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ÖN SÖZ
BENLİĞE DOĞRU YOLCULUK: SİMURG

Efsaneye göre her şeyi bilen kuşların hükümdarı Simurg,  Kaf Dağı’nda bilgi ağacının 
tepesinde yaşarmış. Öleceğini hissettiği zaman ağacın dallarına yuvasını yapar, güneş 
onu yakınca yanar ama küllerinden yeniden doğarmış.

Bütün kuşlar onun bilgeliğine inanırmış ama içlerinden onu gören yokmuş. Bir gün bütün 
kuşlar toplanıp Hüthüt kuşu eşliğinde Simurg’u aramaya çıkmışlar ancak ona ulaşmaları 
için birbirinden zor yedi adet vadiden geçmeleri gerekiyormuş. Bu yolda kimi vazgeçip geri 
dönmüş, kimi ölmüş. Sadece otuz kuş Kaf Dağı’na ulaşabilmiş. Oraya vardıklarında ise anla-
mışlar ki “Simurg” otuz kuş anlamına geliyormuş ve “Simurg” aslında kendileriymiş. Tüm yol 
boyunca  yaptıkları yolculuk aslında kendi benliklerini bulmak için yaptıkları bir yolculukmuş. 

İşte bu hikayedeki yedi vadi bizim hayatımızdaki zorlukları temsil eder. Başarıya ulaş-
mak için egolarından sıyrılan, körü körüne bağlanmadan düşünen ve sorgulayan, birlik 
olmayı bilen , başaracağına dair inancını kaybetmeyen herkes Simurg’u bulabilir. Biz de 
bu fikirden hareketle benliğimizi bulmak için çıktığımız bu yolculukta kendi Simurg’umu-
zu ararken, birlik olup düşünmeye, sorgulamaya, sanatın her dalını kullanarak kendimizi 
ifade etmeye çalıştık. Kimi zaman eleştirdik, kimi zaman hayata umutla bakarken umu-
dumuza ortak etmek istedik sizi. Kimi zaman karamsarlığımızdan yazarak kurtulmaya 
,kimi zamansa yazmak yerine çizerek kendimizi ifade etmeye çalıştık. Küllerinden yeni-
den doğan Simurg bilginin ölmezliğinin en güzel kanıtı. Biz de bilgiye, umuda, hayallere 
doğru olan yolculuğumuza sizi de davet ediyor, heyecanımızı sizinle paylaşmak istiyoruz.

Sevgi ve Selamlar...

İlknur Kurtcebe   

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni   
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Sevgi ve selamlar...

İlknur KURTCEBE

Edebiyat Öğretmeni
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BAŞLARKEN
   Tüm insanlığın yaşamını derinden etkileyen pandemi sürecinin dayattığı fiziksel ayrılıkların boşluğunu daha fazla düşünerek, 

yazarak, çizerek yani daha çok sanatsal ürünler ortaya koyarak ve bu üretkenliği çevremizle paylaşarak telafi edebileceğimiz kanaatini 
taşıyorum.

    Zihin dünyalarımızı besleyecek, fikir alemimizi güçlendirecek ve ruh iklimimizde bize birlik, beraberlik fırsatı sunacak çalışmalara 
her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan bu günlerde kaçınılmaz olarak hızla değişen teknolojiye de uyum sağlayacak şekilde 
dijital formatta hazırladığımız edebiyat dergimize  Mehmet Baydar Anadolu Lisesi ailesinde  emek veren, katkı sunan öğretmenlerimize 
ve öğrencilerimize ilk sayımızla yaptıkları bu anlamlı ve değerli başlangıç için en derin teşekkürlerimle...

Ayhan KARAKOLLU
Mehmet Baydar Anadolu Lisesi

Okul Müdürü
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KİRAZ ÇİÇEKLERİ
  

Kawabata Yasunari’nin bir romanıydı Kiraz Çiçekleri. Bir ailenin evlatlık kızı olan Şieko’nun 
kendi gerçekliğiyle yüzleşmesi ve kendini arayışının destansı bir hikayesiydi. Ankara Aydınlıkevler Li-
sesinde bir  İngilizce öğretmenim vardı: “Hakan, psikologlara göre iki tür insan vardır:Uyurken yarı uya-
nık olanlar ve uyanıkken yarı uykulu olanlar...” derdi.Tam da kendini arayan Şieko’nun izinde dünyayı 
ve hayatı keşfetmeye çalışan uyanık insanlar yetiştirmek değil mi eğitim?

 Rodin’e Düşünen Adam heykelini nasıl yaptığını sormuşlar? “Zaten içinde bir ruh insan vardı ben 
sadece fazlalıkları yonttum”demiş. Eğitim nedir? Eğitimci kimdir? Eğitimci yaşayan, gören insandır; 
hisseden, seven, düşünen. “Bir tartışmada benden yana olunmasını istemem çünkü  bir süre sonra ben de 
kendimden yana olamayabilirim” diyor Neitzsche. Öğrenmek kendine katılmayan adam olmak demek 
çünkü. 

Eğitim özür dilemeyi bilen ve bilmediği hususları belirten bireyler yetiştirmektir. Ömrünüzde bu iki 
beceriye sahip kaç tane insan tanıdınız? Şiirsiz edebiyat olur mu? Işık renk perspektif olmadan resim 
olur mu? “Kimisi otuzunda ölür altmışında gömülür” diyor Socrates 2500 yıl önce. Şiirin güzelliğini, 
resmin insana dair görsel derinliğini , felsefenin insanı kavrayışındaki zenginliğini,tarihin insanlık serü-
venini, müziğin estetiğini, uyumunu bilmeyen ve otuzunda ölen bireyler mi yetiştirmektir eğitim? Bizim 
kuşağın en korkulu rüyasıydı havuz poblemleri... Komedyenin biri problemi çözdü sonunda: “Kapatın 
musluğu herkes kurtulsun!”

Yaptığımız işe yabancılaştığımızı, insanı ve hayatı ıskaladığımızı, artık ışık saçmak bir kenarda dursun 
kendi içine kapanan kara deliklere dönüştüğümüzü düşünüyorum çoğu kez. Zaman  öğreterek İngilizce 
öğretebileceğimizi sanmamız gibi her şeyin bir formülü olduğunu sanmamız gibi bir bilmiş cahilliğin   
içine düştük sanki. Ankara Aydınlıkevler Lisesine yeniden dönersek aynı okuldan mezun olduğumuzu 
sonradan öğrendiğim Yılmaz Erdoğan bir demecinde kompozisyon derslerinden hep kaldığını  söylemiş. 
Ama bir gün o Yılmaz’ın film senaryosu yazacağını sanıyorum edebiyat öğretmeni tahayyül etmemiştir! 

Her şeye rağmen biz eğitimciyiz, enseyi karartma hakkımız yok dostlar! “En güzel aşk henüz yaşan-
mamış olandır.” diyor şair.Ve Mevlana’nın dediği gibi: “Yeni bir gündür cancağızım, yeni şeyler söyle-
mek lazım.” 

Hakan ÖCAL 
Tarih Öğretmeni
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KAFESİ OLMAYAN KUŞLAR 

 Sonum olan sonsuzluğa doğru ilerlerken adımlarımın yavaşlaması artan kalbimin ritmi ile 
ters orantıdaydı. Canım yanıyordu, biliyordum günlere sığmayan özlemim gecelerden taşıyordu artık . 
     

    Gelmeyecekti . Kurak çöllerde beklenen yağmur gibiydi benim için, bilmiyordu; belki de bilmek 
istemiyordu.Ona olan sevgimi o hariç herkes kabullenmişti oysa. Ben sussam da dudaklarımdan taşardı 
seni seviyorumlar. Aklımda hala yaşayan hayali dansa kaldırırdı, bazen ruhuma kimselerin duymadı-
ğı naif hoş bir müzik eşlik ederdi . Zihnimde nükseden hatıralar işini titizlikle yapan seri bir katilin 
soğukkanlılığı ile öldürürdü,  zavallı yüreğimi.Takvimimden kopan yaprakları teker teker geri yapıştır-
mıştım. Zamanı geri alamazsın, derlerdi ben de o günde  takılı kaldım. 
    

