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Dede Korkut Eğ�t�m Fakültes�
öğrenc�ler� tarafından

hazırlanan Genç Eğ�tmenler
Derg�s� genç yazar g�r�ş�m� �ç�n
öneml� b�r adımdır. Zamana not

düşmen�n en �y� yolu yazılı
eserler bırakmaktır. Fakültem�z
öğrenc�ler� bu derg� �le sadece

duygu ve düşünceler�n�
aktarmamış, aynı zamanda

tar�he not düşmüştür. Açıkçası
gelecek �ç�n bu gün atılan not

bana göre şudur:  
-Aydınlık yarınlar İç�n

çalışacağız ve üreteceğ�z. 
-Çocuklara �y� b�r öğretmen

olacağız. 
-Gelecek nes�llere v�cdanlı, ad�l
ve dürüst b�reyler yet�şt�receğ�z.

Bu anlamlı notlar �ç�n 
genç yazar ve geleceğ�n

öğretmenler�ne teşekkür eder�m.  
Sevg� ve saygılarımla...

Fakültem�z�n çok kıymetl�
öğrenc�ler�n�n uzun süred�r
emek verd�kler�, Fakültem�z

tar�h�n�n �lk öğrenc� derg�s�n�
çıkarmanın haklı gururunu

yaşamaktayız. Öğrenc�l�ğ�n
sadece ders ve sınavdan

�baret olmadığını b�ze �spat
eden Genç Eğ�tmenler

Topluluğunun her b�r üyes�n�,
gösterd�ğ� çaba ve emekler

�ç�n gönülden tebr�k ed�yorum.
Bu derg�, öğrenc�ler�m�ze

güven�r ve onlara sorumluluk
ver�rsek neler olab�leceğ�n�

gösterd�. Ben �nandım, s�z de
bu gençlere �nanın! Sorumluluk

verd�ğ�m�zde çok güzel �şler
çıkarab�l�yorlar. Yazarlık ve
derg�c�l�k yaşamına erken

başlayan tüm öğrenc�ler�me
başarılar d�l�yor, derg�m�z�n

okuru bol; yolu uzun b�r yayın
sürec�ne sah�p olmasını

temenn� ed�yorum.
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Genç Eğitmenler

Topluluğu

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Barutcu

Genel Yayın Koordinatörü

Yazmak ş�fadır, d�yen
 tüm öğrenc�ler�m�z� b�r araya

topladığımız bu çalışmada
emeğ� geçen ve mot�vasyonunu

h�ç kaybetmeyenlere
şükranlarımı sunarak başlamak

�ster�m. Kafkas Ün�vers�tes� 
Dede Korkut Eğ�t�m Fakültes�
Genç Eğ�tmenler Topluluğu

üyeler�, kend�ler�nden 
 sonrak�lere umut ve �lham olmak,

bıkmadan çaba sarf etmek ve 
ne olursa olsun hayaller�n�n
peş�nden sağlam adımlarla

devam etmek �ç�n yola çıktılar.
El�m�zdek� bu yen�  başlangıç,

olmazların olduğunu,
güvend�ğ�m�z ve beklent�m�z�

yükseltt�ğ�m�zde öğrenc�ler�m�z�n
kucak dolusu f�k�r ve hayal

gücüyle b�zler� karşılayacağını
gösterd�. Daha �y�ler� �ç�n �lk

adımı atmak her da�m unutulmaz
olacak. Sevg� ve umutla…



KENDİ EĞİTİM YAŞANTINIZIDA GÖZ ÖNÜNE ALDIĞINIZDA GÜNÜMÜZDE VERİLEN EĞİTİMDEKİ

 DEĞİŞİMLER SİZCE NELERDİR?

Prof.Dr.Murat Taşdan
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Eğitimde 
Dijitalleşme

 

   Bunu hep konuşuyoruz. Dünya hep değişiyor. Bu bir gerçek ama daha büyük bir gerçek şu ki
dünya 2020’de başlayan pandemi dönemiyle beraber her zamanki değişim ve dönüşümün daha
farklı bir boyutuna girdi. Değişim dönüşüm insanın doğasında, yaşamın doğasında var ve hep
olacak ama pandemi dönemiyle birlikte adım attığımız bu süreç diğerlerinden çok daha hızlı çok
daha farklı olacak. Çünkü teknolojik aletlerde hiç bu kadar büyük bir değişim olmamıştı. Evet,
sanayi devrimi oldu (endüstri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0) ama bu bambaşka bir değişim! Bizim eğitim
öğretim yıllarımızda yani 1990’lı yıllar lisans dönemlerime, 1980’lerdeki ortaokul yıllarıma gittiğimde
eğitim ortamını düzenleyen her şey baştan ayağa değişti. Yani bizim zamanımızda son derece katı,
öğretmen merkezli, konu merkezli bir eğitim hâkimdi. Bugüne göre belki değerler anlamında artıları
olan bir eğitim vardı. Her dönemin kendi içinde bazı üstünlükleri ve sınırlılıkları mevcuttur. Bugün
geldiğimiz dönemde kuşak farklılıkları var. Teknolojik anlamda çok daha ileri, bu kesin. Bizim
zamanımızda teknolojiyi kısmen lisede ve üniversitede tanıma imkânımız oldu. Ama şimdiki
çocuklar tabletle doğuyor. Ben böyle ifade ediyorum. Doğar doğmaz tablet, akıllı telefonlarla
yaşamına başlıyor aslında.

     İlk bilgisayarı bulan kişiye 1940’lı yıllarda soruyorlar ‘Bilgisayarı ne kadar küçültebiliriz?’ diye.
1-1,5 tondan bahsediyor. Bugün mikroçiplerden, geldiğimiz teknolojide giyilebilir nesnelerden
bahsediyoruz.

      Dün okuduğum bir bilgiyi sizinle paylaşmak isterim. Öğrencinin değerleri, öğrencinin geleceğine
yönelik bakış açısı üzerine…Çin’de bir öğrenciye donanımlı bir giysi giydiriliyor. Bu giysi öğrencinin
beyninden gelen frekanslarla öğrencinin ileride hangi meslekte daha başarılı olacağını bulabiliyor.
Şimdi bizim zamanımızda okulda rehberlik öğretmeni dahi yoktu. Geldiğimiz noktada bu değişimin
okul, eğitim ve toplum üzerinde etkisi elbette olacaktır.
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DİJİTALLEŞEN DÜNYADA EĞİTİM NEREYE GİDİYOR?

   Dijitalleşmenin nereye gittiğini nereye evrileceğini herkes
merak ediyor. Ama ben dijitalleşmeye bütün toplumsal
olaylarda olduğu gibi mutlak iyi ya da mutlak kötü şeklinde
bakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Dijitalleşmenin eğitime,
öğrenme ortamlarına, öğrencilere, ailelere faydaları var.
Avantajlı yönleri var. Ama dijitalleşmenin hayatımıza getirdiği
birtakım zorluklar olacak. Bir kere insan faktörü dijitalleşmeyi
ikinci bir plana itmemeli, 

    insani bir dijitalleşme olmalı. Robotların yönettiği bir dijitalleşme değil, robotlara teslim olmuş bir insan
değil; robotları kullanan bir insan olursak dijitalleşme daha sağlıklı noktalara gelir. Aksi takdirde insan
yapay zekânın, robotların oyuncağı olur. Burada dikkatli olmak lazım. Bunun için bilinçli olmak lazım.
İllaki teknoloji üretmek zorunda değiliz. Ama teknolojinin nereye gideceğini, eğitimin bunu nasıl
etkileyeceğini bilmemiz gerekiyor. Teknoloji toplumu nasıl dönüştürecek? Buna özellikle eğitimciler ve
sosyal bilimciler olarak bizlerin kafa yorması lazım. Tabii ki biz dijital araçlar üretemeyiz, bunların teknik
boyutunu bilemeyiz. Bunlar mühendislik işi. Ama biz dijital araçların eğitimi ve toplumu nasıl
etkileyeceğini bilebiliriz. Bunun için bütün alanlarda olduğu gibi tıpta nasıl mühendisliğe dayalı bir tıp
eğitimi yapılıyorsa ilerleyen dönemlerde bizim gibi öğretmen yetiştiren kurumlarda da mühendisliğe
dayalı, mühendisliğin her alanda egemen olduğu bir dijitalleşme yaşayacağız. Ama tabii ki burada en
büyük korkumuz insan faktörünü ruhsal, psikolojik ve varoluşu bakımından makineler içinde kaybetmek
ya da insanı makineleştirmek. 

 BU DEĞİŞİMDEN EĞİTİM SİSTEMİNİN HER ALANINDA DA PAYDAŞ OLMUŞ, HEM ÖĞRENEN

HEM ÖĞRETEN BİR EĞİTİMCİ OLARAK ,ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN ÜZERİNDE NE YÖNDE BİR

ETKİ YAPACAĞINIZI DÜŞÜNÜYORSUNUZ? 

     Dijitalleşme, teknolojinin içinde doğan öğrenciler için farklı bir anlam ifade ediyor. Aslında dijitalleşme
öğrencilerden gelen bir talep olacak bizim için. Tablet kuşağının teknolojiyle büyüyen çocukları bunları
talep edecek. Bu kuşak dijital göçmenler olarak ifade ediliyor. Buradaki esas soru böyle bir ortamda
büyüyen dijital göçmenler dijital yerliler karşısında nasıl davranacak, öğretmenler rol ve sorumluluk
edinebilecekler mi? Bu süreç öğretmenlere yeni yeterlilikler, yeni sorumluluklar getirecek. Yani
öğretmenlerin bu süreçte geçmişten farklı olarak hem dijital teknolojiyi kullanma hem anlama ve en
önemlisi de dijital teknolojiyi sınıf ortamına taşıma becerisini geliştirmesi gerekir. Sınıf yönetimi, okul
yönetimi açısından dijitalleşme aslında iki şeye fazlaca etki ediyor: biri zaman diğeri ise mekân…
Dijitalleşme zamanı ve mekânı birbirinden koparıyor. Zamandan ve mekândan bağımsız bir eğitim
olanağı sunuyor. Peki, biz öğretmenler okul yönetirken, sınıf yönetirken eğitime bir bütün olarak
baktığımızda; eğitimin bütün paydaşları olarak bu süreç içerisinde değişen duruma karşı rol ve
sorumlulukların farkında mıyız? Öğretmen, eğitimi ve öğretimi geleneksel dört duvar bir sınıf diye
tasarlıyorsa çok yanılıyor. Bir de bunun yanında sanal sınıflar var. Harmanlanmış eğitim, harmanlanmış
öğrenme var. Ve bunların öğretmene getirmiş olduğu zaman yönetimi anlamında sınıf yönetimi
anlamında davranışları kontrol etme anlamında en önemlisi iletişim anlamında sorumluluklar var. Çok
yeni noktalara gidiyoruz. Öğretmen-öğrenci iletişimi, öğrencilerin kendi aralarındaki iletişimi ve en
önemlisi de ailelerin iletişimi. Ben şahsen sorunun aileler ve öğrenciler arasında olduğunu düşünüyorum.
Öğrenciler, bir şekilde bilinç düzeyiyle ailelerden daha çok okudukları için sürece uyum sağlamakta sorun
yaşamıyorlar. Fakat ailelerin çocuklarıyla aralarında ciddi bir fark oluşuyor ve dijital sürecinde dışında
kalıyorlar. Çünkü bilmedikleri, yeni oldukları bir durum bilgi düzeyleri de zayıfsa öğrenciyle aralarındaki
mesafe maalesef gittikçe açılıyor. Yani bu kuşak farkının ivmeyle daha da açılacağını görüyoruz.
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 DİJİTALLEŞMEYLE BİRLİKTE DÜNYANIN PEK ÇOK YERİ BU DURUMDAN ETKİLENDİ BİZ

TÜRKİYE OLARAK DİJİTALLEŞMENİN NERESİNDEYİZ İLERLEYEN DÖNEMDE BİZİ NELER

BEKLİYOR ?

     Türkiye, büyük oranda genç nüfusa sahip bir ülke. Bu durum eğitimi yönetmenin hem zor hem
de keyifli tarafı; yani Türkiye’deki öğrenci öğretmen sayısına bakarsanız Avrupa’nın pek çok
ülkesinin nüfusundan daha kalabalıktır. Genç bir nüfusa sahip olduğu için iyi kullanıldığında bu bir
avantaja dönüşür. Eğitimde ise bu dönüşüm sürecinde nereden dönüştüğünüze bağlı. Biz bir
değişim değil dönüştürülme süreci içerisindeyiz. Dönüştürülmeyi anlarsak ona göre evriliriz.
Türkiye olarak dijitalleşme sürecinde özgün ders içeriklerimizi özgün eğitim programlarımızı
üretebilirsek; Türkiye’ye has bir dijital dönüşüm gerçekleştirebilirsek bu süreçten kârlı çıkarız.
Türkiye’ye has derken dijital ders içeriklerini biz üretmeliyiz. Çocuklarımızın eline tableti verip
dünya vatandaşı oluyorsunuz diyerek kültüründen, değerlerinden, yerelden bağımsız tamamen
uluslararası ve tamamen küresel dünyaya teslim edersek dönüştüğümüzde iş işten geçmiş
olacaktır. Biz eğitimde pek çok fırsatı kaçırmış bir milletiz. Bu fırsatı kaçırmamalıyız. Bu dijital
dönüşüm trenini kaçırmamalıyız. Bunun için topyekûn sistemin; yani ders içeriklerinden tutunda
öğretmen yetiştirme sistemine, anne baba eğitimlerine kadar bir bütün olarak revize edilmeye
ihtiyacı var. Ama bilinçli olmamız lazım. Dijital dünya vatandaşlığının yanında dijital Türkiye
vatandaşlığı…

  ÖĞRENCİLERE NE GİBİ TAVSİYELER VERMEK İSTERSİNİZ ? HEM BİZ ÜNİVERSiTE

ÖĞRENCİLERİNE HEM DE YENİ GELEN NESİLE NE GİBİ TAVSİYELER VERMEK İStERSİNİZ?

   Dijitalleşmenin avantaj ve dezavantajları var. Öğrenciler içinde bu böyle... Farkında olursanız
çok yüksek avantajları var. Kars’ta okumak artık dezavantaj değil; yani zamandan,mekândan
bağımsız iletişimin kolaylaştığı bilişimin geliştiği toplumda, Kars’ta olmak eskisi kadar dezavantajlı
değil. Ama bu durum bunu anlayanlar için geçerli tabii ki. Dolayısıyla öğrencilerimiz için bu
süreçte en önemli şey zaman. Zamanlarını çok iyi kullanmalılar. Çünkü sosyal medya sosyal
ağlar o kadar uğraşacak ve zaman geçirecek platformlar ki bunun içinde kaybolabilirsiniz. Dijitalin
içinde kaybolmamak için sabit bir noktanızın olması lazım; yani sizin kişiliğiniz, benlik saygınız,
nerde olmak istediğiniz ve kendinizi nereye konumlandırdığınız. Dolayısıyla öğrenci
arkadaşlarımızın öncelikle “Ben kimim? Ne iş yapıyorum? Neredeyim?” sorularının cevaplarıyla
kendilerini bir merkeze konumlandırmaları lazım. Ardından bulundukları noktadan dijital araçlara
geçiş yapmalılar. 
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     Ben yeni kuşağın çok daha zeki, çalışkan ve üretken olduğunu düşünüyorum. Ama belirsizlik sizi
biraz yoruyor. O yüzden amaçları daha net ve ne istediğini bilen girişimci gençler çok daha başarılı
olacaklar. Girişimcilik bu çağın en önemli özelliği. Yenilikçilik, yaratıcılık, inovasyon bunlar bu çağın
en temel becerileri. Bunun için okul, sınıf, fakülte artık size yetmez. Bunların dışında gelişiminiz için
ne yapıyorsunuz? Dil bilmek çok önemli... Kendinizi geliştirecek faydalı şeyler okuyun, dünyadan
bağımsız olmayın. Biz bu dünyanın parçasıyız. Bizim dışımızda bir dünya var ve bu dünyada hızlı bir
değişim dönüşüm var. Bu değişimi nasıl anlarım ve kendimi nasıl geliştiririm gibi dünyanın her
yerinde iş yapabileceği becerilere sahip olması lazım. Tabii ki bu toprakların çocuğu olduğunuzu
unutmamak şartıyla. Bu ülkenin, bu toplumun bir ferdi olduğunuzu unutmayın. Kafanız başka yerlere
gidebilir ama ayaklarınız hep bu ülkede olmalı. Rahatın peşinde koşmayın arkadaşlar. Konfor
alanınızdan çıkın. Cevher işlenirse mücevhere dönüşür. Bir kere öğrenci arkadaşlarımız kendilerine
inanmalı ve güvenmeliler. Ülkemize kendilerine karşı bir güvensizlik duydukları düşünüyorum. Aksine
kendilerine güvenmeleri gerekir. Biz çok akıllı insanlarız toplum olarak. Güzel şeylerde yapabiliriz.
Dünyanın diğer toplumlarından bir eksiğimiz yok. Biz kendimize inanırsak çok güzel şeyler
yapabiliriz. Gecenin en karanlık vakti sabaha en yakın olan vaktidir. Daha umut dolu olmalıyız. Ve
kimsenin adamı olmayın kendiniz olun, kendiniz gibi yetişin. Bu yolda sadece kendinizi geliştirmeye
bakın okuyun, eleştirin ama usulünce… Farklı düşünen, sorgulayan değişime açık etrafını gören ama
en temelde insani vasıflarını koruyan kendine benzemeyenleri eleştirmeyen eğitimci kimliğinizi
unutmayın. Bizim mesleğimiz bu. Biz iyinin doğrunun peşinde olmalıyız ve yılmadan savaşmalıyız.

