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ÖN SÖZ
  

PANDEMİ UMUDA VE DÜŞLERİMİZE ENGEL OLAMAZ.

“Kurduğunuz düşlere yaraşmaya çalışın.”   Octavio Paz
Değerli Okurlar,

Merhaba!

Kovid 19 nedeniyle uzaktan eğitime geçtiğimiz  2020 2021 eğitim öğretim yılında pek çok zorluk yaşıyoruz.
Fakat teknolojinin bize sunduğu tüm güzel ve faydalı imkanları kullanarak her şeye rağmen inatla ve kararlılıkla 
dergimizin ikinci sayısını da çıkardık.

“İnsan ne ile ve nasıl yaşar?” arayışının en güzel keşiflerinden biri de sanattır. Özellikle Kovid 19 salgını süre-
cinde sanat, bireylerin daha mutlu olmasını sağlayan, birleştirici ve iyileştirici bir güç oldu. Pandemi öncesi belki 
selam bile vermediğimiz komşularımızla apartmanlarımızın balkonlarından konserler yaptık ve eve kapalı gün-
lerimizi daha güzel geçirebilmek için -sanal alemde de imkanlar sunuldu- pek çok konser,  tiyatro, film izledik. 
Sağlığımız için evlere kapanmak zorunda olduğumuz günlerde düşlerimiz,  sanat,  bir üretimin içinde olmak en 
güzel liman oldu bizlere de ...

Neler var bu sayımızda?

İnsanlar iklim değişikliğini pandemiye kadar kendilerine ciddi etkisi olabilecek bir sorun olarak algılamadı, 
sadece çevre sorunu olarak görüp yeterli duyarlılığı göstermedi. Pandemi ile beraber iklim sorununa ve su prob-
lemlerine dair farkındalık arttı. Biz de bu konuda herkesi bilgilendirmenin faydalı olacağını düşünerek Çukurova 
Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışan  Çevre Mühendisi Emine Su Turan ile zoom üzerinden röportaj 
yaptık. (İnsan yeter ki istesin.) Sayın Emine Su Turan’ a çok teşekkür ederiz. Kitaplara ve yazarlara okuyucuları-
mızın ilgisini daha fazla çekebilmek için bir yazarı seçip tanıttık. Umudu,  sevdayı anlattık ve daha ilgiyle okuya-
bileceğiniz pek çok konuyu ele aldık.

Okulumuzun öğretmenlerinden İlknur KURTCEBE ve Özden ÖZÜTEMİZ yazılarıyla dergimize katkıda bu-
lundular. Kendilerine teşekkür ederiz. Öğrencilerimizden Kemal Arda HÜYÜK ve Merve İPEK başta olmak 
üzere bu zorlu süreçte derginin hazırlanmasına katkı sunan,  yazılar ve resimler paylaşan tüm öğrencilerimize 
teşekkür ederiz.

Son olarak dünyamızı ve Türkiye’yi etkileyen Kovid 19 salgını sürecinde fedakarca çalışan sağlık emekçileri 
başta olmak üzere tüm emekçilere teşekkür ederiz.

Üretmenin verdiği sevinçle keyifli okumalar…

Dilek DÖNMEZ YAŞA

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
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Değerli Okur, 

2020 yılının son aylarında çıkarmaya başladığımız okul dergimiz Simurg’u  öğretmen arkadaşlarım ve değerli 
öğrencilerimizin düşünce ve sanata dair çabalarını somutlaştıran değerli üretkenlik olarak görüyor ve sizlerin 
takdirine sunuyoruz. Bu ikinci sayımızla da sürekliliğimizi pekiştirerek  2021 yılını umutla karşılıyoruz.  

Mehmet Baydar Anadolu Lisesi ailesi içinde yazan, çizen,düşünen,üreten, emek veren bireylerin varlığını 
somutlaştırmanın hazzı ile yeni açılımların ve girişimlerin hızlanarak devam edeceği umudunu yeşertmek ve 
beslemek bize güç veriyor.  Bu vesileyle bu çalışmanın öznesi olan değerli öğretmen arkadaşlarıma ve sevgili 
öğrencilerimize tüm kalbimle teşekkür ediyorum.  

Dergimizin bu ikinci sayısını gencecik yaşlarında aramızdan ayrılan sevgili öğrencilerimiz ve evlatlarımız, 
kıymetli meleklerimiz  Mertcan YANAK ve Elif Irmak YILMAZ’a ithaf ediyor;  onları sevgi ve rahmetle yad 
ediyoruz. Ruhları şad olsun.

Ayhan KARAKOLLU
Mehmet Baydar Anadolu Lisesi

Okul Müdürü

        MERTCAN YANAK       ELİF IRMAK YILMAZ
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NECATİGİL İLE BİR ÖMÜR

Hülyalarıyla yaşardı,

Bir Behçet Necati vardı.

Gece yarılarında, sokakta

Kâğıda bir şeyler yazardı.

Şairliğinden yadigâr

 Bu yeldeğirmenleri kaldı. (ÖNSÖZ)

Hep güzel şiirin peşinde olan Behçet Necatigil, doğumundan ölümüne kadar, orta halli insanın başından 
geçen durumları, gerçek yaşantılarını anlatmış, “ev” kavramını büyük bir incelikle anlamlandırmış, hisli şiirler 
yazmıştır. Şiir yaşanmışlığı şart koşar şaire göre. Onun şiirlerinde görülen insan içimizden biridir aslında. Baba-
mız, annemiz, hatta biz. Hepimizin hayat hikâyesini ölümsüzleştirir, Necatigil.

Onun şiirleriyle rahat, sıcak, minik bir eve misafirliğe gidiyoruz. Ev sahipleri; karı – koca ve etrafta koşuşturan 
çocuklar... Etraftaki eşyalar, üstleri başları pek pahalı şeyler değil ama tertemiz. Çeşitli sıkıntılar çektikleri belli 
ama birbirlerine olan sevgileri gözlerinden okunuyor. Ve kendi hikâyelerini anlatmaya başlıyorlar bize. Büyük 
kentin küçük insanının hikâyesini...

İlk başta bir ses duyuyoruz: “Ararsın gençliğini/ elinde fırsat varken / beğen beğendiğini”(GENÇKEN) diyen. 
Zaten gencizdir, kıpır kıpırdır içimiz. Yüreğimiz o iki heceli kelimeyi aramaktadır “sev-gi” yi. Ve ilk sevgi kıpır-
danışını hissetmeye başlarız yüreğimizde. İlk çığlıklarını atmaya başlar kalp. Mecnunuzdur, Leyla’mızı ararız. 
Yahut Ferhat’ızdır ve Şirinimiz için dağları delmeye hazırızdır. Ama cesaretimizi tam toplayamayız sevgimizi 
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sevdiğimize haykırmak için. Belki beğendiğimiz kızı 
gizliden takip ederiz: “Biliyorum ayıp ve manasız / 
ama peşinden gidiyorum / gezmeye çıktıkları vakit / 
ana kız” (BARBAROS MEYDANI). Bir genç kızsa 
kaptırmıştır gönlünü hayırsız bir oğlana. Göz gör-
müş gönül de sevmiştir bir kere. Her ne kadar binbir 
rengi taşısa da sevda, her zaman mutlu sonla bitmez: 
“Kız kaptırdı gönlünü / sevdiği oğlan hayırsızın biri / 
alay etti güldü”. Ve sorarız: “Hiç aşka gülünür mü?”. 
Hüzünle biter bu aşk masalının sonu: “ne çare cahil 
aklı / kız hastalandı, yattı / mumda yandı pervane... 
Öldü”.(AŞK GELMİŞ CİHANA) Bir masal da böyle 
sona erer.

Başka bir yerde başka sevgilerde değiş-
miştir sevgililer: “bir kız sevmiş yakın 
zamanda / bahse lüzum var mı geçmiş-
ten / iflah olmaz sanırım / geçti iş iş-
ten” (KARASEVDA). Başka biri 
üzerinde ise sevginin etkisi daha 
farklıdır. Öyle güzel bakmaya 
başlar ki dünyaya: “ebemku-
şakları altında / bilmem dikkat 
ettin mi / uzakların güzelliği 
/ yaz yağmurundan sonra”  
(ŞAYET AŞK ).

Evet, her zaman mutlu 
sonla bitmez ki hikâyeler. 
Sevginin içinde barındır-
dığı bir acı daha vardır: 
Ayrılık... Her ne kadar “ay-
rılık sevdaya dâhil” olsa 
da acıtır, yakar. Ama : “hep 
böyle / kömür aldı, mendil-
ler sallandı, trenler gitti ona 
doğru / İstasyonda deliler gibi 
bunaldım” (HEP BÖYLE) di-
yerek, dertlerimize ortak olan 
biri daha vardır. Yalnız olmadı-
ğımızı hatırlatır, avutmaya çalışır: 
“baktın ki olacak gibi değil / unuttu 
diyelim nihayet / yine de bulunur te-
sellisi / dünyada başka kız yok mu / elini 
sallasan ellisi / mesele bundan ibaret” diyerek. 
(AYRILIKLAR) 

Ve tabii ayrılıklar özlemleri getirir. Her baktığımız 
yerde onu görürüz, her ses onun sesidir. Neyi tutsak 
ellerimize bulaşan o... Ne söylesek sözlerimize ka-
rışan o...Ve tutamaz kendimizi sesleniriz ona doğru: 
“seni her özlediğimde sevgilim / gökyüzüne bakıyo-
rum/göğün mavisinde gözlerini görüyorum çünkü / 
seni her özlediğimde bir tanem/ denizlere bakıyorum 
/ufuğa bakınca mucizeni görüyorum çünkü /...ve  
aşkım seni her özlediğimde / adında isyan ediyorum 

/ seni özlemek istemiyorum ben / ben seni yaşa-
mak istiyorum / seni her özlediğimde sana bakmak 
istiyorum / ve seni sende görmek sadece” (SENİ  
YAŞAMAK). Ya da…Susarız. Bu öyle bir susmaktır 
ki: “ve susmak / bir denizin çekildiği / bir rüzgârın 
kesildiği, anlaşılınca // boştur konuşmak / ne selam / 
felaket bir vapur / çık hemen / bir yağmur serin, ince” 
(DARGINLIK).

Ve yalnızlık... Ayrılık sonrası insanı saran o yal-
nızlık... Bir kere sokuldu mu hayatınıza yalnızlıklar, 
başlar artık hayatınızı siyaha boyamaya. Kıskançtır, 
kendinden başkasını da istemez. Öyle bir yalnızlıktır 
ki bu : “güçlü fırtınalarda direkleri kırılmış / gemiler 

bize sığınır // bulduk sanırız // görmezler. Var-
sa yoksa uzaklar / ararız / giderler, kalırız // 

... sonra büyür daha da / korkunç yalnız-
lığımız” (LİMAN) 

Unutmak... Elden ne gelir ki baş-
ka. Gideni unutmak lazım belki 
de. Acılar unutulmalı ki, gele-
cek sevinçlere yer açılsın. Bir 
iz kalacaktır elbet yıllar son-
ra aklımıza geldiğinde ufak 
bir acı verecek. Ama ne çare: 
”böyle kalacak / sahipsiz, 
açık / örtmeye üstünü / vak-
timiz olmayacak // düşünmek 
bile suç / gibi uzak yakınları 
/ içlerinde yaşar mı / bilgimiz 
olmayacak // yıllarca beraber 
/ yalnız saatlerde / olsun ha-
tırlanmaz mı / cevapsız kala-
cak...” (UNUTMAK). Yalnız 
de değilizdir zaten. “Hep böy-

le: / Kömür aldı, mendiller sal-
landı / Trenler gitti ona doğru / 

İstasyonda deliler gibi bunaldım.”  
(HEP BÖYLE) diyen birisi vardır 

mutlaka. 

