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BİR “VATAN ANNE”NİN 
TEKRAR TEKRAR KEŞFEDİLMESİ

Sâmiha Ayverdi, yirminci yüzyılın en önemli mü-
tefekkir ve mutasavvıflarından...  Bir edebiyat  
ve tasavvuf şaheseri, bir edeb âbidesi... Bir nesli 
şuur sahibi olmaya çağıran, bir medeniyeti tem-

sil yeteneği kazanmış, medeniyet telakkisi haline gelmiş 
bir insan... Davasıyla ve yol göstericiliğiyle bütün insan-
lığı kucaklayan sevgi ve tevazu dolu bir “vatan anne”... 

 O, yazdığı her eseriyle, fikir hayatıyla ve örnek yaşa-
mıyla bir neslin rehberi olmuş müstesna bir şahsiyettir. 
Bizler, Kültür ve Edebiyat Kulübü olarak okulumuzun “ 
Sâmiha Ayverdi” adını alışının onuncu yılında bu önemli 
şahsiyeti daha iyi anlamak, eserlerini ve yaşamını idrak 
edebilmek amacıyla bir yola çıktık. Bu okula adım attığı-
mız günden beri bizlere anlatılan  Sâmiha Ayverdi hanı-
mefendiyi kendi kalemimizle anlattığımız bir eser orta-
ya koyduk. Bu proje başlangıçta birçoğumuzu korkutsa 
da böyle değerli bir hazineye katkıda bulunma düşünce-

siyle inancımız sağlamlaştı ve çalışmalara koyulduk. 
Öncelikle hepimiz Sâmiha Ayverdi’nin bir eserini 

okuyarak bu eserler üzerine denemeler yazdık. İşin en 
keyifli ve bir o kadar da cesaret gerektiren kısmı ise ki-
tabımızın içerisinde yer alacak olan  röportajlar kısmını 
hazırlamak oldu. Sâmiha Ayverdi’yi yakından tanıyan 
insanlarla, onun öğrencileriyle ve çok değerli akademis-
yen hocalarımızla röportajlara gittik ve onlara merak 
ettiğimiz birçok soru yönelttik. Bu, birçoğumuzun ilk 
röportaj deneyimiydi ve şahsım adına konuşmam gere-
kirse başlangıcından beri çok heyecanlı olan bu süreç, 
bizlerin gelişimindeki en önemli basamaklardan biriydi. 
Belki bir daha bir araya gelemeyeceğimiz çok önemli ve 
çok değerli isimlerle yaptığımız bu röportajlar, hem ken-
dimizi ifade etme becerimizi hem de özgüvenimizi geliş-
tirerek bizlere çok önemli tecrübeler kazandırdı.

Uzun uğraşlar sonucunda “Ayverdililer Sâmiha 
Ayverdi’yi Anlatıyor” adlı kitabımız basıldı ve bu yıl 22 
Mart’ta, her zaman bize anlatılan Ayverdi’yi bizim anlat-
tığımız günde, tanıtımı yapıldı. 

Bu süreçte, başta bizlere gece gündüz destek olan 
Emine Seval Yardım Hocamız olmakla birlikte, bizlere 
değerli vakitlerini ayıran Ayverdi dostlarına, çok kıy-
metli hocalarımıza ve bu süreçte yanımızda olup bizlere 
ne kadar önemli bir yolda olduğumuzu hatırlatan herke-
se teşekkürü borç bilirim.

Bir insanlık hazinesinin, bir Vatan Anne’nin tekrar 
tekrar keşfedilmesi dileğiyle...

EDA İZEL ÖZÇELİK

Sevgili öğrenciler!
Hayatınız sürekli bir yarışma, bir çalışma içine sokuyor sizleri. Daha ilko-

kuldan itibaren önünüze hedefler koyuyor, onlara ulaşmak için çabalıyor, feda-
karlıklar yapıyorsunuz. Bazen uykularınızdan vazgeçiyor bazen en sevdiğiniz 
eğlencelerden feragat ediyorsunuz.