    Sonbahar yaklaştıkça rüzgarlar eserdi.   Tabii alışkındım, bu duruma içimde kopan  fırtınalardan 
sonra . Kendimi hürriyetine düşkün bir kuş olarak tanımlardım hep. Kafesler bana göre değildi , uçmayı 
severdim . Fırtınalara yağmurlara rağmen uçmayı yeğleyen küçük bir kuş…Öylesine şiddetli estin ki 
bende, öylesine kırıcı…Oysa kuşlar böylesi rüzgarları özlemezdi. 

Zeynep Şenel DİNLER 10/G 
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BİRİNCİ ŞAHSIN HİKAYESİ

Adam kadına hararetle bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Sanki gözlerini kaçırınca yalan söyle-
diği düşünülecek veya yalanı anlaşılacakmış gibi gözlerini kadından ayırmadan kendini ifade etme 
çabasındaydı. Kadın ise adamı gözleri kısık bir şekilde algılama çabasındayken sonbahar mevsi-
minin sert rüzgarına yenik düşmüş hafif kahverengine dönük yaprak, dalından kurtularak kadının 
saçlarında yeni yerini buldu. Adam yaprak düşerken önce gözlerini kadının gözünden yavaşça ayır-
dı sonra içindeki tuhaf kıpırdamayla kadının saçına düşen yaprağı izlemeye başladı. O kadar odak-
lanmıştı ki geriye ne harareti kaldı ne sevgisi ne kendini anlatma çabası… Kulaklarına sert bir ıslık 
gibi çarpan rüzgar sesini ruhunun en içinde hissetmek için derin bir nefes aldı. Ellerini kadının saç-
larına uzatıp sakin, daha çok incitmekten korkan bir dokunuşla yaprağı aldı ve ceketinin cebine koy-
du. Ardından gözleriyle birleşmeyi bekleyen, ne olduğunu anlamamış kadının gözlerine çıkardı göz-
lerini. Kadının gözlerinde gördüğü şey şaşkınlık, heyecan veya belki de yumuşamaydı. Ya da görmek 
istediği şey buydu fakat o an kadının gözlerinden çok net okunan şey içten gelen bir acıma duygu-
suydu. Buna rağmen ikisi de ağzını açıp tek kelime etmedi. Kısa bir süre bu bakışmalar devam eder-
ken sonbahar tekrar var olduğunu hatırlatmak istermiş gibi gökteki musluklarını sonuna kadar açtı.

Adamın dudağının kenarında hafif bir kıvrım belirdi, gözlerini kadının gözlerinden çekti ve kendini 
toplayıp ayağa kalktı. Bu hareketine anlam veremeyen kadının şaşırmış haline aldırmadan ilk adımını 
attı. Sanki son bir şeyi beklermiş gibi oyalanırken ceketinin düğmelerinin kapalı olduğunu unutmuşça-
sına elleri tüm düğmelerini teker teker yokladı. Hepsinden emin olduktan sonra elleri ceplerine gitti ve 
teninde hissettiği yaprakla içinde tekrar oluşan tuhaf kıpırtı yerini huzurla karışık tereddüte bıraktı. 

Ressam: Melda Mecitoğlu 11B
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Tam dönmüş vaziyetteydi ki birden arkasına dönme gereksinimi duydu. Hareketinden işkillenip istemsizce 
gözlerimi kıstım. Kasılan bacaklarımı hareket ettirmek için yürüme pozisyonu alacakken adamın gözleri bu 
kez de benim gözlerimle buluştu. O sırada anın heyecanıyla ne yapacağımı bilemediğim için aklıma gelen 
ilk şey olarak elimde kapalı duran şemsiyeyi açtım. Şemsiye açılır açılmaz gözlerim beni bekleyen adamın 
gözleriyle birleşti. Şemsiyenin kulbunu sıkıca kavradım, heyecanım geçmiş yerini sakinliğe bırakmıştı. 
Gözlerinde yarım saattir burada durup onu izlediğimi biliyormuş gibi ciddi bir şekilde bariz olan parıltıyla 
baktı bana. Bu olayı da onun heyecanına verip neredeyse içimden denebilecek kadar az belli olacak şekilde 
gülümsedim. Gözlerindeki hisleri kavramaya, anlamaya çalıştım; korku, huzur, sevgi, tereddüt, anlayış, 
bekleyiş ve aynı zamanda beklemeyiş… Boşta duran ve soğuktan kızarmış elimi onun gibi ceketime sok-
tum. Aynı duygularla bakmaya çalıştım gözlerine. Anladım seni, der gibi baktım. Anladım ben seni, der gibi.

Anladığıma emin olana kadar orada durup birbirimize baktık. Yaklaşık on beş dakika sonra anladığıma 
emin olan adam bana ve dünyaya sırtını dönüp ağır adımlarla uzaklaştı. Artık geri dönmeyeceğinden emin 
olduğumda yavaş yavaş duran yağmurdan dolayı önce şemsiyemi kapattım sonra da elimi diğer cebime 
atıp cebimden çıkardığım yaprağı güneşe doğru tuttum ve kendi kendime konuşmaya başladım .Demek 
sen de benim gibi sonbaharda her düşen yaprağın artık burada bulunmayan bir ruhu temsil ettiğine inanı-
yorsun. Güneşe doğru tuttuğum yaprağı tekrardan cebime koyup yürüyecekken karşıdan bana doğru gelen 
o adamı gördüm. Hızlıca arkamı dönüp uzaklaşmaya yeltendiğim an nefes nefese kalmış bir ses işittim.

-Dur! Bana bir cevap vermen lazım. Orada görüşür müyüz?

İstemsizce kaşlarımı çatıp önüme döndüm.

-Nerede?

-Gözünü kapatınca aklına gelen ilk yerde.

Çatılan kaşlarımın gevşediğini hissederken gülümsedim. Adam bunu fark ettiğinde kendisi de gülüm-
seyip sorusuna yanıt beklediğini tekrar hatırlatmak ister gibi kafasını oynattı. Sorusuna cevap vermeden 
tekrar arkamı döndüm ve o sırada bir ses daha işittim.

-Ne zaman görüşürüz peki?
Bu soruyu sormasını bekler gibi aniden dönüp cebimdeki yaprağı çıkardım. Adam dikkatle beni izli-

yordu, kafasının karıştığını anlamıştım. Ama yine de elimdeki yaprağı görünce o da cebindeki yaprağı 
çıkardı ve bu kez sorusunu yanıtsız bırakmadım.

-Bizim de yaprağımız düştüğünde…

Aleyna SİNANOĞLU 12-D
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ATATÜRK 

Bir milleti kurtarmak, bir ülkeyi oluştur-
mak en çok onun gibi güzel yürekli, vatan sev-
dalısı bir komutandan beklenirdi. “Yurt toprağı 
her şey sana feda olsun, kutlu olan sensin, he-
pimiz senin için fedaiyiz.’’ dedi. Canını dişine 
takıp, Türk askerinin sonsuz gücü ve güveniy-
le bu zor yolculuğa çıktı. Belki de her şehidin 
son nefesi Türkiye’nin ömrüne yeni bir soluk 
diyerek yılmadan savaşmaya devam ettiler. 

Nice insan vardı, ‘’Mustafa Kemal’’ adıyla 
yüreğine umut dolan, nice düşman vardı şanı-
nı duyunca aklına korku salınan. Sadece asker 
değil; öğretmen,siyasetçi gibi özelliklere de 
sahipti. Her işini başarıyla noktalardı. ‘’Ben 
gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üze-
re Türk milletine canımı vereceğim.’’ diye yaz-
dı bir mektubunda. Türkiye Cumhuriyeti adını 
alacak olan ülkesinin vatandaşını,elinden gel-
diğince refaha ulaştırmaktı amacı. Ülke toprak-
larını ele geçirmeye çalışan yabancı devletlere 
bile esin kaynağı olan bir liderdi.Çünkü halkın 
mücadelesine, askerlerin azmine, bunca zorlu-
ğa  ve yokluğa rağmen o büyük Türk’e hayran-
lardı.İleri görüşlü olması ve her alana olan il-
gili hali ona duyulan sevgi ve saygıyı artırırdı.

