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"Türk milletinin istikbali bugünkü çocukların isabetli

görüşü ve yorulmak istidadında olmayan çalışma

azmi ile büyük ve parlak olacaktır."
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İç indeki ler

Ö Ğ R E N C İ M İ Z İ  T A N I Y O R U Z
11. sınıf öğrencilerimizden Melisa Tulunay'ı

tanıyoruz.(Sayfa: 5-6)

Ö Y K Ü
Dergimizin başyazarlarından müdür

yardımcımız Berna Kurtuluş ve 10/A sınıf

öğrencisi Kardelen Özkan TEDebiyat için

yazdı.(Sayfa: 7/8- 19/22)

Ş İ İ R

Dergimizin başyazarlarından ANKA, Doruk

Üstündağ, Deniz Gün Eraslan, Yıldırım Efe

Ersin TEDebiyat için yazdı. Ada Çimen,

üçleme olarak kaleme aldığı şiirlerini kendi

çizimleriyle renklendirdi.  (Sayfa: 4-9-10-23-

24-27-28)

D E N E M E

Kendine has üslubuyla çok beğenilen

yazarımız Efe Kocacenk yazdı. (Sayfa: 16)

S Ö Y L E Ş İ
10/A sınıfı öğrencimiz Doruk Üstündağ,

Sabah Yıldızı Sabahattin Ali belgeselinin

yönetmen Metin AVDAÇ ile keyifli bir sohbet

gerçekleştirdi. (Sayfa: 1-3)

K U R G U
"Bir toplantıda ABD, Çin, Rusya devlet başkanları

sizi dinliyor ve öyle bir yaptırımınız var ki ne

söyleseniz yapacaklar. Onlarla aranızda nasıl bir

diyalog geçiyor?" Öğrencilerimiz Arda Pınarlık,

Onur Emre Özefe, Poyraz Kesal ve Yağmur

Rengin Deniz yazdı... (Sayfa: 11-15)

G E Z İ  Y A Z I S I

Öğrencilerimiz Elif İrem Duran ve Efe

Dönmez yıllar önce gezdikleri yerleri

anlattılar. Rotamız  İzmir ve Yunanistan!

(Sayfa: 17-18)

Y A Ş A N T I

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden

şair, öykü ve roman yazarı Sait Faik

Abasıyanık'ın ölümünün üzerinden 67 yıl

geçti. Mert Yudulmaz, Sait Faik'le ilgili

yaptığı araştırmayı bizimle paylaştı. (Sayfa:

25-26)

İ Y İ  T A T İ L L E R
Dönemin son sayısında sizlere şimdiden iyi

tatiller diliyoruz. Yeni dönemde tekrar

görüşmek dileğiyle!



12 Nsan 2021 tarhnde okulumuzun radyosunda
Metn Avdaç’ı ağırladık. 2006 yılında lk belgesel
flm “Torakçılar”ın ardından “Kara Altından
Altın Mkrofona”, “Syah Beyaz ve Çok Renkl”
adlı belgesellern yönetmenlğn yapan; “Ölüm
Elbses Kumalık”, “Yılkı Atları” adlı belgesellerde
kameraman ve görüntü yönetmen olarak yer alan
ve 2012’de “Sabah Yıldızı: Sabahattn Al” ve
2015’te “Yüksek Gerlm Cambazları” adlı belgesel
flmlern yapımcılığını ve yönetmenlğn üstlenen
Metn Avdaç’la brlkte Sabahattn Al’y
ölümünün 73. yıl dönümünde andık. Konuğumuzla
"Sabah Yıldızı" belgesel flm üzerne sohbet ettk. 

Bütün dünyada
yalnızım...
Küçüklüğümden
ber...*

*Kürk Mantolu Madonna
 

katledlmesne kadar geçen süreçte neler
oldu neler btt araştırmalarımı yapmaya
başladım. Ve dedm k 2 Nsan 2012'de
Cemal Reşt Rey Konser salonunda
galasını yapacağım. Öyle br karara
vardım ve netce tbarıyla br on on beş
gün sonra İsa Çelk'n ofsnde Flz
Al’yle telefonla görüşerek lk
görüşmemz yaptık. Sonra Ayvalık'a
gttm. Ayvalık'ta çalıştık yüz yüze ve
orada br espr yaparak Flz Hanım’dan
onayı aldım babasının belgeseln yapmak
çn. Hatta bu flmn bestesn yapar
mısın dye Flz Hanım'a sordum.
Çünkü Flz Hanım; müzk blmcsdr,
profesördür. Yanında asstanı vardı. Ben
yapmayayım, asstanım yapsın ded. Bu
güzel, vurucu br cümle olmuştu. Ve
netce tbarıyla temmuz ayında yapılan
Sabahattn Al'y anma etknlklernde
“motor” dedk Sabahattn Al belgesel
çn. Bu arada parantez açayım: “Kara
Altından Altın Mkrofona” TRT’den
ödül almıştı o yıl ve otuz bn lra ödül
vardı. İşte bu para, belgeselm çnde br
lokomotf de olmuş oldu br yandan. İk
yılda tamamladık belgesel. Bu belgesel
yaparken Sabahattn Al'nn sadece
edebyatçılığını şlemek yanlış olacaktı.
Sabahattn Al'nn yaşamına perde
çekmş, gerçekler topluma yansıtmamış
olurduk. Br belgesel yaparken konunun 

Yönetmenlğn ve yapımcılığını üstlendğnz
“Sabah Yıldızı: Sabahattn Al” belgeseln
uzun br araştırma sürecnn ardından
Almanya, Bulgarstan ve Türkye
gerçekleştrlen çekmlerle tamamladınız.
Flmde Sabahattn Al'nn edebyatçı
kmlğnn yanı sıra sevdaları, fkr dünyası ve
onu fal meçhule götüren dönemn sosyo-poltk
dnamkler de ele alınıyor. Sabahattn Al’nn
belgeselnn hazırlama sürecnden bahseder
msnz?

Öncelkle bu projenn nasıl ortaya
çıktığıyla lgl br grş yapayım. 2010
yılında, Alanya'da belgesel flm festval
vardı. Afyon Kocatepe Ünverstesnden de
fotoğraf sanatından snemaya geçşm
olduğu çn fotoğraf günlerne davet
gelmşt, oraya konuk olmuştum. Fotoğraf
sanatçısı İsa Çelk le brlkte konuktuk.
İstanbul'a dönerken yolculuk sırasında
sohbetmz edebyat ve snema üzerneyd.
Konuşurken Sabahattn Al'nn televzyon
harcnde genş kapsamlı br belgesel var
mı dye sordum. Olmadığını söyleynce ben
belgeseln yapacağım dedm. Ben o an
karar verdm Sabahattn Al belgesn
çekmeye ve ben kızı Flz Al’yle
tanıştırableceğn söyled. İstanbul'a adım
atar atmaz Sabahattn Al le lgl
araştırmalara başladım. O gün,
doğumundan ölümüne kadar

tüm dokularının en nce ayrıntısına kadar
bakmak, konuyu rdelemek gerektğne
nanıyorum. Eğer k bz bunları
sunamazsak, szler gerçeklerle
yüzleşemezsenz gerçek blglere
ulaşamazsınız. Sabahattn Al'nn sosyal
medyada ona at olmayan çok krl,
alakasız cümleler dolaşmaktadır. Benm
hatırladığım kadarıyla Ankara’da hç
öğretmenlk yapmadı. Aynı şeklde,
Sabahattn Al Yozgat'ta br yıl değl çok
kısa süreyle br öğretmenlk yaptı. O
zaman dayısı da orada doktor, dayısının
yanında kalıyor. Ardından sınava grp bu
sınavı kazanarak dört yıllık burs
kazanıyor Almanya’da. Br buçuk yıllık
eğtm sonunda ülkesne gönderlyor.
Gönderlme sebeb de okuduğu okulda
ırkçılık yapan br Alman öğrencnn
Sabahattn Al’ye ettğ br hakarettr. O
öğrencnn söylemş olduğu “Bu ps
Türkler buradan kovalım” sözüne
Sabahattn Al de duyarsız kalmamış. Bu
olumsuz söyleme karşı tavrını ortaya
koymuş ve fzksel br tokat atarak
ırkçılığa karşı lk başkaldırısını yapmıştır.
Doğru blgler çersnde grldğ zaman
doğruları konuşmak zorundayız. 