Unutmayınız ki bu yıllarınız sizin için paha biçilemez. Okullarda geçirdiği-
niz bu vakitler ileride hayatınızda kullanacağınız yegane tecrübeleriniz olacak, 
hatıralarınızda yaşayacak, buradaki sosyal ve akademik başarılarınız yaşamı-
nızın ileriki safhalarında sizleri bir adım öne taşıyacaktır.

Dergimizin sayfalarını çevirince göreceğiniz gibi okulumuz, sosyal etkin-
likler açısından kayda değer bir performans sergilemektedir. Bu etkinliklerde 
kendinizi gösterin. Yapılan organizasyonlara katılmaktan, fikirlerinizi paylaş-
maktan, becerilerinizi sergilemekten çekinmeyin. Bilin ki bu etkinlikler kendi-
nize güveninizi artıracak, yeni arkadaşlıklar edindirecek, yeteneklerinizi geliş-
tirecektir. 

Her sene aramıza katılan yeni öğrencilerimizin hızlı bir şekilde sosyal et-
kinlikler temposuna ayak uydurduğunu gözlemlemek bizi çok mutlu ediyor.  
Sizler de kendinizi bu nimetlerden mahrum bırakmayın, ileride elde edece-
ğiniz akademik başarılarınızı da etkileyecek olan bu çalışmaların çok önemli 
olduğunu unutmayın.

Dergimizde yer verilen ve kısıtlı sayfa sayımızdan dolayı yer veremediğimiz 
bütün etkinliklerimizde gayret göstermiş olan öğrencilerimizi ve öğretmenle-
rimizi tebrik ediyorum. 

Elinize, emeğinize sağlık...

ZEKİ BAKİ UZUN
OKUL MÜDÜRÜ
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TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Proje-
leri Yarışmasında bu yıl okulumuzu Merve Balık, Berfin 
Polat, Onur Turan ve bendeniz Betül Metin temsil ettik. 
Merve Balık’la birlikte, danışman öğretmenimiz Nimet 
Kılıç eşliğinde ‘Psikoloji’ dalında “Anadolu Lisesi Öğ-
rencilerinin Psikolojik Yardım Alma Tutumlarının 
Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi” başlıklı proje 
konumuzla yarışmaya katıldık ve 45 proje arasından ilk 
6’ya kalarak bölge sergisine davet edildik. Berfin Polat 
ve Onur Turan ise Nimet Kılıç danışmanlığında ‘Sosyo-
loji’ dalında “Güvende(miyim)!/Suç Mağduru Olma 
Korkusunun Kentsel Yaşamdaki Algısı” başlıklı konu-
larıyla yarışmaya katıldılar ve 90 kişi arasında ilk 12’ye 
girerek bölge sergisine davet edildiler.

Liseden mezun olduğumuzda arkamızda elle tutu-

lur bir şey bıraktığımızı görmek için katıldık yarışmaya. 
Ancak şunu gördük ki orada yaşadığımız deneyimler, 
arkamıza baktığımızda gülümseyerek hatırlayacağımız 
anılardan çok daha fazlasını kattı bizlere. İyiki de katıl-
mışız bu yarışmaya.

Yarışmaya hangi daldan katılacağımıza karar ver-
memizle başladı TÜBİTAK maceramız. Merve ile ben, 
daha bilimsel bir çalışma yürütmek için psikolojiden 
katılmayı tercih ettik. Onur ile Berfin ise daha güncel 
bir konu istediklerinden sosyolojiden katılmayı tercih 
ettiler. Hangi daldan katılacağımıza karar verdiğimizde 
konu bulmaya geldi sıra. Çeşitli konular bulduk, eledik, 
sonunda konumuzu da netleştirdik. Literatür taramala-
rı, anket çalışmaları sonucu projemizin yazım aşaması 
tamamlandı. Projemizi yolladık ve “Acaba bölge sergisi-
ne davet edilebilecek miyiz?” sorusuyla beklemeye baş-
ladık. Bölge sergisine davet edilmesek bile bilimsel bir 
çalışmanın nasıl olduğunu öğrendiğimiz için kendimizi 
şanslı buluyorduk. Öte yandan emeklerimizin karşılığı 
olarak  bölge sergisine gitmemiz gerektiğini düşünüyor-
duk, istiyorduk. İsteklerimiz kabul oldu ve sınıfta otu-
rurken arkadaşımız gelip bölge sergisine gideceğimizi 
söyledi. O günden sonra afişlerimiz hazırlandı, bizler de 
posterleri hazırladık ve sunumumuza çalışmaya başla-
dık. Merve’yle bütün gün birbirimize projemizin adını 
söyleyip anlatmaya başlıyorduk. Birbirimizden sıkılınca 
arkadaşlarımızı esir alıp anlatıyorduk.