    Dijital sürecin yanı sıra insan sağlığı da çok önemli. Hem ruh sağlığımız
hem beden sağlığımız çok önemli. Evet, öğrencilerimizin geleceğe ilişkin
beklentileri var hayalleri var eğitimi var. Biz bunun için yetiştiriliyoruz ama
bu süreçte sağlıklı bireylere ihtiyacımız var. Bu dijital süreçte ruhsal sağlığı
yerinde olan gençlere ihtiyacımız var. Eğer bu süreçte ruhumuzu tamamen
teknolojiye teslim edersek yine hata yaparız. Dolayısıyla öğrencilerin bilinçli
teknoloji kullanımına yönelmesi ve mutlaka bedensel sağlığa dikkat etmesi
gerekiyor. Bizim öncelikle sağlıklı bir topluma ihtiyacımız var.

D E D E  K O R K U T  E Ğ İ T İ M  F A K Ü L T E S İ  Y O U T U B E

K a r e  k o d u

o k u t a r a k

r ö p a r t a j ı

i z l e y e b i l i r s i n i z .
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 Beyza Özen, Semanur  BasakcıKamera:



Lütfi Avcı
Türkçe ABD

Gonca Gül lere  Bülbül  Konar  Mı?
 

Kalkar koşarsın bilinmez aşka,
 

Yârene varmak sükût.
 

Düşmüşsün bedevi gibi yollara,
 

Be yüreğim, sevginin adı sükût…
 
 

Aman derim, aman bilmezsin,
 

 Haydut musun, atarsın nara!
 

İçindeki koru dillendirme, dönmez ateşin bir deryaya.
 

Ah be gönlüm!
 

Düşmüşsün gene bir feryada,
 

Adı aşk bunun, az sükût…
 
 

Cahil misin, yoksa abdal mı?
 

Kime kendin vermişsin, aşk alınmaz mı?
 

Ne hal bilmez bir mahlûkatsın, sesin kısılmaz mı?
 

Ah be yüreğim!
 

Gonca güllere bülbül, konar mı?
 
 

Münferit misin kesilen başıma!
 

Âşık mısın, bakmazsın gözyaşıma.
 

Sevda mısın, düşürme el âlemin ağzına.
 

Ah be yüreğim!
 

Sen halen âşık mısın?
 
 

Döndüm bak, eyledin beni bir berduş.
 

Ne badem kaldı ne içer sarhoş.
 

Sen halimi görmez misin; çıkmaz sesim, içim onsuz boş!
 

Ah be gönlüm! 
 

Gitti, duymaz seni, koş elini tut,
 

Ya da öldüm ben, az bir sükût…
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SUSUZ
ÖĞRETMEN

OKULUNDAN
MEZUN OLMUŞ

BİR ÖĞRETMENİN 
HATIRALARI

Haşim UlumanHaşim Uluman

R ö p o r t a j

Miraç Mirkan Gültekin
Türkçe ABD -4
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   Ben 1947 yılında Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Kayalık
köyünde doğan Haşim ULUMAN. 1956-1957 eğitim
öğretim yılında köyümüzün ilkokuluna başladım. Bir eğitim
öğretim döneminde iki sınıf atladım ve ilkokulu 4 yılda
tamamladım. Buradan mezun olduktan sonra 1961-1962
eğitim öğretim yılında Susuz Kazım Karabekir Öğretmen
Lisesi’ne başladım ve buradan da 1967-1968 eğitim
öğretim yılında okul üçüncüsü olarak mezun oldum. Daha
sonra sınavlara girerek yüksekokulu kazandım ve buradan
da mezun olduktan sonra öğretmenliğe başladım.

Öğretmen okuluna g�r�ş sürec�n�zden
bahseder m�s�n�z?

   Öğretmen okuluna girebilmek için girdiğim ilk sınavda
başarısız oldum. Kazanamayınca İstanbul’a para
kazanmak için çalışmaya gittim. Bir akşam eve dönerken
üniversite talebeleri ile karşılaştım. Bu sırada iki kız
öğrenci ile yanlışlıkla çarpıştım. Bunun üzerine bana
saygısızca davrandılar. Bu da bana ağır gelince ne olursa
olsun benim de okumam gerekiyor, diyerek memleketime
geri döndüm. İlkokul öğretmenimiz köyde sınav kursu
açmıştı. Ben de bu kursa kardeşimle birlikte katıldım.
Sınava girdik. Sınav sonuçları açıklandı ve sözlü sınava
katılmaya hak kazandım. Sözlü sınavı da geçtikten sonra
öğretmen okuluna başladım.

Okulda var olan ders dışı faal�yetler
nelerd�r?

     Futbol, voleybol, basketbol, güreş gibi faaliyetleri olurdu
okulumuzun ve ben de bu faaliyetlerin içinde yer alırdım. 

Öğrenc�l�k hayatınız nasıl geç�yordu?
 
 

    75 yaşındayım ve bugüne kadar öğretmen okulunda
geçen yıllarımı asla unutamadım. Parlak bir öğrencilik
hayatım vardı. Okul sinemasını çalıştırıyordum. Sinemayı
çalıştırırken gelen parayı okulun banka hesabına
yatırıyordum. Bir gün okulun sinema salonuna sinemaskop
mercek alınacaktı ancak bunun için okulun yeterli parası
yoktu. Ben de sinemayı çalıştırırken gelen parayı banka
hesabından çekerek okul müdürümüz olan Hakim
Korkmaz’a verdim. O da bu parayı nereden bulduğumu
sordu. Ben de sinemanın parası olduğunu söyledim ve
hocamızın o anda gözleri dolmuştu.

Güreşle ilgileniyordum. Artvin’de yapılan Türkiye Geneli
Liselerarası Güreş Turnuvası’nda ikinci oldum. Bunların
dışında kayak antrenörlüğü yapıyordum.

Öğretmenlerimle aram çok iyiydi. Onlarla birlikte gezerdim.
Ama okul içerisinde, yanlarında hep önüm ilikli bir şekilde
dururdum.

   Sosyoloji, eğitim sosyolojisi, psikoloji, cebir, geometri,
resim, edebiyat, pedagoji gibi derslerimiz vardı. Ders
dışında okulda verilen bir kursta hem insanlara hem de
hayvanlara iğne yapabilmek için eğitim aldım. En
sevdiğim ders pedagojiydi. 

Okulda görmüş olduğunuz derslerle �lg�l�
b�lg� ver�r m�s�n�z?

 Kend�n�z� tanıtır mısınız?

Şu an mesleğ�ne devam eden
öğretmenlere neler tavs�ye eders�n�z?

    Öğretmenlik gerçekten kutsal bir meslektir. Öğretmenler
bu memleketin temel taşıdır. Öğretmenin hammaddesi
insanoğludur. Vatandaş getirir sana çocuğunu teslim eder.
Öğretmenler mesleklerinin kadrini kıymetini bilecek. Ben
bütün öğretmen arkadaşlarıma derdim ki, köyün gençleri
yerine yaşlıları ile ilişki kurun. Çünkü gençler size gelecek
hayallerinden bahseder ama köyün yaşlıları size
tecrübelerini aktarır, size bu tecrübeler yol gösterir.
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Bırakma

Geride

Kimseyi 
Raziye Kılıçelli

PDR-4

BM 
(Motto) 'Sürdürebilir Kalkınma amaçları dünyamızın

temel problemlerini tematik olarak ortaya
koyan bir yol haritası çizen yapılacakların

listesi.'
 

     Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Raporu’nun
birincisi 2000 yılında Birleşmiş Milletler tarafından
8 madde olarak yayımlandı. 2015 yılında ise
güncellendi. Ve daha nitelikli bir hale getirildi. Bu
rapor 2015 yılından 2030'un sonuna kadar yerine
getirilmesi hedeflenen 17 maddeden oluşuyor.
Antroposen çağında (insan çağı) olduğumuz için
sürdürülebilir kalkınmaya en çok ihtiyaç duyulan
dönem bu dönemdir.

KÜRESEL AMAÇLAR...
 
      Küresel amaçlar tablosuna baktığımızda

çözülmeyi bekleyen birçok hedef olduğunu
görüyoruz. Biraz daha dikkatli baktığımızda önce
temel ihtiyaçların olduğunu (açlık, yoksulluk, sağlık
vb.) sonrasında iş temelli biraz daha özel
ihtiyaçlara (eğitim, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı
vb.) geçtiğini görüyoruz. Yani aslında hiyerarşik bir
sıralama olduğunu anlıyoruz.

    Bir psikolojik danışman gözüyle incelediğimde  bu
sıralama bana Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini
anımsattı. Kendisi de sosyal bir psikolog olan
Maslow, bireyin önce temel ihtiyaçlarını karşılamak
isteyeceğini; karşılanmadığı takdirde daha yüksek
ihtiyaçlarını göz ardı edebileceğini söyler. Kendi
içinde hiyerarşik bir düzeni olan bu maddeler aynı
zamanda öyle maddeler ki, bir madde ile 17
maddeye değinirsiniz. Hepsi birbiriyle ilişkilidir.
Neresinden tutarsanız tutun diğer 16'sı peşinizden
sürüklenip gelir. Bu maddelerin en önemli ortak
noktası: Eşitsizlik. Bu eşitsizliklere maruz kalan
milyonlar, milyarlar var. En temelde temiz suya bile
erişemeyen milyonlarca insan var. Kaynak mı yok,
yoksa dağıtımda mı bir sıkıntı var diye baktığımızda;
bir kesim inanılmaz su tüketirken, bir kesimin suya
erişimi yok. Bir taraftan milyarlarca insan aşırı
kiloluyken bir kesim açlıkla mücadele ediyor ve hâl
böyleyken gıdaların çoğu çöpe gidiyor..
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 Yine diğer bir eşitsizlik olan iklim değişikliğine
baktığımızda, iklim krizini gelişmiş ülkeler yaratırken;
bunun acısını hayvanlar, doğa; yani iklim krizine sebep
olmayanlar ve gelişmemiş ülkeler çekiyor. Bu konu,
modern ekonominin, modern alışkanlıkların getirmiş
olduğu bir sonuçtur. Bugün gelişmiş ülkelerde yaşam
standartlarının getirisi dünyadaki en yoksul, gelişmemiş
kesimin üzerinde ciddi problemlere sebep oluyor. Krizi,
ihtiyaçlardan çok istekler oluşturmuş oluyor. 

   Bizler kendimizden sorumlu olduğumuz gibi iyileşmesi
gereken tüm noktalardan da sorumluyuz. Örnek
verecek olursak; bir fabrika öncelikle ürettiğinden
sorumludur. Bundan sorumlu olduğu kadar o
hammaddenin hangi koşullarda üretildiğinden, ham
maddenin nereden geldiğinden, nasıl alındığından da
sorumludur. Bunun yanı sıra insanların çalışma
koşulları, hak ettiklerinin karşılığını alıp
alamadıklarından da sorumludur. Yani iklim değişikliği
sadece çevresel bir sorun değil, ciddi anlamda sosyal
ve güvenlik ile ilgili de bir sorundur. Özetle iklim krizi
tüm eşitsizliklerin üstünde ciddi bir çarpan etkisi
yaratıyor.

NİTELİKLİ EĞİTİM...
 
 

   Eğitim, eşitsizlikleri ciddi ölçüde dengeleyen bir
boyuttur. Yoksul bir aileden gelip eğitimle dengesizliği
kırmak mümkündür. Günümüzde ise halen okula
gitmeyen birçok öğrenci var veya eğitimini
tamamlayamamış birçok öğrenci var. Uzaktan eğitim
sürecinde de dijital uçurum sebebiyle eğitimden
mahrum kalan pek çok çocuk oldu. Tüm bu sorunları
düşündüğümüzde çocukları yeni bir dünya bekliyor
olacak.

DEĞİŞİMİ NASIL TETİKLEYEBİLİRİZ?

 Bireylerin gücü, bir şeyleri değiştirebilme isteği ve
içinde bulunduğu ortamı bulduğu gibi değil de daha
sonraki nesilleri düşünerek, olması gerektiği gibi
bırakmaya çalışması değişimin öncüsü olmuştur.
Öncelikle kişi bu gücü içinde hissetmelidir. Bu gücü
içinde hissedenler bir araya gelerek “Ne yapabiliriz?”
çemberi etrafında toplanıp sivil inisiyatifler almalıdırlar.
Yani çözüm; soruna karşı bir şeyleri daha farklı yapmak
isteyen insanların bir araya gelerek sorumluluk
almasıyla başlar.

   Bir sosyal inovasyon projesinin en önemli maddesi
sorunun ne olduğunu anlayabilmektir. Peki, bu sorunu
nasıl anlarız? Kişiler, sorunu yaşayan kesimle bir araya
gelmeli ve bizzat onlardan dinlemelidirler. Aksi takdirde
toplantı salonlarında, masa başında çalışarak
anlamamız imkânsızdır. İlk adım daima sahaya
inebilmek olmalıdır.

Bir sorunla nasıl baş ediyorlar, neye ihtiyaçları var,
riskleri neler, hangi kaynaklar gerekiyor?” gibi
sorunların gerçek sahiplerinden alınan bu bilgiler birer
inci niteliğindedir. Bu sorulara cevap bulunabilmeli ve
bu bilgiler doğrultusunda hareket edinilmelidir.

“ Kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi
sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim
fırsatlarını teşvik etmek.” 

  Kısacası şu anda mevcut olmayan işlerle
uğraşacaklar. Bu nedenle yapay zekâ için teknolojik
eşitsizliklerle başa çıkabilecek, analitik düşünebilen,
kritik yapabilen, okuduğunu anlayabilen, yüksek
yetkinliklere sahip insanlar yetiştirmek çok
önemli...Bunun için nitelikli, iyi bir eğitime dünya
çocuklarının ihtiyacı var.
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"Geleceği 
Dert Edinirsen,

Gelecekte 
Yer Edinirsin."

 
 

Sorunlar bitmiş değil ve bu sorunlar masa
başında çözümlenecek problemlerden
oluşmamaktadır. Belki de bazı konularda
2030 yılına kadar çok geç kalmış
olacağız...yazımı bir konferanstan
duyduğum bir cümleyle sonlandırmak
istiyorum. Halen yapacağımız bir çok iş
varken, geleceğimiz risk altındayken;
bireysel olarak ‘gelecekte ben ne
olacağım, nerede olacağım?’ diye
düşünmek yerine, hepimizin geleceğini
dert edinirsen, emin ol zaten gelecekte yer
edinirsin. Çünkü bunlar sadece bir kesime
ait sorunlar değil. Ve geleceğin bu
sorunlarla başa çıkabilecek bireylere
ihtiyacı var.

Hadi! Seni sahada bekleyen milyonlar
var... Sen varsan değişim var. Değişimin
bir öncüsü de sen ol...
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gelecek  seni bekliyor....
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Hayallerimin metruk evini gözlüyorum. 

Akıtan damı, gıcırdayan kapısı,

Camı kırık, eskimiş penceresi...

Yolunu ince belli dikenler kapatmış, 

Gidilmeye gidilmeye unutulmuş yolu.

Ben mi kurdum bu evi? 

Damını akıtan, kapısını gıcırdatan ben miyim? 

Ben mi kırdım camını, ektim dikenini? 

Gitmeye gitmeye ben mi unuttum yolunu? 

Boyası çürümüş, duvarları çökmüş. 

Ağaçları kurumuş bahçesinin, 

Gri yapraklar örtmüş çimenlerini... 

Suyu kesilmiş çeşmesinin. 

Neşesini kaybetmiş bu ev. 

Umudunu kaybetmiş bu ev... 

Ben mi boyadım duvarlarını, 

Ben mi yeşerttim bahçesini? 