Sonra kulağımıza çalınan sesini du-
yarız Necatigil’in “hiç bu böyle kalır mı / 

biraz geç de olsa / göreceksin hayatın sana da 
güldüğünü / sabret yoksa”. Peki, ama nasıl sabre-

deriz? Buna da cevap verir: “nasıl mı? / topraklarda 
tohumlar vardır / karlar altında kış boyu / kış geçer 
bir bahar günü / çiçek açar, tozpembe / tıpkı öyle” 
(TOZPEMBE) 

Acıyla bitse de sevme deneyimimiz ve “dikkat 
kapılma aşka!” diye nasihatler duysak da yine sev-
mekten kendimizi alamayız. Kimimiz : “Allah beni 
çirkin yarattı / cazibem yok yürürken / kahveci kı-
zına bakılır mı / güzeller dururken” diye hayıflansa 
da, ve “okutmadılar ortadan sonra / tahsilim de yarım 
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kaldı / güzel olsam, zengin olsam anlarım”  
(KAHVECİ KIZI) diye düşünse de yürek bir sev-
ginin ihtiyacını duymaktadır. Çünkü “Bir insanı 
sevmekle başlar her şey.” Ve yine severiz. Buluruz 
bu sefer diğer yarımızı ve bir ailenin özlemini duyan 
biz bu sefer şansı kaçırmayız artık elimizden. 

Herkes bizim kadar şanslı değildir ancak. Bazı-
lar vardır ki gariptir, eş dost uzakta, yalnız:” çün-
kü geceye karşı konur / iki türlü / biri ailece ev-
lerde / öbürü har vurup ömrü / içkili yerlerde”  
(GECELEYİN ERKEKLER)

Ve bir hikâye anlatılır: ”gençten bir adamdı / hikâ-
yesi gayet kısa // yıllar yılı tek başına yaşadı / bir 
gün rastladı bir kıza // düşündüler birlikte yürüseler / 
ömür geçiyor nasılsa // şimdi içine bir ev bir de çocuk 
girer / aşkları yazılsa” (BİR EV BİR ÇOCUK) 

Sonunda mutluluk bizim de kapımızı çaldı. O duy-
duğumuz sesin dediği gibi hayat bize de gülmüştür 
artık. “Ev”liyizdir. Bir gün yolda eski bir arkadaşa 
rastlarız. Bize çekingen bir sesle anlatmaya başlar : 
“hani bir sevgilin vardı / yedi sekiz sene önce / dün 
yolda rastladım / sevindi beni görünce // sokakta aya-
küstü / konuştuk ordan buradan / evlenmiş, çocukları 
olmuş / bir kız bir oğlan // seni sordu / hiç değişmedi 
dedim / bildiğin gibi / anlıyordu / ... bir suçlu gibi 
ezik / sana selam söyledi” (GİZLİ SEVDA). Dinleriz 
ve fark ederiz ki artık eskisi kadar acı vermiyordur bu 
eski hikâye. Bulmuşuzdur sevdiğimizi ve sevenimizi. 
Ve bu sefer onun için dökülür sözcükler yüreğimiz-
den: “çünkü benim yerim seninle onun arasındadır / 
ve o değildir bana yakın olan, sensin / ben olsam dil-
bilgisi kitaplarını / şu sıraya göre düzenlerdim / Sen, 

ben, o!” (SEN; BEN, O!) Bizim artık bir yuvamız bir 
“ev”imiz vardır. Boş bir eve hayat vermişizdir. Boş 
bir ev, yuva değildir ki : “evin yalın hali / ister cüce 
ister dev / camlarında perde yok / bomboş ev.”(EVİN 
HALLERİ) ardından evin asıl neşesi, rengi, mutlulu-
ğu, zaman zaman derdi çocuklar gelir. Ve yetmeme-
ye başlar bazı şeyler. Sıkıntılar başlar. Sabah işimize 
gider ve akşama kadar o huzurlu yuvanın özlemi ile 
çalışırız: “evin –i hali, sabah / geciktiniz haydi ! / uy-
kuların tatlandığı sularda / bırakacaksınız evi // evin 
–e hali, gün boyu / ha gayret emektar deve / sırtınızda 
yılların yorgunluğu / akşam erkenden eve.” (EVİN 
HALLERİ). Tüm yorgunluğumuz, akşam beraberce 
yenilen bir yemekte, yemekten sonra çocuklarla oy-
nanan oyunlarda, onlara okunan bir masalda, bizi se-
ven bir çift gözün bakışında unutulur gider. Tüm yor-
gunluklara değer bu mutluluk: “evin –de hali, saadet 
/ ısınmak ocaktaki alevde / sönmüş yıldızlara karşı / 
ışıklar varsa evde”(EVİN HALLERİ). 

Ama bir gerçek vardır bizi düşündüren. Artık yet-
memekte bazı şeyler. Çocuktur, ister... Ne yapmak, 
nasıl yapmak lazımdır. Düşünmeye başlarız: “hepsi-
ni birden istemek / yersiz / zamanı var / biz zengin 
değiliz” (GEÇİM). Ve kendimizce hesaplar yapmaya 
başlarız: “duvara astım liste, eksikleri yaz / sıra han-
gisindeyse / para olur olmaz // ayda bizim elimize / 
ne geçer, şu kadar / ayır önce kirayı / günde yemeği-
mize / ne gider, şu kadar / iyi kullan parayı / bu aylık 
bize yeter / duvardaki liste / kes üç kuruş ekmekten / 
beş kuruş etten kıs / sıra hangisindeyse / çarşıya gi-
der, alırız.” (GEÇİM)

Ama yapamayız, kısamayız ki çocukların giyimin-
den, yiyeceğinden. Biz giymesek de, biz yemesek 
de olur. Ama onlar   : “çarşılarda bir şey / biz pek 
aramazdık / çocuklar olmasaydı // kasaplarda, ma-
navlarda bazı yorgun kadınlar / hep de tenha saatle-
ri seçerler / sonra yavaş bir sesle/ çocuk için, hasta 
kaç gündür, yemiyor / biraz et biraz meyve isterler” 
(ÇOCUKLAR). Tek düşündüğümüz onlar olur artık. 
Her ne kadar : “insanlara, tezgâhlara kolaydı / biz bu 
kadar eğilmezdik / çocuklar olmasaydı.” (ÇOCUK-
LAR) desek de onlar olmadan yapamayız artık. 

Bir zaman gelmiştir, artık büyümüştür çocuklar. 
Biz türlü fedakârlıkta bulunmuşuzdur ama istediği-
miz gibi de büyümüştür çocuklarımızı. Onların baş-
ka evleri vardır, başka hayatları. Başka boş bir evi 
canlandırmış ve “ev” yuva yapmışlardır. Ve zaman 
akmaktadır: “zaman dur / durmasın durduğunda / 
zor olur.” (KÜÇÜK ZAMAN SÖZLÜĞÜ). Biz de 
yaşlılık belirtilerini görmeye başlarız yüzümüzde: 
“saçlardaki akları nasıl saklamalı?” (KAÇAKLAR) 
diye düşünsek de, aslında her bir çizgi, her bir beyaz 
saç teli huzur verir bize. Boşuna olmamıştır onlar. 
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Dolu ve mutlu geçen bir ömrün izleridir.  

Ve zaman aktıkça yavaş yavaş ölüm soğukluğu 
da sarmaktadır bizi. Ancak henüz tamamlanmamış 
işlerimiz vardır ve meydan okuruz ölüme : “uzaya-
cağa benzer / tutuştuğumuz lades / işi gücü bırakıp  
mezarlığa nazır / bir eve taşındım / ölüm sen beni 
aldatamazsın / aklımda” (LADES) diyerek. 

Ancak herkes de bizim gibi düşünemez. Savaşlar 
olmuş, insanlar anasız babasız, evsiz kalmışlardır. 
Çocuklar kimsesiz... Sefalet kol gezmektedir ortada: 
“harp atladı / nüfus azaldı / çehreler ufaldı / toprağın 
üstü / kan içinde yüzdü / ölüleri yerleştirmekte / aciz 
gökyüzü” (DENİZALTI) böyle bir durumda ölümü 
düşünmekten kendini alabilir mi insan? “dünya böyle 
gidiyorsa / elbet bir nedeni var / ben sana küstüm” 
(KÜSKÜN YOLCUNUN TÜRKÜSÜ) diye 
sitem eder. Yavaş yavaş kendini ölümün 
soğuk kollarına bırakmaya başlar. 
Çünkü ona göre dünya yaşayamaya-
cak kadar sıcaktır artık. “yaşamışım 
kaç para, mezar taşları neci / deli 
gibi sarılsam da hayata / kalacak 
nesi var ki?” (ÖLÜ ÇİZGİ).

Son günlerimizde biz de 
anılarımıza gömülürüz. Zaten 
yapacak başka ne kalmıştır ki 
eskiyi özlemekten başka. Eski 
evlerimizi, eski sokaklarımızı, 
eski arkadaşlarımızı ararız. Ama 
bulamayız ki. Her şey bir değişi-
min kurbanı olmuş, anılarımızı da 
yok etmiştir. Ya biz... Biz de değiş-
mişizdir aslında. Torunlarımıza anla-
tırız artık o günleri bir masal edasıyla: 
“küçük ahşap bir dizi evlerdi / on yıl önce 
o sokak / sonra geniş caddelere çıktık / apart-
man... sizden uzak” (ESKİ SOKAK). Ve sitem ederiz 
sözlerimize devam ederken: “artık ıssız kırları bıraktı 
Pan / şimdi birçok ülkelerin milyonluk kentlerinde / 
asfaltlarda, betonlarda dolaşıyor / kızgın uzun yazla-
rın öğlen saatlerinde.” (PANİK)

Son bir istekte bulunuruz sevdiklerimizden. Artık 
ölümün kollarına bırakmaya hazırızdır kendimizi. 
Yapacak işimiz kalmamıştır, mutlu ve huzurluyuzdur. 
Ancak arkamızdan üzüleceklere sesleniriz: “Ölen 
öldü / sen yaşa”(BAŞSAĞLIĞI). Ölümden korkma-
yız, kaçmayız, çünkü: “ölüm yüksek bir dağdır / yük-
sek dağlarda çevre yok / ömrüm dolup gidince / yaşa-
dığımdan da hür / geleceğim ben size” (ÖLÜMDEN 
SONRA). Ve o an gelir çatar. Kimse bilmez ölüm na-
sıl ve ne zaman gelir. Dolu dolu yaşamışsak hayatı, 
arkamızdan üzülecek birkaç kişi olsun bırakmışsak, 
işte o zaman hayatımız boşuna olmamıştır. Huzurlu 

bir şekilde kapatırız gözlerimizi.