Atatürkümüzün ilkeleri hep yenilikçi, mo-
dern,  çağa uygun ve özgürlükçüdür. Çünkü o 
yurttaşlarının ilelebet huzurlu ve vatanına sahip 
çıkan kişiler olmasını hedeflerdi. Aydınlattığı 
yolda, onun hazırladığı kılavuzun izinde yıl-
madan, atalarımızın emeklerini heba etmeden 
yürümemizi isterdi, Atatürk. Yetenekli ve ide-
alistti, herkes onun eserlerine umutla bakardı. 
Gerçekçi ve dürüsttü. Herkesin güvenini kaza-
nır, boşa çıkarmazdı. Bir milletin ancak iyi ne-
siller yetiştirebilirse  yükseleceğini düşünürdü. 
Bu yüzden bilim, eğitim ve sanata çok önem 
verirdi. Ve daha niceleri... Ülkemizin bu gün-
lere gelmesini sağlayan Atatürk’ü  ve yiğit si-
lah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz... 
                     
                                   Ezgi Destina KABAN 11-F  
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TOPLUM VE EDEBİYAT

Edebiyat, kişinin duygu ve düşüncelerini, 
insanların yaşam mücadelelerini kendine özgü bir 
dil kullanarak estetik kurallarla çerçeveleyip yazılı 
veya sözlü olarak dile getirmesidir. Edebiyat, bir 
toplumun kültürel gelişimini ve ilerleyişini gözler 
önüne seren en önemli sanat dallarından biridir.

Hayatımızın hemen hemen her köşesinde yer 
edinen edebiyat, ruhumuzun derinliklerinde 
uyandırdığı duygular ve bize kattığı değerlerle 
yaşam bulur. Ruhumuza ektiğimiz tohumlar, duy-
gularımızdan beslenir ve düşüncelerle dolu gönül 
bahçemizi renklendirir. Gerek tarih, gerekse yeni 
doğan bir bebeğin ağlayışı… Gökyüzü kadar yanı 
başımızda ama dokunulması imkansız bir bulut...

Edebiyat aslında bir gökkuşağı gibidir. Her 
tonu özel ve dokunulmazdır. Mavi gibi özgür-
lük, kırmızı gibi büyük bir tutku, yeşil gibi hu-
zurdur. Kimi zaman hala nefes alan bir aşk ma-
salı, ölüme meydan okuyan bir kahramanlık 
hikayesidir. Tüm detaylarıyla sonu engin deniz-
lere varan engebelerle dolu bir sanat atlasıdır. 

Sanat, toplumların ilerleyişini derinden etkile-
yen faktörlerden biridir. Fakat günümüz toplum-
larının modernleşme adı altında kültürel ve gele-
neksel değerlerinden verdiği tavizler ve kaybettiği 
değerler, toplumun edebiyata olan ilgisini körelt-
mekte ve bir çıkar meselesi haline getirmektedir. 

Hızla gelişen teknoloji ile sosyal platformlarda daha 
fazla yer edinen, edebi nitelikler taşımadığı halde ede-
biyat adı altında konumlanan eserler, popülaritesiyle 
de göz önüne alındığında pek de iç açıcı bir durumla 
karşılaştığımız söylenemez. Çünkü edebiyat, ne bir 
gösteriş malzemesi ne de bir kazanç kapısıdır. Ruh-
ta başlayıp kalpte biten uzun soluklu bir maceradır.

Sosyal medyadaki beğeni ve yorumlarla  bezen-
miş, duygu birikimi barındırmayan birçok eser, 
toplumdaki edebi yozlaşmanın en büyük sebep-
lerindendir. Çünkü günlük hayatımızdaki rolüne 
baktığımızda gerçeklikten uzak duygularla boş 
dizeler bırakıyor ardında. Sadece anlık, kalıcılık 
etkisi barındırmayan, kendimizden bir şeyler bu-
lamayacağımız kadar sahte olan bu eserlerin, zen-
ginliklerle dolu olan edebiyat dünyamızı kirletme-
sine engel olmalı ve bu yozlaşmadan korumalıyız.

Bakış açımıza bağlı olarak her zaman yeni-
liklere ve olumlu değişimlere elverişli olan ede-
biyatımızı hayatımıza dahil etmeyip içerisinde 
kendimizden izler aramadığımız sürece atılan 
hiçbir “like” gerçek sanata ulaşıyor diyemeyiz. 
Özüne varılmadan kazanılan tüm duygular, ne-
reye varılacağı bilinmeyen yollar gibi sadece va-
kit kaybıdır. Unutmayalım ki kalıcı olabilme-
nin ölçüsü yeni olmak değil, yeni kalabilmektir.

Merve İPEK 10-G 
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Ressam:Eslem  AKTEN 10A

MÜHÜRLÜ KENT

Okuyucu/dinleyici her kim iseniz klasikleş-
miş İstanbul temalı tüm yazılardan/deneme/hikâye/
şiir/makale gibi türlerden uzaklaşmış, sıkılmış yeni 
keşifler arayışında olan ve bulmakta ısrar ederek di-
renen kişi sizsiniz değil mi? Evet, evet bence o kişi 
sizsiniz. Başlamadan önce isteğim bunu okuduktan/
dinledikten sonra İstanbul’u benimseyeceğinize 
dair bir söz vermeniz. Çünkü bunu hem İstanbul 
hem de gelecek olan yeni kuşak nesiller çok hak 
ediyor. Bütün duygularımızı bu şehirde yaşarken 
İstanbul bunların hepsine birer birer tanık olurken 
göçüp gitmemiz sadece bir an meselesi. Vefalı in-
sanlar olmalıyız. Bizi büyüten şehir, bizden sonra-
sını da büyütmeli. Yaşanmışlık izleri aktarılmalı, 
paylaşılmalı bir nevi. Umarım algınızı bu yöne çe-
kebilirim. O halde başlamamamız için hiçbir sebep 
yok.

Bilinir mi bilinmez mi bilemiyorum bir şair: 
‘’Salkım salkım tan yelleri estiğinde/Mavi patis-
kaları yırtan gemilerinle/Uzaktan seni düşünürüm 
İstanbul…’’ demiş. Bir dakika, burada hayalciliği 
düşünen sadece ben miyim? Yapılan vurgu hayal-
den geçmiyor mu? Gözler kapalıyken her şey bir 
düşünüşe, bir hayale bağlanıp gidiyor. ‘’Hülyalara 
dalmak’’ denen bir deyim vardır ya tıpatıp öyle. 
Oysaki İstanbul bunlardan daha fazlası değil mi? 
Oysaki hayalperestler sonunda hep üzülmez miy-
di? Karış karış her tarafında bir güzellik barındıran, 
burcu burcu tarih kokan çoğumuzun merkez edin-
diği İstanbul hayal ötesidir. Belki de alışılagelmiş 
bir yaşam sürdürdüğümüzden gözümüzün ucundaki 
güzelliği göremiyoruz. Apaçık ortadayken ince bir 
detaymış gibi uzunca bir süre bakakalırız ve bazen 
birinin yardımı olmadan fark edemeyiz. Bu sadece 
İstanbul için geçerli değil. Genel olarak birçok ko-
nuda bu böyledir. Ufak bir destek her zaman işe ya-
rar. O yüzden naçizane tavsiyem gözlerinizi açın ve 
etrafınıza bir ‘’bakın’’ değil etrafınızı bir ‘’görün’’.

Ya da: ‘’Yerde sararmış bir yaprak görürsen eğer/
İstanbul seyretmeye değer/Gel ara beni/Gel İstan-
bul/İstanbul canım İstanbul…’’ denilmiş bir yan-
dan. Karı, kışı; yeşili, baharı; güneşi, yazı; kurumuş 
yaprakları, sonbaharı bütün mevsimlerine tanık 
olduğumuz her mevsimde ayrı hislere büründüğü-
müz yer burası. Gecesinde beraber, gündüzünde 
beraber olduğumuz şehir burası. Tattığımız apayrı 
duyguların hepsi kederinden heyecana; feryattan 
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mutluluk çığlıklarına; kaygıdan, hüzünden minnete; giy-
diğimiz kıyafetten yediğimiz yemeğe kadar her şeyiyle iç 
içe olduğumuz şehir burası. İnsanlarıyla bağlantılı kalıp 
yaşlısından gencine, yoksulundan varlıklısına… İşte bura-
sı bizim şehrimiz. Daha niceleriyle hep birlikte biriz biz. 
Ortak noktamız İstanbul. Bu şehir bizim iliklerimize kadar 
işlemiş olmalı ki olması gereken de bu tabi ki. Söylesenize 
bundan başka İstanbul var mı?

