - остальное неважно.
Неважно, что скажут (не-а), забью и промажу.
Упаду-встану! За меня бьется каждый;
За каждого бьюсь, - вот это и важно.

 Спасибо, команда!
Мы семья и друзья - это сила.
Непокорённые, непобежденные
Всё в наших руках, мне удача звонила.
- Алло?

 Я с детства мечтаю,
Вижу мечтам есть свойство сбываться.
Наша цель высоко-высоко,
Но с нашей командой мы сможем добраться!

[Переход, Полина Гагарина + Егор Крид]:
Есть мечты и их нельзя измерить.
И друзья, в которых стоит верить.
Каждый важен, если на пределе.
Каждый первый - первый в своем деле!

[Припев, Полина Гагарина + Егор Крид]:
Мы знаем в чем правда.
Ты наша команда!
И она без тебя высоко не взлетит.
Без тебя никогда не победит!             Мы в игре! 

SMASH, Polina Gagarina & Egor Krid - Team 2018

Rus DJ Smash,Polina Gagarina ve Egor Krid “Komanda” (team) 
adında bir single çıkardılar.Bu single Rusya’da yapılacak olan 2018 
Futbol Dünya Kupasının resmi şarkısı olarak seçilmiştir.Şarkı,Temmuz 
2017’de iTunes’dan satışa sunuldu.

Takım,sadece sahadaki 11 kişiden ibaret değildir.Takım,sen ve 
bendir.Şarkı;pek fazla futbol ile alakalı değil,takım olmak ile alakalı.
Bu herhangi bir alanda başarının en önemli bileşenidir.

1.Kıta (Polina Gagarina)
Biz inandık ve hayal ettik.
İşte oradayız,uzun zamandır beklediğimiz yerdeyiz.
7 rüzgarın bulunduğu yerdeyiz.
Kalbimizdeki istek ile…

Dikenli yolların üstünden yıldızlara doğru yüksel,
Daha yükseğe ve daha ileriye…
Sadece kazanma isteğiyle yola çıkacağız.
Eğer düşersek,tekrar ayağa kalkacağız.

Nakarat:
Gerçeğin ne olduğunu biliyoruz.
Siz bizim takımımızsınız !
Ve onlar,sen olmadan zirveye ulaşamazlar;
Sensiz,asla kazanamazlar !

2.Kıta (Egor Krid)
Kanatlarımın arkasında,uçağın gövdesinde otururken…
Ben bir oyuncuyum,ve her zaman sonuna kadar giderim, gerisi 
önemli değil.
Ne dedikleri önemli değil,gol atacağım ve kaçıracağım.
Benim için kazanan herkes adına, düştükten sonra ayağa kalkacağım.
Her savaşımda önemli olan bu işte !
Sonsuz teşekkürler,benim takımım !
Ailemiz ve dostlarımız çok güçlü.
Fethedilmemiş,yenilmemiş…
Her şey bizim elimizde,arayan benim şansım:
-“Merhaba ?”
Çocukluğumdan beri bunun hayalini kurdum,
Hayalimin gerçekleşeceğini görebiliyorum.
Her ne kadar hedefimiz yüksek olsa da,
Bizim takımımız oraya ulaşabilir !

Geçiş (Polina Gagarina+Egor Krid)
Onlar bizim değer biçilmeyen hayallerimiz.
Onlar bizim inandığımız dostlarımız.
Sınırı geçmediğimiz sürece,herkes bizim için 
önemli.
Yarıştığımız her bir dalda başarıya ulaşana 
kadar…

Nakarat (Polina Gagarina+Egor Krid)
Gerçeğin ne olduğunu biliyoruz.
Siz bizim takımımızsınız !
Ve onlar,sen olmadan zirveye ulaşamazlar;
Sensiz,asla kazanamazlar !
Biz oyundayız ! (Tekrar ediyor.) Serhan SEYHAN

10/C

SMASH, Полина Гагарина & Егор Крид – Team  2018
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Antalya Spor’un Oyuncuları Okulumuzda

Aşure Etkinliğimiz Gelenekselleşti

Bir Kitapla Bin Umut Olduk

ETKİNLİKLERİMİZ
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Emekli Öğretmenlerimizi Unutmadık Hayırseverimiz Levent Aydın Bey’in değerli anneleri Fatma Hanım

Resim Atölyesi’nde Kâğıt Katlama Etkinliğimiz

Her Daim Okuyoruz
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Okul Aile Birliğimiz Görevlerini Devrettiler Baharın Gelişini Kutladık

Mesleğimde Bir Gün Projesi İle Geleceğimizi Şekillendiriyoruz

NASA İle Bağlantı Kurduk
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Şehrimizi Tanıyoruz Davraz’da Kar Gördük

Okur-yazar buluşmasında söyleşisiyle ve müziğiyle 
Hakan Mengüç aramızdaydı.