Ama herkes bizim kadar şanslı değildir. Hasta  
yatağında, yaşlanmış, yorgun bir vücutla yatıp, ölü-
mün bir an önce gelip kendisini almasını beklerken 
düşünür boşa giden hayatını ve boş geçirdiği geçmi-
şini. Kimseye anlatamamıştır kendini. Elindeki şans-
ları kaçırmış yalnız e mutsuz bir hayat geçirmiştir. 
Ters giden şeyleri değiştirmek için gücü varken er-
telemiştir hayatı. Kulağına hafiften bir şarkı çalınır. 
Siz, bu hikayede kendinden bir parça bulanlar siz de 
kulak verin bir şarkıya: “sevgileri yarınlara bıraktınız 
/ çekingen, tutuk, saygılı / bütün yakınlarınız / sizi 
yanlış tanıdı / bitmeyen işler yüzünden / (siz böyle 
olsun istemezdiniz) / bir bakış bile yeterken anlatma-
ya her şeyi / kalbinizi dolduran duygular / kalbinizde 
kaldı // siz geniş zamanlar umuyordunuz / çirkindi dar 
vakitlerde bir sevgiyi söylemek / yılların telaşlarda 

bu kadar çabuk / geçeceği aklınıza gelmezdi // 
gizli bahçenizde / açan çiçekler vardı / gece-

lerde ve yalnız / vermeye az buldunuz / yahut 
vakit kalmadı”(SEVGİLERDE). Ama artık 
yapabileceği bir şey yoktur onun. Sessizce, 
hasta yatağında ağlamaya başlarken, içten 
içe çığlıklar atar. Hayatını ertelemiştir. Ve 
artık vakti kalmamıştır.

Ya ümitsizsiniz,

ya da ümit sizsiniz.

Ya çaresizsiniz,

ya da çare sizsiniz...

Ve bu hikâyenin sahibi Behçet Necatigil 
kendi hikâyesini de şöyle bitirir: “ne gördük-

se iyi kötü / ömür biter biz söyleriz // ne varsa 
şu dünyada / türlü görüntüler / gelsek de sonuna / 

söyleriz // bazen boş günler / geçer birden dolunca / 
söyleriz // ne biter / ne kalır geçmiş kitaplarda / ölüm-
den sonra da / söyleriz (ŞAİRLER)

İlknur KURTCEBE

   Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
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Başlıktaki söz Herakleitos’a ait. Hemşerimiz 
kendisi, İzmirli. Bir Antik Çağ filozofu. Ondan bize 
kalan böyle küçük fragmanlar var. Bu yazıda “Eşek-
ler samanı altına tercih eder.” fragmanını çağrışım-
larıyla sesli düşünmeye çalışacağım. Bu fragmanı 
açımlamaya çalışalım.

Eşek, saman, altın, tercih; fragmanda geçen kav-
ramlar. İlkinden başlayalım. Eşek sözcüğünün gön-
dermelerine bakarsak insan garip bir varlık. Ken-
dine ne kadar yararlı hayvan varsa onları günlük 
hayatta aşağılama aracı olarak kullanıyor. Etinden, 
sütünden, gücünden yararlandığı ne kadar hayvan 
varsa onlara bir kulp takmış. Çok ders çalışanı kimi  
zaman aşağılamak için “İnek gibi hep çalışıyor.” 
deriz ya da bir konuda sorumluluk alan kişiye kar-
şı “Eşek olursan sırtına semer vuran çok olur.” de-
riz. Bunlar kuşkusuz arttırılabilir. Koyun, köpek… 
diye gider liste. Kendine ne kadar “yararı” olmayan  
hayvan varsa onları da kutsar. “Aslan yürekli”, “pan-
ter gibi” vb. Eşek sözcüğünün bu çağrışımı çerçeve-
sinden bakarsak fragman değerli olanla değersiz olanı 
ayırt edemeyenleri eleştirmek için söylenmiş gibidir.

Saman sözcüğündeki göndermeye bakalım.  
Bilinir, saman hayvan beslemekte kullanılır genelde.  
Çağrışım bize iki yol açıyor: İlki temel ihtiyaçlar 
daha önemlidir. Diğer ihtiyaçlar sonra gelir. Altını 
estetik bir nesne olarak görüyorsak… Maslow’un 
kulakları çınlasın. Katı gerçeğe bağlılık var gibi bu 
çağrışımda. İkinci yol ise değersiz olana insanın yö-
neldiğini işaret ediyor. İnsan yapısı gereği değerliy-
le değersizi ayırt edemez. Günlük hayatın hay huyu 
insanı kendine esir eder. İnsan değersizin peşinde 
bir ömür sürüklenir. Fazla, daha fazla saman için.

Altının çağrışımlarına bakarsak… İlki en genel ça-
ğırışım, değerli bir metal. Metaller değer bakımından 
sıralansa herhalde yeri üst sıralarda olur. Bu değeri 
bakımından yatırımlar altına yapılır; yastık altına sak-
lanır; düğünde, nişanda altın takılır; ev hanımlarından 
üniversite üyelerine kadar geniş bir yelpazede “altın 
günleri” yapılır. Gelenekte de yerini almıştır altın.  
Örneğin türkülerde. “Emirdağ’dan bir geçmeylen yol 
olmaz / Altın yere düşmeylen pul olmaz.” Değer ku-
ruluşu yönünden bakarsak -Evet, değer kurulan bir 
şeydir; insan kurar değeri. - ortada garip bir durum var 
ilkinin aksine. Neden altın “değer”li? “Az bulunur bir 
metal olduğu için” denir genelde bu soru sorulduğu 
zaman. Klasik bir yanıttır, az bulunurlukla ilgili. Onu 
söyleyelim. Kör at  da az bulunur, o neden değerli değil?

“Tercih etmek”e gelirsek… Burada bizi kapıda 
karşılayan anlam bilinç kavramıdır. Tercih etmek, 
seçmek hep bilinçle ilişkili gibi. Yani insanı onu değil 
de şunu seçmeye kendi bilincinden başka ne itebilir 
ki? Değil mi? Öte yandan seçeneklerin gerçek birer 
seçenek olmadığı zorunlu durumlar yok mudur? Ya 
belli bir seçeneğe bizi iten dış etmenler ne olacak?

Fragmanımızı tekrar yazalım: “Eşekler samanı al-
tına tercih eder.” Bu çağrışımlar yönünden bakarsak 
ne söyler bize fragman? Aklıma iki farklı düşünce 
geliyor: İlki bir eleştiri havasında. Eşeklerde -Biz 
bunu eşekler gibi kendi arzularının, isteklerinin tut-
sağı olarak yaşayan insanlar olarak yorumlayabiliriz- 
arzu bilinci kapatır, örter ya da engeller. Bu nedenle 
değerli olanı seçemez insan. İkinci olarak akla getir-
diği ise şu benim için: Gündelik hayatın karmaşasın-
da, kaosunda, yaşam mücadelesinde insan öylesine 
boğulur kaybolur ki bir türlü kafasını kaldırıp “Ne 
oluyor, ne yapıyorum ben, bütün bunlar ne için?” 
diyemez. Gün boyu savaş alanına dönen zihninin 
de bedeninin de tek isteği öteki sabaha ulaşmaktır.

Bilmem bu yorumlama çabama ne derdi hemşeri-
miz Herakleitos?

Özden ÖZÜTEMİZ

Felsefe Öğretmeni

“EŞEKLER SAMANI ALTINA TERCİH EDER.”
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HAYAT

Hayat bu ya hepimize bir rol vermiş, tutunmaya çalışıyoruz. Yaşamaya alışmak zor. Kimilerimiz 
başarırken kimimiz kargaşayla sürüklenip gidiyoruz. İki türlüsünü de yaşıyoruz aslında dönem dönem. 
Hayatın bizden istediği şeyleri ve karakterleri canlandırmakla yükümlüyüz. Bizim elimizde olan tek 
şey bize verilen yaşamı nasıl yaşayacağımıza karar vermek…

Hayat herkese adil davranmıyor aynı zamanda. Fakat bizlerin azim ve çalışmayla başaramayacağı-
mız, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluklar olmamalı. Akıl ve irade ile yürüdüğümüz ve pes etmediği-
miz yol, bizi muvaffak ve refah dolu bir ömre ulaştıracaktır. En büyük sermayemiz olan aklımızı doğru 
şekilde kullanırsak aşamayacağımız engel kalmayacaktır. Yürüdüğümüz yoldan emin isek attığımız 
adımdan korkmamamız gerekiyor. Hata da yapabiliriz ama unutmamamız gerekiyor ki her hata bizi 
doğruya götürecek. Örnek vermem gerekirse önümüze zor bir engel, bir çeşit yol çıkıyor olsun.  
“Yapamam, edemem.” diyen ve denemeden vazgeçen çok fazla kişi çıkacaktır. Peki bu sefer de şöyle 
bir soru yönelteyim: Yapacağınız iş veya hedefiniz gerçekten erişilmez noktada mı yoksa siz ulaşmak 
için çaba harcamıyor musunuz? Ve kaybedecek neyiniz var?

Bizi ayakta tutan şeyler; azim, istek, kararlılık,inancımızdır ve hepsini bir arada tutmayı sağlayacak 
şey ise prensiplerimizdir. Şunu unutmayın ki bizi onlar kurtaracak.

Eftelya Şirin ÖZYURTLU 10/I
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RUH SAĞLIĞI VE BEDEN

Ruh; canlılık, bilinç, akıl, irade ve insan doğasının en önemli yapı taşıdır. Aklın ve kalbin daya-
nağı, psikolojinin en önemli basamağıdır. Çoğu kez kalpte başlayıp akılda biten amansız maceraların 
odak noktasıdır.

“Gören, duyan yalnız ruhtur. Geri kalan her şey sessiz ve sağırdır.” diyor Epichram. Belki de yanı 
başımızda olduğu hâlde varlığından bihaber yaşar ancak tedavi edilecek boyuta ulaştığında kendisinin 
farkına varırız. Teknolojinin hızla gelişmesi, toplumların yoğun stres altında hayatta kalma mücade-
leleri, halkın zorluklarla nasıl başa çıkması gerektiği konusunda yanlış yönelimleri, insanların gitgide 
birbirlerinden uzaklaşarak yalnızlaşması... Ve tüm bunlar sonucunda oluşan milyonlarca distopya... 
Stres, anksiyete, depresyon ve daha birçok ruhsal etkenin bedenimizde yol açtığı hasarlar; belki de ula-
şılması ve kabuk bağlaması en zor yaraların oluşmasına sebebiyet veriyor. İnsanın ruhu hasta olmadan 
bedeni yatağa düşmezmiş, derken ne kadar da haklıymış Can Yücel! Belki de bardağın dolu tarafından 
hayata tutunmak daha zor olduğu için farkında olmadan ruhumuzu ezip geçiyor ve kendimizi bede-
nen mağlup ediyoruz. Oysa ruhunda güneş doğmayanın, bedeninde çiçek açar mı? Kalbindeki yarayı, 
zihnindeki yorgunluğu ve bedenindeki acıyı ruhunun iyileştirmesine izin vermeyen insan; gökyüzü-
nün yalnızca maviden ibaret olmadığını, içinde huzur ve yaşama sevinci barındıran sonsuz bir mucize 
olduğunun farkına nasıl varır? 