Doruk ÜSTÜNDAĞ- 10/A

SÖYLEŞİ

          | 1



Çok güzel br soru. Br belgesel
yaparken lk kaynağı nereden
buluruz? Öncelkle alesnden…
Bunlardan br Flz Al. Flz Hanım;
babasıyla lgl fotoğraf, belge gb
brtakım dokümanlar verd. Zaten
Yapı Kred Yayınları Sabahattn
Al'nn ktaplarını yayımlamıştı
romanlarını, öykülern, şrlern,
mektuplarını… Ondan sonra Sevengül
Sönmez tarafından hazırlanan “A'dan
Z'ye Sabahattn Al” adlı ktapta tüm
blgler var. Onun harcnde
Edremt'n esk fotoğraflarına sahp
olan değerl fotoğrafçı Ozan
Sağdıç’tan, yakın arkadaşı Rash Nur
İler’den belgeler temn ettk. Ayrıca
Türkye’nn lk arkeologlarından
Halet Çambel, Sabahattn Al’nn
ölümünden sonra eş Alye Al
tarafından bağışlanan ktapları
korumuştur. Flmde de yer alan
belgeler oradan da temn ettk.
1978'de Mustafa Gazalcı, meclste
Sabahattn Al’nn cnayet le lgl
araştırma önerges verrken sayın
Gazalcı’ya oradak muhalf partlern
mlletvekller hakaret etmştr.
Mecls tutanağının bu belgelern
bana Mustafa Gazalcı verd flmde
kullanmamız çn. Sabahattn Al,
Hüseyn Nhal Atsız’la mahkemelk
olmuştur. Orhun dergsnde 1944'te
Sabahattn Al le lgl mahkemelk
durumunun belgeler var. Nhal
Atsız, 1944’te Orhun dergsnde
‘Başvekl Saraçoğlu’na Açık Mektup’
başlıklı br yazı yayımlıyor. Benm
bunu belgeselde şleyeblmem çn

Sabahattn Al’nn ölüm tarh olarak 2
Nsan 1948 yazılıyor. Ancak
Sabahattn Al’nn cnayete kurban
gdş, cesednn ölümünden altı ay sonra
bulunuşu dolayısıyla bu tarhn muğlak
kaldığını söyleyeblrz. Sz de
belgeselnzde Sabahattn Al’nn
ölümüyle lgl detaylara odaklandınız,
ales ve onu tanıyanlarla röportajlar
yaptınız, o döneme ışık tutan pek çok
belgeye yer verdnz. Bu belgeler nasıl
temn ettnz? 

Arsto'dan bu yana nsanlık kahır çersnde ve
Hegel de Marks da bunun kahrını çekmşt
Sabahattn Al de çekt. Aydınlarımız bugün
ülkemzde maalesef olumsuz br hayat çersnde
devam etmekte.  Sabahattn Al bunlardan sadece
br şte... Konya'dak o şr nedenyle Atatürk’e
hakaret ettğ meselesne gelrsek ben flmmde
bunu anlatıyorum. Yen Anadolu gazetes var,
Konya'da çıkıyor. Kuyucaklı Yusuf adlı romanı da
neşryat hâlnde o gazetede ve fakat yazar syas
fkr ayrılıkları da olunca gazetede telfn alamıyor.
Gazetenn sahplernden br ünlü tarhçmz
Cemal Kutay’dır. Sabahattn Al le ayrılıkları söz
konusu. Sabahattn Al’nn br meclste okuduğu
br şr kalkıp yayımlanması çn gazeteye veryor.
Cemal Kutay o şrn mısralarında değşklğe
gdyor, Atatürk’e hakaret edecek mısraları yazıyor.
Sabahattn Al’nn Atatürk’le alıp veremedğ hçbr
şey yok. Sstem, düzen eleştryor. 1930’lardan
tbaren dünya görüşü değşmş Sabahattn Al’nn.
22 23 yaşlarında poltk br nsan olmaya başlamış
ve hç alakası olmayan br şey yüzünden Sabahattn
Al cezaevne grmştr. Yaklaşık olarak 14 aylık br
ceza verlyor ve 1933'te Cumhuryet’n 10. yılında
Snop Cezaev’nden br afla çıkıyor. Çok üzücüdür
bunlar. Sabahattn Al bu ülkenn syasal ve
toplumsal olarak gelşmesn steyen br nsandır.
İnsanların ekonomk olarak da olsa, blg olarak da
olsa zayıflığını kullanarak başkalarının onlar
üzernde hâkmyet kurup onları ezme hakkına
sahp olmasına karşıdır. Tüm nsanların eşt şeklde,
özgürce yaşaması çn mücadele etmştr. K zaten
dostları da Sabahattn Eyüboğlu, Orhan Vel,
Bedr Rahm Eyüboğlu, Melh Cevdet Anday,
Behce Boran, Carl Ebert, Erol Güney’dr. Yan
dostları Türkye’nn en entelektüel nsanlarıdır.
Bugün bzler braz özgür yaşıyorsak ve mutluluk
çersndeysek bu değerl nsanların vermş olduğu
mücadeleden dolayıdır. Sabahattn Al, 1940'lı
yıllarda ülkenn tek partl sstemden kurtulup çok
sesl br ortama kavuşması gerektğne
nandığından çok partl ssteme geçlmes çn
mücadele etmştr ve bu mücadelesnde bedel
ödemştr. Cezaevlerne grmştr, sstem
eleştrmştr ve buna karşı geldğ çn kötü br sonla
hayatını noktalamıştır.

Aslında başta söyledğnz gb doğru
blgy temn etmek, doğru blgy yaymak
konusundak öneme gelyoruz yne.  1940’lı
yıllar Sabahattn Al’nn poltkaya hızla
bağlandığı yıllar... Nhal Atsız davası ve
bu davayı zleyen olaylar Sabahattn
Al’y özenle koruduğu ale, konservatuvar
öğretmenlğ ve yazarlık üçgennn dışına
çıkmaya ve doğrudan poltk savaşa
katılmaya zorlamış. 1930’larda komünzm
propagandası yapıyor gerekçes le şkâyet
edlmş, fkr ayrılığı yaşadığı kşlern
şrn tahrp ederek Atatürk’e hakaret
sözcükler yazması nedenyle tutuklanmış
ve tüm bu sancılı süreçte; çok yönlü, sürekl
üreten, yaratıcı kşlğ sayesnde
edebyatımıza damga vuran eserler ortaya
çıkmıştır. 1933’te Snop Cezaev'nde  

Orhun dergsne htyacım vardı.
Nadr ktaptan buldum. Şu anda
orjnal hâlnde duruyor mektup.
Dönemn başbakanı Şükrü
Saraçoğlu'na yazmış Sabahattn
Al'nn komünst olduğu çn
öğretmenlkten atılmasını fade eden
cümleler bulunan o mektubu dergde
buldum. O mektuplarla brlkte
belgesel sundum. Çünkü bu belgeler
olmadan belgeselde br şeyler
sunarsanız, br sorduğu zaman o
zleycye sorunun cevabını
veremezsenz hem zleyene hem
belgesele karşı br sorumsuz
davranmış olursunuz.

“Başın Öne Eğlmesn” yazar. Sabahattn Al’nn
bu yıllarıyla lgl araştırmalarınız olduğunu
blyorum. Onun bu sancılı sürecn belgeselnzde
belgelerle, tanıklarla anlatıyorsunuz. Bu gerçekler
sze ne hssettrd?

“Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali” belgeselinin yapımcısı ve
yönetmeni Metin AVDAÇ

Metin AVDAÇ ile söyleşen Doruk ÜSTÜNDAĞ
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Aslında yapmak stedğ şey nsanları
syasete katmak, syas dengeszlğ
kaldırmaktı fakat szn de söyledğnz
gb kötü br sonla karşılaştı. Fırsat
buldukça Edremt’e gder, tek başına
dağlarda çıkarmış. Öykü ve şrlerne de
konu olan bu sevdası “Çrknce” “Sulfata”
gb öykülernde, “Dağlar” şrnde yer
bulmuş. Sank canlern onu mezarsız
bırakacaklarını çok önceden sezmş de
mekânını çoktan belrlemş gb…
“Dağlar” şrn dnlemeden önce szn bu
konudak fkrnz sormak styorum.
Sabahattn Al’nn sanatıyla yaşamı
arasında nasıl br paralellk kurablrz? 

Br gün kadrm blnrse
İsmm ağza alınırsa
Yerm soran bulunursa
Benm meskenm dağlardır 
                                 dağlar

Her sanatçı yaşadığı olaylar üzerne
eserlern yazar, çzer. Hayatın
çersnde varlığı varsa ve hayatı gerçek
şeklde teneffüs edyorsa, görüyorsa,
kokluyorsa, hssedyorsa, acımasızlığı
görüyorsa nsan bunu belk sözlü
olarak dle getremyor olablr; her
nsanın yeteneğ farklıdır. Sabahattn
Al kalemyle bze hayatın ve
nsanların acımasızlığını
romanlarında, öykülernde, şrlernde
anlatmaya çalıştı. “Dağlar” şrnn her
mısraında nsanların ne kadar
vcdansız olduğunu okuyoruz.
Yalnızlık var şrnde. Ssteme karşı
gelmesne rağmen “Benm meskenm
dağlardır” dyor. Sonunda da,
mezarının dağlar olacağını söylüyor.
Orada taştan, nsanların taşlaşmış
yüreğnden bahsedyor. Sabahattn 

 Al'nn “Dağlar” şr nsana okurken
her mısraında br şeyler kavraması
gerektğn söylüyor gb, o dzeler laf
olsun dye yazılmış br dzeler değldr.
Tüm sanatçılar toplumun sesn daha
y duyurablmek çn yaşamı sokakta
öğrenyor. Sokakta yaşarsa, sokağın
sesn duyarsa y br sanatçı olunuyor.
Szn çnzde de edebyatla lglenen
gençler vardır. Onlara sorun neyden
beslendğn. Yaşadığı olaylardan
beslenyordur. Doğa, nsan aşkından
beslenerek yazıyordur. Altta yatan br
cevher vardır. O cevher sayesnde de
kalem güçlenr. 

Sabahattn Al’nn anlatılması,
tanıtılması adına sanat dünyamıza böyle
br eser bıraktığınız çn ve konuğumuz
olduğunuz çn çok teşekkür ederz. 