Ben İstanbul olsaydım kendimi tek başıma, yalnız his-
sederdim. Çünkü çoğu insan bulunduğu coğrafyada bir 
tek orasının o özelliklere, o güzelliklere sahip olduğunun 
farkında değil ve ne yazık ki doyumsuz kişiler. ‘’Millet 
uzaya çıkıyor, biz hala İstanbul’dan çıkamadık’’ diyenler 
vardır ya, şöyle bir ‘’hatırlayacak’’ olursak kimde var bü-
tün bu ahalinin (turistlerin) bu hayranı olduğu yapıtlar? 
Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Ru-
meli Hisarı, Kız Kulesi, Galata Kulesi… Uzaya çıkmadan 
önce ayak bastığınız yerin ne olduğunu, neresi olduğunu 
önemseseniz olmaz mı? Hele Galata… Onca aşığa onca 
çifte rivayet edip özelleşmiş olması… Tahmin ediyorum 
ki bütün ihtişamıyla İstanbul’un gözdesi Galata’dır. Saya-
madığım daha pek çoğu varken dört tarafımız çepeçevre 
güzelliklerle sarılıyken bu umursamazlık seviyesi neden 
hep yükseklerde?

Belki cehaletten ötürü belki şartlardan ya da belki far-
kında olamamaktan ötürü genel olarak hiç kimsede Orta 
Doğu’nun Paris’i, medeniyetin göbeği olarak adlandırdı-
ğımız, tanımladığımız İstanbul şuuru yok. Özellikle bunu 
açacak olursak gençlerden bahsediyorum. Aranılan her 
şeye bir tıkla ulaşılabilen hatta Yakın Çağ’da olmamıza 
rağmen teknoloji çağı da dediğimiz bu dönemde merak 
duygusu sanal âlemden gideriliyor. Hayal dünyaları tavan 
olmuş bu gençlerin yaşadığı mekândan ne kadar haberleri 
var emin değilim doğrusu. Gezmeye olan istekleri, arzula-
rı hep yurt dışı yönünde. Bu yüzden de İstanbul unutulmak 
üzere ya da unutulmaya mahkûm edilmek üzere. Nesiller 
sonra gelecek yüzyıllarda İstanbul denilince zihinlerde 
oluşacak tek bir güzel hatıra kalmayacak geride. Yarardan 
çok yara olduğumuz her gün üzerine bastığımız bu toprak 
bizim yüzümüzden, yükümüzden yok olup gidecek. Ar-
kamıza bakmadan ilerleyeceğiz ve bozguna uğrattığımız 
karelerden görülecek bu şehir.

Hani olur da bazen söyleriz ya: ‘’Ben İstanbul’u av-
cumun içi gibi bilirim, buralar benim…’’ Bunu da neye 
dayanarak yaparız bilmiyorum ama sahiden söylediğimiz 
gibi yeterince sarıp sarmalıyor muyuz her gün sokakların-
dan geçtiğimiz bu şehri? Her an burun buruna olduğumuz 
bu şehri yeterince koruyup kolluyor muyuz? Yeri geliyor 
‘’Buradan artık kaçıp gitmek istiyorum, çok daralıyorum.’’ 
dediğimiz anlar da oluyor elbet. Fakat başka bir şehirde 

yaşama potansiyelini kendimizde buluyor muyuz? Ya-
şayabiliyor muyuz başka şehirde? Bir süreliğine belki 
kabul edilebilir ama İstanbul gibi kıdemli, kıymetli bir 
şehrin havasının kokusunu aldıktan sonra, o havayı bir 
kereliğine ciğerlerimizde soluduktan sonra bana baya-
ğı gayretli bir iş gibi geliyor. Yani herhangi bir mecbu-
riyet söz konusu olmadıkça ben kendi adıma hiç san-
mıyorum. Demem o ki söz uçar yazı kalır. Dolayısıyla 
konuşmak için konuşuyor olma halinin de çoğu zaman 
irite ettiğini ve bazı şeylerin artık icraat kısmına, aşa-
masına geçilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bir bilinçli bireyden bin bilinçli bir toplum oluşa-
caktır. Fatih’ten ,fetihten, Konstantinopolis’ten İstan-
bul olmuş günümüze kadar yol kat etmiş bir şehir. Artı 
kat kat eklenerek gelişmiş koca bir yürektir, İstanbul. 
Her türlü güçlüğe rağmen dik durmuş, göğüs germiş, 
boyun eğmemiş olan bir şehir bahis konusu. O karga-
şadan o günlerden esenliğe ulaşmış dört yapraklı bir 
yoncadır İstanbul. Hepimize her türlü imkânı sunan bir 
şehirdir. Bu kadarı kâfi değil mi? Bize emanet edilmiş 
bu şehre hıyanet edemeyiz, etmemeliyiz. Ne zaferler 
sonucu ne fedakârlıklar sonucu elde edilmiş 1453’ten 
bu yana kurulan, kurulu kalan bu şehir için ‘’bugün’’ 
bizim de kendimizden ödün verme zamanımız gelmedi 
mi? Doğurana doğurduğumuza, 7’den 70’e bilgimizi 
tazeleyerek, öğrenerek, öğreterek sahiplenmeliyiz. Ol-
madı en azından farkındalık yaratmak bizlere düşen 
en temel sorumluluklar arasında. Şimdilerde ele alın-
mayan, görmezden gelinen onlarca şey kapsamında 
İstanbul da var. Eğer biz bir şeyler yapmaz isek bizden 
sonrası hiç yapmayacaktır. ‘’Bu gençlik nereye gidiyor 
yahu’’ sorusunun örnekleri tek tek kanıtlanmış olacak. 
Bir elin nesi var, iki elin sesi var; birlikten kuvvet do-
ğar sözleri bugünler için geçerli. Madden veya manen 
pek bir şey kaybetmeyiz ancak İstanbul’u kazanabili-
riz.

Velhasıl kelam, gündelik sorunlardan, magazinden, 
el âlem ne der düşüncesinden ya da düşüncesizliğin-
den kafamızı kaldırabilirsek çehreyi tanıyacağız ve 
belki de merhem olacağız bu şehre, sıhhat vereceğiz. 
Başlangıçta istediğim sözün arkasında duruyorum ve 
eyleme dökülmesini diliyorum. Zararın neresinden dö-
nersek kârdır ,diye boşuna dememişler. Biz de yüzü-
müzü İstanbul’a dönelim. Ne dersiniz ha?

Serdem KÜÇÜK 11 E 
***Bu yazı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 

İstanbul’u Okuyorum projesi kapsamında düzenlediği 
kompozisyon yarışmasında üçüncülük kazanmıştır.
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TÜRK’ÜN   İSTİKBALİ   EZELİDİR

Tam her şey bitti derken yazılan bir destandır, Çanakkale. Binlerce canının şehit olduğu, yürekleri 
vatan aşkıyla yanıp tutuşan, vatanı için gözünü bile kırpmadan asla geri dönmeyi düşünmeyen aziz bir 
ulusun destanıdır, Çanakkale.

 Yıl 1915 Mart’ın 18’i şarktan garba yürüyordu, kınalı kuzular. Hava hafif yağmurlu, ağarmakta 
gökyüzü… En küçüğü on üç, en büyüğü on dokuzunda henüz… Çoğumuzun “gençliğimin baharı” 
diye tabir ettiği  yıllarındaydılar daha.

 İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’ne saldırmak için harekete geçti. Kendilerinden oldukça emin; 
silahlarına, teknolojilerine güvenleri tamdı. Önce İstanbul’u geçecek sonra da Boğazlara gireceklerdi 
ki unuttukları bir şey vardı; Çanakkale’yi asla geçirmeyecek kahraman Türk askeri.