Sonunda büyük gün geldi çattı. Bölge sergisine ev 
sahipliği yapacak olan İTÜ Maslak Kampüsü’ne doğru 
yola çıktık . İTÜ’ye girince yarışmaya katılmakla ne ka-
dar doğru bir karar verdiğimizi tekrar anladık. İçeriye 
adımımızı ilk attığımız andan itibaren geçen dört gün-
lük süreçte çok güzel bir atmosferde bulduk kendimizi. 
Standlarımızı bulduktan sonra afişlerimizi ve poster-
lerimizi astık. Okulumuzun hem psikoloji dalında hem 
de sosyoloji dalında projesinin olması gurur vericiydi. 
Bizler de bunun farkında olarak iki stand arasında me-
kik dokuduk. Özellikle de  Nimet Öğretmen durmaksızın 
iki stand arasında gitti geldi, bizlere moral vermek için. 
Sonuçta iki proje de okulumuzundu. Standların hazırlığı 
bittikten sonra ziyaretçiler gelmeye başladı. Onlara pro-

jemizi tanıtıp sordukları sorulara cevaplar veriyorduk. 
Çok keyifli sohbetler gerçekleştirdik bazı ziyaretçilerle. 
Biz ziyaretçilere projemizi tanıtırken stand görevlileri 
gelerek psikoloji jürisinin sunumları bugün dinleyece-
ğini söyledi.  Daha önceden ilk gün almadıkları için bizi 
de ilk gün almazlar sanmıştık. İçeri girdik, projemizi an-
latmaya başladık. Birilerine bir şeyler anlatmak güzel-
dir. Sizi dikkatle dinlediklerini görüyorsanız çok daha 
güzeldir. Ama en güzeli, alanında uzman olup sizi büyük 
bir dikkatle dinleyen kişilere bir şeyler anlatmakmış. 
Ben bunu bu yarışmayla öğrendim ve bu yarışmanın 
bana kattığı en güzel şeyin bu olduğunu rahatlıkla söyle-
yebilirim. Sunumumuzu yapıp içeriden çıktıktan sonra 
rahatlamıştık. Artık sıra serginin keyfini çıkarmaya ve 
sosyoloji dalındaki arkadaşlarımıza moral vermeye gel-
mişti. Diğer branşları gezdiğimizde tanıştığımız birçok 
yaşıtımız oldu. O kadar değişik ve çok sayıda proje vardı 
ki hangisini gezeceğimizi şaşırıyorduk. Serginin ikinci 
günü, sosyoloji jürisinin, sunumları bugün dinleyeceği 
söylendi. Nimet Öğretmen, ben, Merve, stand görevlileri, 
hep birlikte Onur ile Berfin’e moral verdik. Onlar da gir-
diler ve anlatıp çıktılar. Artık onlar da rahatlamışlardı. 
Sadece standları gezip yarışmanın ve İTÜ’nün keyfini 
çıkarıyorduk. Bir yandan da gelen ziyaretçilere proje-
lerimizi anlatıyorduk. Üçüncü gün de ziyaretçilere pro-
jelerimizi anlattık, diğer sergileri gezdik, farklı insanlar 
tanıdık. Dördüncü gün, ödül töreninin olacağı gündü. 