Ben teşekkür ederm. Son olarak br
şeyden daha bahsetmek styorum.
Belgeseln adı neden Sabah Yıldızı?
Sabahattn Al’nn çocukken lakabı
Sabah Yıldızı’ymış. Komşuları
Sabahattn Al’y sabah yıldızı dye
çağırırlarmış. Asım Bezrc’nn
Sabahattn Al le lgl yazmış olduğu
ktapta çocukluğunu anlatırken
Sabahattn Al'nn çocukluk lakabıdır
sabah yıldızı dye orada okumuştum.
Sabahattn Al’nn flmnn adı budur
dyerek Sabah Yıldızı adına karar
verdm. 

Tüm TED İzmr Kolej öğrenclerne
sevglerm letyorum. Br gün hep brlkte
olmak, yüz yüze sohbet edeblmek sterm. Bol
bol okuyun. Sabahattn Al’y okuyun. Bu güzel,
pırıl pırıl yüreğ tanıyın. Sanatsız kalmayın.
Okuyun, yazın. Yanlış da yazablrsnz, tüm
eleştrler sırtlayıp tüm engeller aşarak doğru
yolda bldğn okuyacak genç kardeşlermn
varlığının ben mutlu edeceğne nanıyorum.
Hoşça, sevgyle kalın hepnz.

Bz de çok teşekkür edyor, bu belgesellern devamının
gelmesn dlyoruz.
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Hayata sarılmak �st�yorum 
El�n� tutmak h�ç bırakmamak 
Onun neh�rler�nde kaybolmak 

Akışında 
Durmadan savrulmak 
Şuursuzca, gözü kapalı 

Hayatın nehr�nde savrulmak

A D A  Ç İ M E N - 1 2 / C
K e n d �  ç � z � m l e r � n d e n  o l u ş a n  ş � � r  d o s y a s ı n ı n

b � r � n c �  ş � � r � .
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Kısa kısa Mel�sa Tulunay...

En sevdğn şarkı? "Do Not Dsturb -Drake"
Başucu ktabın? "Büyük Rüya Tabrler"
En sık kullandığın fade? "Bakarız"
Br süper gücün olsaydı ne olurdu?  "Uçablmek muhtemelen"
En çok kullandığın emoj? 
Hakkında herkesn blmedğ br şey?  "Her ne kadar çabuk snrlenen
br olsam da aslında toleranslı br olduğum"

27/07/2004 tarhnde doğdum. Tam br yaz nsanı ve aslan burcuyum.
Okulumuzun lk yılından, 5. sınıftan ber yan sekz yıldır bu
okuldayım. Pandem sürecyle beraber hoblerm çok değşt. Eskden
daha çok sosyal aktvtelerde keyf aldığımı düşünüyordum -zamanımın
büyük çoğunluğunu dışarda geçrmek gb- ama bu süreçle beraber
kendme hç vakt ayırmadığımı fark ettm. Her ne kadar sosyal olsam
da yalnızlığı gerçekten seven brym. Bu süreçte yoga, medtasyon gb
hoblere daha çok yakınlaştım. Eskden daha az ktap okurdum, şmd
gerçekten steyerek ve keyf alarak okuyorum. Bu süreçte ben en çok
değştren muhtemelen sörf  ve düzenl olarak spor yapmaya
başlamamdı. Çünkü bu ksnn hem fzksel sağlığımla hem de mental
sağlığımla  ne kadar bağlantılı olduğunu daha çok anladım.

Kend�n� kısaca tanıtır mısın?

Melisa

Tulunay

Okulumuzun voleybol takımının kaptanı, sörfçü,
ktapsever ve başarılı öğrencmz Melsa Tulunay 11.

sayımızın konuğu. Sporla ç çe yaşayan Melsa'yı
daha yakından tanımak stedk. Karşınızda örnek

öğrencmz Melsa Tulunay!



 "Hikâyeyle

beraber

yaşamak..."

Her zaman br ktap dükkânına gttğmde 
 kendm, hkâyesnn ben çne çekp en sonda
da şaşırtarak bırakacağı ktapları ararken
buluyorum.  Fantastk, gzem, macera ktapları
her zaman  lgm daha çok çekmştr. Ktabı
okurken ktaptak karakterle kendm
bağdaştırmayı, hkayeyle beraber yaşamayı çok
sevyorum.

K�tap okumayı çok sevd�ğ�n�
b�l�yoruz. Ne tür k�taplar
okumaktan key�f alıyorsun?
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Sosyal ve akadem�k başarısı
yüksek b�r öğrenc� olarak kend�n�
�ler�de nasıl ve nerede
görüyorsun? Kar�yer planından
bahseder m�s�n?

Açıkçası eğer bu soruyu br yıl önce cevaplıyor
olsaydım cevabım çok daha farklı olurdu. Ama bu
süreç bana planladığım her şeyn göz açıp
kapayıncaya kadar ne kadar hızlı değşebleceğn
gösterd. Ama kafamda hâlâ geleceğme dar
düşünceler br taslak olarak var. Grafk tasarım
okumayı planlıyorum ve şu an stedğm
ünversteler çn br hazırlık  aşamasındayım.
Gersn de zamanın göstereceğn
düşünüyorum.

Voleybola 4. sınıfta başladım. Çok küçük yaşta başladığım çn
sporun önemn ve benm hayatımdak yern br süre tam olarak  
kavrayamadım. Zaman lerledkçe brkaç kulüp değştrdm ve
aynı zamanda da 6. sınıfta okul takımına katıldım. Yaklaşık 4
yıldır Dokuz Eylül Kulübünde lsanslı oyuncuyum. 10. Sınıfın
ortasına kadar yan pandem başlamadan önce son derece aktf br
voleybol hayatım vardı. Haftada k kere maça aynı zamanda da
hem okul hem de kulüp antrenmanlarına çıktığımı hatırlıyorum;
fakat, pandemyle beraber maalesef kulübe ve maçlara ara
vermek zorunda kaldım. Bu süreçte de kendm evde spor
yapmaya ve düzenl koşulara çıkmaya başladım. 2020 yaz ayları
başlarken yazlığımızın çok yakın olması sebebyle başlayan sörf
sporuna merakım ben tamamen farklı br spora ve hayata attı
dyeblrm. Yaz sonunda kulübümde lsanslı sporcu oldum ve
kend malzemem aldım. Sporun çnde olan brkaç sakatlık
yaşasam da  sörfe hâlâ devam edyorum.

Profesyonel voleybolcusun ve aynı
zamanda sörf yapıyorsun. Okulumuzun
voleybol takımı kaptanı olarak da sen�
tanıyoruz ve çok öneml� başarılara �mza
atıyorsun. Spora ne zaman başladın?
Voleyboldan sörfe uzanan kar�yer�nden
bahseder m�s�n?



Ayaklarımın ağrısını sıcak neml br havluya
sardım havaya kaldırdım. Bugün de “Benm
dedğm olsun da ne olursa olsun”’ları en
şık, en syah hâlyle üzerne geçrmş sevgl
patronum, gün boyu kırdı geçt ruhumu;
oysa baktığında çakı gb, yakışıklı... Bütün
br gün her yerm sızım sızım: her gün şu
ünlü kule msal br mlm daha eğlen
sırtım, ekran bıkkını yorgun gözlerm ve
topuklu ayakkabıların güzelm aczlğne
prangalı ayaklarım… Son altmış gündür tüm
bunlara eklenen can ağrısı… Kokusu ağır…
Canımı hang havlulara saracağımı,
nerelere kaldıracağımı blemyorum br
türlü. Br ağız dolusu tükürmek styorum
vücudumu dolaşan acıyı. Yapamıyorum…
Ayaklarım koltuğun tepesnde, pembe br
sıcaklığa gzlenmş, canımın ağrısı
avucumda kocamı beklyorum. Kocam. Çok
yakında “esk kocam”.

A Y A K  A Ğ R I S I

İş yernden brne âşık olmuş. Br yıldır
onunla geçyormuş gündüzler, ne tuhaf
rüyalarında geceler de… Oysa
yanımdaydı, beden hep sımsıcak.
Patronumun buyurgan yakışıklı yüzü,
Levent’ten Alaşehr’e br ordu gb
dzlmş İstanbul yorgunu araçlar,
annemn “Kızım bu kadar şne düşkün
olma. Bak kaçıracaksın adamı!” dye
başlayan sohbetler, kızımın on dört
yaşının zayıf notları, ayaklarımın
btmeyen serzenşler… Kocamın çok y
tanıdığım haff yuvarlak ama güçlü
bedenne karışıp buhar oluyordu heps.
Sadece br ay önce ben rüyasında başka
br kadının bedennde erdğnden
habersz, yorgun bacaklarımı vücuduna
dolamış; sımsıkı br güvenle uyuyordum
kollarında. Boşanıyorum. Oysa ben
“boş” kalınca ne yapacağımı hç
blmyorum. 