Nitekim harp başladı, yalnız topla tüfekle değil büyük bir iman gücüyle yapılıyordu. Askerlerimiz 
Kumkale’de, Kirte’de, Arıburnu’nda elde bayrak dilde tekbir, hücum ediyordu düşmana. Yaşlı, genç, 
kadın, erkek demeden cepheye koşanlar; kundaktaki bebeğini sırtlarına bağlayarak cepheye koşan ana-
lar, daha yedi sekiz yaşlarında olmalarına rağmen canla başla askere yemek götüren çoçuklar, gökten 
yağmur gibi üzerlerine yağan altı yüz milyonda bir ihtimal olmasına karşın havada çarpışan mermiler 
eşliğinde her yeri kan içinde nefes alacak takati kalmadığı halde inatla tetiğe başmaya çalışan mec-
ruh Mehmetcikler, silah arkadaşlarının cansız bedenlerini sırtlayarak götüren neferler “Ya istiklal ya 
ölüm!” diye haykıranlar…

Her siper arası sekiz metreydi. En baştaki neferler bir bir şehit düşüyor. Gökte sadece mermi yok, kol 
var, bacak var, ceset var. Mermiler birer birer tükeniyor. Düşman     oluk    oluk geliyordu. Ortalık ce-
hennem gibi yanıyor. Yer gök top sesleriyle inliyordu. Asker her şeyin farkında “Düşman Çanakkale’yi 
geçerse bütün vatanı alır.” diyor . Saraybosna’nın, Halep’ in, Gazne’nin, Bakü’nün, Üsküp’ün askerle-
rinin  kanıyla  ıslanmış  toprak  çökerek içine birer ikişer düşman alıyordu. İşte böyle bir manzaraydı, 
Çanakkale.

 Hem havadan hem karadan hem de denizden saldırmalarına rağmen cennet  bekçileri, düşma-
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nı  hallaç pamuğu gibi attı. Kahraman Mehmetçikler 
düşmanı Boğaz’ın serin sularına gömdü. İngiliz müfre-
zesine bozulan,  tüfeği ile ve istihkam küreği ile saldıran 
Bigalı Mehmet Çavuş, Yüzbaşı Hilmi Efendi, Yüzbaşı 
Ramazan Ağa, Mülazım-ı Evvel Ali Efendi,215 kiloluk 
top mermisini kaldıran Balıkesirli Seyit Onbaşı ve bu 
cephenin isimsiz kahramanları Çanakkale’de vatanını 
savunurken  bir an bile ümitsizliğe düşmediler. Mustafa 
Kemal’in önderliğinde kimi zaman bir kase hoşafla kimi 
zaman aç halde bu vatanı koruyan, kahramanlık gösterip 
saldıran, bir daha dönmemek düsturuyla Gelibolu’yu al 
kanlarıyla vatanlaştıran şehitler alayını nasıl övsek az. 

Türk’ün dönüm noktası olan Çanakkale’yi istiklal 
uğrunda, namus yolunda can veren Mehmetciklerimiz-
den  emanet  aldığımız  vatanımızı  korumalı ve sahip 
çıkmalıyız  “Allah yolunda ölenlere sakın ölüler deme-
yin çünkü onlar diridir fakat siz farkında  değilsiniz” 
ayeti Allah katındaki delilidir. Gösterdikleri fedakarlık 
ve gayretten ötürü şehitlerimize minnettarız.

                                               Öykü Aylin BAYTÖRE 10 I 
**Bu yazı ile öğrencimiz 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehit-

leri Haftası münasabetiyle Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğünün düzenlediği kompozisyon yarışmasında ikinci olmuştur.
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Doruk Özdemir kimdir?  Biraz kendinizi tanıtır 
mısınız? 
    Sizler gibi ben de Mehmet Baydar Lisesinin öğrenci-
siydim. Lisede arkadaşlarımla ya da kendi başıma  bir 
şeyler yapmaya çalışıyorduk. Filmler ,diziler çekiyor-
duk.Youtube’a diziler çekiyorduk kendi yazıp yönettiği-
miz. O zamanlar sadece bizim için bir hobiydi yani bir 
şeyler çekip yönetip yapmak eğlenceliydi Sonrasında  
‘Adını Feriha Koydum’ dizisi için  bir deneme çekimine 
girdim ve kabul edildim. Ondan sonrasında  oyuncu-
luk serüvenim başladı ,sinemanın içine iyice  girmeye 
başladım.

Bu mesleği seçme nedeniniz nedir ya da kimdir? 
    Annemler de hala şaşkın, böyle bir şeyi hiç beklemi-
yorlardı yani. Dediğim gibi lisede başladık biz, bu tarz 
hoşumuza gidiyordu, çok film izliyorduk. Bunları bir 
gün biz de yapmak istiyorduk . Çok film izlediğimiz için 
izlediğimiz filmleri de tekrarlamaya çalışıyorduk. Böyle 
böyle giderek en sonunda deneme çekimlerine katılıyor-
duk yani işte reklam sinema dizi... Zaten Burak diye bir 
arkadaşım vardı. Onun daha önceden de tecrübesi vardı. 
Sonrasında ‘Adını Feriha Koydum’ ile işin içine iyice 
girdim. Tamamen şans diyebilirim, aslında şansla girdim. 
Ya tabii ki benim de yeteneğim vardır ki görmüşlerdir 
onunla yol almışımdır. Bu şansın büyük bir çoğunluğunu 
kapsadığını söyleyebilirim. O zamanlar tecrübesizdim on 
beş yaşındaydım.

Hayallerinizden bahseder misiniz? Gerçekleşmesini en 
çok istediğiniz hayaliniz özellikle... 
     Ben daha realist hayallerin peşindeyim yani hiçbir zaman 
uçuk kaçık hayallerim olmadı. Kendi yapabileceğim hayalleri 
biliyorum. Bunlar doğrultusunda  hayaller kurarım. Her geçen 
gün hayallerim değişiyor çünkü her geçen gün yapabileceğim 
şeyler değişiyor benim için. Mesela şu anlık yazarlık ve yönet-
menliğe daha çok ilgim var. Görüştüğüm kişiler , hocalarım 
yazma alanında yeteneğim olduğunu söylüyor. Kısa film yazıp 
yönetme hedefim var sonra Fransa’ya Cannes film festivaline 
göndereceğiz. Şu anki en büyük hayalim Cannes’te bir kısa 
film ödülü alabilmek…

Umarım,umarım alırsınız.Hangi projelerde çalıştınız ve 
bu projeler arasında dönüm noktası olarak gördüğünüz bir 
tane var mı? 
    “Adını Feriha Koydum” ile başladım . Sonrasında “Koyver-
din Gittin Beni” benim  için dönüm noktası diyebilirim aslında 
çünkü ‘Koyverdin Gittin Beni’ benim başrol tecrübem. Çok 
çalıştım gerçekten. Sonra Çağan Irmak hocayla ‘Benim Adım 
Feridun’ var. ‘Karışık Kaset’ var, Tunç Şahin’le Özge Özpi-
rinççi vardı.

Sinema sizin için ne ifade ediyor? Bu işin eğitimini alma-
yı bize nasıl tanımlayabilirsiniz? 
    Ben sinemayla beraber büyüdüğüm için sinema aslında be-
nim hayatımda çok büyük bir yer kaplıyor. Çünkü her şeyimi 
kafamda filmlerle kodluyorum ve günlük hayatımda yürürken 
bile her şey kafamda sahne sahne ilerler, aklıma  bir fikir gelir 

Okulumuzun mezunlarından  başarılı oyuncu Doruk Özdemir ile hayatını, oyunculuk serüvenini 
kendisinden dinlemek üzere bir röportaj gerçekleştirdik. Keyifli okumalar…

RÖPORTAJ
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ve ben bunu sadece sahne sahne kodlarım. Sadece böyle 
düşünebiliyorum artık. Okul için de bazı projeler yap-
tığımız oldu .Onlarda da direkt hemen hiç uğraşmadan 
çekmiştik. İkinci sorunuz neydi?