Akıl bakar, kalp görür ve ruh hisseder. Işte bu yüzdendir ki, insan bedeni ve ruhu ancak birbirine 
kenetlendiği vakit; dünyanın altının, üstünden daha güzel olabilme ihtimaline doğru bir adım yaklaş-
mış olur. Ruhuna izin veren insan, bedeninin kendisine sunduğu şansları tanıma fırsatı bulacaktır. Lao 
Tzu’nun da dediği gibi: “Ruhsal yeterliliği elde etmek, maddi değerleri olan büyük şeyler elde etmek-
ten daha önemlidir.” 

Merve İPEK 11 B





O ANDA

Hiç kapanmadı mı gözlerin istemediğin o anda?

Hiç görmedi mi o gözlerin mavilikleri?

Çekmedin mi içine o güzel boğaz kokusunu?

Duymadın mı satıcıların bağırışlarını Galata’da?

Olsun yine de umutsuzluğa kapılma.

Sonuçta hiç yağmur yağmayacak dediğin o anda yağmadı mı yağmur?

Hiç beklemediğin o anda gelmedi mi burnuna o güzel toprak kokusu?

Hiç çalmadı mı gezerken o şarkı Arnavut kaldırımlarında?

Hiç hatırlamam dediğin o anda düşmedi mi aklına?

Hiç aşık olmam dediğin o anda aşık olmadın mı Kız Kulesi misali bir kıza

Sessiz, yalnız, denizin ortasında?

Sena ARSLAN 10-G
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UMUT NEYDİ?

Umut hayal etmekti.
Adına hayal deyip ihtimallere inanmaktı, umut.

Bir kelebeğin “Belki bir gün daha yaşarım.”   demesi. 
Bir kuşun “Belki bir gün yüzebilirim.” demesiydi umut. 

Kısaca zamanımızın sonuna giden yolda yolu çekilebilir kılan süslü 
bir ihtimaller deniziydi, umut. 

Ve tüm insanlar sever, süslü ihtimalleri. 
Çünkü acıtmaz hiçbir ihtimal gerçekler gibi.

 

İrem Su KAPAN 10 N

UMUT NEYDİ?

Umut hayal etmekti.
Adına hayal deyip ihtimallere inanmaktı, umut.

Bir kelebeğin “Belki bir gün daha yaşarım.” demesi. 
Bir kuşun “Belki bir gün yüzebilirim.” demesiydi umut. 

Kısaca zamanımızın sonuna giden yolda yolu çekilebilir kılan 
süslü bir ihtimaller deniziydi, umut. 

Ve tüm insanlar sever, süslü ihtimalleri. 
Çünkü acıtmaz hiçbir ihtimal gerçekler gibi.

 

İrem Su KAPAN 10 N
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ŞAİRLER SOKAĞI

Bir sonbahar gününde

Şairler sokağında buluşalım seninle.

Dökülen yaprakların ardından 

Toplayalım umutsuzlukları.

Çünkü, her bahar yeniden doğmaktır

Kökleriyle, gövdesiyle..

Bir sonbahar gününde

Şairler sokağında buluşalım seninle.

Defterimizde yapraklar kurutalım

Tarih yerine geçsin eskidikçe.

Bu güz, şiir mevsimiyse 

Ve her son bir başlangıçsa eğer

Tut elimden bir “son”bahar akşamı

Gülnaz BİLDİK 10-J 
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FARKLI BAKIŞ:
DOSTOYEVSKİ

Şu hayatta herkes birilerini suçluyor peki ya Dostoyevski,  o kimi suçladı? Dostoyevski suçu  
birilerinde aramadı, herkesin aksine o her zaman kendisini suçlardı. Varoluşçular işte tam da bu yüzden 
ilgimi çekiyor: Kendilerine karşı acımasızca dürüst oldukları ve eylemlerinden başkalarını değil kendi-
lerini suçlu tuttukları için. Peki ya insanlar? İnsanlar sizce yalanı en çok kime söylüyor? Annesine mi, 
babasına mı,  arkadaşına mı yoksa eşine mi? Hayır, her şeyin aksine kendisine söyler o özenle seçip 
süslediği yalanlarını. Tam da bu konuyla ilgili birçok araştırma bulunmaktadır. Bunlardan biri de psiko-
logların 1959’da yaptıkları “bilinçsiz uyumsuzluk” deneyidir. Peki ya Dostoyevski, bundan yıllar önce 
yazdığı “Karamazov Kardeşler” adlı kitabında bu durumdan nasıl bahsetmişti? “Önemli olan insanın 
kendisine yalan söylememesi… Kendine yalan söyleyip söylediği yalana inanan kimse, kendi içindeki ve 
çevresindeki gerçekleri tanımamaya, bunun sonucu olarak da kendisine ve çevresindekilere saygı duy-
mamaya başlar. Kendine yalan söyleyen kimse herkesten çabuk gücenebilir.” demiştir.
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Yalan konusunda bu kadar katı olan Dostoyevski hiç mi yalan söylemiyordu? Kendi ba-
ğımlılıkları için birçok yalana başvurmuş olan Dostoyevski yani Stefan Zweig’in tanımladığı  
“psikologlar psikoloğu” Dostoyevski, çok mu normaldi ki? Kesinlikle hayır! Zaten kendisi de söyle-
miştir: “Benim kişiliğim her zaman karamsar,  hastalıklı ve heyecanlı olmuştur” diye. Mesela kendi-
sinin kumar bağımlılığı vardı. Ama nasıl bir bağımlılık… Hatta okuduğumuz çoğu kitabını ise kumar 
borçlarını kapatmak için yazmıştır. Yakın arkadaşları ise Dostoyevski’nin kumar oynayarak kendini 
cezalandırdığını dile getirmişlerdir. Bunu söyleme nedenleri ise Dostoyevski’nin sürekli yaşadığı suç-
luluk duygusuydu. Dostoyevski kumarı kaybedişi kendini cezalandırmak olarak düşünüp her seferinde 
kahroluyordu. Arkadaşı Freud’a göre Dosteyevski’de “Oedipus Kompleksi” vardı. Yani annesini baba-
sından kıskanıyordu ve otoriter babasıyla bir iktidar mücadelesi içindeydi. Dostoyevski sara hastasıydı 
ve sık sık epilepsi nöbetleri geçiriyordu. Hayatının en önemli dönüm noktası ise son anda idam edilmek-
ten kurtulmasıydı. 1849 yılında propaganda suçundan cezaevine giren Dostoyevski, sekiz ay boyunca 
sorgulandıktan sonra hakkında idam kararı verilmiştir. Dostoyevski aylarca ölüm gününü beklemiş ve 
o gün gelip gözleri bağlanarak infaz noktasına götürülmüş, ölüm fermanı okunmuştur. Tam kurşuna 
dizilecek iken hakkındaki idam kararı dört yıl kürek mahkumluğu ve altı yıl ise zorunlu askerlik cezası 
şeklinde değiştirilmiştir. Geçen dört yıl sonunda ise subaylığa kadar rütbesini yükseltmiştir. Fakat as-
kerliğe devam etmeyip bu on yılın ardından en iyi kitaplarını yazmaya başlamıştır. (Yeraltından Notlar, 
Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler ya da Kumarbaz gibi romanlar o korkunç dönemden geriye kalan en 
önemli eserleriydi.)

Dostoyevski’nin en sevilen en çok tercih edilen kitaplarından Suç ve Ceza’daki Raskolnikov bir katil 
olmasına rağmen neden dünyada en çok okunan ve en çok sevilen roman karakteridir? Neden o kadar 
yanlış davranışları olan bu yazarın kitapları herkesçe sevilmiş ve dünyaca tanınmıştır? Çünkü Dosto-
yevski yargılama değil anlama çabası içindedir; iyi ya da kötü, zengin veya fakir gibi bir ayrımı yoktur 
onun. Belki de kitaplarındaki karakter bu yüzden belirsiz ve muhteşemdir. Mesela bir an coşku duyarken 
bir an hüzünlenebilir. Çünkü insandaki duygular çeşitli ve sınırlıdır. Dostoyevski’nin karakterleri de 
gerçekçi ve derin bir yapıya sahiptir. Mesela biz insanlar çoğumuz iki duygu arasına sıkışmış kalmışız: 
Bir yaşadığımız hayat, bir de hayal ettiğimiz yaşam… Bunlar arasındaki mesafe ne kadar açılırsa o 
kadar mutsuz oluruz ve en kötüsü de bu sıkışmışlığın acısını kendimiz ve çevremizden çıkarırız. Muh-
teşem yazar Dostoyevski hapiste yoksullukla ve acıyla geçen yaşamında karşılaştığı olumsuzluklardan 
kimseyi suçlamamış, kendini suçlamıştır. Acısını, kederini, hayal kırıklığını kimseden değil kendisinden 
çıkarmıştır çoğunlukla. İşte Dostoyevski elli dokuz yıl süren yaşamı boyunca hatalar yapıp hatalarından 
ders çıkarıp hayatını en doğru şekilde yönetmeye çalışmıştır. Dostoyevski’nin dünyaca tanınması ise  
20. yüzyıllardadır. Çünkü kitapları 20. yüzyılda İngilizceden farklı dillere çevrilmiştir.

Dostoyevski, Karamazov Kardesler adlı eserinde der ki “Bu sana son mesajımdır: Kederliyken mut-
luluğu ara.” Sanki kendi hayatını, kendi duygularını bu birkaç kelimeyi bir araya getirerek kısa ve net 
bir şekilde anlatmış gibi…Bize basit bir söz gibi gelse de aslında Dostoyevski,  kendi çocukluğundan 
ölümüne kadar yaşadığı zorlukların en kötü anında bile bir mutluluk kaynağı arayarak buruk da olsa 
ayakta kalmayı başarmıştır. Bu yaşadığı zorluklar karşısında Dostoyevski sanki zifiri karanlıkta mum-
la evinin yolunu arar gibi mutluluğu aramıştır. Peki ya siz hiç en kötü anınızda bir mutluluk sebebi 
düşündünüz mü?

Kardelen ERMİŞER 10 G
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GELECEĞİN MİMARLARI
                                   

Öğretmenlik yardımseverlik,  yurtseverlik ister. Bitmek tükenmek bilmeyen fedakarlık, herkesi aydınlatma-
ya yetecek kadar ışık ister. 