BERNA KURTULUŞ

Öykü
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Yavaşça döndüğünü duyuyorum anahtarın
kldnde. Ondan önce haff br tütün kokusu
sarıyor burnumu. Daha br ay önce sesne
sarıldığım adamın gelş şmd br pank. Br
aydır lk kez dönüyor anahtar. Kızım evde
yok. Anneannes aldı. Br yalnızlık ağrısı
başımda. Söylenmeyecek her şeyden ölesye
korkuyorum. 
“Mehtap!” dye seslenyor. 
“İçerdeym” dyorum ölgün.
Tütün kokusu yaklaşıyor. 
“İy msn? Ne oldu ayaklarına”
“İyym. Yoruldum. Blyorsun ş çok yoğun.
Mart ayı. Bütçe falan... Sen? Eşya mı almaya
gedn? Neden geldn?”
“Hayır, konuşmaya geldm braz.”
“Konuşmaya? Ney?”
Yalnızlık ağrısı, zaten sızlamaktan yorgun
ayaklarıma doğru süzülüyor sns sns.
Konuşmak styormuş. Oysa ben br ayrılık
konuşması daha yapmak stemyorum.
Umutsuzluk ağrısı dl çıkarıyor br yerlerden
bana. Başka br kadını dnlemek stemyorum. 
“Çok şey oldu. Uzun. Ben br yemek
hazırlayayım. Öyle konuşalım.”
“Aç değlm. Ne gerek var? Ne söyleyeceksen
söyle…”
Ayaklarımı kucağına uzatıyor, yattığımın
kanepenn ucuna yerleşrken. Pembe havlu
hâlâ üzermde. Dokunuşu canımı yakıyor.
Havluyu atıp çekyorum ayaklarımı
kucağıma. 
“Ne oluyor şmd?” dye soruyorum. Sesm
braz yüksek.
“Bak Mehtap ben… Üç gecedr
uyumuyorum. Ayşe’yle de kavga ettk çok.
Sen düşünüyorum. Kızımı…”
“Ben düşünüyorsun? Kızını?”
“Evet, ne olur dnle. Olmuyor. Br aydır her
gün Ayşe’yle olunca. Gzl gzl

buluşmak gb değlmş. Maceraymış. Aşk
değlmş. Çok özledm Mehtap. Çok

özledm. Sensz olmuyor.”
Bakışlarım boşaldı blyorum. Ne anlatıyor
anlamıyorum. Tüm ağrılarımı br torbaya

sıkıştırıp çıkıp gtmek styorum.
Kımıldayamıyorum.

“Üç gecedr rüyamda sen, ev görüyorum.
Hele Yelz. Kızım burnumda tütüyor.” 

Bıkmış. Br anda bıkmış. Bıkmak ne
kolaymış. Benden bıkmıştı. Şmd ondan

bıkmış. 
O konuşuyor ben dnlyorum. Duyguları,

hayaller, rüyaları kaplıyor odayı. Sere serpe
uzanıyorlar her yere. Pek ya ben? Bacaklarım

karnımda kıvrıldığım koltukta kend
hayallerme yer arıyorum. Sözlern takp
edyorum. “Tatle gderz hemen” dyor.

Tatl düşüncesn duvarın kenarına tyorum.
Duvarla -eve dönerse blgsayarını yenden

yerleştreceğ- çalışma masası arasına sığmaya
çalışıyorum. Zhnm bulanıyor,

beceremyorum.
“Pek ya arabayı değştrmeye ne dersn

dyor?”
Yavaşça kalkıyorum koltuktan. Yatak odasına

doğru gdyor ayaklarım. Dolabın çnde yer
var mıdır? 

“Mehtap? Neden gttn şmd?”
Arkamdan gelyor. Şurada köşede geçen gün
aldığım ceketn karton torbası var. İçne br

gömlek, br kot pantolon sığdırıyorum.
“Ne yapıyorsun Mehtap?”

Yüzüne bakıyorum. Şaşkın.
“Boşanıyorum” dyorum. 

Ayakkabı dolabından en düz ayakkabımı
seçyorum. Sevnyor ayaklarım gzlce. 

“Dur nereye!” dyor.
Çıkıyorum. 

Ayaklarımda pembe br özgürlük…
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DORUK ÜSTÜNDAĞ- 10/A

YİNE
SEVMEK

Sorgularım eskiden beri
Niye sevmek, yine sevmek.
Yine peşindeyim senin
Karanlığın zifirinde
Ufuğun sonunda
Ve senin başlangıcında
Bakarsan ölmekte benzer yine sevmeye
Her sevdada ölürsün
Yine dirilirsin, yine seversin.
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"BİR TOPLANTIDA ABD,
ÇİN, RUSYA DEVLET

BAŞKANLARI SİZİ
DİNLİYOR VE ÖYLE BİR

YAPTIRIMINIZ VAR Kİ
NE SÖYLESENİZ

YAPACAKLAR.
ONLARLA ARANIZDA
NASIL BİR DİYALOG

GEÇİYOR?"

Br paralel evren düşünün. Dünyayı bugünkü
lderlern yerne gençlern fkrleryle
yönettğmz hayal edelm.  Tüm dünyada olaysız
geçen br gün ble yokken bu şn hesabını soran,
kend fkrleryle geleceğe yön veren gençlermzn
sesne kulak verelm. Yaratıcı yazarlık
çalışmalarımızın br parçası olarak Mürsel
Çavuş'un Yaratıcı Yazarlık Defter'nden br
soruyla öğrenclermz denemelern yazdı.

Sıra dışı br hayal gb geleblr. Hayal kurmakta
sınır tanımayan öğrenclermz böyle br günü
tasarladılar. Km hesap sordu, km se "zararın
neresnden dönersek kârdır" dyerek onları uyardı.  
Sonunda anladık k dünyayı gençler yönetmel.
Onları dnledkçe geleceğmze daha büyük br
umutla bakmak şten ble değl. Bu gençler lerde
ülke yönetmnde görmek çn sabırsızlanıyoruz!
Söz gençlerde...

Kurgu
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Br hafta ardından ben özel br arabayla NATO bnasına

götürdüler. Çok güzel br şeklde gynmştm ve çok şıktım.

Bnaya grdmde çok güzel br yer olduğunu fark ettm ve

bz konferans salonuna götürdüler. Yanımda Çn, Rusya,

İngltere ve daha brçok ülkeden gelen çocuklar vardı. Ben

braz utanmıştım; ama, sonra bzm ne yapmamız

gerektğn söyledler. Dünyanın temelnn çocuklar

olduğunu ve gelecek nesllern öneml olduğunu ve onlara,

yan bze, nasıl yardım edebleceğmz sordular. Başta çok

şaşırmıştım. Çünkü zengnlk çn her şey yapan devlet

adamları şmd bzden yardım styorlardı. En azından

önünde sonunda akıllanmışlardı ve hç de geç değld. Bz de

neler yapmaları gerektğn anlattık. Bu toplantıda neler

dle getrmedk k…

Öncelkle eğtm mkânı olmayan ya da kötü durumda olan

ülkelern eğtmnn yleştrmes gerektğn ve eğtm

sstem kötü olan ülkelern se eğtm sstemn değştrmes

gerektğn söyledk. Küçük yaştak çocuklara önem verp

büyümelernde destek sağlamalarını ve evsz ya da parası

olmayan bütün aleler çn se madd destek verlmes

gerektğn söyledk. Bu durumda anne ve babaların ne

kadar önem taşıdığını ve onlara da madd ve manev hang

yardım gerekyorsa yardımda bulunmaları gerektğn

söyledk. Çünkü ale büyükler lk eğtm verrler. Ve

açgözlülük yapmamaları gerektğn, herkes gb eşt olma

durumunu kabul etmelern söyledk… 

Kabul etmes çok kolay stekler değld elbette ama bz

onlar seçmşlerd. Bz dnlemekten başka şansları yoktu ve

br daha hata yapmamalarını söyleyerek toplantıyı btrdk.

Herkes ülkesne ger döndü. Bu rüyanın gerçeğe dönmesn

umuyordu herkes...  

Okul derslernn bttğ günün akşamında yemeğmz

yemş, alece sohbet edyorduk. Br taraftan da haberler

dnlyorduk. Haberlerde son dakka olarak geçen başlığı

görünce dkkatm televzyona verdm. Yazıda devlet

adamlarının br konu hakkında çıkmaza grdğn ve

bunu ancak br çocuk aklının çözebleceğn yazıyordu.

İlk başta şaka sanmıştım ama ana bülten başlayınca

spker gerçekten de böyle br durum olduğunu ve

çocukların devlet adamlarına yardım etmeler

gerektğn söyled. Her ülkeden br çocuk seçleceğn

ve NATO bnasında toplanılacağını açıkladı. İlk başta

çok garp gelmşt ama açıklamaları dnleynce

gerçekten de bze htyaçları olduğunu gördüm. Sonra

da spker, çocukların nasıl seçleceğn açıkladı. Haber

bültennde bu şn en zor kısmı canlı yayın bağlantısıyla

açıklandı. Yne kırmızı şertl son dakka yazısı çnde şu

başlık göze çarpıyordu: “Çocukların Seçm Nasıl

Olacak?” Türkye de dahl olmak üzere pek çok ülkede

çocukların nasıl seçleceğ merak konusuydu, tek blnen

şey beklenlmes gerektğyd. Yapılan haberlerden

sonra bütün Türkye merakı br şeklde beklyordu. 

Yaklaşık olarak br hafta kadar sonra kapımız çalındı ve

benm smm, burada yaşayıp yaşamadığımı sordular.

Ben şaşırmıştım ve meraktan çatlayacaktım. Ve bln

bakalım ne dedler? Evet, ben seçmşlerd! Ben hem

mutlu olmuş hem de braz strese grmştm; çünkü

orada ne yapacağımı ve nelerle karşılaşacağımı

blmyordum... Br hafta sonra ben alacaklarını ve

NATO bnasına götüreceklern söyledler. Ben se br

hafta sonrasında ne olacağını meraklı br şeklde

beklyordum.