Bu işin eğitimini almaya devam ediyorsunuz. 
Bunu nasıl tanımlayabilirsiniz? İyi ki  diyor musu-
nuz? İyi ki okumuşum... 
    Şu an sinema-televizyon okuyorum zaten. Bundan 
önce Akademi Otuz Beş Buçuk’ta oyunculuk eğitimi 
almıştım. Orada Vahide Perçin  ve Alp hocalarımın bü-
yük yardımları olmuştu. On dört, on beş yaşımdan beri 
oyunculuk yapıyorum .Bu işin önünü tecrübe ettim,bi-
liyordum;  sinemayı tercih ettim. Şimdi mesela kurgu 
olsun, yönetmenlik olsun, ses olsun, çoğu şeyde bilgi 
sahibiyim ve donanımlı olduğumu düşünüyorum. Yani 
eğitim bunun için çok değerli bir şey… İyi ki okumu-
şum diyorum ama sektörel anlamda ve hayatın gerçekle-
ri anlamında aslında riskli bir yol.

Peki işinizin zorlukları nedir?  
    İşimizin zorlukları çok fazla, bir kere düzgün bir sen-
dika yok. Belki düzgün bir sendikamız  olsa oyuncular 
ve diğer set çalışanları için çok daha güzel olabilir. Ama 
maalesef bunlar yok, biri başkaldırdığı zaman hemen 
kovup yerine başkalarını alabiliyorlar. Bu yüzden işimiz 
çok zor aslında. Oyuncular için zor , set çalışanları için 
daha da zor. Oyuncuları çalıştırıyorlar on,on iki saat. 
Oyuncuların pilleri bitiyor adeta ama set işçileri onlar-
dan üç saat önce gelip üç saat sonra gidiyorlar. Onlar 
için çok daha zor bir sektör. Yani insanlar haftada böyle 
altı, yedi saat uyuyarak televizyonlarda gördüğünüz iki 
saatlik dizileri çekmeye çalışıyorlar. O yüzden çok zor.

Oynadığınız yapımlarda usta kişilerle çalıştınız 
mı? Bu usta oyuncularla çalışmak size neler kattı? 
    Usta isimlerle çalıştım tabii...Çok güzel bir kere, 
inanılmaz keyifli. Suzan Aksoy, Ayşe Tunaboylu ,Tarık 
Papuççuoğlu, Büşra Pekin ile çalıştım. Onların hikaye-
lerini dinlemek çok güzel, inanılmaz keyifli insanlar… 
Çok zor kötü setlerde de çalıştım ama o insanlar  çok 
rahattı. Çağatay Ulusoy ile de çalıştım.

 Peki zorlukları neler usta oyuncularla çalışma-
nın? Yetersizlik hissiyatı oldu mu? 
    Muhakkak, siz daha orada gençsiniz. Yanınızdaki 
insanlar yemiş yutmuş  bu işi daha önceden. Onların 
yanında mahcup olmamaya çalışıyorsunuz. Onlardan 
daha fazla çalışıyorsunuz ki onlardan laf gelmesin diye 
ama sağ olsunlar onlar da beni çok sevdiler, aralarına 
aldılar. Hiçbir zaman kötü yorumda bulunmadılar. Bana 
bir eleştiri yaptıkları zaman her zaman yapıcı eleştiride 
bulundular, sağ olsunlar. Üzerimde de emekleri çoktur.

Mehmet Baydar Anadolu Lisesinde okumuş 
olmak size ne ifade ediyor? Dönüp baktığınızda o 
yıllarınıza “İyi ki o okuldaymışım.” diyor musunuz? 
    Evet gerçekten “İyi ki o okuldaymışım.”  diyorum. 
Çünkü harika hocalarla tanıştım. Kalbi çok güzel insan-

larla okudum. Oradaki insanların bana emeği çok yani kantin-
cisinden, memuruna; sekreterinden öğretmenlerine… Herkesin 
üzerimde çok büyük emeği vardır. Bütün öğretmenlerimi 
çok seviyordum. Aralarında gerçekten arkadaş gibi olduğum 
öğretmenlerim de vardı. Ben bunu lisemde aldığım için çok 
memnunum. Çünkü mesela şu an okuduğum okulumuzda da 
arkadaşım gibi olan öğretmenlerim var. Ve bu cesareti belki 
de lisemdeki öğretmenlerim bana verdi. Lisede o yakınlığı 
bulamadığınız zaman mesela öğretmenlerinize bir şey sora-
madığınız  zaman üniversitede o cesaretiniz olmayabilir. Daha 
başka bir ortam oluyor, daha farklı oluyor. Ama lisede onu 
kırabildiğiniz zaman üniversiteyi de çok rahat, çok keyifli ge-
çirebiliyorsunuz. Bu yüzden “İyi ki Mehmet Baydar Lisesinde 
okumuşum.” diyorum gerçekten. Bu yüzden çok şanslıyım, 
umarım siz de aynı şekilde düşünüyorsunuzdur.

 Çok haklısınız , çok samimi bir ortam… Peki son olarak 
öğrenci arkadaşlarımız arasında oyuncu olmak isteyenlere 
tavsiyeleriniz neler? 
    Şöyle gerçekten seviyorlarsa olmaları gerekiyor. Çünkü hem 
oyunculuk hem sinema, dizi tüm bunlar  izlediğiniz kadar basit 
bir şey değil. . Ben bu işi zorluğuyla, iyiliğiyle, kötülüğüyle 
seviyorum. Oynamayı, yazmayı, yönetmeyi, çekmeyi, oradaki 
insanların sohbetini ,ortamı, ortamın kokusunu seviyorum. 
Eğer gerçekten bu işe  gönül veren, gönülden isteyen varsa ben 
sonuna kadar yardım ederim. Bana yazabilirler. Ben bu zamana 
kadar kim benden yardım istediyse kim öneride bulunmamı 
istediyse herkese elimden geldiğince yardım etmeye çalışmı-
şımdır. Eğer bunu okuyan arkadaşlarımız olursa onlara bütün 
tecrübelerimi aktarmaya hazırım. Ama içinde ufacık bir kuş-
kusu varsa , gereken hevesi yoksa başka şeylere yönelmesini 
tavsiye ederim.

Çok teşekkürler, çok keyifli bir röportajdı. İyi ki geldi-
niz. 
     İyi ki sordunuz siz de iyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim.

Senem SARIYEL, Muhammed Yalçın BAŞTÜRK,
Yunus ÖÇKEL
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RÜYADAKİ ŞAİR

Şair girsin rüyama,

şiirle donatılsın gözümdeki 
perdenin silik aynası

gecenin yanık siyahında uykuya 
dalmadan önce

kalbimin içlerinde hissettiğim 
derin,ince

dizeleri yas kokan yine de 
umutla taşan bir mısra girsin.

Şiir girsin rüyama avuç avuç 
anlatan tüm olan biteni

ve de omzumdan tutup silkele-
yen bir şiir

ruhumdaki sıcak kanı donduran

ama yine de iyisi kötüsüyle bu 
şehri yerden yere vuran.

‘’Şair kapattı gözlerini zoraki bir 
tecvizle,

Bir rüzgar esti önce

Kesti geçti gözkapağını vardı 
gözlerine,

Yaş oldu aktı nice ateşlere.’’

Aleyna SİNANOĞLU 12-D

YOLCU 

Oysa herkesin içinde bir yolcu vardı. 
Sessizce feragate giden yolda 
Çoktan hazırlanmıştı valiz. 
Son vapura yetişip uzaklaşmak, 
Tek gaye uzaklaşmaktı. 
Nereye gittiğini bilmeden
Koşarak uzaklaşmak...  
Ne elden tutan vardı 
Ne gitme diyen 
Oysa yaralıydı düşünceler .
İyileştirememişti hiçbir dokunamayış .
Öze katılamamıştı yok olan benlikler, 
İki kişi yoktu artık hayallerde. 
Olsa ne yazar, tek kişilikti hayatlar .
Cam kenarına kesilmişti geri dönmeyişler 
Hıçkıra hıçkıra ağlamak kâfi değildi .
Halden bilmese  hali gösteremezdi. 
Tek çare susarak gitmekti.  
 