Öğretmenler toprak gibidir, bir sonbahar eylülünde buluşur tohumuyla. Tohumunu yeşertmek için başlar  
çalışmaya. Onu besler, büyütür. Zamanla emeklerinin karşılığını alır, filizlenir tohumu. Ama ona hep yetersiz 
gelir. Asırlık dev çınar yapana kadar uğraşıp didinir. Vaktiyle iki çocuk salıncağında sallansın; güneşin sıcağından 
bunalan yolcular, tohumunun gölgesinde serinlesin diye hep daha ileriye atılır. Bu sadece görünen yüzüdür çınarın 
lakin bir de toprağın altındaki kısmı vardır, kökleri. Toprak, tohumunu beslerken yalnızca fiziksel olarak etkile-
mez onu. Ruhuna da dokunur. İyiyi, kötüyü, acıyı, tatlıyı öğretir. Yeri geldiğinde hatalarını  da gösterir tohumuna,  
iyi bir insan olsun diye.

 Öğretmenlik öyle basit bir meslek değildir. Kelime, sayı, formül, bunların tekniğini bilen her kişi bir başkasına  
öğretebilir.  Ancak  herkes,  insana insan katamaz.  Bu yalnız bir iş, uğraş değil.  Bir gönül işidir.  Öğretmenlik  
meslek-i alidir.

 Ne kadar bilgi öğreten kimse dense de adlarına bir öğretmeni anlamak için bu söz çok basiretsiz kalır. Onlar 
içimizdeki güç taşlarımızdır. İçimizdeki sevgi; insana, hayvana, bitkiye olan merhamettir. Özgüvenimizdir, yete-
neğimizdir. İşte hayatımız boyunca doğru zamanda doğru güç taşımızı aydınlatır öğretmenlerimiz. Nice çıkmaz-
larda yolu  gösterir. 

Toplumun uygarlık ve medeniyetler seviyesine yükselmesinde akl-ı selim, çalışkan, nitelikli insanların payı 
vardır; böyle bir toplumun aydınlanmasında bir meşale görevi üstlenen kişilerin ilk ateşini yakan ise öğretmenle-
rimiz ve azımsanmayacak kutsal emekleridir. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Eğitimdir ki bir top-
lumu ya hür, bağımsız, şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.” sözünü 
benimsediğimiz gibi öğrenmeye ve öğretmeye her yaşımızda açık olmalıyız. 

Böyle üstatlara olan minnetimizi, teşekkürümüzü nasıl anlatabiliriz ki? Bu fedakarlığa olan borcumuzu ancak  
bilinçli birer insan olarak ve öyle insanlar yetiştirerek ödeyebiliriz. Ulu önderimizin de dediği gibi  “Eserinin üze-
rinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir.” Tüm hayatı güzelleştiren öğretmenlerimizi ilelebet unutma-
malı kalplerimizin en güzel köşesinde onurla taçlandırmalıyız. Eğer istemeden de olsa o naif yüreklerini kırdıysak 
affoluna. 

Öykü Aylin BAYTÖRE 11 D
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GÖZLER DÜNYA VE YÜREK

Uyanıyorum, camda gezdiriyorum gözlerimi. Ömründen sayılı günleri kalmış,  kendi yolla-
rında ilerleyen insanlara bakıyorum. Birbirlerine çarpıyor, gözlerini hiç çevirmeden devam ediyor-
lar. Anneler çocuklarını apar topar okula yetiştiriyor. Sabah ayazı esiyor, irkiliyorum. Ciğerlerim  
havayla doluyor. Kuşların boğuk sesleri, sonbaharın renksiz havasıyla insanlar geçiyor penceremden. 

Gözler kapanınca ne görür ki bu insan? Gözleri çıkarsak ne ile görürüz renklerimizi? Bir gökyüzümüz, kapımız 
olur mu gözlerimiz gibi yumduğumuz? Sancılardan hayat bulan, tabuları kadim yapan böylesine ağır olmaları mı-
dır yoksa onlara bir tablo gibi duvarlarımızdan bakmamız mı? Hava ağırlaşıyor ciğerlerimde, hazmedemiyorum. 
Birer çift karanlığım olacağını aklım almıyor. Çiçeklerime bakıyorum, onlara kim bakacak? Bir gün gözlerinizin 
karanlığa gömüleceğini bilseniz neyin önemi kalırdı gözünüzde, neler yapabilirsiniz gözleriniz olmadan? Göre-
mezsiniz, çizemezsiniz, okuyamazsınız, gerçekleri gözlerinizde tartamazsınız. Siz ve sesiniz kalırsınız kendi dün-
yanızda. Ben de bu koca dünyada sesimle kalıyorum. 

Banyoya ilerliyorum, yüzümü yıkıyorum, aynaya şöyle bir bakıyorum: Her gün onlarca krem  
sürdüğüm bu yüzün bir anlamı olacak mı, elbiselerimin fiyatının? Belki de renklerini bile göremeyece-
ğim onca kıyafete ihtiyacım olacak mı? Belimin incecik, saçlarımın dümdüz, kirpiklerimin kıvrık olma-
sı, makyajımın kalıcılığıyla uğraştığım zamana değecek mi? İnsanların bana baktığında birer karanlık göz  
değil de bir ruh görmesi için ne yapmışım ben? Neleri görememişim, duyamamışım; gömüldüğüm ekran-
lar bana bunu öğretmiş mi? Gerçeklere gözlerimle bakabilmiş miyim, kör birer gözden başka ne olmuşum  
bunca zaman? Şimdi ise birkaç ayda yüreğiyle bakmayı bir insan ne kadar öğrenebilirse o kadar öğrenecektim.

Oysa gözler hep kördü, yüreğiyle bakmayan her göz kendi karanlığındaydı. Kendi ruhunun yalnız-
lığına gömülmüştü insan, görülmüyor ve duyulmuyordu. Belki sadece bir beden olarak bıkmıştı. Bel-
ki de öyle yalnızdı ki bedenine ait bir parça olmayı bırakmıştı artık kalbi.Gözden ırak olan kalpten de ırak  
olmuştu. Kabuğunda bir kuştu yürek aslında. Her şey ona bir kabuk mu yoksa bir yumurta mı dediğimiz-
di. Yüreklerimize birer kuş olma şansı vermeliydik. “Gözler kördür, insan ancak yüreğiyle baktığı zaman  
gerçeği görebilir.” der Küçük Prens. Bir gün hepimizin gözleri kapanacak, bizden geriye yüreğimizle  
dokunduğumuz kalpler kalacak. O gün gözlerim kapandı, dokunduğum kalpler, bir daha hiçbir kuşu duymasam  
hiçbir çiçeği görmesem hiçbir rüzgara dokunamasam hiçbir yüzü göremesem de bana yüreğimin perdelerini açmıştı.

O gün anladım: Perdesi açılan bir yürek, insana aslında ne kadar aciz olduğunu öğretirmiş; ne kadar kör 
olduğunu…

Ayşegül ADIYAMAN 10 E

Eslem AKTEN 11 J
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-Su ayak izi nedir? Bu kavram nasıl ve hangi sebeplerle doğdu?
Sorudan önce “Su ayak izimizin azaltılması için ne yapabiliriz?” sorusuna verilecek cevapların başında bilinç-

lenme ve farkındalık çalışmaları gelir. Bu açıdan yaptığınız çalışma çok önemli,  çok teşekkür ediyorum. Ben 
2012 yılında Çukurova Üniversitesinde akademisyen olarak görevime başladım. Adana Çevre Mühendisleri Oda-
sında uzun yıllar şube saymanlığı yaptım. Hem özel sektörde hem akademide mesleğimi icra etmek adına üzerime 
düşen ne varsa seve seve yapıyorum. Su ayak izi meselesini sizlerle beraber yeniden gündeme getirmekten çok 
mutluluk duydum.

Sorunuza geçersek UNICEF’e göre 2017 yılı itibari ile 2,1 milyar insan temiz içme suyundan yoksun durumda-
dır. Bugün su kıtlığı çeken insan sayısı yaklaşık 1,9 milyar iken 2050’de bu rakamın 3 milyara çıkması bekleniyor. 
Hal böyleyken insanlığın suyun sonsuz ve sınırsız bir kaynak olmadığı idrakına varmaya başlamasıyla birlikte 
içinde bulunduğu, dahil olduğu ve bizzat gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde su ayak izinin olduğu gerçeği ile de 
yüzleşti. Bu noktada su ayak izi kavramını daha çok duymaya başladık.

Su ayak izi ilk defa 2002’de Twente Üniversitesinde Arjen Hoekstra tarafından insan tüketimi ve suyla ilişkile-
rini incelemek için formüle edilmiş ve proje kapsamında “Su Ayak İzi Ağı” oluşturulmuştur. 

Su Ayak İzi, bir ürünün veya hizmetin üretilmesi sırasında kullanılan toplam su miktarıdır. WWF’e göre “su 
ayak izi” suyun ekonomi içerisinde oynadığı roldür. Su yönetimi ise ekonomik kalkınma süreçlerinde bir araç ola-
rak kullanılır. Su ayak izi yeşil, mavi ve gri şeklinde 3 tematik gruba ayrılmıştır. Mavi Su Ayak İzi, bir malın ya 
da hizmetin üretim sürecinde doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılan yüzey veya yeraltı su kaynaklarının toplam 
miktarıdır. Yeşil Su Ayak İzi, bir malın ya da hizmetin üretim sürecinde doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılan 
toplam yağmur suyu hacmidir. Gri Su Ayak İzi ise bir malın ya da hizmetin üretim sürecinin sebep olduğu kirlen-
miş, atık suyun toplam miktarı olarak ifade edilir.

- Insanlarin su ayak izi kavramı konusunda en bilinçsiz davranışlarda bulunduğu sektör ve 
alanlar hangileridir?

Su kullanımında en büyük paydaşlar tarım, enerji sektörü, sanayi sektörü ve evsel kullanımdır. Küresel  

Pandemi koşullarında teknolojinin nimetlerini 
kullanıp zoom üzerinden bir röportaj yapabiliriz  
dedik. Çukurova Üniversitesinde Araştırma Görevlisi 
ve Çevre Mühendisi olan Emine Su Turan ile son 
zamanlarda önemini giderek daha fazla anladığımız 
su ayak izi konusunda bir röportaj yaptık. Kendisine 
çok teşekkür ederiz.

röportaj 
su ayak izimiz
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olarak su kaynaklarının yaklaşık %69’u tarımsal 
amaçlarla, %19’u enerji, ticari ve endüstriyel sektör-
leri kapsamak üzere sanayi sektörü ve %12’si hane 
halkı tarafından kullanılmaktadır. 

Tarım sektörü suyu en yüksek miktarda ve çok da 
verimli olmayan bir şekilde kullanan sektörlerden 
biridir. Tarımda sulama, pestisit ve gübre uygulama-
ları, ürün soğutma ve don kontrolü gibi durumlarda 
yüksek miktarlarda su kullanılmaktadır.Tarım sektö-
ründe su ayak izinin çok yüksek miktarda olmasına 
sebep olan bilinçşiz davranışların başında ise çiftçi-
lerimizin sulamada geleneksel yöntemleri izlemesi 
geliyor.