Bu ağaçları kurutan ben miyim? 

Suyunu kesen, neşesini kaybeden...

Ayser İpek
Türkçe ABD -4
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    Sürprizlerle dolu bir kitap. Yaşam şartlarımız ne
olursa olsun hayat bize ne sunarsa sunsun daima
savaşmalı ve hayatın hiçbir zaman fırsat kapılarını
tamamen kapatmayacağını unutmamalıyız. Ne de
olsa her karanlık gecenin sabahı aydınlık, her
derdin sonu dermandır. Hayatımız kime, neye
bağlı olursa olsun ya da bize göre hayat ne olursa
olsun daima yaşamaya değerdir. Unutmayın ki her
gün yeni bir macera, yeni bir savaş ve kaybetsek
dahi öğrendiklerimizle bir zaferdir.

     Hayat nedir? Pek sorgulamayız bu kelimeyi. Kimi
zaman bir evin bahçesinden bahsederken kullanırız kimi
zaman da “Bu benim hayatım.” gibi kimsenin bize
karışmasını istemediğimizi belirten cümleler kullanırız.
Bir bahçeden bahsederken eve bağlı bir alandan söz
ediyoruz. İkinci kullanımda ise kendimize bağlı, bize ait
olan bir olgudan bahsediyoruz. Yani 'hayat' kelimesi
daima bir şeylere mi bağlıdır? Bence evet. Hayatın bir
diğer adı da 'Yaşam' değil midir? Yaşamamız en
temelde neye bağlıdır? Nefes almaya. 

      Doğumdan başlayalım. Sizin dünyaya gelmeniz en
başta neyle olur? Anne babanızın bir çocuk istemesiyle
ya da çocuk isteyip istemediklerini düşünmeden birlikte
olmasıyla. Siz annenizin karnındayken doğup
doğmamanız neye bağlıdır? Annenizin sizi kürtajla
aldırıp aldırmamasına bağlıdır. Doğumda ölmemeniz de
sizi anne karnından çıkartan doktora, ebeye bağlıdır. 

      Hayata gelmemizin başı bile hep bir şeylere bağlı.
Bu yüzden Hayat kelimesini her şeyden bağımsız bir
kelime olarak kullanamayız, daima bir şeylere bağlıdır.
Hayat kim için var? Hayat kelimesinin sözlükteki anlamı
canlı, sağ olma durumudur. Buradan yola çıkarak
diyebiliriz ki nefes alan, sağ olan her varlığın bir hayatı
vardır. Bunu çoğunluk kabul eder belki ama benim
hayat kelimesinin sözlük anlamının dışına çıkan bir
düşüncem var. Biz canlıların nasıl bir yaşam süresi,
hayatta kalacağı bir zaman varsa cansız nesnelerin,
objelerin de hayatta kalacağı bir süre var bana göre. Bir
örnekle açıklayacak olursam bir pet şişeyi düşünelim
doğada 400 yıla yakın bir süre kalabiliyor. 400 yıl
dolunca ne oluyor? Biz insanlar gibi yok oluyor.Biz nasıl
bir trafik kazasında ölebiliyorsak bir vazo da elimizin
çarpmasıyla parçalara ayrılabilir, bir nevi ölebilir. Trafik
kazasında bizim ölümümüze karşıdan gelen bir araç
sebep olurken vazonun ölümüne de karşıdan gelen bir
insan sebep olmuyor mu? 

    Evet, onlar nefes alamaz, konuşamaz ama
onların da hayatta kalma süreleri var ve bence bu
yüzden onlar için de bir hayat var. Biz kalbimiz
durunca ölüyorsak onlar da kırılınca ölüyorlar
neticede. Bu yüzden bana göre hayat, canlı olsun
ya da olmasın her şey için var ve gerek kırk yıl
sonra gerek bin yıl sonra ama her türlü bu hayat
bir gün son buluyor.

   Peki, insan için hayat nedir? İnsan için hayat,
yaşam alanıdır. Nefes aldığı, yaşadığı, dünya
sınavından geçtiği yerdir. İnsana bazen
mükemmel fırsatlar sunan bazen yaşamını
mahvettiğini düşündüren olaylar yaşatan bir
olgudur. İnsana göre hayat şüphe dolu bir roman
gibidir. Neler olacağına dair kesin yargılara sahip
olmasa da sayfaları çevirmeye devam eder.
Bazen o romanın sonu mutlu sonla biter bazen
hüsranla ama insan yine de denemeye değer
bulup sayfaları çevirmekten vazgeçmez. İşte
insan için hayat budur.

Sevim Nazar Çalışan
OKul Öncesi öğr. (2)
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DÜŞ
Yine düşünüyordu. Acaba diyordu, sıradan şeyler

üzerine yazılamaz mı? İnsanların sıradan diye

nitelediği şeyler üzerine... Farklı diye nitelendirdikleri

üzerine yazınca burun kıvıranlar, ama diyenler;

diğerlerini de sıradan olarak ulamlaştırıyorlar.

Düşüncelerimizi, düşündüklerimizi sıradanlar ve

farklılar arasında pinpon topu yapabilecek hakka

sahip olmalarını gerektirecek derecede yetkin

olduklarını düşünerek. Henüz dinmiş yağmurun

kokusu, toprağa karışarak benliğine ulaşıyordu, o bu

düşünceleri kafasında sektirirken. Duyumsadığı

kokunun çekiciliğiyle dudakları geriye doğru kıvrıldı.

Şimdi artık toprak kokulu yağmur damlasında keşfe

çıkmıştı. Tam, yağmur damlasından şehrin hayali

sokağının başına varıyordu ki keşfedişinden

uyanmasına neden olan korna sesini duydu.

Arabalar, keşfe çıktığı yağmur damlasından şehri

ezmeye geliyordu. Birden nerede olduğunun ve

kırmızı ışığı fark etmeden nasıl yola atladığının

ayırdına vardı. Son anda kaldırıma geri dönebilmişti.

Yüksek muhtemel bir kazadan şans eseri kurtulmuş

olmasının verdiği rahatlama ve yağmur şehrindeki

sokak başlarında bulunan yaşantıları kaçırmış

olmasının verdiği mutsuzluk içinde yoluna devam

etti. Yine geriye doğru kıvrılan dudakları

arasından.‘Ah!’ diyordu! ‘Şu zamansız gelen

düşünsel macera sevdası.’ 

Bahar Özcan
PDR-4 
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Ne dehşet bir mucizeydi senin gözlerini tanımak
Mavi gözlerinde yıllardır ceset gibi yaşayan varlığımı bulmak

Bir ilkbahar çiçeği gibi açılmak
Kurumayan bir çeşme gibi şırıl şırıl akmak

Ne dehşet bir yürüyüştü sana ağır aksak koşmak
Koşarken yaşama yeniden tutunmak

Yolunun tozunda lavanta kokusunu almak
Bütün hastalıkları bir kenara atmak

Ne dehşet bir suskunluktu yüzünü tanımak
Gamzendeki bahçeye salıncak kurmak

Bir çocuk neşesiyle sallanıp acıları unutmak
Ne dehşet bir umuttu senin saçlarına şahit olmak

Ve saçlarının dalına sonsuza dek heyecanla tutunmak
Sahi sevgi neydi?

Saçının ve alnının birleştiği o kutsal çizgi miydi?
Yoksa iki kapılı bir hanın secdesi miydi?

İnanır mısın?
Dilimde ne çok mucize biriktiriyorum sana.

Kim bilir ‘seni seviyorum’ demek ne kadar imanlı bir iş.
Sözcüklerin kulakları öpmesi kim bilir ne kutsal bir gülüş.

Gülüşüne denk geldiğimden beri bir mülteciyim
Gözlerine yoksul orta halli bir deliyim

Göğsümün kafesine batan saçlarına uzanan bir yetim eliyim
Damla damla şiir kokan terinin bir seliyim

Sen...
Modern çağda Arif’in unutulmuş şiiri gibisin gözbebeklerimin sofrasında.

Lilith’le başlayan kadının ıstırabı gibi tomurcuk açıyorsun yüzümün baharında.
Sahiden ne mucizevi bir şey...

Bunca sancı içerisinde sana güller biriktirmek
Bunca ölüm içerisinde sana dirilmek

Yaşamaya inanmak
Bir umuda tutunmak.

Bunca yıkım içerisinde sana dair güzelliklere inanmak…
Ah! Keşke şair olsam.

Saçlarına örgü örgü şiir dizsem
Uzasa ömrüm, mecnun olsam

Gazel gazel sana kafiyelensem
Alnına uzun uzun hikâye yazsam
Destana dönsem, Lokman olsam

Kokunun izinde bâki kalsam.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sen Bir  Muc izes in

Elvan  Adıyaman
Sosyal Bilgiler ABD-2
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Kend�m

“İnsanların düşündüklerini değiştirmeye çalışmak
uğruna boş yere enerji harcamayın, işinizi yapın ve
başkaları yaptığınız işi beğenmese dâhi asla
umursamayın.”  (Tina Fey)

Çoğumuz böyle değil miyiz?
 
    Bir adım atarken, bir yola girerken, bir karar

verirken, en basitinden bir yorum yaparken bile
kendi düşüncelerimizden yola çıkmak yerine
çevremizdekiler ne düşünür, ne tepki verir ikilemine
düşmez miyiz? 

   Neden böyleyiz, hiç kendinizi sorguladınız mı?
Neden sürekli başkalarının fikirlerini önemsiyoruz?
Neden dışarıdan gelebilecek tepkilerden bu derece
çekiniyoruz? Neden farkında olmadan dışarısı bizi
yönetip yönlendiriyor? 

   Kişinin, başkalarının onun hakkında ne
düşündüğünü önemsemesi, kendini bu görüşlere
göre değerlendirmesi onu olumsuz yönde etkiler.
Kişi, başkalarını etkilemeye çalışmaktansa kendine
odaklanmalıdır. Herkesi memnun edemeyeceğini
bilmelidir. 

   Diğer insanların onayını beklemek atacağımız
adımların önüne geçer, özgüvenimizi etkiler.
Kararlarımızı kendimiz verdiğimizi sanıyoruz ama bunu
insanların tutumu belirliyor. İçten içe insanların
tepkisini ölçüyoruz, bu sebeple istediğimiz hayatı değil
istenilen hayatı yaşayan konumuna geliyoruz.

   Kişi kendisiyle ilgili olumsuz bir şey düşündüğünde
karşısındakinin de aynı olumsuzluğu düşündüğüne
inanır. Bu insanı daha çok yıpratır. Kişinin yaşam
kalitesini etkileyecek dereceye getirir. Kafasındaki
düşüncelerle özgürce yaşayamaz duruma gelir.
Zihnimizdeki gereksiz şeyleri düşünmeyip hayatımızda
yapmamız gereken şeylere odaklanmamız lazım.Bir
plan çerçevesinde, kendi fikirlerimizle ve kararlı bir
şekilde ilerlesek daha sağlam adımlar atmış
oluruz.Kendimizi önemseyip kendimize değer
vermeliyiz, karşımızdaki insanın baskılarına fikirlerimizi
ezdirmemeliyiz. Fikirlerimizin arkasında durursak
kararlarımızı, özgüvenimizi etkileyecek hiçbir dış etken
olamaz zaten.

   Erdem Beyazıt’ın dediği gibi:“İnsan ‘el âlem ne der’
diye yaşamaya başlayınca kendisi olmaktan
vazgeçer.” Yaşamımızdaki değerleri kaybedip
karşımızdakinin yaşam tarzına uyum sağlamaya
başlarız. Kısacası bu şekilde mutlu olacağımızı
düşünürüz, kendimiz olmaktan vazgeçeriz. Ama artık
bir başkasıyızdır.   

Yaşadığınız tek bir hayat var önünüzde. Hayatınızı
başkalarının ne dediğini önemseyerek kendi
hayallerinizi yok sayarak mı yaşamak istersiniz; yoksa
hayattan ne istediğinizi bilip emin adımlarla ilerleyip
hayalinize ulaşmak mı istersiniz?

Ayşegül Kardaş
PDR-2
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AYNI GÖĞÜN ALTINDAYIZ

Aynı göğün altındayız.

Ne tan atışını seyredebiliriz seninle

Ne gün batışını…

Kahreden de bu ya!

Ne tan atışında çıkarsın aklımdan

Ne gün batışında

Ama yine de

Seninle aynı göğün altında olmak saadeti yürekcağızıma yetiyor.

Bastığın her yerde papatyalar bitiyor,

Kuşlar sesini duyduğu için daha bir efsunkâr ötüyor.

Ciğerparem!

Seninle aynı göğün altında olmak saadeti ruhuma işliyor.

Biliyorum ne saatim uyar saatine,

Ne huyum huyuna

Ne de günüm kovalar gününü.

Belki ölüm bile görmez ölünü.

Sevdiceğim!

Canımdan çok sevdiğim nâr çiçeğim.

Fazlasından gözüm yok,

Mezarımızın aynı göğün altında olacağını bilmek bana yetiyor.

Sınıf Öğr.ABD-3
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ÇocukÇocukÇocuk   
OdasıOdasıOdası

     Çevresindeki kargaşadan ve iletişimsizlikten
bitap düşmüş bir şekilde yatağın üstüne bıraktı
kendini. İçinde bulunduğu sağlıksız ortamın neden
olduğu sorunların çözümü, orada yer alıyormuş gibi
odasının yer yer lekelenmiş beyaz tavanını izlemeye
koyuldu.

     Gözleriyle tavandaki avizenin sallanışına ayak
uydurmaya çalışırken “İnsanın; kendisini yoran,
kendisine iyi gelmeyen veya kendisine iyi
gelmediğini düşündüğü kişilerle birlikte yaşaması ne
kadar zor? Gerçi, belki de ben de onlara iyi
gelmiyorumdur. Belki onlar için de ben yorucu bir
insanımdır. Sorunların farkında olup çözümü için
hiçbir şey yapamamak; sorunu gidermek, problemi
çözmek isterken acaba ben de istemsizce sorunları
besliyor ve çözümü engelliyor muyum? şüphesine
kapılmak gerçekten çok acı verici.” diye
düşünüyordu. Kendi kendine gülümseyerek “Sen bu
konuda ne düşünüyorsun avize?” diye sordu.
Avizenin sağa sola doğru sallanan ve kimi zaman
daireler çizerek dönen, uzun, altın renkli
saçaklarına, sorduğu sorunun cevabını arıyormuş
gibi bakmaya devam etti.
Sonunda avizenin bu konuda bir fikri
olmadığına kanaat getirmiş olacak ki
uzandığı yerde yan dönerek
telefonunu eline aldı ve kafasını
dağıtacak, onu şu anda içinde
bulunduğu çekilmez gerçekliğinden
uzaklaştıracak bir şeyler bulma
ümidiyle kurcalamaya başladı.

     Ama olmuyordu, bulamıyordu; az önce
annesiyle yaşadığı şiddetli tartışmanın
etkisinden kurtulamıyordu. Babasıyla kardeşinin
salondan odasına doğru gelen tartışma sesleri
de içinde bulunduğu bu ruh halini devam
ettirmesine neden oluyordu. Odasının kapısını
yavaşça açtı, antreden geçerek dış kapıya
yöneldi ve evin salon tarafına bıkkınlık dolu bir
bakış atıp dışarı çıktı. Sokağa çıktığı gibi ayaz
havayı olabildiğince içine çekti, şimdi kendisini
daha iyi hissediyordu.

     Bir süre yürüdükten sonra karmaşık duygular
içinde, boş bulduğu bir banka oturdu. Şu anki
duygu durumu üzerine biraz kafa yorduktan
sonra; haksızlığa uğramış olma düşüncesinin
yarattığı hüznü ve öfkeyi, suçluluk hissiyatının
yarattığı pişmanlık duygularını bir arada
yaşadığını şaşkınlıkla fark etti.

Bahar Özcan PDR-4
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Biten bir şarkının sessizliği

Gecenin ise bir vakti

Akan gözyaşının sahibi giden

Geriye ne kaldı

Saatin geri akmaya başladığı günden.

Var mı kaybettiğini bulan

Bense bir boşlukta kaybolan.

Elimde envai çeşit bahane

Döndüm işte başlangıçların sonlandığı yere.

Eskilerden bir söz bu sana

Kahkahaya aç olan diyarlardan kalma

Geleceksen bir gün bakma sağ sola

Hep olduğum yerdeyim

Başlangıçların son; sonların başlangıç bulduğu yerin tam ortasında olacağım.

Ve devam edeceğim en tatlı tebessümle el sallamaya sana

Bekleyeceğim seni bir denizkızının gözyaşında boğulana kadar.