 

Eftelya Şirin ÖZYURTLU 9/I
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ORHAN KEMAL MÜZESİ

Sizlere edebiyatın kült isimlerinden, eserleri-
ni okumaktan feyz aldığım, yarattığı karakterlerle 
hayatımıza dokunan, döneminde büyük ses getir-
miş Murtaza ve Cemile adlı romanların yazarı, Na-
zım Hikmet ile tanışmasıyla yazarlığının dönüm 
noktasını yaşayan, toplumcu-gerçekçi edebiyatın 
öncülerinden Orhan Kemal’in müzesini tanıtmak 
istiyorum.

Orhan Kemal Müzesi İstanbul-Beyoğlu’nda üç 
katlı bir binada, oğlu Işık Öğütçü tarafından ku-
rulmuş bir müzedir. Müzenin alt katında Orhan 
Kemal’in gençliğinde en sevdiği kahvenin isminin 
verildiği ve kitaplarının da bulunduğu İkbal Kah-
vesi vardır. Burada Işık Öğütçü genellikle müze-
yi ziyarete gelenlerle sohbet ediyor, onlara babası 
Orhan Kemal’i anlatıyor. Müzenin içinde Orhan 
Kemal’in yatağı, çalışma masası,daktilosu,kitap-
lığı gibi geçmişine yönelik birçok şey mevcuttur. 
Burada Orhan Kemal’in babası Abdülkadir Kema-
li Öğütçü’nün de İstiklal Madalyası, zafer hatıra-
sı olarak verilen mavzeri, hatıra defteri gibi özel 
eşyaları da vardır. Hatta Orhan Kemal’in çoğu 
kitabının ilk baskıları da bulunmaktadır. Aynı za-
manda Filinta Önal’ın armağanı olan Orhan Ke-
mal’in heykeli de bence çok güzel duruyor. Mü-
zede benim dikkatimi en çok çeken şey, asıl adı 
Mehmet Raşit Öğütçü olan   “Orhan Kemal”in   bu 
unvanını nasıl aldığını anlatan çerçeveydi. Sizlere 

de kısaca Orhan Kemal’in  bu unvanını nasıl aldı-
ğını anlatmak isterim. Orhan Kemal bir gün Ke-
mal Sülker’den aldığı  mektup üzerine “Yürüyüş” 
dergisi  için ona bir hikaye postalamış ve hikaye 
çıkmış. Çıkmış ama hikayenin altındaki imza Or-
han Raşit değil Orhan Kemal’miş. Hemen Kemal 
Sülker’e bir mektup yazıp durumu sormuş. Kemal 
Sülker ise sıkıyönetim olduğunu, dergi için soruş-
turma açıldığını ve Orhan Kemal’in de başına bir 
şey gelmesin diyerek imzasını değiştirdiğini söy-
lemiş. İlk başlarda yazarımız, Orhan Kemal adını 
yadırgasa da daha sonra hoşuna gitmiş ve Orhan 
Raşit yerine Orhan Kemal’i kullanmaya başlamış. 
Bir diğer dikkatimi çeken şey ise yatağının üzerin-
de duran, yüzünün öldüğü gün alınan maskesi…

Eğer sizin de dikkatinizi çektiyse ve müzeye 
gitmek isterseniz müze pazar günleri hariç diğer 
günlerde saat 09.30-17.45 arasında açıktır. Müze-
ye giriş ücretlidir. Müze ve Orhan Kemal hakkın-
da daha detaylı bilgiler almak istiyorsanız www.
orhankemal.org ‘a başvurabilirsiniz.

Sudenaz YARIMAY 11-F 
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Mustafa Kutlu - Uzun Hikâye

“Her şey sevgiyle başlar.”

İnsan geçmişinden kaçamaz. Hatta büyüdükçe geçmişi daha çok kovalar kendisini. İyi ki yapmı-
şım dediğimiz şeylerin mutluluğunu yaşarken kötü verilen kararların keşkeleri kalır içimizde. Eser-
de de Mustafa Kutlu geçmişini en derin duyguları yaşatarak anlatmış okuyucuyu en hassas nok-
tasından -yüreğinden- yakalamıştır. Gerek betimlemeleriyle gerekse kullandığı söz sanatları ile 
anlatıma kattığı etkileyicilik sayesinde okuyucuya zamanda küçük bir yolculuk yapma fırsatı sunmuştur.

Hikâyeyi daha derinden incelediğimizde annesi ile babasının sevda ikliminde büyümüş bir çocuk fi-
gürü ile karşılaşırız. Buram buram nostalji kokan bu sımsıcacık hikaye Ali ile Münire’nin birbirine olan 
aşkı ile başlamıştır.

Hani anlatmak istediğimiz çok şey olduğunda kaçmak isteriz ya bazen bunun için de uzun hikâ-
ye deriz. Keşke hepsi bu kadar anlamlı ve güzel olsa. Kullanılan sade bir dil sayesinde okuyucu-
nun kolayca anlaması sağlanmış; ele alınan konu ile tamamen uzun hikaye olmuş ve bazı yerlerinde 
sır kapısı aralanmış; tek solukta biten kısacık ama keşke bitmeseydi dediğimiz upuzun bir hikaye...

Hepimizin çok istediği şeyleri gerçekleştirmek amacıyla kurduğu hayalleri vardır. Ço-
cukların da masalları... Küçükken masalları hep mutlu sonla bitirirlerdi. Pamuk Pren-
ses’ten Polyanalara, Kırmızı Başlıklı Kız’dan Uyuyan Güzel’e gibi masallarla büyütülmüş 
bireyleriz hepimiz. Bu masalların ortak noktaları ne biliyor musunuz? Bir başkahrama sahip olmala-
rıdır. Masalların bu kadar güzel sonu varken neden Alı ile oğlunun masalı başkahramanını kaybetti? 

Bir saka kuşu kadar özgür ve bir küpe çiçeği kadar güzel olduğunuzu düşünün. Kuş olduğunuz-
da tüm dünya sizindir, çiçek olduğunuzda tüm güzellikler... Bu eserde Ali ömrü dolan her saka ku-
şunun ardından yeni bir kuş almış, solan her küpe çiçeğine güneş olmuştur. Sevdiği kadını kaybet-
miş olmasına rağmen her sabah onun fotoğrafıyla uyanıp ona gülümsemekten asla vazgeçmemiştir.

Bilir misiniz? Her hikâye “trenle” başlar. Ba-
zen mutlu bir yolculuğun simgesidir, bazen de acı 
bir haberin muhbiridir. Mustafa Kutlu’nun kaleme 
aldığı Uzun Hikâye adlı eserde de tren simgesi kü-
çük bir çocuğun acı habercisi olmuştur. Gerek üslu-
bu ile gerekse de okuyucuya duyguyu hissettirmek 
açısından Uzun Hikâye , edebiyat raflarında yeri-
ni alması gereken önemli eserlerden başlıcasıdır.

Her insanın çocukluğunda yaşamış olduğu 
önemli olaylar, küçük de  olsa asla unutamadığı, 
hafıza defterine kalın harflerle yazmış olduğu za-
manlar vardır. Zaten anılarını kim unutabilir ki? 
İşte oturup yaşadığınız olayları aklınızın ucun-
dan bir film şeridi gibi geçirdiğiniz zaman işte o 
zaman Mustafa Kutlu’dan tek farkınız mükem-
mel bir yazar olmamanızdır. Söz uçar, yazı kalır, 
demişler.Yazarımız da kendisi ile aynı acıyı pay-
laşanların içindeki yangınlara derman olmuştur. 
Her yaştan okuyucuya hitap eden bu eser daha 
ilk sayfasından sizi yakalar ve yüreğinizin mi-
nik başkahramanımız için çarpmasına vesile olur.
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Ressam Eslem Akten 10/A

Mustafa Kutlu

Her sayfasıyla bizi Anadolu’nun yüzlerce zenginliklerine ulaştıran bu eser gerçek dostluklara şahit ol-
mamızı, gerçek bir aşk hikayesini ruhumuzun en derinliklerinde hissetmemizi sağlamıştır. Yazılış ama-
cıyla gelecek nesillere umut ve ışık olan Kutlu, edebiyat tarihine altın harflerle kazınan önemli bir yazar 
olmuştur.