BİR SÖZ
 A R D A  P I N A R L I K -  H A Z I R L I K
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MASADAKİ 
SESSİZLİK

Üç büyük devlet adamının her brne (Rusya, Çn ve ABD) 
br şkayetmden bahsedecektm ve onlar benm steğm ne olursa
olsun kabul edp değşklk yapmak zorundaydı. Buna nasıl tamam
dedler dye düşünmüyorum değlm. Bana bu teklfle
gelndğnde sank “Aladdn’n Shrl Lambası”nı bulmuş gb
hssettm. Fakat, bu sefer mlyonların Aladdn’ bendm: sıradan
br lse öğrencs. 
Bütün gözler üzermdeyd. Tüm dünya, ülkelernde saat kaç
olursa olsun televzyonun başında benm ağzımdan çıkacaklara
kulak vermşt. Söyleyeceklerm le dünyayı daha y br yer
yapmalıydım. Baskı altında kalmadan herkesn ylğn
düşünmelydm. Dern br nefes aldım ve ABD başbakanına artık
savaş stemedğm söyledm. Bana yanıt vermed. Konunun
üzernde daha çok konuşmamı bekledğn varsayıyordum; ben
steğmde çok nettm ve ben tüm dünya gb onun da
anladığından çok emnm. Ardından Çn başbakanına çevrdm
kafamı, dn ve ırk ayrımını her yerde btrmesn stedm ondan.
Yne lafımı fazla uzatmadan Rusya’nın başbakanına bakıp tüm
dünyada cnsyet eştlğ stedğm söyledm. Ardından herkese
teşekkür edp yerme geçtm ve kısa süre sonra toplantı sona erd.        
 Br hafta önce yapılan bu toplantının ardından dünyanın
değşmeye başladığını şmdden hssettm. Savaşlar sona erd.
Çoğu nsan sevdkleryle beraber kend vatanında. Dn ve ırk
ayrımı sona erd. Artık nancı yüzünden zulüm görmüyor
nsanlar. Tüm nsanlar cnsyetler fark etmekszn yaptığı şn
karşılığını eşt br şeklde alablyor. Ben dünyanın bütün
problemlern çözmedm; fakat benm gb düşünen mlyonlarca
nsan var. 
Km olursak olalım her zaman dünya nasıl daha y br yer olurdu
dye düşünüp harekete geçmelyz. Ne de olsa dünyamızın
geleceğ bzm ellermzde... 

Masaya çok büyük br sesszlk hâkmd. Herkes
susmuş, benm br şeyler söylemem beklyordu. Büyük
devlet başkanlarıyla aynı toplantıda bulunmam
stendğnde zor br ş çn seçldğmn farkındaydım.
Ne de olsa ben bütün dünya nsanlarının ses olacaktım. 

Y
A

Ğ
M

U
R

 R
E

N
G

İN
 D

E
N

İZ
-H

A
Z

IR
L

IK

KURGU-DENEME

          | 13



Büyük

Toplant ı

Bu büyük toplantı çok merak edlyordu. Herkes
sonucunun ne olacağını ve nasıl sonlanacağını
blmek styordu. Çünkü tek br adam tüm
büyük devletlere baş kaldırmış ve onlara ne
yapacaklarını söylüyordu. Bunu nasıl yaptığını
se kmse blmyordu. 

Ve o büyük toplantı başladı. ABD, Rusya, Çn
gb büyük devletler adamın önünde süt dökmüş
ked gb beklyorlardı. Sank herkesn kader
onun ellerndeymş gb görünüyordu. Adam
snrlyd. Herkese hesap soruyordu. Ve herkes
br bahane bulmaya çalışıyordu. Ne derlerse
adam yne bağırıyordu. 

Adam bu devletlerden öncelkle slah
üretmlern ve yen füze yapımlarını
durdurmalarını sted. İlk başta buna traz
etmeye çalıştılarsa da başaramadılar. Heps buna
razı oldu. 

Herkes sadece kend ülkelern savunmaya
yetecek kadar slah üretecek ve başkalarına slah
pazarlamayacaktı. Petrol rezervlern ortak br
yerde toplamayı da kabul etmek zorunda
kaldılar. Tüm ülkeler dünyadak petrolü aynı
yerden sağlayacaktı. Daha sonra ekonomden
eğtme brçok konunun herkesn eşt şeklde
erşebleceğ şeklde düzenlenmesn sted. Bu
br tür ceza mı yoksa adam sadece eğlenyor
muydu blmyoruz ama toplantı bttğnde adam
harç çıkan herkesn suratı asıktı. Bu kararları
kend adamlarına nasıl açıklayacaklarını kara
kara düşünüyorlardı. Sonra ne m oldu dersnz?
Açıkçası bundan sonra ülkeler arasındak
savaşlar azalmaya başladı. O adam kmse
nsanlığa büyük br ylk yaptı. Ancak o adam
kmd veya neden tüm devletler onu dnlyordu
bu muamma olarak kaldı. En azından artık
dünya daha âdl br yer olduğu çn Türkler ona
“Âdl Bey” demeye başladılar. 

" Z O R  O L D U Ğ U  İ Ç İ N  C E S A R E T  E D E M E D İ Ğ İ M İ Z
Ş E Y L E R ,  A S L I N D A  B İ Z  C E S A R E T  E D E M E D İ Ğ İ M İ Z  İ Ç İ N

Z O R D U R . "

O N U R  E M R E  Ö Z E F E -  H A Z I R L I K
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Dünya sorunlarının her geçen gün 
 artması ve savaşların durmaksızın
devam etmesi dolayısıyla yazılım
konusunda uzman "TR" kod adlı şahsın
evinde düzenlenen toplantıyla ilgili
detaylar aşağıdaki gibidir. 
TR isimli şahıs tüm ülkelerin
bilgisayarlarını kontrol edecek
program üzerine yaptığı çalışmalarla
tanınıyor. ABD, Rusya ve Çin devlet
başkanlarının bu toplantıya iştirak
etmelerinin sebebi onun bu özelliği.
Toplantıda TR isimli şahıs
"Dünyamızın Sorunları" başlıklı
raporunu üç devlet başkanına iletti.
Bu raporda yer alan yapılması
gereken işler şu maddelerden
oluşuyor: 
1. Devletlerinizin gücünü daha
olumlu yerlerde kullanmalısınız.
2. Ülkenizde bulunan fakir insanlara
yardım edecek ve onlara iş
vereceksiniz.
3. Dünyada devam eden tüm savaşları
durduracaksınız. Bundan sonra tüm
askerleriniz evlerine derhal
dönecek.
4. Rusya, Çin ve Amerika’da bulunan
silah fabrikalarını hemen
kapatacaksınız. 
5. Susuzluğu önleyecek, suyu
tasarruflu kullanmaları için
insanları eğiteceksiniz.
6. Denizlerin ve çevrenin
kirlenmesini önleyeceksiniz, 
7. İnsanların göç etmesine gerek
kalmasın ve herkes kendi ülkesinde
mutlu yaşayacak.

ABD, Rusya ve Çin devlet
başkanlarına bu maddelerin
ivedilikle çözüme kavuşturulması
için 10 (on) günlük süre verildi.

POYRAZ KESAL-HAZIRLIK

21.05.2030 TARİHLİ TOPLANTININ TUTANAĞI:
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Yürüdüğünün farkına varamaz bazen nsan. Karanlık;
adımlarını yutar, tüneln sonundak ışığı kends gb kör
kılar. Fakat karanlık ebed değldr, tüneln br sonu
vardır. Aydınlık le adımlarımı gördüm, boğulmadan
katettğm yollar serld ardıma. Önümdek güneşl
havaların altında uzanan ççekl yolları gördüm. Bahar;
nsanlar uzak oldukça, beraberlernde götürdükler
bulutların ardında parlayan güneşyle, dağılan
kasvetleryle açan ççekleryle geld bana. Mutluluk,
gölgesnde oturduğum ağacın dallarındayken ben,
seyrettğm dağların zahmetl yamaçlarında aramışım
hep. Km zaman kafasını kaldırıp yukarıya da şöyle br
bakmalı nsan. Beşer htraslar uğruna tepemzdeklere
ble bakmayı unutuyoruz. Km blr, belk de bu sefer
gördüklermz uçsuz bucaksız br mavlk veya dern br
karanlık olmayablr.
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Deneme
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Hepmzn gezmeye hasret kaldığı şu dönemde ben
de szlere br yer tanıtmak stedm. Öyle br yer
tanıtmak stedm k, bu yere  ulaşmak çn saatlermz
yolculukta geçmesn. Hem tarh koksun hem cıvıl
cıvıl olsun. İzmr'de yaşayan herkesn br şeklde
yolunu düşürdüğü, dünyanın en esk pazar
yerlernden br olan Kemeraltı'nı anlatmak
styorum.

Kemeraltı Çarşısı 1650-1670 yıllarından tbaren
denz kıyısının doldurulması ve yen yerleşm
alanlarıyla tcarethanelern açılması le
oluşturulmuştur. İnşa edlen günümüze ulaşmış en
önemllernden br 1744 yılında Hacı Beşr Ağa
tarafından yaptırılan Kızlarağası Hanı’dır. Bunun
dışında semtte çok sayıda han nşa edlmştr.
Günümüzde bu çarşı İzmr’n öneml br alışverş
merkez halne gelmştr. 5 km’lk br alana
yayılmıştır ve toplam 15000 ş yernden oluşmaktadır.