Salona girdik. İTÜ Konservatuvar öğrencilerinin verdiği 
müzik ziyafetinden sonra rektörün konuşmasını dinle-
dik. Sıra geldi dereceye girip giremediğimizi öğrenmeye. 
İki projeden birinin başarısı hepimizin başarısıydı, bunu 
biliyorduk. Aynı şekilde dereceye giremesek bile bölge 
sergisine davet edilmenin de büyük bir başarı olduğunu 
biliyorduk. Sonuçlar açıklandığında ben ve Merve psiko-
loji dalında 3. olmuştuk. Danışmanımızla sahneye inip 
başarı belgelerimizi aldık. Sonuçlar açıklanmadan önce 
konuştuğumuz gibi ortada bir başarı varsa bu hepimizin 
başarısıydı. O yüzden aldığımız dereceye hep beraber 
sevindik.

Sevgili danışmanımız Nimet Kılıç’a, bizlere böyle gü-
zel tecrübeler yaşama şansı verdiği için, projenin hazır-
lık aşamasından sunuma kadar  bizlere verdiği destek ve 
yönlendirmeleri için çok teşekkür ediyoruz.

Ben ve arkadaşlarım mezun olmadan önce böyle gü-
zel bir çalışma gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu 
tür çalışmalara ilgisi olan, kendilerine ve okullarına kat-
kı sağlamak isteyen tüm arkadaşlarıma yarışmaya katıl-
malarını tavsiye ederim.                                                                                                                     

TÜBİTAK PROJE YARIŞMALARINDAN
BU YIL DA ÖDÜLLERLE DÖNDÜK

Psikoloji’ dalında “Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma Tutum-

larının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi” başlıklı proje konumuzla yarışma-

ya katıldık ve 45 proje arasından ilk 6’ya kalarak bölge sergisine davet edildik. 

Sergi sonunda 3.’lük ödülü bizim oldu.

Sosyoloji’ dalında “Güvende(miyim)!/Suç Mağduru Olma Korkusunun Kentsel 

Yaşamdaki Algısı” başlıklı konularıyla yarışmaya katıldılar ve 90 kişi arasında 

ilk 12’ye girerek bölge sergisine davet edildiler.

BETÜL METİN
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Türk Dünyası İşbirliği Konseyi (TÜDİK)
1. Çalıştayını Gerçekleştirdik 

7

Türkiye’de ve dünyada bir ilk olma niteliği taşıyan 
Türk Dünyası İşbirliği Konseyi 9-10-11 Aralık ta-
rihlerinde okulumuzda gerçekleştirildi. Bütünüy-

le okulumuza ait olan ve okulumuz öğrencileri tarafın-
dan oluşturulan TÜDİK’in 1. Çalıştayı il genelinde büyük 
yankı uyandırdı. Türk dünyasında var olan sorunlara 
gençlerin bakış açısıyla çözümler getirmeyi amaçlayan 
TÜDİK’in ilk çalıştayında Türk dünyasının mevcut so-
runlarına belki de ilaç olabilecek çözüm önerileri ortaya 
çıktı. Tamamı okulumuzun öğrencisi olan 104 katılım-
cı, 26 farklı bağımsız ya da özerk Türk devletine tasnif 
edildi. Dört farklı komisyon, üç gün boyunca genel kurul 
toplantısında Türk dünyasının sorunları hakkında tar-
tıştı, fikir alışverişinde bulundu. Delegasyonlar bu süreç 
içerisinde saygı ve sevgi çerçevesinde, diplomatik bir 
tavırla fikirlerini ifade ettiler. Siyasi Komisyon, Askeri 
Komisyon, Ekonomi Komisyonu, Eğitim-Kültür Komis-
yonu olmak üzere mevcut sorunlara çözüm arayışına 
gidildi. Her komisyon kendi ana teması çerçevesinden 
yaklaşarak çözüm önerisi protokolü oluşturdu. 3. gün-
de ise tartışmalar genel kurula taşındı ve kabul edilen 
çözüm önerisi protokolleri bütün delegasyonların katı-
lımıyla tartışmaya ve oylamaya sunuldu. Genel kurulun 

ardından delegasyonlarca kabul gören çözüm önerileri 
bir araya getirildi ve ‘’Türk Dünyası İşbirliği Konseyinin 
Türk Dünyası Sorunlarına Çözüm Önerileri’’ başlığı al-
tında toplandı.