Her şeyin değeri, kaybetmeden önce bilinmelidir. Bu eser de bize sevdanın asla yok olmayacağını şu 
sözlerle belirtmiştir:“Sevdanın da bir kanunu vardır ve o kanunda şöyle yazar:Sevenleri hiçbir kuvvet 
ayıramaz ölüm bile...”

Sinem YILMAZ  10/C

Aile bir toplumu oluşturan en küçük yegâne par-
çadır. Bir çocuğun büyüyüp gelişmesindeki en bü-
yük etken ailesidir. Her geminin bir kaptanı, her 
ailenin de bir direği vardır yıkılmamasını sağlayan. 
O direği kaybedince Ali’nin tutunduğu tek dal oğlu 
olmuştur. Onun her zaman okuyup iyi bir yerlere 
gelmesini istemiştir. Haklı haksız her konuda oğluna 
destek olmuş ve verdiği kararlara saygı duymuştur.

Hikâyede üç durak söz konusudur: Birinci dura-
ğımızda, kendimizi üç kişilik, yoksul olsalar bile 
bu durumdan asla utanmayan , her geçen gün bir-
birlerine olan aşklarının daha çok kuvvetlendiği 
bir aşk yuvasının içindeyiz. İkinci durağımızda bir 
baba ve oğlunun macerası alır götürür bizi. Üçüncü 
durağımızda artık babasına benzeyen, kendi ayak-
larının üzerinde durabilen ve yarım kalmış bir öy-
küyü tamamlamak için yola çıkmış bir gencin hi-
kayesinde buluruz kendimizi. Mustafa Kutlu bu 
eseri yazarak edebiyat tarihini canlı ve dinç tutmuştur.
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DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR
Sahip olduğumuz evren, Dünyamız gün geçtikçe 

daha da yaşlanıyor. Bizim, yaşatmamız gereken bir 
Dünya’mız var, zehirlememiz gereken bir Dünya değil.

Geçmiş yıllara dek, söz konusu edilmeyen iklim 
değişikliği, Dünya’nın nüfusunun artmasıyla, kont-
rol altına alınamayan orman yangınlarıyla, biyolojik 
çeşitliliğin hızla azalmasıyla, buzulların erimesiy-
le, ortaya çıkan hava kirliliği sonucu ozon tabaka-
sının gün geçtikçe daha da delinmesiyle çağımızın 
en önemli sorunu haline gelmiştir. Biz insanlar, bel-
ki farkında değiliz ama Dünyamızı ellerimizle öl-
dürüyoruz. İhtiyacımız olan en önemli şey, bilinç... 

Son birkaç senedir azalan yağmurlar, neredeyse 
hiç yağmayan kar, soğukluğunu bir türlü hissede-
mediğimiz kış mevsiminin nedenini kendinize hiç 
sordunuz mu? Ocak ayının ortasında, bahar mevsi-
mi misali etrafın sımsıcak oluşunu hiç sorguladınız

mı? Sorgulamadınız. Çünkü bizler, durumun 
bilincinde değiliz. 

Avusturalya, yaklaşık altı aydır, kontrol al-
tına alınamayan bir yangınla savaşıyor. Üs-
telik kayıp verdikleri hayvan sayısının, küle 
dönüşen ağaçların sayısının haddi hesabı 
yok. Eğer bu yangının ucunun size dokun-
mayacağını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.

Yangın, doğanın ciğerlerini katlettiği gibi 
biyolojik çeşitliliği de mahvetmiş durumda. 
Yangın dumanlarının etkisiyle, küresel ısınma-
nın hızı arttı. Küresel ısınmanın hızının oldu-
ğundan daha fazla bir miktara çıkmasıyla, bu-
zulların erime hızı da arttı. Şimdi bir düşünün. 
Kemikleri sayılabilecek kadar zayıf bir kutup 
ayısı hayal edebiliyor musunuz? Edemiyor ol-
manız, olmadığı anlamına gelmemekte. Üzer-
lerinde yaşamlarını devam ettirebilecekleri 
buz kütleleri neredeyse yok olmuş durumda. 

Küresel ısınmanın etkilerinden birisi de 
susuzluk… Ülkemizde kurumaya başlayan, 
kuruyan onlarca gölümüz var. Hızlı nüfus 
artışıyla doğan bilinçsiz su tüketimi bera-
berinde susuzluğu da getirecek. Fazla uzak 
değil, inanın. Bundan sadece on yıl sonra, 
su fakiri bir ülke olabiliriz. Susuzlukla be-
raber oluşacak hastalıklarla  insanoğlunu 
bekleyen bir felaketin olduğu söylenebilir.

Çocuğunuz, size kutup ayılarına, koalalara 
ne olduğunu sormak zorunda kalabilir. Bizim 
sadece bir tane evimiz var. Dünya’yı değil, 
kendimizi değiştirmek zorundayız. Boşa har-
cadığımız su, yere attığımız çöp, denize akıtı-
lan atık, lavaboya dökülen yağ, kesilen ağaç, 
gün gelecek ve bizim sonumuzu getirecek. 

Hiçbir şey için geç kalınmış değil. Hâlâ 
nefes alabiliyorsak bu kirli atmosferde, bir 
umut yaşıyor demektir. Bu umut da kim bi-
liyor musunuz? Biziz. Biz Dünya’nın umu-
du, biz Dünya’nın geleceğiyiz. Bu işin 
elinden tutmak istiyorsak bilincimize kavuş-
malıyız.Dünya’nın geleceği bizim, bizim ge-
leceğimiz de onun elinde. Geleceğini merak 
ediyorsan bir an önce harekete geçmelisin.

Zeynep Naz GÖZTEPE  9/G

Ressam:  Ceren ŞENCAN 9 K
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Kendine HayIrsIz İnsan
 

 Ne zordur bazıları için; kendisini kırmak kolay gelir de iş karşısındaki insanı kırmaya gelince sıkı-
lır, daralır. Sırf terk edilmesin, yalnız kalmasın diye hiç istemediği durumlara karşın “hayır!” demeyi 
becerememek ama kendini defalarca kırmak... 

Hayatına dahil olan her insan ile arasını iyi tutma çabası  “hayır!” diyebilmeyi beceremeyen insanlar 
için bir çıkar ilişkisinden çok daha üst boyutlara gelmeye başlar. Herkesi memnun etme çabası içe-
risinde olan bu insanlar, hayatındaki herkesi şımartır, onların üstüne fazlasıyla düşüp ilgi göstererek 
kendisine yönelik  istismarların yaşanmasına sebep olur.  Bunun altında yalnız kalma korkusunun yer 
aldığını düşünüyorum. Yoksa neden gerçekleşmesini hiç istemediğini durumlarda bile kendini hiçe 
sayıp karşısındakinin istediğine göre hareket etsin bir insan? O çok korktuğu şey başına geldiğinde 
(hayatındakilerin kendisini terk etmesi) yüreğinde biraz daha ağırlık ile yoluna devam eder. Bu sefer 
kendinden daha fazla ödün verip daha çok fedakarlık yaparak daha çok isteği hayata geçirerek bu du-
rumdan kurtulabileceğini düşünmeye başlar.  

Sevgili Okur, “hayır!” diyememek ekseriyetle herkes için özünde kimseyi kırmamak, incitmemek 
gibi sebeplere dayandırılsa da durum hiç de böyle değildir. Hayatımızdaki insanlara değer vermek, on-
lara yardımcı olmak oldukça güzel ama bahsettiğim boyut;  her seferinde kendinin de bir birey olduğu-
nu unutup kendinden ödün vermeye başlamak...  

Umarım tez vakitte kendinizin de değerli ve özel olduğunuzun, hayatınızda kalmasını istediğiniz 
kişilerin ne olursa olsun zaten sizleri terk etmeyecek kişiler olduğunun farkına varabilirsiniz.  “Hayır”lı 
günler dilerim, her anlamda... 

  

Senem SARIYEL  12-E   



24

ÖĞRENCİLERİMİZİN RESİMLERİNDEN SEÇMELER

Melda MECİTOĞLU 11/B

Melda MECİTOĞLU 11/B

Melda MECİTOĞLU 11/B
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BÜŞRA AKPINAR 12 G

GİZEM KARAGÖZ 12 G

Beytullah ÖZEN

Ali Yiğit KAYA
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Ressam Şevval Doğan 9- I
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