"AKDENİZ’İN MÜCEVHERİ"
OLARAK TANINAN 

İZMİR’İN KALBİ 
TARİHİ KEMERALTI ÇARŞISI

Çarşıya gdersenz doğal karadut suyu ve lmonata
çmey unutmayın. Bunun dışında Kemeraltı'nda;
renk renk sularıyla gözler ve mdey şenlendren
şerbetçler, ünlü ve ç özenle düzenlenmş
kahvecler, tarh kokan dükkanlar bulunmaktadır.
Klse, cam ve snagogları le üç dnn uyum
çnde yaşadığı bu yerde badethanelern dışında 
 Kızlarağası ve Abacıoğlu Hanı’nı gezeblrsnz.

Çarşının tarh havası sz büyüleyecektr. Sıcak
orjnal salep, rengarenk şekerler ve akde
şekerler, yen çeklmş kahveler, baharatlar, nazar
boncuğu satan dükkanlardan el yapımı muhteşem
nazar boncukları alablrsnz. Salgın yüzünden
esk görüntüsüne br süre daha uzak kalacağımız
nsan kalabalığı, labrent gb ç çe geçmş
sokakları ve geleneksel le modern el sanatlarının
olduğu Kemeraltı gezlmes gereken yerlerden
brdr. 

E L İ F  İ R E M  D U R A N -  H A Z I R L I K

Gezi Yazısı
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E F E  S Ö N M E Z -  H A Z I R L I K

Yunanstan’a gdeceğmz gem htşamıyla dkkat çekyordu. Uzun br
yolculuk çn yola çıkacağımız bu gemnn çnde br sürü oda, yemek

salonu, tyatro ve benzer odalar vardı. Bu, ben fazlasıyla şaşırttı çünkü
daha önce hç bu kadar büyük br otele gtmemşken şu an k otel

büyüklüğünde br gemde konaklıyordum. Belk o kadar büyük değld
fakat gdeceğmz yern büyüsüyle m blmem bana çok büyük gelmşt.

Gemde uzun br süre yolculuk ettk. Bu yolculukta Jack adında br
abyle tanıştık. Jack zaten bu gemde çalışıyordu bu yüzden her gün
odamızı temzlemeye gelrd ve geldğnde bze çkolata tarzı şeyler

bırakırdı. Belk tek bze yapmıyordu bunu ama bu ben özel hssettrd.
Nhayet planladığımız yere Yunan Adaları'na vardık...Yunanstan’da
lk durağımız Santorn'yd. Orada bulunan güzel mmar gerçekten
göz alıcıydı. Sank evlerle denz ve zemn br merdven gb üst üste

dzlmşt. Buraya yolu düşen herkesn belk de lk olarak bu dkkatn
çekmştr. Üzernden zaman geçtğ çn yern adını tam

hatırlayamasam da oranın meşhur soğuk meyvel yoğurtlarının tadı
hâlâ damağımda... Yoğurtlar ekşyd ama güzel sayılırdı. Sonrak

durağımız olan Mkanos'ta güzel br kumsal vardı. Gerçekten denz
çok güzeld ve uzun br kumsal nsana kendn özgür hssettryordu.

Bu yazıyı yazarken fark ettm k bu anılar aklımda gerçekten yer etmş
ve tatl planlarımız belrszlğn korurken arada br bunları hatırlamak

gerçekten kendm y hssettrd. Sağlıkla gezeceğmz günlermz
olsun!

 

YUNAN
ADALARI

D İ K K A T İM İ  Ç E K E N

Gezi Yazısı
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Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde
yaşanmasa da herkes tarafından bilinen
ama karakterleri değiştikçe sürekli yeniden
anlatılan bir masal varmış. Bu masalda da
diğerlerine benzer olarak güzellikler
hüküm sürermiş. Fakat küçücük bir sorunla
karşı karşıya kalsalar “Bundan daha kötüsü
başımıza gelemez.” diyen insanlar, hep
daha kötü bir olay yaşandığında bu
güzelliklerin farkına varabilirlermiş. Bu
nedenle zamanla güzellikler çoğalsa bile
yaşadıkları sorunlara takılı kalıp, onlarla
birlikte geçmişte yaşamaya başlayan
insanlar hiç mutlu olamazlarmış. Çünkü
birinin yaşadığı bir sorun, diğer insanlar
tarafından duyulur duyulmaz herkes o
kişiyle dalga geçermiş. Bu yüzden bu
şehirde aileler çocuk sahibi olmayı çok
isteseler de çocuklarının karşılaşacağı
zorlukları düşünüp çoğunlukla
vazgeçerlermiş. Çocuklar bu ülkede
mutsuzluğun çoğalmasıyla her gün
büyürlermiş. Gençler ise hayatlarındaki bu
eksiklik hissinin sebebini ve çözümünü
bulmak için durmadan düşünürlermiş.
Fakat düşüncelerinden bir yanıt alamayınca
hırçınlaşır, durgunlaşır, mutsuzlaşır ve
yetişkinlere dönüşürlermiş. Ülkelerinde
süregelen mutsuzluğun sevgisizlikten
kaynaklandığını bilen prensesler sevgiyi
yaymak için ellerinden geleni yaparlarmış.
Herkesin gülmeyi unuttuğu bu ülkede
neşeli kalabilmek çok zormuş. Prensesler
küçüklüklerinden beri kimsenin yüzünde
şahit olmadığı bu kıvrılmayı, aynada
dudaklarının kenarına yerleştirmek ve
diğer insanlara da dağıtmak için türlü
uğraşlarda bulunuyorlarmış. Herkesin
yüzündeki aynılıktan sıkılan prensesler,
yüzlerine zar zor kondurabildikleri
tebessümü arttıran kıyafetler giymeye
başlamışlar. Fakat insanlar, elbiselerine açık

eteklerine kısa, tişörtlerine çok renkli
diyerek prenseslerin her giydiğini
acımasızca eleştirirlermiş. Bir gün
bembeyaz elbisesiyle neşeyle evden çıkan
bir prenses yine eleştirilere maruz kalınca
tüm keyfi kaçmış. Bir göl kenarına gidip
oturmuş. Göldeki yansımasını fark
ettiğinde incelemeye başlamış ve elbisesini
gördüğünde kendini yine tebessüm
etmekten alıkoyamamış. İnsanların elbisesi
hakkında söyledikleri aklında dolanmaya
başlamış. Kafasının içindeki, kulaklarını
sağır edecek güçte olan gürültüyü büyük
bir sessizlikle karşılamış. Bir süre sonra
kafasının içindeki gürültüye başka bir
gürültü daha eşlik eder gibi olmuş. Ama o,
tüm bu gürültülerin arasında içten içe
kendisi gibi haykıran sessizliği duymuş. Bir
bukalemun görmüş biraz ötede. Gürültüye
eşlik eden birçok bukalemun varmış ama o
sessizliğine eşlik eden bu bukalemunu
görmüş, duymuş. Rengarenkmiş
diğerlerinin aksine. Oysa bu ülkede
rengarenk bukalemunlar yaşamazmış,
yaşayamazmış. İnsanların yüzlerindeki
aynılığı, diğer bukalemunların renklerinde
keşfetmiş. Bu renkli bukalemunun
diğerleri tarafından dışlandığını ve yalnız
kaldığını da fark etmiş. O anda susmuş
ülkenin bütün gürültüsü, paylaştığı
yalnızlığına, sessizliğe ve güzelliklere
sığınmış. Söylemek istediği onlarca kelime,
sırtından atmak istediği tonlarca yükü
varken bukalemunla göz göze geldiğinde
hepsi anlamsızlaşmış. Hissettiklerini
anlatmak için kullanacağı kelimeler eksik
kalırken gözleri ayna olmuş kalbine. Ve
prenses bukalemunun gözlerinde görmüş
anlatmak istediklerindeki eksik parçaları
bukalemunun tamamladığını. Sanki
karşısındaki aynaya karanlıkta bakarken
bukalemun etrafı aydınlatmış ve "Ben  