Sanayi sektöründe ticari ve endüstriyel sektörlerin 
arasında yer alan enerji sektörü, söz konusu sektörle-
rin kullandığı toplam su miktarının yaklaşık %75’ini 
tek başına kullanmaktadır. Enerji üretiminde çok 
miktarda tüketilen su, fosil yakıt ve biyoyakıt üre-
timinde, santrallerde kirletici maddelerin temizlen-
mesi, türbinlerin çalışması için gerekli buharın üre-
timi, kömürden elektrik üreten santrallerde soğutma 
suyu olarak kullanılma, santrallerin soğutulması gibi  
enerji üretiminin farklı aşamalarında kullanılmakta-
dır. Hepimizin bir şekilde aktif “müşterileri” oldu-
ğumuz tekstil endüstrisi, otomotiv endüstrisi, kimya, 
petrokimya, demir çelik, tekstil, kağıt, gıda endüstrisi 
ülkemizin su ayak izinde önemli paya sahip endüstri 
alanlarıdır. Bütün bu bahsettiğimiz tarım, enerji sek-
törü ve endüstriyel sektörlerin bugünün koşullarında 
ticari kaygılarını ön planda tutarak su ayak izi kav-
ramı konusunda bilinçsiz davranışlarda bulunduğunu 
söyleyebiliriz. Yalnızca su ayak izi konusunda değil 
çevreye tesiri olan tüm faaliyetlerinde karar mekaniz-
malarının birinci parametresi maalesef doğal kaynak-
lar, çevre ya da su değil de ekonomi yani paradır…

Saymış olduğumuz sanayi kuruluşlarının son yıl-
larda yeraltı sularını çok basit işlemlerde kullandığını 
görmekteyiz. Yeraltı su kaynaklarımız bizim kriz anı 
su hazinelerimiz ve maalesef su kalitesi bakımından 
çok daha iyi amaçlarla kullanılabilecek bu yedek 
kaynaklarımızı kullanabilir hale geldiler. Sanayi sek-
törünün su tüketimi ve su ayak izi konusunda olduk-
ça bilinçsiz olduğunu söylemek maalesef ki yanlış 
olmaz.

Evsel kullanıma baktığımızda evlerde su, çoğun-
lukla temizlik, yıkama ve kişisel hijyen ve özetle 
günlük tüketim amaçlı kullanılmaktadır. Ülkelerin su 
tüketim alışkanlıklları bakımından düşünüldüğünde 
hane halkının su kullanımı ve su ayak izi bölgeler 
arasında sosyal şartlar, suya erişim sıkıntısı ya da 
kolaylığı, kültürel alışkanlıklar ve tüketim alışkan-
lıklarına bağlı olarak büyük farklılıklar göstermekte-
dir. Bunun bir örneği olarak Afrika kıtasında kırsal 

ve kurak bölgelerde kişi başına günlük yaklaşık 20  
litre su kullanılırken, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
günde ortalama kişi başına yaklaşık 300 litre su talebi 
olduğu görülmektedir. Bu noktada bir öz eleştiri de 
biz yapmalıyız. 

Bu iki örnekten görüyoruz ki aynı gökyüzünü, bir 
şekilde su kaynaklarını, havayı paylaştığımız, doğa 
ve çevre anlamında sınırların bir anlamının olmadığı 
dünyanın iki ayrı coğrafyasında suya erişim anlamın-
da eşit şartlarda yaşamıyoruz. İklim adaleti kavramı-
nı sıkça duyduğumuz ve konuştuğumuz bu günlerde 
“su adaleti” konusunda üzerimize düşeni yapıyor 
muyuz ki? Şimdi dünyanın pek çok bölgesine göre 
suya erişim konusunda şanslı bir coğrafyada yaşayan 
bizler günlük su tüketimi alışkanlıklarımızı düşüne-
rek “su ayak izi konusunda yeterince bilinçli davranı-
yor muyuz” bir kez daha düşünelim lütfen… 

-Su ayak izi nasıl hesaplanır? Su izi meselesi hiç 
düşünmediğimiz alanlara kadar su kullanımının 
ne kadar yoğun olduğunu bu meselenin ne kadar 
derin olduğunu bize hissettirdi. Yani bir peynirin 
üretimi için harcanan suyun sadece fabrika ile 
sınırlı olmadığını o ineğin yemine kadar uzanan 
bir konu olduğunu araştırmalarımızla fark ettik. 
Aldığımız bir tişörte, yediğimiz şekere kadar… 
Dolayısıyla bize bazı ürünlerde kullanılan su ayak 
izleri hakkında bilgi verir misiniz?

Haklısın, örneğin birtişörtün su ayak izi serüveni 
daha tarladaki pamuktan başlar. Pamuğun sulanma-
sı, pamuğun iplik, ipliğin kumaş haline getirilmesi, 
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kumaşın boyanması, tişörtün tekstil tezgâhların-
da dokunması ve mağazalarda sergilenmesine ka-
dar ki sürecini ifade eder. Tişörtün su ayak izi de 
tüm bu süreçlerde kullanılan su miktarı dikkate alı-
narak hesaplanır. Size hemen her gün kullandığı-
mız ürünler üzerinden su ayak izi değerlerinin na-
sıl çarpıcı olduğunu gösteren örnekler vereyim…  
Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansına (EPA) 
göre, tek bir fincan kahve yapmak için gerekli içe-
riklerin üretiminde yaklaşık 130 litre, 1 bardak süt  
(250 ml) için 225 litre, 1 kg tavuk eti için 4325 lit-
re, 1 kg sığır etinin üretimi için 15.415 litre, 1 kg  
çikolata üretimi için 17.196 litre, tek bir kot pantolon 
üretimi için 10 bin litre, bir tişört için 2.720 litre, bir  
araba üretmek için 39 bin galondan fazla su tüketil-
mektedir.

-Sanal su kavramı nedir bir örnekle açıkla-
yabilir misiniz?

“Sanal su” bir tarımsal, endüstriyel ürünün ya da 
hizmetin üretim sürecinde tüketilen toplam sudur. 
Ülkelerin ithalat/ihracat faaliyetleri ile bir bakıma su 
ticareti de gerçekleşmektedir. Bu faaliyetlerle birlik-
te ülke dışına çıkan suya sanal su diyoruz. Örneğin, 
Türkiye’de üretilen kuru kayısı, Avrupa ülkelerine 
ihraç ettiğimiz ürünlerden biridir. Bu yaklaşımla 
kuru kayısı üretiminin su ayak izi Avrupa ülkelerinde 
tüketimin su ayak izine dahil edilir. Buradaki örne-
ğimizde kayısı ile gönderdiğimiz su, bizim sanal su-
yumuz olmaktadır. Diğer yandan Türkiye’de su ayak 
izinin bir bölümü ithal edilen mallardan kaynaklanır. 
Örneğin, Türkiye’de tüketilen kahvenin su ayak izi 
Brezilya’nın üretiminin su ayak izine dahildir.Tüm 
dünya bu şekilde birbiriyle su alışverişi yapıyor.

Çevresel tüm faaliyetler aslında küresel faaliyet-
lerdir.Gerek su ayak izi, gerek su tüketimi, gerekse 
çevresel tesirlere olan faaliyetlerimiz noktasında 
sadece ülkemize değil dünyaya da borçluyuz. Dünya da 

bize borçlu. Çünkü çevre ile ilgili konularda sınır çi-
zemiyorsunuz. Çevresel bir tesire sebep olunca tüm 
dünya da bundan etkileniyor. Örneğin Türkiye’de su 
konusundaki bir bilinçsizliğimizde Afrika’da 20 litre 
su ile yaşamaya çalışan bir çocuğun sıkıntısında pay 
sahibi oluyoruz maalesef. Su ayak izimiz azalınca sa-
dece kendi çevremize değil, dünyaya da katkı yapmış 
oluyoruz.

-Türkiye’nin su stresi içinde bir ülke oldu-
ğunu okuduk. Hatta 2030 yılı için öngörüler 
çok karanlık bir tablo çiziyor. Dünyanın bir 
noktasındaki su sıkıntısı diğer ülkeleri de et-
kiliyor. Türkiye’nin su ayak izi ve su prob-
lemi dünyayla kıyasladığımızda nasıl, su 
ayak izi konusunda en iyi ve en zor durum-
da olan ülkeler hangileridir? Dünya ve Tür-
kiye’yi gelecekte su problemi konusunda ne-
ler bekliyor? Bu konuda bilgi verir misiniz?

Evet maalesef endişelerinizde haklısınız. “Yarı 
kurak” bir bölgede yer alan ülkemiz üç tarafı sular-
la çevrili olmasına rağmen, su sıkıntısı yaşayan “su 
stresli” bir ülkedir. Ülkemizde kişi başına düşen yıl-
lık kullanılabilir su miktarı 1600 m3 tür. 2023 yılında 
100 milyon nüfusa sahip olması beklenen ülkemizin 
2023 yılındaki su potansiyelinin 1120 m3/kişi sevi-
yesine düşmesi ön görülmektedir. Bugün bulunduğu-
muz noktadan bu rakamlar çok fazla gibi görülebilir 
fakat ürünlerin su döngüsünü hatırladığımızda bu 
daha pahalı tişört, daha pahalı kahve, daha pahalı ve 
nitelik bakımından kalitesiz gıda ürünleri demek.

Türkiye, 2024-2050 döneminde en çok su sıkıntısı 
riski taşıyan ilk 15 ülke arasında gösteriliyor. Dünya 
Kaynakları Enstitüsü’ne göre Suudi Arabistan, Hin-
distan, Türkmenistan ve Pakistan özellikle 27 ülke-
de su kıtlığı riski yüksek seviyelerde maalesef... Su 
kıtlığı riski listesinin ilk beş sırası da Katar, İsrail, 
Lübnan, İran ve Ürdün şeklindedir. 

Bugün de aslında karşı karşıya kalmaya başladığı-
mız durumlar var. Covid 19 tecrübemize kadar şimdi 
söyleyeceğim şeyler belki de sizlere sadece filmlerde 
rastlanır türden felaket senaryosu gibi gelecekti ancak 
yakın zamanda bizzat yaşadık ki bambaşka konular 
da olsa insanlığı bekleyen küresel felaketler deyim 
yerindeyse kapıda… Su kaynakları doğru yönetil-
mez, ivedilikle hem ülkemiz bazında hem de küresel 
bazda önlemler alınmazsa kuraklık ve gıda güvenli-
ği sorunları ile baş başa kalacağız, bu noktada bizi 
bekleyen en büyük problem olarak gıda güvenliğini 
söyleyebiliriz. Keza aslında bugünden bu sorunları 
yaşıyoruz zaten… Verimli tarım toprakları gittikçe 
azalmakta, kuraklık yaşayan bölgeler her geçen gün 
artıyor. Su kaynaklarımız tükenme noktasına geldi. 
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Sağlıklı ve nitelikli gıdaya ulaşmak eskisine göre çok 
zorlaştı. Yine bu gıdaların fiyatları eskiye oranla çok 
yükseldi. Dünyanın pek çok yerinde sudan kaynaklı 
hastalıklardan ölüm oranları oldukça yüksek… 

Bizler kısmen daha şanslı bir grup olduğu-
muz için ülke olarak belki 10-20 yıllık periyotta  
etkilerken bahsettiğimiz sıkıntı yaşayan ülke-
ler gerçekten açlık tehlikesi ile baş başa kalacak.  
Maalesef ki hepimiz film senaryosunu andıran du-
rumlar ile baş başa kalabiliriz…

-Peki ülkemizde su ayak izinin düşürülmesi 
adına hangi projeler gerçekleşti? Sizce yete-
rince kamuoyu oluşturuldu mu?