Gel lütfen…

Gel LütfenGel LütfenGel Lütfen

Oğuzhan Tolu
Snıf öğr.ABD-4
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Bu Yürek
Bu yürek hoyrattır. Öyle her mekâna tal�p olmaz.

Hoyrat ded�ysem her vak�t değ�l elbet mesela 

Bazen çok sak�nleş�r ben b�le tanıyamam onu hatta

arada yoklarım “ ne yaptın y�ğ�d�m öldün mü?” d�ye. 

Bazen Karaden�z olası gel�r. Dalgalar, fırtınalar

kıyamet� yaşatır bana 

Bazen b�r f�danın gübrelenm�ş toprağı olur yaşar,

yaşatır.

Bazen kara kış olur evs�z barksız ortalıkta bırakır.

Han�, Goethe Genç Werther'�n Acılarında d�yor ya

“ Z�ra bu yürek kadar günü gününe uymayanı, bu

yürek kadar kararsızını görmüş olamazsınız.” d�ye.

İşte öyle b�r yürek bu yürek.

 

Esra Den�z
Türkçe ABD -4
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İnsan yorulur mu sebepsizce? Sabahın
erken saatlerinde bile üstünde bir yükle

uyanır mı?
 

Bilmiyorum, bana oluyor bazen.
Sanmayın ki bunalmış, amaçsız bir

insanım ben. Elbette benim de savaşlarım
var. Ama savaşın uzun sürmesi pes

ettirmeyi gerektirmez mi?
 

Gerçekten bilemiyorum.
 

Belki ben de Murat Menteş’in dediği gibi,
yanlış çağın insanıyımdır. Belki de içinde

bulunduğum bu durum yanlış çağda
yaşıyor olmanın stresidir.

 
 

Kısa Yazı

Büşra Sert
Okul Önces� ABD-3
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Dargın...Dargın...Dargın...
Var olmak kozmosta bir toz tanesi gibi, 

Renk paletimi yitirip,

Bütün renkleri kaybetmişken…

Bir umutla uyanıyorum, nefes nefese.

Sahte bir düşten.

Sevdamı arıyorum her yerde.

Yok, göremiyorum.

İnsanlara bakıyorum onları anlamak için,

Lakin büyük bir muamma insan,

Anlayamıyorum.

Zira artık yorgunum.

Uğraşmıyor anlamaya bigâne ruhum. 

Tanrıya müteşekkir,

İnsanlara dargınım...

Kub�lay Sancaktutan
İİk Mat. ABD-3
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Yarım Kalan Şiir

 

Mehmet Bayram
Türkçe ABD-4
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Özel Gün 
ve

 Kutlamalar     Hediye seçilirken yaygın olarak oyuncak ayı, kar küresi, çiçek buketi,
kitap, afili defter ve kalem, kupa, kolye, saat, parfüm vs. vs. alınıyor. Bu
hediyeler de medyanın göze soktuğu, afili reklamlarla süslendiği fakat
aslında ürünlerinin bir halta yaramadığı, üç gün sonra arıza vermeye
başladığı meşhur internet sitelerinden seçiliyor. Eminim size "Hediye
seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?" diye sorsam çoğunuzun yanıtı
"Hediyeyi alacağım kişinin sevdiği şeylere, ilgi alanlarına vb. şeylere
dikkat ederim" olacaktır. Fakat biri bir şeyi seviyorsa, bir şeye ilgi
duyuyorsa onu zaten yanında yöresinde bulundurur - çok pahalı değilse
tabi ama zaten pahalı bir şey ise onu siz de alamazsınız- ve sizin tutup
da o kişinin sevdiği, ilgilendiği şeyden almanız sadece aynı üründen iki
taneye sahip olmasını sağlayacaktır. 

  Neden onun sevdiği şeyleri almak yerine yeni bir şey alıp veya yapıp
da farklı bir şeyi daha keşfetmesini, sevmesini sağlamıyorsunuz?
Eminim bu daha çok mutluluk verecektir. Almaktan kastım elinizdeki
para ile farklı hazır bir ürünü almak değil elbette. Bu hediye almanın
nedeni olan bir de özel gün kutlamaları var tabii ki. Kutlama yaparken ne
kadar yaratıcı olmaya çalışırsanız çalışın - isterseniz uçaktan paraşütsüz
atlayarak kutlayın- karşı taraf sadece şaşırmış numarası yapacaktır.
Çünkü medya onlarca yaratıcı fikir sunuyor ve artık istesek de istemesek
de hayal dünyamızda uçuk kaçık beklentiler oluşuyor. Ah o beklentiler!
Örneğin özel bir gün yaklaştı ve kutlama yapacaksınız. Fakat karşı
tarafın haberi olmasın, sürpriz olsun istiyorsunuz. İster kutlamayı özel
günün öncesinde yapın ister sonrasında yapın inanın hiçbir şey
değişmeyecektir. Çünkü karşı taraf zaten bir beklenti içerisindedir ve siz
"Sürpriiiiiiz!" diye heyecanla bağırdığınızda yine sadece şaşırmış
numarası yapacaktır. Hatta karşı taraf kutlamayı ne zaman yapacağınızı
bilmediğinden kutlamadan bir hafta önce ve bir hafta sonra hep güzel
giyinmeye dikkat edecektir.

 Neticede fotoğraf çekilecek ve onu
paylaşması gerekecek. O fotoğraflarda
da güzel çıkmak icap eder. Bu kadar
detaya değindi de peki bu kutlamaya
gelecek olan davetliler? Onlardan da
kısaca bahsedeyim. Örneğin bir doğum
günü kutlaması yapmak istiyorsunuz ve
çevrenizdekileri davet ediyorsunuz.
Gelenlerin yarısından çoğu gelirken
kitapçıya uğramış ve karşı tarafın hangi
kitabı okumayı sevdiğini veya hangilerini
okuduğunu bilmeden bir kitap seçmiş,
seçerken de "Alıyorum ama inşallah
okumamıştır. Zaten başka çarem de yok,
alacağım artık." diyerek bir kitap alıp
gelmiştir. Oysaki hediye alması çaresizlik
duygusuna kapılmasından daha iyidir.
Ayrıca aldığı kitabı okuduysanız eğer o
kitabı satışa çıkarıp kâr edebilirsiniz. Aksi
takdirde o kitap sadece fazlalık olacaktır. 

Ayser İpek
Türkçe ABD-4
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CEVAPLAR ARKA SAYFADA.

BİL
EĞ
LEN

TaBu

Beyza 
Özen

PDR-4
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TaBu
Bil Eglen Cevapları
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DünyadanDünyadanHABERLE
R

Ç İ N
ANGO L A
İ S V İ Ç R E

DU BA İ
E N DON E Z Y A

T Ü R K İ Y E

Gülçin Tarhan
PDR-4
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HABERLERİ
EĞİTİM

A�le eğ�t�m� teşv�k yasa tasarısına göre vel�ler, bakımı
altındak� çocukların davranışlarından sorumlu tutulacak.
Parlamentoya sunulan tasarıya göre çocuklarının çok kötü
davranış serg�led�ğ�n�n ya da suç �şled�ğ�n�n tesp�t
ed�lmes� hal�nde vel�ler hakkında tutanak tutulacak ve
vel�ler�n a�le eğ�t�m rehberl�k programlarına g�tmeler�
sağlanacak.

Yen� yasada ayrıca a�leler çocukları �ç�n yeterl� oyun,
d�nlenme ve egzers�z zamanı ayırmakla da yükümlü
olacak.

Yasa tasarıyla �lg�l� b�lg� veren Ç�n Ulusal Halk Kongres�
Yasal İşler Kom�syonu sözcüsü Zang Te�we� "Ergenl�k
çağındak�ler�n kötü davranışlarının b�rçok sebeb� var ve
a�le eğ�t�m�n�n yoksunluğu ya da uygunsuzluğu bunun en
büyük sebeb�." d�ye konuştu.

2022

Ç �n'de "çok kötü davranış" serg�leyen ya da suç
�şleyen çocuklarının vel�ler�n� cezalandırmayı
amaçlayan yen� b�r yasa tasarısı hazırlandı.ÇİN,

ÇOCUKLARIN 
KÖTÜ 

DAVRANIŞLARI
 İÇİN 

VELİLERİ 
 CEZALANDIRACAK 
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Müziğin Gücüyle

bu işe başladık ve sonra okul
büyüdükçe büyüdü. Şu anda
450 öğrencimiz var. 2011’de
okula başlayan gençler şu
anda öğretmen oldu. Birçok
öğrenci bu okul sayesinde,
zorlu hayat yolculuklarında
büyük bir yol katetmiş."
"Çeşitli suçlara saplanmış
çocukları sokaktan alıp
kurtardık. Bu çocuklar, ergenler
ya da gençler… Onların,
toplum içerisinde nasıl ayakta
kalacaklarını, toplumla nasıl
yüzleşmeleri gerektiğini
öğrenmeleri gerekiyor."

SUÇ BATAKLIĞINDAN KURTULUP

Camunga
orkestrası
aynı
zamanda
yeters�z
beslen
-meyle de
savaşıyor.

Ntumba Malamba
Camunga: 

Afrika ülkesi olan Angola’ da
Ntumba Malamba Camunga
adlı bir öğretmen, kurduğu
müzik okuluyla suç bataklığına
saplanmış gençleri yeniden
topluma kazandırdı. 2011’ de 5
öğrencisi olan okul şu anda
450 öğrenciye eğitim veriyor.

Orkestra  Kuran Angolalı Gençlerin Hikayesi

" Beş öğrenciyle

Ntumba Malamba
Camunga: "Eğer yemek 
yiyemezlerse, iyi bir şekilde
öğrenemezler. Çünkü karnın
açsa, ayağa kalkamazsın."

Bu iki yönlü bir yol. Öğrenciler,
öğrendiklerini başka gençlere de
öğretmek zorunda.

Ntumba Malamba
Camunga: "Onlara şunu
öğretiyorum: Karşılıksız iyilik
gördüysen, başkasına da
karşılıksız iyilik etmelisin."
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Educalis adlı projeyi yürüten Olivier
Delamadeleine, "Hedef çocukların demokrasiyi
öğrenmesi" diyor. Demokrasiye karşı
reflekslerin erken yaşlarda gelişiminin önemine
değinen Delamadeleine, çocukların rollerini
ciddiyetle yerine getirdiğini belirtiyor.
'Demokrasi oyununa' katılan anaokulu
öğrencilerinden kimi rolü gereği hemşire, kimi
polis kimi de seçim görevlisi olarak görev
yapıyor.

 İSVİÇRE’DE OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARA

Educalis

İSVİÇRE-Lozan

İsviçre'nin Lozan şehrindeki bir özel
anaokulunda çocuklar resim yapmak
yerine kurulan göstermelik sandıklara
oy pusulası atarak küçük yaşlarda
'demokrasi'yi öğreniyor. 

Lozan'da 3 özel anaokulun iş birliği ile
başlatılan proje kapsamında her hafta
yaklaşık 30-35 okul öncesi eğitimi alan
çocuk kura ile belirlenerek, sandıkların
kurulduğu merkezlere götürülüyor ve
burada çocuklara oy kullandırılıyor.

Amaç, referandum geleneği ile meşhur
olan ülkede çocukların erken yaşlarda
demokrasiye katılımı teşvik etmek.
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DUBAİ'DE DİJİTAL OKUL İNİSİYATİFİ 1 MİLYON
MÜLTECİ ÇOCUĞU OKULLA BULUŞTURMAYI
PLANLIYOR

Mültecilere yönelik eğitim olanaklarında
bir kriz yaşanıyor. Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin son
verilerine göre, mülteci çocukların
neredeyse yarısı eğitim öğretime
erişemiyor. Dünyadaki son gelişmelerle
bu sayı artmaya devam ediyor.

Dubai'de yer alan Muhammed bin Raşid,
Küresel İnisiyatifi, bir fark yaratmak ve
çocukların hayatını değiştirmek için
kararlı bir şekilde Dijital Okul'u hayata
geçirdi. Dijital okul projesi, önümüzdeki 5
yıl içinde, 1 milyon mülteci ve sosyal
haklardan mahrum çocuğu okulla
buluşturmayı planlıyor.

Endonezya'da bir öğretmen, öğrencilerine
"Kur'an öğrenmeyi daha eğlenceli hale
getirmek için" palyaço kostümüyle ders
veriyor.
Endonezya'nın Tangerang kentindeki bir
yetimhanede öğretmen olan Yahya Edward
Hendrawan. beyaz ve pembe yüz makyajı ve
kırmızı burnu ile renkli bir palyaço kostümü
giyiyor. Hendrawan, Ramazan ayı boyunca bu
şekilde dersler verdi.
38 yaşındaki öğretmen, her gün beş yaşındaki
oğlu Mirza ile yetimhaneye, büyük gözlüklü
bebek palyaço kılığında, sarı ve turuncu saçları
olan bir perukla geliyor.

ENDONEZYA: ÖĞRETMEN, KURAN
OKUMAYI SEVDİRMEK İÇİN PALYAÇO
KIYAFETİYLE DERS VERİYOR 
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Okul müdürü Mustafa Güneş, havaların soğuk
olduğu b�r günde Karamel'�n gel�p okula
sığındığını söyled�.

Rahm�ye Malcıoğlu
İlkokulu Müdür Yardımcısı

- Esengül Yılmaz  

Hayvan
sevg�s�

Öğretmen, �darec� ve öğrenc�lerle ked�y�
sah�plenme kararı aldıklarını bel�rten
Güneş, "Aşılarını yaptırdık, günlük olarak
mamasını ve suyunu da ver�yoruz.
Öğrenc�ler�m�zle beraber sınıfa g�r�yor.
Amacımız b�r yönden de öğrenc�ler�m�ze
hayvan sevg�s�n� vereb�lmek.

Çok sev�yorlar. Okulun maskotu oldu.
Karamel de kend�n� buraya a�t görüyor. Bu
yaşlarda çocuklara merhamet duygusunu
vereb�l�rsek büyüyünce anlamış olacaklar.
Tüm hayvanlara merhametle
yaklaşmamız gerek�yor. Açlarsa
doyurmamız, susuzlarsa su vermem�z
gerek�yor." �fadeler�n� kullandı.

“Pandem�
dönem�nde

çocuklar okuldan
uzak kaldı. Ancak

Karamel
öğrenc�ler�m�ze

mot�vasyon
anlamında çok

şey kattı.”
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Son

Mektup
  Gökten düşen �r� kar taneler� b�nalar üzer�ndek� yerler�n�
alırken b�r melek daha görev�n� yer�ne get�rmen�n haklı
gururunu yaşıyordu. Her b�r kar tanes�, onu gönderen
yaratıcıya saygısızlık etmekten sakınırcasına o kadar
sükûnet �ç�nde yol alıyordu k� şehr�n, günün her saat�nde
var olan aceles�ne müth�ş b�r tezattı bu. Hazanın son
ayında yağan bu habers�z gök nuru şehr� çoktan kend�
reng�ne boyamış. B�r masal âlem�ne çev�rmeye yetm�şt�.

   Yaşlı adam en az saçları kadar ak kar taneler�n�n
varlığını tüm vücudunda h�ssett�. Y�ne de onu asıl üşüten
şey bu küçük, kusursuz buz parçaları kadar bas�t değ�ld�.
Çok değ�l, �k� san�ye önce �şlenen suç, çoktan eller�n�
k�rletm�şt�. B�r el s�lah ses� gecen�n karanlığının üstüne
b�r karabasan m�sal� çökerken etrafa yayılan barut
kokusu, �şlenen c�nayet�n kokusunu bastırmaya
yetm�yordu. Hava karanlıktı. Dolunay b�le gecen�n
mahrem�yet�ne saygısızlık etmekten sakınırcasına
ışığını bulutların arkasına g�zlem�şt� çoktan. S�lahın
soğuk kabzası, yaşlı adamın avuçlarında b�r buz parçası
etk�s� yaratırken, parmakları aslında orada h�ç var
olmayan koyu kırmızı akışkan kanı bünyes�nde m�saf�r
ed�yordu.