RENGARENK
ACILAR

KARDELEN ÖZKAN- 10/A

Öykü
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senin aynanı görüyorum, seni görüyorum.”
demiş. Ardından hemen eklemiş “Bak ben de
buradayım. Benim de bir aynam ve bu aynada
bir yansımam var. Sen de beni gör. Böyle
küçük göründüğüme bakma, ben de sırtımdaki
yüklere zincirlendim.” Prenses karşısına çıkan
bu umut ışığı ile öncen şaşırıp bocalamış çünkü
bunun barışmak için toplaması gereken
cesaretin göstergesi olduğunu biliyormuş.
Savaşmak, barışmaktan daha kolaymış fakat
prensesin zor olanı yapması gerekiyormuş.
Çevreden duyduğu kötü sözlerle bir gölde ya
da aynalarının karşısında kendilerini,
giydiklerini ve yaptıklarını sorgulamaya
başlayan tüm insanlar önce kendileriyle
barışmalıymış. İçlerinde sakladıkları renklerle
barışmalılarmış. Sonra hayatın sadece
kendilerinde gördüğü renklerden ibaret
olmadığını anlayıp diğer tüm renklerle
barışmalılarmış. Savaşçıların yüzlerine sürdüğü
kara boyalara benzer fakat rengarenk bir boya
kuşanmış ülkesindeki tüm insanlara dağıtmak
üzere. Yolunun belki de çok kısa ve kesinlikle
çok zor olacağını biliyormuş ama kendini çok
güçlü hissetmiş karşılaştığı bir çift gözde. Bu
gözlerin sahibine doğru ilerleyerek ilk
adımlarını atmış. Her adımında daha da güçlü
hissetmiş. Bukalemunun yanına vardığında,
sonunda olacakları görür gibi olmuş: rengarenk
bir aydınlık. Prenses, hayranlıkla izlediği
renklerin üzerine bir karaltı düştüğünde
irkilmiş, bukalemunsa havanın rengine
bürünür gibi hemen uzaklaşıp gözden
kaybolmuş. “Rengarenk. Çok güzel değil mi?”
demiş yanına yaklaşan prens, prensesin
gözlerinin içine bakarak. Prenses de şaşkınlıkla
prense bakarken “Sen de görüyorsun
renklerini. Fakat bizim ülkemizde yasaktır
böylesi. Rengarenk bukalemunların değil
ruhunu karanlığa mahkûm edenlerin yaşadığı
bir ülke bizimkisi.” demiş. "Yanılıyorsunuz
prenses. Renklerin görülmediği değil inkâr
edildiği bir ülkede yaşıyorsunuz. Rengarenk
bukalemunlar değil renkleri ikrar eden asi
prensesler yaşamaz burada. Haberdar olsalar
ya öldürürler kendisini ya da  soldururlar
renklerini. Karanlığa mahkûm edilenler
onlardır. Ben sizin de renklerinizi gördüm
prenses. Son görüşüm olmayacağından da
emin olabilirsiniz.” diyerek uzaklaşmış prens. 

Prensin görüntüsü bir siluete dönüşmüş ve
karaltısı o uzaklaştıkça daha da büyümüş. Bu
karaltı göğe de sıçramış sonunda ve aniden
gece inmiş. Prenses de sevmediği bu
karanlıktan bir an önce sıyrılarak evinin
yolunu tutmuş. Tüm gece hayaller kurarak
adeta karanlığı kucaklan prenses, sabah ilk iş
yine bu göl kenarına gitmiş. Yol arkadaşını
bulmak üzere etrafı aramaya koyulmuş.
Fakat hiçbir yerde bulamamış. Gece
olduğunda yine evine dönmek zorunda
kalmış. Fakat ilerleyen günlerin her birinde
yine bu göl kenarına gidip arayışlarını
sürdürmüş. İlerleyen her günde karanlığın
gökteki yerini bir önceki güne göre giderek
daha erken aldığını fark etmiş. Yine bir gün
yol arkadaşını ararken karanlık bu sefer hiç
olmadığı kadar hızlı çökmüş. Kısa bir süre
sonra prenses, karanlığın içerisinden
kendisine doğru ilerleyen prensi fark etmiş.
“O gün gördüğümüz bukalemun için mi
buradasınız?” diye sormuş prens. “Evet.” diye
yanıtlamış onu prenses. “Siz o günden sonra
bir daha gördünüz mü yol arkadaşımı
buralarda?” “Buralarda değil ama gördüm.
Küçük dostunuz bana da yol arkadaşlığı etti
karşılaştığımızdan sonraki günlerde. Fakat
dün eve giderken göremediğimden
meraklandım ve sizin gibi etrafa bakındım.
Yol kenarında buldum fakat yaralıydı.
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“Prenses, nasıl bu kadar asi olup aynı anda bu
kadar saf olabilirsiniz? Bir nehirden akan
masmavi sular kadar hırçın, kıpkırmızı bir ateş
gibi cesaretle dalgalanıyor gözleriniz. Fakat
aynı zamanda bembeyaz bir güvercin kadar
ürkek ve safsınız.” Her kelimesinde küçük
adımlar atarak daha da yaklaşıyormuş
prensese. “Ben sizin renklerinizi gördüm
prenses.” Derken prensesle aralarındaki
mesafeyi tamamen kapatmış. “Fakat sizi
uyarmıştım. Karanlığa mahkûm edilenler sizin
gibileridir.” derken prensesi kolundan
yakalayıp merdivenlerden çıkmaya başlamış.
Upuzun merdivenin sonuna geldiklerinde
içerisinde eşya olup olmadığını bile
göremediği kapkaranlık bir odaya kilitlemiş
prensesi. Prenses gözlerini kapattığında
gördüğü karanlığın bile daha aydınlık
olduğunu fark etmiş. 

Bu esnada odadan içeri cılız bir ışığın
vurduğunu fark ettiğinde gözleriyle etrafı
taramış. “Umut ışığı” diye mırıldanmış kendi
kendine ve ışığın geldiği yere doğru ilerlemeye
başlamış. Işık, küçücük bir camdan
süzülüyormuş içeri. “Koskoca ülkenin içine
sığdıramadığı umutlarımı sığdıran bu cam beni
de sığdırır.” diye düşünmüş prenses. Upuzun
saçlarını bağlamış pencerenin bir köşesine ve
sarkıtmış aşağıya. Saçlarına tutuna tutuna
aşağıya inmeyi planlamış. Fakat hain prens
tuttuğu gibi kesmiş güzelim saçlarını. Bu
masaldaki prensler kendisine uzatılan saçları
incitmeden prenseslerin yanına varanlar değil,
kendilerine uzatılan saçları kesenlermiş.
Prensesleri ve kuleye hapsolmuş renklerini
özgürlüğüne kavuşturmak için çaba
gösterenler değil, özgürlüğünü ellerinden alıp
onları kendi karanlığına mahkûm edenlermiş.
Prens derlermiş onlara diğer her masalda
olduğu gibi. Ata binmeyi bildikleri için mi? At
üstünde dik gidebildikleri için mi? Bir masalın
kahramanı olabilmek için ata binmeyi
öğrenmekten önce atı incitmemeyi, şefkat
göstermeyi öğrenmelilermiş. At üstünde dik
durmaktan önce, bindikleri atın boynunu
bükmeden durabilmeyi öğrenmelilermiş
onları yetiştiren ailelerin çoğunun öğrettiğinin
aksine. Bu masalın da kendilerinin de
kahramanı prenseslermiş. Prenses kulede
karanlıkların içerisine mahkum edilmişken

Tedavi etmek için evime götürdüm. Dilerseniz
bugün siz bana eve giderken eşlik edin.
Dostunuzu görmüş olursunuz. Haline,
durumuna bir de siz bakarsınız.” Prenses,
karanlıklar içinde prensle birlikte yol arkadaşına
kavuşmanın hayaliyle ilerlemiş. Karanlıkta
gözleri hiçbir şey göremeyen prenses, prensin
“Vardık. İşte burası.” demesiyle açılan kapıdan
hızlıca içeriye süzülmüş. Fakat hemen ardından
kapının sertçe kapatılması ile irkilmiş,
kitlenmesiyle bu kuleye hapsolmuş. Prensin
kendisine yaklaşmasıyla hiddetle bulundukları
odanın en köşesine kaçmış. "Prenses" diye
seslenmesiyle korkusuz gözlerini prense
çevirmiş.
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Bukalemun da arkadaşlık etmiş ona yürüdüğü
yol boyunca. Prenses sonunda yaşadığı yere
vardığında başka bir karanlıkla da yüzleşmek
zorunda kalmış: insanların gözlerindeki
karanlıkla. “Saçını kesmiş.” diyen insanların
fısıltılarını duymuş önce. Ve bu fısıltılar
kulaktan kulağa yayılarak büyük bir gürültüyü
oluşturmuşlar. Gökyüzü kule duvarlarına
dönüşmüş. Sesler bütün ülkede yankılanmaya
başlamış. Haykırmış prenses büyük bir
sessizlikle. Kimse onu duymamış. Göl
kenarına gitmiş son çırpınışlarıyla. Bembeyaz
bir elbise varmış üzerinde o günkü gibi.
Göldeki yansımasına bakmış ve buruk da olsa
bir tebessüm yerleştirmiş yine yüzüne. Fakat
etrafın birden kararmasıyla gülümsemesi
gölgede kalmış. Yaklaşan ayak seslerini
duyduğunda büyüyen karanlığa inat daha
fazla gülmeye başlamış. İki damla gözyaşı
düşmüş gözlerinden. Biri gülümsemesini
korumak için dudaklarının üzerinde örtü
olmuş. Diğeri toprağı örtmüş, gökkuşaklarının
kaynağı olmuş. Bu hikâyenin kahramanı da
rengarenk acılara sahip olmuş. 

dışarıda etrafı görmesini sağlayan bir ışık
kaynağı olmasa da kendi başına bir ışık
olmayı öğrenmiş. Yüreğiyle görmüş çevresini.
Gördüğü rengarenk bukalemunu hatırlamış.
Bu renkleri gördüğü ve ona doğru ilerlediği
anı hayalinde canlandırınca o gün
hissettiklerini bir kez daha hissetmiş. Güçlü
hissetmiş pencereden süzülen rengarenk
aydınlığa her adım atışında. Ardındaki
karanlık onu korkutmak yerine daha da
güçlendirmiş. Prens haklıymış bembeyaz bir
güvercinin kanat çırptığını hissedermiş bazen
kalbinde. Fakat güvercinler prensin
sandığının aksine ürkek değillermiş. Göğe
kanat çırpacak kadar cesurlarmış. Onlar
kanatlarında rüzgâr taşırlarmış prenses de
sırtında tonlarca yük. Prenses bukalemunun
söylediklerini hatırlamış. “Ben de sırtımdaki
yüklere zincirlendim.” Sırtındaki yükleri bir
bir pencereden aşağıya bırakmış. Zincirlerini
koparmış. Oluşturduğu merdivenden bir
güvercin gibi süzülerek kuleden kaçmış. Kanat
çırpmak için özgürlüğe, özgürlük için kanat
çırpmaya ihtiyacı olduğunun farkındaymış.
Bu yüzden özgürlüğüne kavuşmak için geldiği
yolu bilmese de kaybolmaktan korkmadan
koşmuş özgürce.  
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Tatlı masallar hazırlıyorlar 
Pembenn tonlarında masallar 
Kırmızının yoğunluğunda masallar 
İnanmayı dleyeceğm masallar