Bizler, Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi’nde okuyan ve 
Türk dünyasında var olan sorunlara kayıtsız kalmama 
gayreti içinde olan gençler olarak Türk Dünyası İşbirliği 
Konseyinde ‘‘Türk Dünyası Sorunlarına Genç Bakış’’ slo-
ganıyla hareket ettik. Öne sürdüğümüz çözüm önerile-
rinin Türk dünyasının halihazırdaki sorunlarına çözüm 
olabileceğine inanmaktayız. Ayrıca şuna da inanmakta-
yız ki bir sorun ancak genç beyinlerde tartılıp tartışılırsa 
çözüme kavuşacaktır

Türkler, eski tarihten beri var olan göçebe özellikle-
rinden dolayı farklı coğrafyalara dağılmışlardır. Türkle-
rin farklı coğrafyalara dağılması da ne yazık ki kültürel 
ve iletişimsel kopukluğu da beraberinde getirmiştir. An-
cak Türkler ne kadar farklı coğrafyalara dağılmış olursa 
olsun ‘’Türk’’lük bağı, her türlü engele karşı kopmamış, 
zaman içinde incelmiş olsa da her zaman dâim ve kâim 
olmuştur.

Bizler, her zaman ifade ettiğimiz  gibi aynı ağacın 
farklı dalları olan Türkler; özü, kökü, kültürü bir olan 

bir milletiz. Aramızdaki bu bağın kaderinin biz gençlere 
bağlı olduğunun da son derece farkındayız.

İşte bu durumdan ötürü bizler, milli şuurla düşünen 
gençler olarak Türk Dünyası hakkında çalışmalar, ince-
lemeler yapıp Türklük bağının güçlendirilmesi gerek-
tiğini düşünerek Türk Dünyası İşbirliği Konseyi’ni kur-
muş bulunmaktayız.

Türk Dünyası İşbirliği Konseyi “dilde, fikirde işte bir-
lik” anlayışını kendine şiar edinip bu görüş çerçevesinde 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Türk Dünyası İşbirliği Konseyi’nin amacının üç farklı 
kısma tasnif ederek açıklanmasında fayda görüyorum.

1- Türk Dünyası İşbirliği Konseyi,  Türk Dünyası’nın 
bütün topluluklarını kucaklayarak Türklerin her türlü 
sorununu tartışıp, işbirliği esasına dayanarak çözüm 
önerisinde bulunmayı hedefleyen bir yapıdır.

2- Türk Dünyası İşbirliği Konseyi,  delegasyonunu 
genç öğrencilerden seçmektedir. Böylelikle konseyimiz 
genç katılımcılara temsili de olsa bildikleri ya da bilme-
dikleri Türk toplumları atayarak, gençlerin bu topluluk-
ları benimsemesini sağlamak, ayrıca diğer katılımcılarla 
münasebetleri sonucunda gençlere bütün Türk toplum-
larını tanımak olanağı sunar.

3- Türk Dünyası İşbirliği Konseyi’nin asıl amaçla-
rından bir diğeri de katılımcı gençlere diğer insanlarla 
işbirliği yapma, toplum karşısında konuşma olanağı ve-
rerek gençlere bireysel bazda;

*farkı fikirlere olan duyarlılığı,

*etkin ve yetkin tartışma kültürünü,
*diplomasinin temel değerlerini,
*en önemlisi de etkin konuşma yetisini kazandırma-

yı hedeflemektedir.
Ancak Türk Dünyası İşbirliği Konseyi çalışma üslûbu             

ve sahip olduğu idealizmle kesinlikle şovenizmin, faşiz-
min ve ırkçılığın karşısında durur.  Çalıştayımızda sürek-
li vurgulamaya çalıştığımız nokta, dünyayı daha iyi bir 
yer haline getirebilmek için iyi niyetli bir genç girişimi 
sağlamak ve ilerleyen süreçte daha geniş coğrafyalar 
üzerine çalışmalar yapmak oldu.