   Eller�n� b�rb�r�ne sürterek orada kalmasını arzu etmed�ğ�
fakat umursamadığı kanın tüm eklemler�n� ıslatmasına �z�n
verd�. Kalb�, az önce göğe yükselen zal�m b�r ruhun yükünü
omuzlarına almaktan başka çares� yokmuşçasına sah�p
çıkıyordu suçuna. Olduğu yerde b�r süre daha bekley�p
ölümün kes�nl�ğ�n� kontrol ett�. İk� parmağı, mevtanın
çoktan kaybolmuş ruhundan b�r haber aramak �ç�n boynunu
yokladı. Tek b�r hareket, b�r nefes, �ç çek�ş… Yoktu. Kanlar
�ç�nde kalan b�r cesed� �zler g�b� değ�l de, güzel b�r tabloyu
�zler g�b� baktı eser�ne son kez. P�şman mıydı? Asla. Çünkü
her beden, zamansızca kopardığı d�ğer bedenler g�b�
mahkûmdu ruhunu başkalarının el�nde tesl�m etmeye.
Yeryüzünü tem�zlemek, b�r kurşunu onu k�rleten k�ş�n�n
beden�nde hapsetmek kadar kolaydı. Eşs�z kar
taneler�nden bazıları d�ğerler�n�n aks�ne hâlâ sıcaklığını
koruyan kan çukurunda can ver�yordu. Yaşlı adam k�rlenen
eller�n� t�ks�nt�yle tem�zled�. B�l�yordu, ne kadar tem�zlerse
tem�zles�n, oraya bulaşan lekeler çıkmıyordu. Ne kadar
soğukkanlılıkla yapılırsa yapılsın, her türlü suç, v�cdanda
der�n �zler bırakıyordu. Her suç b�r cezaya değ�l de v�cdan
azabına mahkûm ed�l�yordu. Bıraktığı mevtanın beden�
kaskatı kes�l�nce orada �ş�n�n b�tt�ğ�n� anladı. 

   Sak�n adımlarla adı g�b� b�ld�ğ� mahallede yıllar sonra
�lerlerken, ayakkabıları, zem�nde tar�f� �mkânsız kaba lekeler
bırakıyordu. Hedefe yaklaştıkça adımları yavaşladı, kalb�n�n
r�tm� hızlandı. Vücudu �ç�ndek� tezatlara aldırmadan amacına
ulaşmanın verd�ğ� hazzı bünyes�nde taşıyordu. 

Melis  Yalçın 
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    Gözler� hedefe k�l�tlend�ğ�nde zamanın bölünemeyecek kadar
küçük parçası, b�r an �ç�n durdu. Akrep yelkovanın peş�n� bıraktı, t�k
tak sesler� etrafı boşalttı. Köhne ve ıssız ev� ay ışığının üzer�ne
yansımasıyla daha b�r esk� görünüyordu. Yer yer dökülmüş, kalkmış
boyaları sank� kabuğu yaşken kaldırılmış yaraları andırıyordu. Ev�,
ş�md� son nefes�n� c�ğerler�nde taşıyan b�r hasta g�b�yd�. Evet, b�r
yaşam vardı, bu kuşkusuz. Lak�n bu yaşam yüzyıllar önce yasak
meyven�n yenmes� �le el�m�zden alınan cennet kadar uzaktı. K�rl�
el�n� paslı bahçe kapısına uzattı. Yıllardır dokunulmadığı �ç�n b�r hayl�
esk�m�ş, kesk�n yapıdak� kapı kolu eller�n� parçaladı. Kapı, rahatsız
ed�lm�ş ve bundan h�ç hoşlanmamış b�r varlık g�b� tuhaf sesler
çıkararak açıldı. Fakat açılan tek şey esk� b�r bahçe kapısı değ�ld�.
Eller�ndek� yaralarla b�rl�kte z�hn�n�n der�nl�kler�ndek� perdeler de
sonuna kadar açıldı. Her mevs�m yemyeş�l olan ç�menler�, ş�md�
sapsarıydı.

      Neden böyle olmuştu? Üstüne t�tred�ğ� her şey üstüne devr�lm�şt�
y�ne. Sebep �sterse b�nlerces�n� bulab�l�rd� şüphes�z. Lak�n kalb�n�n
kabul gördüğünü z�hn� �nkâra koşuyor, z�hn�n�n kabul gördüğü kalb�n�
sıkıştırıyordu. Bahçe kapısını esen rüzgâra havale ederek kuru ve
arsız otların sardığı mermer yolu hızlı adımlarla �lerled�. Ahşap
basamakları ayağının altında h�ssett�ğ�nde el� çoktan korkuluğu
sah�plenm�şt�. C�ğerler� bu kadar kısa sürede bu kadar sık nefes alıp
vermekten yorulduğunu b�ld�ren boğuk b�r ses verd�. Ger�de bıraktığı
merd�venler� k�rleten kırmızı lekelere aldırmadığı g�b� bu sese de
aldırmadan �lerled� yaşlı adam, gücünün son kırıntılarını da
kaybederken. Kapıya vardığında el� alışkanlıkla anahtarlarını aradı.
Ama yoktu. K�l�de gerek yoktu. Korunacak kadar müh�m b�r şey
yoktu k� ev�nde b�r ölünün kad�m ruhundan başka. Kapıyı �tt�ğ�nde
bahçe kapısının aks�ne kolaylıkla açıldı. Ev�n açık renk döşemeler� �lk
adımında der�n sükûnet� bozarak gıcırdadı. İk�nc�, üçüncü derken
kend�n� salonun ortasında buldu. İlk d�kkat�n� çeken b�r d�ğer�ne göre
daha gen�ş �k� koltuk oldu. Arkalarında düz�nelerce k�tabı m�saf�r
eden kocaman b�r k�taplık vardı. Karısı buraya ‘huzur köşes�’ derd�.
Sıradan şeyler b�le onunla yapılırken güzel gel�rd� �nsana. Yaşlı adam
gazete dışında, h�çb�r şey okumaktan zevk almasa da sırf karısını
mutlu etmek �ç�n tuğla g�b� k�tapları h�ç ses�n� çıkarmadan b�t�r�rd�.

   Bazen b�rb�rler�ne güzel buldukları sözler� okurlar, kom�k
yerlerde kahkahalara boğulurlardı. Karısının gülüşü, en taze
hal�yle kulağındaydı. Yaşanmışlıkları b�r balonun hava
kaçırması kadar sess�z ve usulca terk ett� onu. Y�ne yalnızdı.
Artık b�r parmak toz tutmuş k�taplar ve esk�m�ş kumaşlarıyla
sandalyelerd� gerçek olan. Salonun b�raz daha �ç�ne doğru
bakınca fark ed�yordu �nsan. Yıllar b�çare sah�b�nden ne
aldıysa aynısını ev�nden de almış, onu bu �ğrençl�kten
mahrum bırakmamıştı. Kanepeler reng�n� y�t�rel� b�r hayl�
olmuştu anlaşılan. Onu ger�de bırakmayan halı, esk�den
beyaz olduğu tahm�n ed�len gr� perde ve ufak b�r es�nt�de b�le
kr�staller� b�rb�r�ne vuran kırık av�ze tıpkı b�r �nsanın �ç
organları g�b�yd�. Telev�zyon yoktu. “Saatlerce telev�zyona
bakmak yer�ne b�rb�r�m�ze bakar, beraber vak�t geç�r�r�z”d�ye
alma gereğ� duymamışlardı. Gerçekten de son anlarına
kadar h�ç �ht�yaçları olmamıştı. Ser�n esen b�r rüzgâr yaşlı
adamı g�rd�ğ� hayal g�rdabından çıkardı. Buraya gelmektek�
asıl amacını unutuyordu. Uzun ve dar kor�dorlarda eller�n�
yanındak� duvarlara sürterek �lerled�. Duvarları kızıla boyayan
eller� bu kez de anılarında gez�nd�. Çerçeveler� el�ne almadan
okşadı son kez. Karısının bulunduğu kata �nerken kalb�ndek�
elem kafes� açıldı. Sıkıntısı yok oldu. “Sen…” ded� �ç�nden.
“Nasıl da yanına yaklaştığım an �y�leşt�r�yorsun ben�.”

   Adım attığı merd�ven h�ç sağlam durmuyordu. Örümcek
ağlarıyla kaplı korkuluklar ve tem�zlenmes� �mkânsız
görünen çürümüş basamaklar… Y�ne de aheste b�r adım
attı. Daha sonra korktuğu şey�n aslında tek dayanağı
olduğunu anladı. Korkmadığını haykıran b�r cesarete değ�l
de korktuğunu b�le b�le üstüne yürüyen b�r felakete yasladı
sırtını. Bodrum kata ulaştığında z�hn�ne bulaşan �lk şey
kanın reng�yd�. Koyu kırmızı kan reng�. Aynı anda, geçm�ş
yıllar tozlu raflardan kurtulup önüne geçt� geleceğ�n ve b�r
anı en öneml� yerler�n� sahneye koydu �lk perdes�n�n. Çok
değ�l, b�rkaç yıl önce evl�l�k yıl dönümler�n� kutlamak �ç�n
el�nde get�rd�ğ� b�r demet bembeyaz karanf�lle kapıyı
çalmıştı, ama açan olmamıştı. 
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    Karısının duymadığını düşünerek anahtarı çıkardığında
aslında anahtara gerek kalmadığını görmüştü. Haf�f b�r �tmeyle
kapının kırılmış olduğunu fark etmes� b�r san�ye b�le
sürmem�şt�. Görmey� umduğu manzara gördüğünden o kadar
farklıydı k� bu hayal kırıklığı b�le b�r �nsanı oracıkta yıkab�l�rd�. En
sevd�ğ� yemekler şamdanlarla b�rl�kte yere saçılmış, masa
örtüsü reng�n� bell� etmeyecek kadar k�rlenm�şt�. Karısının
çığlığı kulaklarında yankılandığında artık end�şe, soluduğu
havada bulunan b�r gaz m�sal� her nefes alışında c�ğerler�ne
doluyor, adeta orayı parçalayarak dışarı çıkıyordu. Hemen
ses�n geld�ğ� yöne doğru koşmuştu.

    Karısı, bodrum katında yaşlı gözlerle ona doğru yavaş yavaş
yürüdüğünde de h�çb�r şey fark etmem�şt�. Hemen ona koşup
sarılmıştı. Eller� saçlarından bel�ne �nd�ğ�nde o �ğrenç bıçağı fark
etm�şt�. Sapından tutup çekmek �stese de olmamıştı,
yapamamıştı. Karısıyla beraber yavaşça yere yatmıştı,
kend�nde h�çb�r zarar olmamasına rağmen. Karısı ona h�çb�r
şey söyletmem�ş, el�n� bırakmamış, sadece: “O…Burada”
dem�şt�. Kolları üzer�nde taşıdığı ölü b�r beden� değ�l de o
bedenle ölen b�r ruhun yükünü taşıyamamış, yüreğ�nde
h�ssett�kler�, gözler�nden yanaklarına, oradan da kalb�ne doğru
yuvarlanmıştı. Ruh çıktı mı beden ısınmaz, bu da asıl sıcaklığın
bedene değ�l ruha a�t olduğunun kanıtıdır. Y�ne de o gece adam
karısının beden�n�n b�r an olsun soğumasına �z�n vermem�şt�.
K�m, neden karısını öldürdü b�lmeden suç üzer�ne yıkılmıştı.
Sonuçta bıçağa en son dokunan, tüm gece evde kalan oydu.
Karısı vas�yet� üzer�ne ev�ne, hemen öldüğü yere gömülmüştü
ve adam yıllarca tek kel�me konuşmamıştı. İnkâr etmem�şt�
suçunu. Çünkü o suçluydu. A�les�ne sah�p çıkamamıştı. El�nde
olan tek şey� koruyamamıştı. Bunun yer�ne �nt�kam hırsının �ç�n�
yakıp kül etmes�ne �z�n verm�ş, b�r an olsun o ateş�
körüklemekten çek�nmem�şt�

    Ded�ğ�n� de yapmıştı en n�hayet�nde. Amacına ulaşmıştı. Artık
�ç�ndek� �nt�kam ateş� çoktan sönmüş, küle dönmüştü. Buraya
gelmeden önce arşa yükselen naç�z ruhun sebeb� oydu.
V�cdanını ve eller�n� k�rleten bu c�nayet �ç�n� rahatlatmaya
yetmem�şt� ama s�lahında kalan tek kurşuna karşılık b�r suçlu
daha vardı. Ş�md� el�nde tuttuğu b�r demet bembeyaz karanf�lle
karısının başucunda d�k�l�yordu. Ama bu kez karanf�ller kana
bulanmayacaktı. Mezarın neml� toprağına dokundu, kokusunu
�ç�ne çekt�. Karanf�ller� a�t olduğu yere, karısının mezar taşına,
koydu. Artık pes etse de kazanmış b�r edayla baktı çürümüş
ev�ne son kez. Yıllar sonra dudakları konuşmak �ç�n tek b�r
cümleye kapılarını açtı: “İlk defa kend�m �ç�n b�r şey yapacağım,
�lk defa…”

    Ve ıssız sokak kesk�n b�r s�lah ses�yle yankılandı. B�r el s�lah
ses� gecen�n karanlığının üstüne b�r karabasan m�sal� çökerken
etrafa yayılan barut kokusu, b�r c�nayet�n kokusunu bastırmaya
yetm�yordu. Son suçlu da yeryüzünden �z�n� s�lm�şt� artık. Yaşlı
adam karısının mezarı başında son nefes�n� verm�şt�. İk�
c�nayet�n �z�n� s�lemeyen kar durdu, gün ağardı. Her şey
yolundaydı fakat kat�l tek b�r konuda yanılmıştı: Karanf�ller, y�ne
kana bulanmıştı. Karanf�ller�n yanı sıra kanın k�rlett�ğ� b�r şey
daha vardı. Yaşlı adamın yırtık ceb�nden düşen, özenle
defalarca katlanmış mektupta, yıpratılmış b�r z�hn�n �zler�n�
taşıyan şu satırlar yazıyordu:
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     Bu sana yazdığım ve cevap alamadığım yüzlerce mektuptan sadece b�r�. Yazım her gün daha da

berbatlaşıyor değ�l m�? Artık geçen her dak�ka ömrümün üzer�ne asıldığı b�r darağacı g�b� yavaşça ama kesk�n

b�r acı bırakıyor üzer�mde. Yaş olan şeyler tutuşmaz derler, acın hâlâ yaş, hâlâ taze, y�ne de bu dey�ş�n

aks�ne alev alev yanıyor. Dak�kalar saatler�, saatler,  günler�, günler ayları, yılları yok ederken b�r ömür ters

çevr�lm�ş kum saat� kadar acelec� b�r tavırla akıp geç�yor. Kâğıttak� kan lekeler� �ç�n de üzgünüm. Son günlerde

kend�m� çok �y� h�ssett�ğ�m söylenemez. Bazen sana yazmayı b�le unutuyorum. Sanırım bunun sebeb� her gün

aldığım b�r avuç ant�depresan. O �ğrenç �laçları bırakmayı defalarca dened�m ama olmuyor �şte. Kurtulamıyorum.

Onlar ayakta kalmamı sağlayan tek şey. Elbette senden sonra. Yalnızlığa alıştım d�yemem sevg�l�m. İnsan h�ç

alışab�l�r m� kend� sorusunu kend� yanıtlamaya, kapıyı çaldığında yankılanan tek ses�n boş b�r tıkırtı olmasına?

İy� h�ssed�yorum y�ne de, Kafka’nın da ded�ğ� g�b�: “Yalnızlık bana h�çb�r an eks�lmeyen b�r güç ver�yor.” Ama

korkuyorum. Çünkü tam on yıldır her gece aynı rüya z�hn�m� del�p geç�yor. Dağınık b�r ev, kapısı ardına kadar

açılmış. O evden g�rd�ğ�mde sen� görmem uzun sürmüyor. Yerde yarı baygın yatıyorsun, beden�n b�r kan nehr�ne

kucak açmış. Yanına gel�yorum, yüzüne bakıyorum. Mermer� andıran soğuk ve beyaz yüzüne… Kollarıma düşen

başın, nefes�n�n kes�ld�ğ�ne �şaret ed�yor. Ruhunun orada olduğunu b�l�yorum, b�l�yorum hâlâ orada. Terk ett�ğ�

beden� �zl�yor umutsuzca. Sonra haykırarak uyanıyorum gecen�n b�r yarısı. Bunca yıl onu taşıyan bedene

�hanet ed�p zamansızca çek�p g�deceğ�n� b�lmem�ze rağmen ruhumuzu besl�yoruz d�yorum, uykum çoktan

olması gereken yer� bırakırken. Sonra da akşamı �ple çek�yorum. Akşam olsun, uyuyayım ve sadece b�rkaç

san�ye de olsa yüzüne bakayım. Sırf bu yüzden uyku hapları almıyorum. Çünkü o �laçları aldığım zaman o

kadar der�n uyuyorum k� sen� görem�yorum. Rüyalarımda sen� görmek çok susamış olsan da önünde akan koca

b�r nehre bakmak g�b�. Sadece bakmak. Gal�ba son b�rkaç yıldır da h�ç uyku hapı almadım. Bu yüzden aynaya

bakmaya korkuyorum her sabah yüzümü yıkarken. Artık gözaltlarım o kadar çok morardı k� b�r� bu hal�m�

görse çığlık atarak kaçar. Bunlardan h�çb�r�ne üzülmüyorum ama rüyalarımdak� görüntün her gün b�raz daha

bulanıklaşıyor. Bazen oradak�n�n sen olduğunu anlamam b�rkaç dak�kamı b�le alıyor. En çok da buna canım

sıkılıyor. Eller�m sen kokmuyor artık, parmaklarım saçlarını ezbere b�lm�yor, nefes�m adını söylerken tükenm�yor

ama ben yavaş yavaş tüken�yorum. Kadeh�n d�b�nde kalan son yudum g�b�, güneş�n son ışıkları, b�r şarkının çalan

son melod�s�… B�tt�ğ�n� b�l�yorum, b�l�yorum ben b�tt�m. Sen� unutmak �stem�yorum çünkü el�mde hatıralarından

başka h�çb�r şey kalmadı. Onlar da ben� terk etmeden sana kavuşmak �st�yorum. G�tt�ğ�nden ber� her gün sana

b�r mektup yazdım. Bu defa el�ne ulaşması �ç�n b�r mektuptan fazlasını bırakıyorum. Görüşüm g�tt�kçe

bulanıklaşıyor. Ama bu seferk�, uzun zamandır yemek yemed�ğ�mden ya da gözyaşlarımdan değ�l, b�l�yorum.