Ama satır araları bulanık 
Sonrası önces hepten kayıp 
Ççekler adeta kökler yok 
Bağımsız, güzel, geçclk

O güllere özenyorlar 
O canlı kırmızıya
O tatlı pembeye
O renklere boyanmaya

Soluyor renkler yavaşça 
Yerlernde kalamadıkça 
Plastk olmadıkça 
Sahte olmadıkça

İnanmak sterdm gül sana 
Senn büyülü per masalına 
Ama gül sen keslmşsn 
Anlatılmaya varsın hayata

Rüyalar olmaya varsın 
Hkâyeler dünyasında
Sana benzemesn denemesn 
Gül sen bu dünyada 
Mahkûmusun solmanın

K e n d �  ç � z � m l e r � n d e n  o l u ş a n
ş � � r  d o s y a s ı n ı n  ü ç ü n c ü  ş � � r � .
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Sen artık yoksun ya,
Ben de ölüyorum içimde.
Gözlerinin verdiği hayatı,
Işığı yokken kaybediyorum.

Hani herkes öldürür sevdiğini demişlerdi ya,
Sen, yokluğunda boğuyorsun beni.
Harmanı olduğum gözlerinden,
Mahrum bırakarak yavaş yavaş öldürüyorsun.

Sen, benim kalbime cennet olan kadındın,
Şimdi ise beni, sensiz bırakansın.
Kalbime cennet olansın belki,
Ama bana cehennemi de yaşatansın.

ARAF

M
U
D
E
M

YILDIRIM EFE ERSİN- 12/C

Şiir
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veren Sat Fak Abasıyanık, annes Makbule
Abasıyanık'a mal varlıklarını Darüşşafaka'ya
bağışlamayı teklf eder. Annes de, yazarın
ölümünden sonra 8 Kasım 1954'te hazırladığı
vasyetnde mal varlıklarının çoğunu, yazarın
eserlernn telf haklarını ve Sat Fak Abasıyanık
Müzes yapılması koşuluyla Burgazada'dak köşkü
Darüşşafaka Cemyet'ne bırakmıştır. Darüşşafaka
Cemyet, kendlerne 1964 yılında ulaşan bu vasyete
sahp çıkarak “Sat Fak Abasıyanık Müzes” adıyla
müze ev açmış ve evn bakım, onarım gb
sorumluluklarını üstlenmştr. 1964 yılından bu yana
Sat Fak, ktaplarının telf gelryle Darüşşafaka'da
okuyan öğrenclern eğtmne destek verlmektedr.
Ayrıca, 11 Mayıs'ta Sat Fak'n anısına
Darüşşafaka'nın Türkye İş Bankası Kültür Yayınları
ş brlğyle düzenledğ “Sat Fak Hkaye
Armağanı” etknlğ de Türk edebyatının öneml
ödüller arasındadır. 
Yazar Sat Fak Abasıyanık anısına her yıl br
öykücüye verlen Sat Fak Hkâye Armağanı’nın 67.
sahb Del Tarla sml ktabıyla Şermn Yaşar
olmuştur. 

"Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar"

M E R T  Y U D U L M A Z -  9 / C

11 Mayıs 1954'te aramızdan ayrılan, Türk
edebyatının büyük ustası Sat Fak Abasıyanık'ın
ölümünün 67. yıl dönümü. 57 yıldır düzenl olarak
her 11 Mayıs'ta "Sat Fak Abasıyanık Hkâye
Armağanı" le anılan değerl sanatçımıza bu
sayımızda yer vermek stedk.
1906’da doğan Sat Fak Abasıyanık, öyküleryle
Türk edebyatına adını altın harflerle yazdırsa da
roman ve şr türlernde de başarılı eserlere mza
atmıştır. Türk öykücülüğünde “durum öyküsü”
tarzında ön plana çıkan Sat Fak, pek çok yazara da
lham kaynağı olmuştur. İnsanı merkeze alarak
nsanın ruh hâller, nsan sevgs ve sıradan nsanın
günlük hayatından kestler üzernde temellenen
öykülernde sade br dl kullanmıştır. İstanbul ve
Adalar onun öykülernde arka planı oluşturur. Denz
ve nsan temalarını sıklıkla şlemştr. 
İnsan sevgs üzerne yazdığını söylemştk. Bunu
değerl sanatçının hayatından br örnekle de
destekleyelm. Ömrünün son günlernde Darüşşafaka
Lsesnde düzenlenen br edebyat etknlğne
katılmış, bu ortamdan çok etklenmştr. Annes veya
babası hayatta olmayan çocuklara umut olmaya karar
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1925 yılında İstanbul Lsesnn onuncu sınıf
öğretmen Salh Hoca le öğrencler arasında
garp br olay gerçekleşmştr. Sınıfın öğretmen
sandalyesne br ğne yerleştren öğrencler,
öğretmenn ğnenn üstüne oturmasını
zleyeceklern düşünürler. Fakat, sandalyeye
oturacağı zaman cübbesn k elyle düzeltrken
el br ğneye değen Salh Hoca oturduğu yere br
ğnenn yerleştrldğn hssetmş ve sandalyeye
oturmayarak deftere mzasını atmıştır. Sınıfa
dönerek “Ben bu muameleye layık değldm,
szlere çok teessüf ederm” dyerek dershaney
terk etmştr. Meseley Müdür Besm Bey’e
bldrdkten sonra se üzgün br şeklde stfasını
stemştr.
1925 yılının öğretmenler toplantısı öğretmenler
odasında tam kadro le toplanmıştır. Okul
müdürü öğretmenler kuruluna şu açıklamayı
yapar: “Muhterem hocamız Salh Efend’ye
ğney koyan ğnec sınıfın tamamen hracına
karar verdk. Çünkü faln ele vermyorlar…”
Dspln kurulunun ble öğrenclere traf
ettrmedğ bu olayın sonunda, sınıftak 41
öğrenc İstanbul Erkek Lsesnden Bursa
Lsesne sürgüne gönderlmştr. Aradan yıllar
geçnce Salh Hoca’ya ğney koyan kşnn başka
sınıftan br öğrenc olduğu anlaşılsa da ş şten
geçmştr. Çünkü “İğnecler” lseden çoktan
mezun olmuşlardır…
Hayata karşı bu kadar nahf, duyarlı olan Sat
Fak’ Bursa Erkek Lsesndek büstünde yazan
yazıyla analım: 

“Br nsanı sevmekle başlar her

şey. Edeb eserler nsanı yen ve

mesut, başka, y ve güzel br

dünyaya götürmeye, kurmaya

yardım etmyorsa neye yarar?”

228 Sait Efendi-

arkadaşları

arasındaki

lakabıyla H2O,

yani sulu Sait-

ve bir garip

hikâye: 

İğneci olayı
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sevgi*
D E N İ Z  G Ü N  E R A S L A N -  9 / C

İnsanın öneml duygusu sevg,
O olmasa olur mu hç  güven,
Rahat hssettrr hep kendsn ,
İnsan büyümezd olmasa kalb .

"Denz" ster göstermek sevgsn ,
Öncelkldr en sevdğ  kş ,
Hç kmse sevemez ale  gb ,
İnsanı nsan yapan duygu sevg .

* 1 1 ' l   h e c e  ö l ç ü s ü y l e  y a z ı l m ı ş t ı r .

Şiir
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Yıllanmış anılardan sonra bakıyorum 
Acaba tekrar o günlere döndük mü diye 
Kollarımı o küçük çocuğa açıyorum
Korkmasın daha, birine güvenebilsin diye 

Gözlerinin içi parlıyor sanki baktıkça 
Korkularından köşe bucak kaçarken 
Yere düştükçe yakan yaşlarını siliyorum
Ayağını bastığı her yer canını yakmasın diye

Yorgun bakan gözlerini izliyorum 
Gözlerime denk geldiğinde yalnız olmadığını bilsin diye 
Kalbimi o küçük çocuğa açıyorum 
Büyüdükçe affedebilsin diye

Olacağız; 
Belki de Olduk

 
Şiirler-9 

Yakan Yaşlar
 

*
AN
KA

Şiir
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sudoku

İy�
tat�ller!

Sudokunun
çözümünü ilk

gönderen kişiye
kitap hediye

ediyoruz. Bunun
için yapmanız

gereken
çözdüğünüz
sudokunun

fotografını
tedebiyat@

tedizmir.k12.tr
adresine

göndermeniz. İlk
gönderen siz

olmak için acele
edin! (Çözümü

olmadan
gönderilen
elektronik
mektuplar

dikkate
alınmayacaktır.)

Geçen
sayının
çözümü:

10. sayının çözümünü doğru ulaştıran
öğrenc�m�z Kardelen Özkan oldu.

Kend�s�ne �y� okumalar d�ler�z.