Sinan Yağmur Okulumuzdaydı

Okur-yazar buluşmasında Mİraç Çağrı Aktaş okulumuzu renklendirdi.
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Oryantiring’de Antalya birincisi olduk.

Resim Atölyesinde Çalışmalar

Yazar ve aile danışmanı Müge 
Dayankaç bizimleydi.

Bilim Projelerimizle İlde Dereceler Aldık Sosyal Sorumluluk Projesi

Okulumuzun Gurur Kaynağı Sporcuları



Mayıs 2018 - Sayı: 1 —  Levent Aydın Anadolu Lisesi Kültür- Edebiyat- Sanat Dergisi — Lâl

48

Sinemadayız

LAAL Fest

Tarkan Köylü İle Kum Sanatını Tanıdık
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Yazar Ve Şair Tarkan Köylü Okulumuzu Ziyaret Etti

İngilizce Kulübü Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri

Dr. Ünvanlı Biyoloji Öğretmenimiz Zeki İpek SempozyumdaVoleybol takımımız Antalya birincisi oldu. 
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• Yirminci Yüzyıl Tarihi Ansiklopedisi Edip Cansever/Sonrası Kalır 1
• Hafız/Dinan-ı Hafız
• Turgut Uyar/Büyük Saat
• Cemal Süreya/Sevda Sözleri
• Hydar Ergülen/40 Şiir ve Bir
• Karacaoğlan/Bütün Şiirler
• Ahmet Arif/ Hasretinden Parqangalar Eskittim
• Ahmet Erhan/Mayıs Gününe Ağıt
• https://www.youtube.com/watch?v=nWL6EixyV9o
• http://www.mypiday.com/
• http://www.okuyantoplum.org
• Cemal Süreya - Sevda Sözleri İlhan Berk/Bir Yeryüzü Tanığı
• http://www.preshaber.com /Özdemir Asaf
• http://.milliyet.com.tr/ özdedemir Asaf
• http://www.google.com.tr /Laviana şiirinin gizli hikayesi
• www.hürriyet.com.tr / ozdemir asaf
• http://antoloji.com/özdemir asaf/hayatı
• 3 SORUDA -A. ALİ URAL, Cins Dergi, Ocak 2018 Sayı: 28 Sayfa 44
• http://www.beycan.net/813/kitap-okumanin-faydalari-kitap-okumanin-yararlari-nelerdir.html
• Okumayı Sevdirme Yolları, Ahmet MARAŞLI, Bilge Yayınları, 2009
• www.hurbilgi.com /Reşat Nuri Güntekin, hayatı ve edebi kişiliği
• www.milliyet.com .tr. 1997/10/29 yasam/ata.html
• www.yapi.com.tr. Güntekin-anilari-koruma altında-20353.html
• https://youtu.be/Nt2iv7C31c
• Prof. Dr. Birol Emil ve eşi Hadiye Hanım’ın Röportajı
• Reşat Nuri Güntekin romanları: Çalıkuşu, Acımak, Yaprak Dökümü, Dudaktan Kalbe
• www.uncusaim.com.tr. Makale
• www.star.com.tr. Anadolu’dan adan- zye ekmeğin hikayesi
• www.yenişafak.com.tr. Buğdaydan ekmeğe
• www.memleket.com.tr. Kültürümüzde tuz ekmek
• http://34sanathaber.com. Tuz ekmek hakkı
• http://altinotu.blogspot.com.tr. Yavan ekmek yiyen çocuk
• http://galeri net fotoğraf.com
• http://zeynepnazan.wordpress.com kuru ekmek
• http://gokcenin rüyası.com.tr
• www.neokur.com.tr
• www.edebiyatöğretmeni.com.tr.
• Genel Tarih Bilgileri ansiklopedisi
• volkan. com.tr/CEMAL Süreya
• www. bilgi ustam.com/Cemal Süreya kimdir
• m. radikal. Com. Tr/ Cemal Süreya kimdirnasıl- silindi-12687

KAYNAKÇA
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Söz bitmez.
Gelecek sayılarda

görüşmek
temennisiyle…
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ÖZEL ÖĞRETMENLER
EŞLİĞİNDE

UYGUN FİYATLI
ÖZEL ÖĞRETİM 

KURSU

 Dershanemiz Levent 
Aydın Anadolu Lisesine 

yakın mesafededir.