Bugün ölümünün onuncu yıl dönümü. Ben tam on yıl önce bugün kalb�m� toprağın altına gömdüm. Artık nefes

almanın yaşamak olmadığını b�l�yorum. Bu, sana yazdığım ve cevap alamadığım yüzlerce mektuptan sadece b�r�,

ayrıca sonuncusu. Bunca zaman acının ruhumu kamburlaştırmasına �z�n verd�m. Yıllardır hâk�m�n kalem� kırdığı

b�r mahkûm g�b� boğazımda �ple altımdak� tabureye vurulmasını bekled�m. Ama daha fazla dayanamayacağım.

El�mde can veren onlarca kalem g�b� ş�md� ben de b�r kalem�n önünde can ver�yorum. Tam on yıl sonra bugün sen�

tak�p ed�yorum. Ş�md� kel�meler gözler�mden boşluğa atlıyor, yüzümü ıslatıyor. Sanırım b�le �steye aklımı

kaybed�yorum. Ve her mektubumun sonunda da söyled�ğ�m g�b�:

Sevgilim,

“Seni seviyorum.”
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   Mehmet, o sırada fotoğraf albümünü almış, eski
fotoğraflara bakıyordu annesi çayları masaya bıraktı ve
geçip oğlunun yanına oturdu. Sessizce oğlunu izledi ama
o, öylesine dalmıştı ki annesinin gelip yanına oturduğunu;
orda sessizce kendisini izlediğini fark etmedi bile.
Albümün sayfalarını karıştırırken gözü bir fotoğrafa takıldı;
abisi ile çekilmiş bir çocukluk fotoğrafıydı bu. Fotoğrafı
albümden çıkardı ve yakından baktı. Fotoğraf zarar
görmesin diye ciltlenmişti ama yine de rengi solmuştu.
Fotoğrafın rengi solunca anne ve babası fotoğrafın zarar
göreceğini, onu ciltleyerek koruyabileceklerini ve daha
uzun süre saklayabileceklerini düşünmüş olmalılardı ki bu
çok mantıklı bir davranıştı. 

   Fakat yapılan cilt fotoğrafın kenarlarından yavru bir kuşun ağzı
gibi açılmış, iki kanat halinde biri fotoğrafın ön tarafından biri de
arka tarafında açıldıkça içe doğru yuvarlanmaya, fotoğrafı çıplak
bırakmaya başlamıştı. Zaman ne çabuk geçmişti öyle. Bir
zamanlar üzerinde oturduğu bu koltuğun minderlerinden abisi ile
birlikte ev yapar, bütün salonu dağıtıp annelerini delirtirlerdi.
Duvarlara resimler çizer, en güzel resmin kimin olduğuna karar
veremediklerinde ise kavgaya tutuşur, babalarından azar işitince
de beraber kaçıp saklanırlardı. Babalarının öfkesinin geçip
geçmediğini öğrenmek için de annelerini ikna edip kontrole
gönderirlerdi. Anneleri onlara kıyamaz babalarını, tekrar salona
gelip uslu oturacaklarına ikna ederdi ve onları da “Sakın ha
yaramazlık yapmayın! Bu sefer sizi ben bile kurtaramam.” diye
uyarırdı. Bunları düşündükçe Mehmet’in yüzünde hafif bir
tebessüm belirdi. “Çok eskilere daldın galiba.” diyen annesinin
sesi ile irkildi ve gizli bir şeyle uğraşırken yakalanmış bir çocuk
gibi fotoğrafı telaşla yerine yerleştirmeye çalışırken annesi
fotoğrafı elinden aldı ve tatlı bir tebessümle uzun uzun baktı.
Sonra oğluna geri verdi; “Yarım saattir seni izliyorum, tek kelime
etmeden öylece fotoğrafa bakıp gülümsüyorsun. Bu çay da
soğuyacak, sıcak çay içemeyeceksin ona üzülüyorum.” dedi
oğlunun gözlerinin içine bakıp gülümseyerek. Sonra çay
bardağını Mehmet’e uzattı ve albümü elinden alıp kenardaki
sehpanın üstüne bıraktı. “Ben seni sohbet edelim diye çağırdım,
sen fotoğraflara dalmışsın” dedi, sitem eder gibi bir ses tonuyla
ve çayını içmeye devam etti. Oğlunun konuşmaya pek gönlünün
olmadığını anlamıştı ve daha fazla üstüne gitmek istemedi. 

   Mehmet çayını içti, odasına gitmek için annesinden müsaade
istedi sabah erken kalkması gerekiyordu. Çünkü otogar evlerine
çok uzaktı ve trafiğe takılırsa geç kalabilir, otobüsü kaçırabilirdi.
Otobüs için ikinci defa bilet bulması haftalar sürebilirdi.
Dolayısıyla geç kalma riskini göze alamazdı. Sabah erkenden
uyandı ve salona indi. 

Sıcağı
 Bozuk

K ars

   Bir kez daha baktı elindeki bilete. Gitmek istiyor muydu
gerçekten? Başka bir şehirde, başka bir düzene, başka bir
hayata hazır mıydı? Bir elindeki bilete bir de karşısında
duran valize bakıp duruyordu. Salondan annesinin sesi
yükseldi: “Mehmet! Hadi gel de sen evden ayrılmadan
önce son kez oturup bir çay içelim. Oralara gidince
özlersin bu sıcak çay sohbetlerini.” Sahi özleyecek miydi
bu şehri, bu evi? Düşündükçe içi sıkıldı, bileti yatağın
üstüne bırakıp kapıya doğru yürüdü. Kapının kolunu
yavaşça aşağı doğru indirirken gözü bir kez daha valize
takıldı; bu evden alacağı bu kadar mıydı? Bu küçük valiz
mi tüm ihtiyaçlarına yetecekti? Annesi bir kez daha böldü
düşüncelerini “Hadi ama çayın soğuyor!” Annesini daha
fazla bekletmeden salona indi annesi salonda tek başına
örgü örüyordu. Onu görünce gülümsedi örgüsünü yerdeki,
içinde iplerin bulunduğu çantaya koydu ve kenara kaldırdı.
Eliyle yanındaki koltuğun minderine yavaşça vurdu ve
“Gel. Şöyle geç otur da biraz konuşalım seninle. Tüh!
Çayın da soğumuş bekleye bekleye. Yenisini koyayım en
iyisi sen çayı sıcak seversin.” dedi ve soğumuş çayı
tazelemek üzere mutfağa gitti, elinde iki çay bardağı ile
geri döndü. 

Ayser İpek
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Annesi çoktan kalkmış, kahvaltı hazırlamış; oğlunun giderken
giyeceği kıyafetleri bile ütülemiş, sandalyenin üstüne
bırakıvermişti. Mehmet, “Annem nasıl oluyor da bu kadar
erken kalkıp bunca işi yapacak enerjiyi bulabiliyor?” diye
geçirdi aklından. Annesi bunu duymuş gibi “Sizin
varlığınızdan alıyorum tüm enerjimi. Hadi, kahvaltıya otur ve
daha fazla bekletme de yine soğumasın çayın.” dedi. İkisi
birlikte geçip oturdular sofraya. Diğerleri henüz uyanmamıştı,
ki uyanmalarını da istemiyorlardı çünkü saat daha çok
erkendi ve uyansalar bile yapacakları bir şey yoktu. Kahvaltı
bitene kadar ikisi de tek kelime etmedi. Mehmet giyinmek için
odasına çıktı, annesi arkasından uzun uzun baktı. Küçük oğlu
artık büyümüştü ve evden ayrılıyordu. Anne, oğlunu uzun
uzun izledi ta ki merdivenlerin sonunda kaybolana kadar.
İçinden “Ne kadar da tatlı bir gülümsemesi var. Hele ki o yeni
doğmuş bir bebek gibi boş ve meraklı bakışları yok mu…
Gözlük de pek yakışıyor maşallah. Hoş! Benim oğluma her
şey yakışıyor ya. Bu çocuğun boyu ne ara uzadı bu kadar?
Yürürken de pek yalpalıyor mübarek! Sanırsın birazdan
düşecek.” diye düşüncelere daldı. Bir an durdu, oğlunun
çoktan odasına çıktığını fark etti ve oturduğu sandalyeden
kalkıp sofrayı topladı diğerleri için yeniden çay koydu.
Mehmet valizi ile aşağı indiğinde kapıda annesi ile babasını
kendisini beklerken buldu. Ya abisi? O neredeydi? Anlaşılan
yine o ağır uykusundan uyanamamıştı. Bunu düşününce
gülümsedi, annesiyle babasının yanına doğru ilerledi ve
ikisine de sarılıp vedalaştı. Taksi kapıda bekliyordu ama
taksiyi o çağırmamıştı. Babası yine her şeyi önceden
düşünmüş, taksiyi de kendisi çağırmıştı anlaşılan.
Basamaklardan indi, bir kez daha dönüp annesine, babasına,
doğup büyüdüğü bu eve bakmak istedi fakat içinden geçen
garip bir his buna müsaade etmedi. Maraş’ın uzun ve boş
sokağına baktı. Sokak bomboştu, kimsecikler yoktu. Güneşin
ışıkları yer yer çimlere vuruyor ve onları daha bir güzel
renklendiriyordu. Sabahın o temiz ve hafif kokusu hâkimdi
sokakta. Sokağın başından sonuna doğru hafiften bir rüzgâr
esiyordu, kıştan haber getiren. Çimlerin üzerindeki kırağı,
güneş ışıklarının etkisiyle birer elmas gibi parlıyordu. Her
sabah gördüğü bu manzara Mehmet’in içini anlam veremediği
duygularla doldurdu. Taksiye binip oradan, bu sessiz sakin
sokaktan ve biricik ailesinden yavaşça uzaklaştı.

Yolda trafik tam da tahmin ettiği gibi, oldukça yoğundu
dolayısıyla otogara varmak iki saatini aldı. Valizini muavine
teslim etti ve otobüse bindi otobüs yavaşça hareket etmeye
başladı. Bu uzun yolculukta dinlemek için birkaç şiir seçmişti;
Hüseyin Nihal Atsız, Şükrü ERBAŞ, Cahit ZARİFOĞLU, Atilla
İLHAN, Yavuz Bülent BAKİLER… İlk olarak “Şaşırdım Kaldım
İşte” şiirini açtı. Yavuz Bülent BAKİLER ’in bizzat kendi
sesinden… Arkada ince, huzur veren bir ney sesi… 
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Yavuz
Bülent

Sözde senden kaçıyorum doludizgin atlarla.
 

Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla
 

Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla 
 

Karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla
 

Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla 
 

Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla.
 

Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla
 

Sözde senden kaçıyorum doludizgin atlarla
 
…
 

Şaşırdım kaldım işte bilmem ki n’emsin?
 

Bazen kız kardeşimsin bazen öp öz annemsin
 

Sultanımsın susunca konuşunca kölemsin 
 

Eksilmeyen çilemsin
 

Orada ufuk çizgim burada yanım yöremsin
 

Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin
 

Çaresizim, çaremsin.
 

Şaşırdım kaldım işte bilmem ki n’emsin?  
 
 

Bakiler

     Şiiri okurken kimi satırları
büyük bir öfke ile dövüyor
kimilerinde ise gücünü
yitiriyor, yorgun düşüyor
gibiydi üstadın sesi.
“Sultanımsın susunca,
konuşunca kölemsin”
derken bir hiddetle yükselen
sesindeki güç ve direniş
“Şaşırdım kaldım işte,
bilmem ki nemsin”
dediğinde tamamen bitiyor,
tükeniyor gibiydi.
Kafasındaki bu düşünceler
ve şiirin ezgisi ile ona eşlik
eden ney sesinin etkisiyle
uyuya kaldı. 
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    Otobüs durunca uykudan uyandı. Uzun zamandır
uyuyor olmalıydı ki boynu tutulmuştu. Yavaşça gerindi ve
etrafına baktı. Yolculardan kimileri çoktan inmiş, kimileri
ise yavaş yavaş toparlanıyordu. Saatlerce koltukta
oturmaktan ayakları uyuşmuştu. Bir müddet yerinden
kalkamadı. Telefona baktı, annesi defalarca aramıştı ama
o telefonu sessizde unuttuğu için hiç fark etmemişti.
Annesi onu çok merak etmiş olmalıydı ama o uyku
sersemiydi ve yolculuk biraz yorucu geçmişti bu yorgunluk
haliyle telefonla konuşmak gelmedi içinden. Annesi daha
fazla merak etmesin diye mesaj atmayı uygun buldu:
“Şimdi indim, eve varınca arayacağım.” Ayaklarındaki
uyuşukluğun hafiflediğini hissetti ve ‘Artık inebilirim.’ diye
geçirdi içinden.

  Önünde duran koltuğa tutunarak yavaşça ayağa kalktı,
otobüsün tavanındaki boş bölmeye koyduğu çantasıyla
montunu aldı. Çantayı koltuğun üstüne koydu, hafiften
eğilerek otobüsün camından dışarıya baktı. Kar yağmıştı
ve hava sisliydi. Böyle bir havayla karşılaşacağını az çok
biliyordu çünkü gelmeden önce karı ve soğuk havasıyla
meşhur Kars’ı biraz araştırmış, bu şehrin sıcağının bozuk
– bu tabiri araştırma yaparken bir fotoğrafın altındaki
yorumda görmüştü- olduğunu öğrenmişti. Fakat yine de
havayı görünce içi sıkıldı, tekrar bir bilet alıp memlekete
dönmeyi geçirdi aklından. Bir müddet durdu, düşündü ve
aynı yolculuğu tekrar yapmak için gücünün olmadığını fark
etti. Montunu giydi ve çantasını alıp otobüsten indi.
Otobüsün kapısında onun inmesini bekleyen muavini
gördü. Başıyla muavine selam verip geçti. Muavin, “Yarım
saattir beyefendinin inmesini bekliyoruz.” diye söylendi
arkasından.  O muavini duymuştu ama umursamadı çünkü
bir tartışmaya girecek hâli yoktu, gülümseyerek valizini
almaya gitti. Valizini otobüsten indirip öylece ortaya
bırakmışlardı. Onun gelip teslim almasını bile beklemeden
nasıl olurda öylece ortaya bırakırlardı? Yoksa bu, o
huysuz muavinin işi miydi? Bu gördüğüne içten içe
öfkelendi ve durumu yetkili biri ile konuşması gerektiğini
düşündü. Fakat çok yorgundu ve hava oldukça soğuktu,
daha fazla orada duramazdı. Bir an önce dinlenebileceği,
sıcak bir yer bulmak istiyordu.