Ülkemizde geçmişten bugüne pek çok sayıda ulu-
sal plan, strateji ve eylem planları farklı kurumlar-
ca hazırlanmıştır. Su Kalitesi Eylem Planları, Sulak 
Alan Yönetim Planları, Nehir Havza Yönetim Plan-
ları, Havza Koruma Eylem Planları, İklim Değişikli-
ği Eylem Planı, Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum 
Stratejisi ve Eylem Planı, Atık su Eylem Planı bun-
lardan bazıları…

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynakla-
rının miktar, kalite ve ekosistemler açısından korun-
ması ve iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan Ulusal Su 
Planı oldukça önemlidir. 

Su Ayak İzi konusunda önemli bir adım olarak 
WWF-Türkiye, Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbir-
liğiyle Unilever-OMO desteğiyle “Türkiye’nin Su 
Ayak İzi Raporu”nu hazırlamıştır. Bu rapor ülkemi-
zin su ayak izinin hesaplanması, doğrudan ve dolaylı 
su kullanımı, iç ve dış su ayak izi, suyun ekonomi 
içerisindeki rolünün ortaya koyulması açısından 
önemli olmuştur.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak 2011 yı-
lında daha iyi bir su yönetişimi için kısa ve uzun dö-
nemli stratejiler ile ulusal politikalar üretmeye yöne-
lik Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) kurulmuştur. Ulusal 
su politikaları geliştiren, karar vericilere danışmanlık 
yapan, kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağla-
yan, bilimsel araştırma ve stratejik fikir geliştirmeye, 
sürdürülebilir su yönetimi, su politikalarının gelişti-
rilmesine yönelik çalışan bir kurum olması açısından 
oldukça önemlidir. 

Bir de herkese araştırmasını tavsiye ettiğim bir 
proje var, özel bir proje olarak yakın dönemde ge-
liştirilen “Yarının Suyu Projesi”nin de kamuoyunda 
farkındalığı yükseltmek adına oldukça önemli bir 
proje olduğunu düşünüyorum. Hepinizi en az 1 kere 
su ayak izinizi hesaplamaya davet ediyorum, bu pro-
jenin içerdiği sorular duş süresinden gıda ürünlerine 
kadar oldukça kapsayıcı. Fakat bilmelisiniz ki orada 

göreceğiniz ütopik rakam seyahat ve otomobil kulla-
nımının dahil edilmemiş hali, eğer bunları dahil ede-
cek olursak, hepimizin su ayak izinin ne kadar büyük 
olduğunu gelin siz düşünün… Türkiye’de 1 kişi için 
hesaplanmış ortalama 1519 m3 Su ayak izi anlamında 
1519’un üzerindeyseniz, bazı alışkanlıklarınız gözde 
geçirmenizi tavsiye ederim. Hepimiz önce ailemiz, 
ülkemiz ve daha sonra dünya çapında su ayak izimiz-
den sorumluyuz. 

-Su ayak izinin azaltılması için neler yapıl-
malıdır? Bu konu hakkında yasal çalışmalar 
ve yaptırımların başında neler olmalıdır?

Su ayak izinin ve hatta su kıtlığının azaltılmasına 
karşı aradığımız çözüm birçok paydaşın katılımı ve 
harekete geçmesine bağlıdır. Bu konuda hepimiz iş 
düşmekte…

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi resmi kurumlar, ilgi-
li özel sektör kuruluşları, Tema, Su Vakfı, TÜSİAD, 
Türkiye Ziraat Odaları, Sulama Kooperatifleri Mer-
kez Birliği, WWF, UNDP, FAO benzeri su ve çevre 
konusunda çalışan ilgili sivil toplum kuruluşları, üni-
versiteler, araştırma kuruluşları, medya ve en önem-
lisi toplum hem üzerine düşeni yapmalı hem de bir 
arada çalışmalıdır. 

Bu konuda kanun koyucular ve karar vericiler 
noktasında yasal çalışmalar ve yaptırımlar olarak;

• Halk bireysel anlamda suyun etkin kullanımı 
konusunda eğitilmelidir.

• Bilhassa su kullanımının fazla olduğu sek-
törlerdeki su kullanıcılarının suyu etkin ve verimli 
kullanması konusunda farkındalıklarının arttırılması 
sağlanmalıdır.

• Sektörel bazda su ayak izi azaltımı için ye-
nilikçi politikalar geliştirilmeli ve temiz üretim ya-
panlar ve yenilikçi teknolojiler kullananlara teşvik 
uygulanmalıdır. 

• Karar alma süreçlerinde ve planlar aşamasın-
da akademisyenlerle uygulamayı yapan personelin 
deneyimleri birleştirilmelidir.

• Kullanılmış suların yeniden kullanımının 
önünü açacak mevzuat çalışmaları yapılmalıdır.

• Alıcı ortam bazlı deşarj standartları uygula-
maya geçilmelidir.

• Kentsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesis-
lerinin verimli işletilmesi sağlanmalıdır.

• İklim değişikliği ve etkilerinin su kaynakları 
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üzerindeki baskısını azaltmak için sektörel bazda sürdürülebilir su yönetimi politikaları geliştirilmelidir.

• Yağmur sularının değerlendirilmesi için yenilikçi yöntemler geliştirilmeli, teşvik mekanizması uygulan-
malıdır.

Türkiye’de evsel su tüketimin toplam su tüketimindeki payı geçtikçe artış göstermektedir. 2016 yılında; %10 
olan hane halkı tüketim payının; 2023 yılında artan nüfus ile %16 seviyesine çıkması beklenmektedir. Bu değer-
lerden de anlaşılacağı gibi siz bugünün gençleri, yarının karar vericileri ve kanun koyucuları olarak başta kendiniz 
su ayak izinizi azaltmalı ve çevrenizdeki insanları yönlendirmelisiniz. Ve daha önce bahsettiğimiz gibi yarının 
sanayicileri olduğunuzda tüm faaliyetleriniz de çevresel kaygıları gözetmeli, tüm doğal kaynakları ve çevreyi 
koruyarak örnek bir vatandaş ve en önemlisi örnek bir insan olmalısınız. 

Tüm bu güzel röportajın özeti olarak bugün konuştuğumuz “SU” özelinde doğal kaynaklar hepimizin ve 
doğal kaynakların kullanılmasından korunmasına tüm süreçlerde önce ailemize, ülkemize, gelecek nesille-
rimize ve küresel olarak tüm dünyaya karşı sorumluyuz. Bu sorumluluk ile hareket etmek bizim doğaya ve 
dünyanın öbür ucundaki dezavantajlı tüm insanlara borcumuzdur.
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KORONAVİRÜS

Adını her gün duyduğumuz hatta her gün kullandığımız,  şu an da açtığımız herhangi bir haber kana-
lında %95 ihtimalle karşımıza çıkan o kelime : koronavirüs. Yaklaşık bir yıldır hayatımıza giren bu keli-
me hakkında neler biliyoruz? Koronavirüs nedir? Bu kelimenin kökeni nereden gelmektedir? İlk nerede 
ortaya çıkmıştır? Bu virüsün belirtileri nelerdir? Günlük yaşantımıza olan etkileri nelerdir? Dünya’da ne 
kadar insan bu hastalık yüzünden hayatını kaybetmiştir? Ve en önemlisi bu virüsün ortaya çıkmasındaki 
asıl neden nedir? Hadi tüm bu soruları hep beraber inceleyelim.

Koronavirüs Nedir?

Koronavirüsler geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanlarda nezleden Ağır Solunum Yetmezliği Send-
romu (SARS) ile Ortadoğu Solunum Sendromu (MERS) gibi daha ağır durumlara kadar uzanan çeşitli 
solunum hastalıklarına neden olur. “Yeni tip koronavirüs” koronavirüsler ailesinin yeni ve önceden ta-
nımlanmamış bir türüdür. Güncel salgına yol açan yeni tip koronavirüse Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
tarafından SARS-CoV-2 adı verilmiştir. Bu virüsün neden olduğu hastalık da “koronavirüs hastalığı 
2019” ya da “COVID-2019” olarak bilinmektedir.(1)Bu tanıma göre koronavirüs aslında uzun yıllardır 
var olan ve çeşitli türleri bulunan ama çok sık kullanılmayan bir kelime olmasından ötürü birçoğumuzun 
bilmediği tıbbi bir terimdir.

Koronavirüs Kelimesinin Kökeni Nereden Gelmektedir?

TDK’ye göre “korona” kelimesi “güneş tacı” anlamına gelmektedir.

Fransızca couronne “taç” sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen corona 
sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunancada aynı anlama gelen korōnís κορωνίς sözcüğünden 
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alıntıdır. Yunanca sözcük Hint Avrupa anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kor-ōno- “halka, çember” 
biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hint Avrupa anadilinde yazılı örneği bulunmayan “kıvırmak, halka 
yapmak” kökünden türetilmiştir. Covid-19 virüsü halk arasında kullanılan basit haliyle koronavirüs, 
ayrıca taçlı yapısından dolayı bu isime sahiptir.(2)

Yeni Tip Koronavirüs İlk Olarak Nerede ve Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Wuhan eyaletinde aralık ayının sonlarında 
solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonu-
cunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.(3)

Yeni Tip Koronavirüsün Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Bulaşır?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan 
belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek 
yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.(3)

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Has-
taların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, 
burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek 
risklidir.(3)

 

Yeni Tip Koronavirüsün Günlük Yaşantımıza Olan Etkileri Nelerdir?

Hastalığın ilk başlarında ne kadar endişeli olsak da birçoğumuz bu virüsün en fazla birkaç hafta  
süreceği düşüncesindeydik. Doğru - yanlış birçok bilgi okuduk. Bir taraf maske takmayı savunurken bir 
taraf maske takmanın hiçbir işe yaramadığını savundu. Yapılan çalışmalara göre doğru maske kullanı-
mının hastalığın yayılımını büyük ölçüde azalttığı kanıtlandı. Hepimiz maske kullanmaya başladık ve 
hala sağlığımız için kullanmaya devam ediyoruz. Birdenbire hepimiz evlerimize kapandık ve kendimizi 
evlerimizde izole etmeye başladık. “İzole” de bu hastalıkla beraber hayatımıza giren birçok kelime-
den sadece bir tanesi. Gerekli olduğu durumlarda sokağa çıkma yasakları uygulandı. İnsanlarla aramıza 
“sosyal mesafe” denilen 1,5-2 metrelik mesafe koyduk. Temizlik ve hijyenin ne kadar önemli olduğunu 
bu dönemde daha iyi anlamış olduk. Özellikle biz öğrencileri ve öğretmenlerimizi etkileyen daha önce 
nadir olarak kullanılan “uzaktan eğitim” süreci başladı. Şu an da bilim insanlarının uzun çalışmala-
rı sonucunda geliştirilen aşıların kısa bir süre içinde topluma yapılarak normal hayatımıza dönmemiz  
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hedefleniyor. Bunlar bu virüsün hayatımıza olan etkilerinden sadece birkaçı fakat biz gerekli önlemleri 
alarak bu hastalığa yakalanma oranımızı düşürebiliriz.