   Valizini alıp yürümeye başladı. Etrafa bakındı, fakat hiç taksi
göremedi. Bütün taksiler diğer yolcuları alıp gitmiş olmalıydı.
Yoldan geçen bir adama, yakınlarda dolmuş durağı olup
olmadığını sordu. Adam ters ters baktı yüzüne ve parmağı ile
bir yeri işaret ederek “Şuraya doğru birkaç metre yürü, karşına
çıkar.” dedi. Mehmet’in canı iyice sıkıldı. Ne oluyordu bu şehrin
insanlarına? Hepsinin suratı asık ve öfkeliydiler. Acaba onlar da
mı bu sisli ve kasvetli havadan etkilemişlerdi; yoksa hep mi
böylelerdi? Adamın işaret ettiği yöne doğru yürümeye başladı,
birkaç metre yürüdükten sonra durağa vardı. Hava soğuktu ve
dışarıda kimsecikler yoktu.  “Bu havada kim, niye dışarı çıksın
ki?” diye kendi kendine söylenirken durağa yaklaşan dolmuşu
gördü; dolmuş öylesine doluydu ki insanlar camları patlatıp
dışarı fırlayacak gibi bir görüntü oluşturuyordu. Mehmet başını
öne eğdi ve hafifçe gülümsedi; durumu anlamıştı. Bulunduğu
durakta kimsecikler yoktu çünkü herkes ayakta kalmamak ve
dolmuşta yer bulabilmek için daha ötedeki duraklara
yürümüşlerdi ki doğrusu da buydu. Yoksa Mehmet gibi hem
ayakta kalacak hem de dolmuşun bir köşesine sıkışmaya
mecbur kalacaklardı. Güç bela da olsa dolmuşa bindi. Herkes
ayaklarına basıp duruyordu ve o ayakkabılarına basılmasına
çok öfkeleniyordu ama elinden bir şey gelmiyordu çünkü
dolmuş çok doluydu herkes istemeden birbirinin ayağına
basıyordu. Neyse ki evi çok uzakta değildi. Dolmuştan indi ve
sürüklerken bir tekerini kırdığı valizini zor da olsa eve kadar
götürdü. Ailesinin evinden çıkarken küçük görünen valiz,
tekerleğinin kırık, havanın soğuk, kendisinin de yorgun
olmasından dolayı olsa gerek, oldukça büyük ve ağır gelmişti
ona. Eve girince bir sessizlik çöktü üstüne. Çevresine bakındı,
bu evi internette bulup kiralamıştı ve içini ilk defa görüyordu.
İnternetteki fotoğraflarla ilgisi yoktu bu evin. Duvarlar, soba isi
ile kirlenmiş, camları tozlar kucaklamış, halıları terk etmiş
renkler, perdeler masumiyetini kaybetmişçesine beyazdan griye
dönmüş, duvarlara tavandan aşağı sular akmış; yarısında
donup kalmıştı. Küfler, tahta parkelerin arasından sızarak bir
düşman ordusu gibi tüm zemini ele geçirmeye başlamıştı.
Bütün bunları gören Mehmet’in kulaklarında ansızın annesinin
sesi çınladı: “Oralara gidince özlersin bu sıcak çay
sohbetlerini.” Mehmet, bu evi ve bu şehri görünce anladı; daha
nice şeyleri özleyeceğini. 
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      KaybolanKaybolanKaybolan   
YıldızYıldızYıldız
   PufPufPuf

   Neden yıldızlar kayardı ki? Neden kaymak zorundaydık ya da sönmek
zorundaydık? Yıllarca bu soruyu düşündüm durdum. Düşünmekten adımı
söylemeyi unuttum ben yıldız Puf. Koca galakside ben ve milyonlarca
yıldız birlikte yaşamaktayız. Güneş ninemiz, ay dedemiz, gezegen olan
amcalarımız ve milyonlarca yıldız kardeşlerimizle mutlu yaşamaktaydım.
Bir gün galaksimizden geçen bir kuyruklu yıldıza denk geldim. Kuyruklu
yıldızın çok uzun ve renkli, parıltılı tozdan oluşan bir kuyruğu vardı. 

 Çok etkilenmiştim. Yanında durduğumu fark edince, “Söyle bakalım meraklı yıldız.
Senin adın ne? Neden buradasın?” gibi sorular sordu. Bende cevap verdim: “Benim
adım Puf. Bu galakside yaşıyorum. 

   Kuyruklu yıldız devam etti.“Nereden biliyorsun?” dedi.“Bende buradan baktığımda sonunu göremiyorum ki.
Uçsuz bucaksız bir karanlık var.” dedim. Kuyruklu yıldız yine gülümsedi. “Bak işte sen de sonu yok dedin. Ya
bizden ve senden başka gezegenler, güneşler, yıldızlar varsa, onları görmek istemez misin? Onlarla konuşmak,
öğrenmek istemez misin?Ben sadece sana küçük bir ipucu vereyim. Tahmin edemeyeceğin kadar gezegen ve
yıldız var. Senin onları keşfetmeni bekliyorlar. Haydi. Benden bu kadar. Şimdi gitmem gerekiyor.” diyerek hızla
uzaklaştı. Puf arkasından seslense de kuyruklu yıldız çoktan uzaklaşmıştı. O gün bir karar verdi. Kuyruklu yıldız
gibi o da gezmeye çıkacaktı. Annesinin yanına giderek onunla konuşmak istediğini söyledi. Annesi: “Anlat bakalım
Puf.” dedi. “Anne ben öğrenmek ve keşfetmek istiyorum. Buranın dışında da galaksiler var. Ben görmek istiyorum.”
dedi. Annesi öfkelenerek: “Buradan başka galaksi yok! Keşfetmek istiyorsan burayı keşfet. Kim aklına soktu bu
yalanları? diyerek, Puf’a izin veremeyeceğini söyledi. 
    

. Peki, sen nereye gidiyorsun bu kadar hızla?” diye sordum. Kuyruklu yıldız cevap verdi: “Ben galaksileri
dolaşıyorum. Birçok galaksi ve gezegenlerle tanışıyorum. Birçok şey öğreniyorum.” diye cevap verdi. 

Çok şaşırmıştım. Yaşadığım yerden başka nasıl galaksiler olabilirdi ki? Hayır, olamazdı, tek galaksi burası olmalıydı.
Tanıdığım herkes yalnızca buranın var olduğunu söylemişti. Daha da meraklandım. Soru sormaya devam ettim:“Başka
yerler mi var, oralara nasıl gidilir?” gibi sorularımı sıraladım. Kuyruklu yıldız gülerek cevap verdi: “Puf, öncelikle sana
bir sorum var. Önce sorumu cevapla, sonra sorularına cevap vereceğim.” dedi. Heyecanlanmıştım. Merakla sorumu
beklemeye başladım. Kuyruklu yıldız devam etti: “Söyle bakalım Puf. Sence bu uzay boşluğunun sonu var mı?” diye
sordu. “Hayır, yok.” dedim.

Ayşe Öztürk

53

HİKAYE YARIŞMASI ÜÇÜNCÜSÜ

Sınıf Öğr. ABD-3



 Sürüklenmekte olan başka bir yıldız gördü. Uzaktan
seslendi:“Ne oldu sana?” Yıldız cevap verdi: “Sakın
yaklaşma! Kara delik var burada. Seni de içine
çeker.” dedi. Puf düşündü. Ne yapmalıydı ki? Sonra
aklına bir fikir geldi. Çevresindeki yıldızlara şöyle
seslendi: “Yıldız kardeşler,beni duyan lütfen buraya
gelsin.”Bu çağrıyı duyan birçok yıldız Puf’un yanına
geldi. Puf,ne yapacaklarını anlattı. Onları gören
gezegen Tüftüfde yıldızların yanına yaklaştı. Yıldız
Puf’a yardım etmek istiyordu. Hepsi el ele tutuştu.
Gezegen Tüftüf’ün elini Puf’un elini ise diğer
yıldızlar tutarak bir merdiven oluşturdular. Kayan
yıldızı yakaladılar. Kurtulan yıldız, Puf’ave diğer
yıldızlara teşekkür etti. Puf’tan yanlarında kalmasını
istediler. Fakat Puf kabul etmedi. Yıldızlardan biri:
“Puf dikkatli olmalısın. Buradan sonrası çok tehlikeli
solucan delikleri var. Yakalanırsan kendini farklı bir
yerden bulursun.” dediler. Puf bu bilgiler için
teşekkür etti ve yoluna devam etti. Kuyruklu yıldızla
tekrar karşılaştı. “Hoş geldin yıldız Puf. Bakıyorum
da kalbinin sesini dinlemişsin.” dedi. Puf gülerek: “
Öyle oldu galiba.”dedi. “Bu sefer yolculuk nereye?”
dedi Puf. Kuyruklu yıldız:“Kalbimin götürdüğü yere.”
dedi. Puf:“Peki o kalbin beni de alır mı yanına?”
dedi. Kuyruklu yıldız:“Kalbin evet diyorsa neden
olmasın?” dedi. Aniden bir solucan deliği belirdi.
Yıldız Puf gülümseyerek kuyruklu yıldıza baktı.
Kuyruklu yıldız göz kırptı. El ele tutuşarak solucan
deliğine birlikte atladılar. O günden sonra Puf’u
gören de duyan da olmadı. Kim bilir? Belki hâlâ
geziyordur...

    Puf sakin bir şekilde: “Anne ben sana haber
verdim. Gideceğim. Sizin gibi burada kalıp;
sorgulamadan, düşünmeden hiçbir şeyi kabul
etmeyeceğim.” Annesi bunları duyunca daha çok
öfkelendi. Bağırmaları duyan komşuları az sonra
evlerindeydi. Bu bağırışların sebebini anlayan
komşular Puf’u suçladılar. Onlar bile buna izin
veremeyeceklerini söylediler. Puf, tüm bu olanlara
rağmen kararlı olduğun söyledi. İyice öfkelenen
komşular, Puf’u galaksiden kovmak istediler.
Puf’un üzerine doğru gelince Puf hızla oradan
uzaklaştı. Puf için macera o zaman başladı. İlk
olarak Savantius adı verilen bir galaksiye geldi.
Buradaki herkes çok hüzünlüydü. Oradan geçen
bir gezegene sordu: “Neden böyle üzgünsünüz?”
Gezegen cevap verdi: “Yörüngelerimizi şaşırdık.
Kimse olması gereken yerde değil. Bu yüzden
üzgünüz.” Yıldız Puf, yardımcı olabileceğini
söyledi. Herkesi gezegenin merkezinde topladı.
Önce yöneticilerini merkeze yerleştirdi. Diğerlerine
önceki yerlerini sordu ve hepsini tek tek
yörüngesine yerleştirdi. Şimdi herkes mutluydu.
Puf’a teşekkür ettiler. Gezegenler Puf’un
yanlarında kalmalarını istedi. Ama Puf yoluna
devam edeceğini, yol için herhangi bir şey
söyleyebileceklerse çok mutlu olacağını belirtti.
Gezegenlerden biri: “Yolda kara deliklere dikkat
etmelisin. Aniden içine girebilir vekendini
bambaşka bir yerde bulabilirsin.” diye tembihledi.
Puf yoluna devam etti. 
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M�raç M�rkan Gültek�n
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Yol Alır Gider
Ç�s�l ç�s�l yağan �nce taneler,
İnceden �nceye yol alır, g�der.

Asfaltlar yıkanır en kötü günden
Caddeden caddeye yol alır, g�der.

 
Murat’tın en sess�z dalgasından,

Gönlümden gönlüne yol alır, g�der.
Fırat’ta b�rleş�r en k�rl� sular,

Gönlümden gönlünden k�r alır, g�der.
 

Dövünür gövdes� küçük teknen�n,
En çılgın dalgadan nas�b�n� alır, g�der.

Takılır oltaya en büyük balık,
Ölümden ölüme yol alır, g�der.

 
Tutuşur gövdes� ulu çınarın,

Yandıkça gövdes� yok olur, g�der.
Gönlümden gönlüne kor olan sevda,

İnceden �nceye kül olur, g�der.
 
 
 Osman Baysal 

SINIF ÖĞR. ABD-3
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Mavilerdi gökyüzünü süsleyen, 
 Mavilerdi gülüşlerimize eşlik eden, 
 Hatıralarımızı depreştiren. 
 
 Mavilerdi umutların rengi,
  Mutluluğun işareti.
 
  Karanlığın ardında uyuyan yıldızlarla, 
 Gökyüzünü sevgiyle kucaklaştığı, 
 Şefkatle loş ışıkların parlaklığını hissettiren, 
 Mavilerdi yeni umutlara yelken açan. 
 
 Bulutlarla selamlaşıp, gökyüzüne gülümseyen, 
 Ruhunu huzurla dinlendirip, dünyamı aydınlatan, 
 Neşeyle, sevinçle, kıpır kıpır hayatıma; 
 Cıvıl cıvıl renk atan, 
 
 Mavilerdi yeni umutlara yelken açan. 
 Mavilerdi şarkılarda kâh hüzünlendiren kâh sevindiren, 
 İçtenliğimi, duygularımıza yol verip, eskilerimizi maziye götüren. 
 Ey! İnsanoğlunu sevgiye, sadakate, barışa davet eden, 
 Yarınlara umutla, bugünü mutlulukla; 
 Biz insanlığı, insanlığa teşvik eden, 
 Mavilerdi yeni umutlara yelken açan. 
 
 Seni mavilerde yaşadım, 
 Seni mavilerde yaşarım ben cennet kokulum. 
 Seni mavilerde hayal ederim, 
 Seni mavilerde görürüm.
  
 Elveda! Seni mavilerde yaşadığım en güzel rüyam, 
 Elveda! En güzel hayalim canım ablam. 
 Elveda! Meleğim. 
 Hep mavilerde kal. 
 Huzur içinde uyu. 
 Ruhun şad olsun. 
 Mavilerin gölgesi, biriciğim, gurbet kuşum. 
 Canım ablam.
 
 

Mavilerde
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Müsl�mat Özçalış
(Türkçe ABD-Mezun)

ŞİİR YARIŞMASI İKİNCİSİ



Bahar
Bahara uzanan akşamlardan yazıyorum,  

Ellerim sıcak, terli, hüzünlü. 

Ama titrek değil kalemim  

Yanlış yazılanı siliyor sadece silgim.  

Kelimelerim hızlıca dökülmek istiyor sayfalara, 

Ahh... 

His, sis ardında yitmesin sevincim.  

Bahara uzanan akşamlardan yazıyorum, ellerim kaygan  

Siliyorum eteğime hızlıca, çaktırmadan. 

Bir bahar ki belki gelecek yaza, belki de bir ömre dayanan. 

Koca bir pişmanlık belki,  

Belki hayran olunan.  

Bilemezsin bazen bir çabanın ürünüdür bu,  

Belki kısa duruşların yığınıdır bu.  

Bir söz vardır, herkes söyler, herkes de bilmez:  

Ne ederse insan, kendine eder,  

Kimse bir şey etmez. 
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Havva Gülırmak 
Türkçe ABD- 2

ŞİİR YARIŞMASI ÜÇÜNCÜSÜ



Bazen insan sorar ya kendine: "Ben ne yaptım
bunları hak edecek?" diye. Belki hak ettiğin için
değil de yaşaman gerektiği için yaşıyorsundur
onları. 

"Sen yaşamadığın için ben de tam olarak
yaşamayacağım..."

İnsan hiç travmalarını da miras olarak bir sonraki
kuşağa bırakabilir mi? Mark Wolynn, bu kitapta
bize ebeveynlerin travmasının çocuğun travması
olabileceğini ve çocuğun ruhsal, davranışsal
sorunlarının ebeveynin durumunu
yansıtabileceğini söylüyor. Bizlerin, annemizin
hatta büyükannemizin yaşam izleri etrafında
şekillendiğimizi anlatıyor. Onların izleri bizim
zihnimizde, kalbimizde, tüm vücudumuzda
kendine yer ediniyor. 

Anne-çocuk ilişkisinin çocuğun yaşamında çok
etkili olduğunu bir kez daha hatırlatıyor yazar.
Çünkü bu bağ, yetişkin yaşamımızda bizi biz
yapan etkenleri; eşimizle, dostumuzla hatta
tanımadığımız insanlarla olan ilişkilerimizi dahi
etkiliyor. 

K i t a p  A n a l i z i
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Semanur Basakcı
PDR-4



Yazarın verdiği örneklerle hem şaşıracak hem de
kendinizden bir parça bulacaksınız. Hayatta
takıldığınız, düğümleri çözemediğiniz anlar olursa
başvurabileceğiniz kitaplardan bir tanesi olan bu
kitap; Psikoloji ve PDR alanında çalışan uzmanların,
öğrencilerin, ebeveynlerin, kendini ve geleceğini
teslim edeceği nesli önemseyen her insanın
okuması gereken bilgi dolu bir kitap.

"Girmekten korktuğunuz mağara, aradığınız
hazineyi barındırır.”  

Belki de travmalarımıza bakmak bizi iyileştirecektir.
Herkesin bir gün o hazineyi bulması dileğiyle...

Hiç düşündünüz mü acaba? Annenizden şikâyet
ettiğiniz bir konuda eşinizden de şikâyet edebilir
misiniz?

Geçmişte çözümlenmeyen, üstü kapatılıp devam
edilen her konu aslında kapanmış olmuyor. Bir
düğüm olup kalıyor orada ve bizler devam ediyoruz
yaşamımıza.   Ta ki o düğümler büyüyüp karşımıza
bir engel olarak çıkana kadar. Nesiller öncesinde
düğüm olan şeyler bir gün çocukların hatta onların
da çocuklarının karşısına bir travma olarak çıkıyor.

Girmekten
korktuğunuz

mağara, aradığınız
hazineyi barındırır.
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DOÇ.Dr. Hal�l İbrah�m Kaya

BELGESEL: Tüfek M�krop Çel�k

KİTAP: Küçük Ağacın Eğ�t�m�,
İlet�ş�m Çatışmaları ve Empat�.

KİTAP:

Prof.Dr.Özgür Aktaş

YOUTUBE: Gönül Sadası

FİLM: Aşkın Ses�

KİTAP: Mustafa Merter, 
Dokuz Yüz Katlı İnsan.

KİTAP:

Doç.Dr. Al� İbrah�m Can GözümProf.Dr. Murat Taşdan

FİLM: Özgürlük Yazarları KİTAP: Yaratıcı Bey�n

Dr.Öğr.Üyes� Tuğba Barutcu
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İdeal�st Öğretmen,
Em�le B�r Çocuk Büyüyor.

FİLM: Koro

FİLM: Uyanışlar,
Gökyüzü Kadar Kırmızı,
Kahvaltı Kulübü.

Doç.Dr. Sündüs Yerdelen

KİTAP:

FİLM:

MÜZİK:

Körlük,Empat�

Prest�j

 Perfect strangers- deep purple

Durgun Don Don Kıyısında, 
Uzak Tepelere, Klara �le Güneş,
Ben� Asla Bırakma.

DEDE KORKUT  

EĞİTİM FAKÜLTESİ

AKADEMİSYEN ÖNERİLERİ 



Fat�h TORUN

K�tap: Hasan Al� Toptaş, Gölges�zler; 
 Sadık Yemn�, Çağırılan.

F�lm: Green Book. 

Derg�: Ayraç.

Youtube: Değ�ş�k Yollarda.

4
Tüb�tak Popüler B�l�m K�tapları,
Doğan Cüceloğlu, Ceng�z Aytmatov,
Yüksel Özden.

KİTAP:

FİLM:

KİTAP:

Doç. Dr. Em�ne Hatun D�ken

KİTAP: D�ken, Sherlock Holmes Ser�s�,
Ölümle Randevu, Gölge Oyunları,
Zülfü L�vanel� Eserler�, Nutuk,
Kur’an-ı Ker�m Türkçe Meal�.

Doç.Dr.Arzu Önel

Nutuk, Beyaz Zambaklar Ülkes�,
B�l�m Adamının B�yograf�ler�,
Doğal Yaşam ve Başkaldırı, İrade
Terb�yes�, Secret 2-.

KİTAP:

Kefernahum, Seraph�m Falls The
Platform, Dünyadan Haberler,
Kanlı Elmas, Secret 3-.

FİLM:

BELGESEL: Secret (Sır), Samsara Baraka,
Ahtapottan Ögrend�kler�m.
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Doç.Dr. Yaşar Kop

Tar�h� Lenk , Hakan Erdem,
Mağaradak�ler; B�r Fac�anın
Öyküsü; Mış G�b� Hayatlar.

Otel Rohanda, Hayat Güzeld�r,
P�yan�st, Esaret�n Bedel�, 
E Tax� Dr�ver.

Doç.Dr. Ataman Karaçöp

Doç.Dr.Gökay Durmuş

DERGİ: Varlık, K�taplık, Türk Edeb�yatı,
Hürr�yet Göster�.

KÖŞE YAZARI: Kurthan F�şek.

FİLM: Propaganda, Forest Gump.

YAZAR: Mustafa Necat� Sepetç�oğlu.

KİTAP:  Yeş�l Gece, Ölü Erkek Kuşlar, Ben�m
Adım Kırmızı,Küçük Ağa. 
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In the book, �t was told
that Br�g�tte Schwartz
sew herself the letter A
and she d�d �t f�nely, even
the town women
thought.

In the book, there are not
any murders done by
Avery Dav�s. But �n the
mov�e, there are two
murders done by h�m,
M�tuba and Brewster.

Prynne hung h�mself; �t �s
not ment�oned �n the book
(Avery Dav�s d�ed several
years after Avery Dav�s’s
death and he left h�s
fortune to Pearl).

In the book, there were no
l�nes about Dan�el Gallego
look�ng for the dev�l's mark
on Pearl's body.

Bakış Açısı

Dr. Öğr. Üyes� Huzeyfe Bİ�ge

FİLM: B�l�m ve Genç

DEDE KORKUT
EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Dr.Öğr.Üyes� Adem Dağaşan

İlber Ortaylı, B�r Ömür Nasıl Yaşanır?  

Dr.Öğr.Üyes� Emre Dağaşan

M�ll� Folklor.

Eşk�ya

KİTAP:

DERGİ:

FİLM:

KİTAP:

YOUTUBE:

YAZAR:

FİLM:

SÖZ:

Angela Duckworth, Az�m;  Pas� Sahlberg,
Eğ�t�mde F�nland�ya Model�.

Ahmet Şer�f İzgören, Avucunuzdak� Kelebek.

Yavuz Bülent Bak�ler, Oktay S�nanoğlu, Ahmet
Şer�f İzgören.

Her Çocuk Özeld�r.

"Malayan�yat �le �şt�gal maksattan ger� bırakır."

Dr. Öğr.Üyes� Fat�h Torun

KİTAP:

FİLM:

DERGİ:

YOUTUBE:

Hasan Al� Toptaş, Gölges�zler;  Sadık Yemn�,
Çağırılan.

Green Book. 

Ayraç.

Değ�ş�k Yollarda.

Doç. Dr. Üyes� Selma Erdağı

KİTAP:

YOUTUBE:

İNSTAGRAM:

Zülfü L�vanel�,
Serenad; Leyla’nın Ev�. 
 

Gr� m�, Renks�z m�?
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Dr.Ögr.Üyes� Hasan
Aslan 

M�lladan Önce On B�n
Kölel�kle Mücadele,
Son umut, Dağ ç�çekler�.

KİTAP:



4 5

6

7

In the book, �t was told
that Br�g�tte Schwartz
sew herself the letter A
and she d�d �t f�nely, even
the town women
thought.

In the book, there are not
any murders done by
Avery Dav�s. But �n the
mov�e, there are two
murders done by h�m,
M�tuba and Brewster.

Prynne hung h�mself; �t �s
not ment�oned �n the book
(Avery Dav�s d�ed several
years after Avery Dav�s’s
death and he left h�s
fortune to Pearl).

In the book, there were no
l�nes about Dan�el Gallego
look�ng for the dev�l's mark
on Pearl's body.

Arş. Gör. Haldun Mete Aslan  
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DEDE KORKUT
EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Dr.Öğr.Üyes� Nur�ye Karabulut 

FİLM: Ölü Ozanlar derneğ� 

ŞİİR: Ömer Zek� Defne: Z�ller Çalacak
Ceyhun Atıf Kansu: B�r Çocuk
bahçes�nde 
 

FİLM: 

YÖNETMEN: 

 Guguk Kuşu, Kame vs Kramer, Mucze (yabancı flm), Whplash, Kış Uykusu, Ahlat
Ağacı, Tabutta Rövaşata İnterstellar, Cennet Snema, Zncrsz Zndan Adası, Syah
Kuğu Gattaca, Can Dostum Yağmur, Adam, Başkalarının Hayatı, Kör Nokta, Fargo.

 Coen Kardeşler, Martn Scorsese, Quentn Tarantno, Chrstopher Nolan.

KANAL:  Borsa İstanbul, Akadem�k Lİnk, Star Boks,
Fen B�l�mler�.

KİTAP:  K�tleler�n Ayaklanması, Sultan Abdülham�t
Han Ve Ermen
Meseles�, Aydınlar Savaşı, Eğ�t�m Felsefes�
(H�l�m Z�ya Ülken), İrade Terb�yes�, B�r Ömür
Nasıl Yaşanır? Öyle Geçer K� Zaman, Kend�ler�
İle Savaşanlar.
 



DERGİ EKİBİNİN
Duygu ve Düşünceleri

LÜTFİ AVCI TÜRKÇE ÖĞR. (4)

AYSER İPEK TÜRKÇE ÖĞR. (4)

Küllerinden doğan bir kuşun kanatlanması
için verilen onca uğraş sonunda karşılığını
buldu ve tek sınırımız gökyüzü oldu.
Fakültemizde böyle bir çalışmanın her
aşamasında olup meşakkatli onca yoldan
geçerek bugünlere ulaşmanın mutluluğu
içime nüfuz ederken şu an bu mısraları
kaleme almak beni olabildiğince
onurlandırıyor. Böyle bir projenin
yürütücüsü olmak hatıra defterimde altına
imzamı atacağım en güzel anılardan biri
olarak yer bulacak. Henüz başında
olduğumuz bu yolun aydınlık kalması için
sizleri de aramızda görmek bizler için
büyük bir şeref olacaktır.

Başımızda Sayın Tuğba BARUTÇU
hocamız olmakla birlikte 3 kişi olarak

başladığımız bu yolu, diğer
arkadaşlarımızın da katılımıyla 15 kişi

ile beraber yürümeye ve elimizden
gelenin fazlasını yaparak dergimizi

oluşturmaya başladık. Üniversitede
beni hatırlatacak imzayı taşıyan bu

derginin yürütücülerinden biri olmak
oldukça gurur veriyor. Bizden sonraki

nesillerin de aynı şevk ve dinamikle
derginin varlığını sürdürmeleri tek

dileğimdir. Dergi kadrosunda bulunan
ve emeği geçen hocalarıma, dostlarıma

ve bize ürünlerini gönderen tüm
arkadaşlarıma, meslektaşlarıma

teşekkür ederim.
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İlk dergi fikri ortaya atıldığı anı
düşünüyorum. Bu işe koyulmak, ortaya bir
ürün çıkarmak içime kaygı düşürse de beni
motive eden bu kaygıydı. Üniversite
hayatım boyunca hem Kendimi hem
çevremi oluşturmak, çabalamak ve emek
vermek öğrencilik hayatımı daha da
anlamlı kılıyor. Ekip olarak başladığımız bu
yolda her türlü desteğini bizden
esirgemeyen Sayın Tuğba Barutcu Hocama
buradan saygı ve sevgilerimi iletiyorum.
Ekip arkadaşlarımın birer birer emeklerini
içeren dergi için çok heyecanlıyım. Beraber
Dede Korkut Eğitim Fakültesi’nin ‘’ilk’’
öğrenci dergisini çıkarmanın haklı gururu
ile içimize sindiğimiz bir çalışma olduğuna
eminim. Umarım siz değerli okuyucularımız
da beğenir.

Genç Eğitmenler Topluluğu 

BEYZA ÖZEN PDR -4

NAZLICAN ARAS TÜRKÇE ÖĞR. (3)

Sayısız toplantılar,
fikirler, duygular ve
sonucunda dergimiz.
Birçok fikrin havada
uçuştuğu ve
aralarından en
mükemmelini
seçtiğimiz dergimiz. Biz
öğretmen adaylarının
ilk ve durmayacak
adımı.
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DERGİ EKİBİNİN
Duygu ve Düşünceleri

MİRAÇ MİRKAN GÜLTEKİN
TÜRKÇE ÖĞR.  (4)

FATMANUR AYKUTLU PDR-4

Tuğba hocamız tarafından fakülte öğrencileri
olarak hocamız önderliğinde bir dergi oluşturma
fikri bize sunulduğunda dikkatimi fazlaca çekmiş
ve heyecanlandırmıştı. Arkadaşlarımla beraber
oluşturacağımız bir dergi için oldukça
hevesliydim. Bu heves ve heyecan sadece
bende değil, çalışmayı birlikte yürüteceğimiz
arkadaşlarımda da görülüyordu. Bendeki isteğin
asıl nedeni ilerleyen yıllarda geri dönüp
baktığımda üniversite yıllarımda okulum adına
bir çalışma ortaya koymuş olmak ve
okulumuzun arşivinde yer almak yatıyordu. Bu
nedenle ben de birtakım görevler üstlendim. Bu
görevlerimi yerine getirirken dergi
arkadaşlarımla ve Tuğba hocamızla
yardımlaştım ve onların fikirlerini de dikkate
aldım. Nihayet dergimizi oluşturduk. Böyle bir
faaliyet içinde yer aldığım için oldukça
mutluyum. Hocamıza ve arkadaşlarıma çok
teşekkür ediyorum.

Dergi çıkarma fikri beni en başından
beri çok heyecanlandırdı. Daha önce

yapmadığım röportajı yapmış
oldum.Yeni insanlarla tanıştım hep
birlikte beyin fırtınası yaparken ne

kadar yaratıcı fikirler üretebildiğimizi
fark ettim. İlerlenen yıllarda bir

üniversite öğrencisi olarak dergi
çıkardığım için mutlu olacağım ve

güzel hatırlayacağım işin başka bir
boyutu dergiyi okuyan insanlar için

faydalı olması ve ufuk açması
yaptığımız işin en güzel yanı olabilir.

Bu ekibin içinde olduğum için
şanslıyım. 
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Merhaba ben Raziye. Ekibin grafik ve
tasarım işleriyle ilgileniyorum...
İfade etmem gerekirse Genç Eğitmenler
Topluluğunun bir parçası olabildiğim için
çok mutluyum. Önce birbirinden
yetenekli olan, bilgi ve deneyimleriyle
her türlü uğraşı veren güzel bir ekiple ve
harika bir liderle (Tuba Barutçu)
tanıştım. Sonrasında birbirimizden
öğreneceğimiz, deneyimleyeceğimiz ve
hayallerimize yön vereceğimiz
muhteşem bir yolculuğa başladık. 
 Kişisel gelişimimize katkı sağladığımız
ve topluluğumuzun geleceği için
çalıştığımız bu yolculukta değişimin
öncüleri olduk. Hatta birbirimizin ışığı
olduk.  Eminim ki bu ışık hiç sönmeyecek
ve başkalarını da aydınlatacak.

Genç Eğitmenler Topluluğu 

RAZİYE KILIÇELLİ PDR-4

GÜLÇİN TARHAN PDR-4

Büyük bir ekiple birlikte
başladığımız bu
yolculukta aldığımız
görevleri canla başla
tamamlayarak
üniversitemizin ilk öğrenci
dergisine katkı
sağladığım için mutluluk
duyuyorum. Çok keyifli bir
süreçti. Başta bizden
desteklerini esirgemeyen
Tuğba Barutçu hocamızın
ve diğer arkadaşlarımın
emeğine sağlık 😇
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DERGİ
EKİBİ
KADROSU

GENÇ EĞİTMENLER TOPLULUĞU

TOPLULUK
DANIŞMANI

DR.ÖĞR.ÜYESİ
TUĞBA BARUTCU

İLETİŞİM
 BİRİMİ

GRAFİK VE TASARIM 
BİRİMİ

YAZI İŞLERİ
 BİRİMİ
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GENÇ EĞİTMENLER TOPLULUĞU

AYSER İPEK
TÜRKÇE ÖĞR.(4) 

AYŞENUR DÜGER
TÜRKÇE ÖĞR.(3) 

FATMANUR AYKUTLU
PDR-4

LÜTFİ  AVCI
TÜRKÇE ÖĞR.(4) 

SEMANUR BASAKCI
PDR-4

HABİP YUSUF YERLİ
TÜRKÇE ÖĞR.(4) 

YAZI İŞLERİ

BİRİMİ
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GENÇ EĞİTMENLER TOPLULUĞU

SEMANUR BASAKCI
PDR-4

NURŞİN OĞUZ
TÜRKÇE ÖĞR.(4) 

RAMAZAN YILMAZ
PDR-3
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GENÇ EĞİTMENLER TOPLULUĞU

BEYZA ÖZEN
PDR-4

GÜLÇİN TARHAN
PDR-4

MİRAÇ MİRKAN GÜLTEKİN
TÜRKÇE ÖĞR.(4)

NAZLICAN ARAS
TÜRKÇE ÖĞR.(3)

RAZİYE KILIÇELLİ
PDR-4

YUSUF AĞRI 
TÜRKÇE ÖĞR.(4)

GRAFİK VE TASARIM 

BİRİMİ
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Fotoğraflar: Sündüs Yerdelen
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egitmenlergenc

"Çoğu �nsan 
zekaya �nanır,
ben �nanmıyorum.
B�z� b�rb�r�m�zden
ayıran emekt�r.
Ben çalışmaya
�nanıyorum."

Aziz Sancar

Bu dergi 
senin!

Aramıza seni
 de

bekliyor
uz.

Unutma, sen y
oksan

bir renk
 eksiğiz

.

GENÇ EĞİTMENLER TOPLULUĞU