Dünya’da Ne Kadar İnsan Bu Hastalık Yüzünden Hayatını Kaybetti?

Dünya’da 1,94 milyon kişi yeni tip koronavirüs hastalığı yüzünden hayatını kaybetmiştir.

Yeni Tip Koronavirüs Hastalığının Ortaya Çıkmasındaki Asıl Sebep Nedir?

Bazı bilim insanları koronavirüs ve iklim değişikliğinin kökeninin ortak olduğunu belirtiyor. Örneğin 
Dr. Richard Dixon’a göre iklim değişikliği, eriyen buzullardan ölümcül virüslerin yayılmasına neden 
oluyor. Atmosferdeki sıcaklığın artması ve bununla birlikte buzulların erimesiyle buzlarda donmuş hâlde 
bulunan virüs ve bakterilerin salınması ölümlere neden olabiliyor. Diğer taraftan Harvard Üniversitesi 
İklim, Sağlık ve Küresel Çevre Merkezi Direktörü Dr. Aaron Bernstein, koronavirüsün hızla yayılmasını 
iklim değişikliğinin tetiklediğine dair doğrudan kanıt olmadığını belirtiyor. Ancak iklim değişikliğinin 
dünyadaki diğer türlerle ilişkimizi değiştirdiğini bunun da sağlık ve enfeksiyon riski açısından önemli 
olduğunu vurguluyor. Bernstein’e göre gezegen ısınırken karada ve denizde yaşayan çeşitli türler sıcak-
tan uzaklaşmak için kutuplara yöneliyor. Bu da normalde temas etmemesi gereken pek çok türün temas 
etmesi anlamına geliyor ve patojenlere yeni konaklara yerleşmek için bir fırsat doğuruyor. İklim değişik-
liğinin temel nedenlerinin çoğu aynı zamanda küresel salgın risklerini de artırıyor. Ayrıca ormansızlaş-
ma, dünyadaki habitat kaybının en büyük nedeni... Yaşam alanı kaybı hayvanları göç etmeye, potansiyel 
olarak diğer hayvanlarla ve insanlarla temas etmeye ve mikropları paylaşmaya zorluyor.(4) 

Şevval DOĞAN 10/ I 

Kaynakça

1- https://www.pfizer.com.tr/koronavir%C3%BCs-nedir

2- https://www.etimolojiturkce.com/kelime/corona

3- https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html

4- https://iramcenter.org/koronavirus-ve-iklim-degisikligi/
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BEYOĞLU BEYEFENDİSİ

Aklımda bir şehir çiziyorum, aynı İstanbul gibi .Rüz-
garlarıyla buram buram umut ve hüzün kokan şehir. .. Mil-
yonlarca insanla onu yalnızlığa terk ettiğimiz şehir...

Kültürlere açtığı kolları,  tarihi kucağında sallamış. 
Kaç savaş vermiş, kaç padişah istemiş bu şehri, kaç ha-
yata film olmuş? Nelere nelere şahitlik etmiş,  nice kö-
tülükler görmüş güçlü şehir,  İstanbul… Yedi tepenin 
üzerinde tarihi bir yarımada İstanbul. Oysa hiçbirimiz 
yakışamıyoruz bu şehre. Görmüyoruz gözümüzün önün-
deki tarihi, ihtişamı, asaleti.

Hangi şehrin Kız Kulesi ve Galatası var? Hangi şehir-
deki efsaneler bu iki kulenin birbirine olan aşkını anlatı-
yor? Galata’nın en tepesinde bütün İstanbul’u ayakları-
nız altına alırsınız sanki hiçbir suçu yokmuş,  hiç kötülük 
görmemiş bir şehir oluverir birden, öyle büyüleyici öyle 
sizi içine geçen bir şehir. Maviliğini seriyor gözlerinizin 
önüne İstanbul.

Mimarisiyle bütün dünyayı hayran bırakan Ayasofya, 
Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Dolmabahçe Sarayı, 
Rumeli Hisarı, Kız Kulesi, Galata. Hangi şehir sahip bi-
zim görmediğimiz bu tarihe, mimariye? İstanbul öyle 
gezilesi,  öyle büyüleyici bir şehir ki onun için “Dün-
yaya son kere bakacaksın deseler bu bakışı İstanbul’un 
Çamlıca’sından isterdim” demiş bu şehre aşık olan bir 
düşünür.

Ah İstanbul nerede şimdi o Beyoğlu Beyefendisi hal-
lerin? Bizim görmediğimiz büyüklerin kalplerine göm-
dükleri,  büyük bir özlemle andıkları İstanbul… Hep o 
siyah beyaz fotoğraflarda gördüğümüz,  kartpostallara 
kapak olan Pera sokakları…

Gözlerimin önünde bir İstanbul canlanıyor, yıllar 
öncesine ait bir İstanbul. Caddelerde tek tük arabalar,  
sokaklarda gezinip kapı kapı gazete dağıtan küçük ço-
cuklar. Boğazda,  kocaman bacalarında çıkan devasa du-
manlarıyla ilerleyen vapurlar. Anadolu’dan binbir umut-
la İstanbul’a gelen milyonlarca insanın ayak bastığı yer, 
Haydarpaşa Garı.

Dağılıyor gözlerimizin önünde gördüğümüz resim. 
Gün geçtikçe kirleniyor insanların manzarası. Her yer 
betonla kaplanıyor,  bir bir kesiliyor o güzel ormanlar. 
Bir bir yerine insanların sürekli gittiği, içi sözde mutlu-
lukla dolu beton yığınlarına dönüşüyor. Caddelerde olan 
tek tük arabalar, yerlerini kilometrelerce uzanan kuyruk-
lara bırakıyor. Kimse bilmiyor artık İstanbul,  eski hal-
lerini. Geçmişini unutuyorlar, seni çocuklarına anlatmı-
yorlar artık.

Ağlıyor bazen İstanbul.Senelerce beklediği adam,  
ona geri dönmemiş bir kadın gibi,  yaşlar süzülüyor 
gözlerinden İstanbul’un iki yakasına.

Elif Şevval BELDAĞ 12 E
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VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİNİN İNCELEMESİ

Öncelikle birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. Ben 12-B sınıfından Meriç. Instagram’da @geeker_tr 
ismi ile yönettiğim küçük çaplı film sayfam sayesinde filmlerin basın gösterimlerine katılabiliyorum. Bu sayede 
filmleri vizyon tarihinden birkaç gün önce izleyebiliyorum. Bu incelemeyi de Vahşetin Çağrısı filminin basın 
gösterimine katılıp yazmıştım. 

Film incelemesine geçecek olursak; öncelikle Vahşetin Çağrısı filmi Jack London’un aynı adı taşıyan eserinin 
sinemaya uyarlamasıdır. İzlemeden önce mutlaka kitabını okumanızı öneririm. Filmde zengin bir evde yaşayan 
bir köpeğin kaçırılarak kızak köpeği olarak kullanılması ve o sırada çektiği zorluklar, yeni kurduğu ilişkiler an-
latılıyor. Filmin ana karakteri bir köpek ve buna rağmen o an ne hissediyorsa onu gayet iyi bir şekilde seyirciye 
aktarmayı başarmışlar. Filmdeki kamera açıları gerçekten harika, hiçbir şeyi kaçırmıyorsunuz ve küçük detayları 
fark edebiliyorsunuz. Bu arada ana karakter olan köpek, efekt ile yapılmış. Filmin büyük bir kısmı efekt oluyor 
demektir bu fakat efektler asla sırıtmıyor. Köpek kahramanımız dışındaki oyunculara gelecek olursak filmde Star 
Wars’tan tanıdığımız Harrison Ford ve Marvel evreninden tanıdığımız Karen Gillan var. Onların da oyunculuk-
ları muhteşem. Özellikle Harrison Ford’un oyunculuğu... Filmin yönetmenlik koltuğunda ise genelde animasyon 
yapımlarda kendini gösteren Chris Sanders oturuyor. Bu film Chris Sanders’in ilk animasyon dışı filmi ve gayet 
başarılı olmuş. Yüz dokuz milyon dolar gibi efekt dolu bir filmi çok düşük bir bütçeyle çekmelerine rağmen  
harikalar yaratmışlar.

Filmde beğenmediğim şeylere gelecek olursak filmin sonu biraz aceleye getirilmiş gibi. Filmin süresi 93 dakika. 
75 dakikada güzel dokunuşlar, içine çeken bir tempo varken kalan süre oldu bittiye getirilmiş gibi görünüyor.

Benim filme puanım 7.7/10. Vahşetin Çağrısı filmi 21 Şubat 2020 tarihinde Cuma günü vizyona girdi.  
İzlemenizi mutlaka öneririm!

Meriç TOPAL 12-B
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Yaşadığımız pandemi sürecinde Mehmet Baydar Anadolu Lisesinde okuyan değerli  öğrencilerimizle online 
olarak gerçekleştirdiğimiz müzik derslerimizde Türk Sanat Müziği , Türk Halk Müziği, klasik müzik eserlerin-
den örnek performansları kısa bir süre içerisinde çalıp seslendirerek hazır hale getirdik. Bu değerli çalışmaları 
gerçekleştiren öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Bu çalışmalarda aktif olarak faaliyet gösteren Elif Irmak YILMAZ’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyo-
ruz. Ailesine sabırlar dileriz. Ruhu şad olsun.

OKULUMUZDAN ÇALIŞMALAR

Avcılar Mehmet Baydar Anadolu Lisesi 

ELİF IRMAK YILMAZ 11K                     MELEK MÜYESSSER YÜCEDAĞ 11 I

BOTAN BAŞKAN  11 B     ADEM KAÇAR 11 B   
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BURAK AYHAN 11 D      ATA DENİZ GÜRDAL 12 D

YAĞMUR ATASOY  11 E

YANKI UYGUN 11 E

CEM REÇBER  11 H

FURKAN SATI 11 B
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ÖĞRENCİLERİMİZİN RESİMLERİNDEN SEÇMELER

Avcılar Mehmet Baydar Anadolu Lisesi 

Ali Yiğit KAYA 10 İ Beytullah ÖZEN 10 J

Kemal Arda HÜYÜK 10 J

Melda MECİTOĞLU 12 B
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Beytullah ÖZEN 10 J

Öykü Kardelen GÜLER 12 E

Semiha ULAŞ 10 I

Tuba TAŞ 10 İ

Şevval DOĞAN 10 I



Öykü Kardelen GÜLER 
12 E



Melda MECİTOĞLU 
12 B