Türk Dünyası İşbirliği Konseyi olarak geleceğin dip-
lomat ruhlu, milli sorunlara duyarlı, sorunlara sessiz 
kalmayan, düşünen, sorgulayan ve çözüm üreten genç-
lerinin bu çalışmanın bünyesinden çıkacağına şüphesiz 
inanmaktayız.

TÜDİK 1. ÇALIŞTAYI’NA DAİR...
Türkiye’de ve dünyada bir “İlk” olma niteliği taşıyan 

Türk Dünyası İşbirliği Konseyi  9-11 Aralık 2014 tarih-
lerinde gerçekleşti. İlk gününde açılışa katılan davetli-
lerden;

-Dr. Ahmet Uçar; Türk tarihi ve milli şuur hakkında,
-Doç. Dr. Kutluk Kağan Sümer; Turan fikri ve Türk ay-

dınları hakkında,
-Okt. Halil Açıkgöz; Türk dili hakkındaki fikir ve ça-

lışmaları hakkında,
katılımcıları bilgilendirecek ve katılımcı gençlere yol 
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gösterecek konuşmalar yaptılar.
Programımızın açılışına TürkBirDev Başkan Yar-

dımcısı Mahmut Oral, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 
Temsilcisi Metin Köse de iştirak ettiler.

Coşkulu bir açılışın ardından katılımcılar komisyon-
lara dağılarak Türk dünyası sorunlarını tartışmaya baş-
ladılar.

İlk gün istişare çalışmalarının ardından delegasyon-
lar işbirliğinde bulunarak çözüm önerisi protokolü ha-
zırladılar.

Belirlediğimiz her sorun hakkında en az bir çözüm 
önerisi protokolü delegasyonlar tarafından oluşturuldu. 
İlk gün, protokollerin tesliminin ardından sona erdi.

İkinci günün ilk oturumu ülke büyükelçilerinin ko-
nuşmalarıyla başladı. Ve ardından delegasyonlar komis-
yonlarına dağılıp ilk gün oluşturulan protokollerin tar-
tışmasına başladılar. Ciddi ve parlamenter bir sistemle 
yürütülen bu oturumda gayet verimli bir çalışma yapıldı.

Protokoller delegasyonlarca oylanarak üçüncü gün 
genel kurulda tüm komisyonların katılımıyla tartışılmak 
üzere son halini aldı.

Üçüncü günün ilk oturumunda genel kurulda onay-
dan geçen protokoller tartışmaya açıldı. Tüm komisyon-
ların katılımıyla gerçekleşen oturum daha verimli ve 
heyecanlı oldu. 

Çözüm öneri protokolü faslı iki oturumda sona erdi-
rildi. Ve ‘’Türk Dünyası İşbirliği Konseyi’nin Türk dünya-
sı sorunlarına çözüm önerileri’’ adı altında son şeklini 
aldı.

Genel kurulun ardından kapanış törenine geçildi.
Kapanış töreninde;
-Komisyon Başkanı, Başkan vekilleri ve en aktif de-

lege,
-Genel Medya Sorumlusu Enes Akgün,
-Türk Ocağı İstanbul Başkanı Cezmi Bayram,
-Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Temsilcisi Dr. Ner-

min Gültek,
-TürkBirDev Başkan Yardımcısı Mahmut Oral,
-Okulumuzun Müdür Yardımcısı Seval Yardım,
-Danışman Öğretmenimiz Erdinç Turhan,
konuşma yaptılar.
Konuşmaların ardından sertifika takdimi törenine 

geçildi.
Üç günlük süre boyunca Türk dünyası sorunlarına 

fikir, çalışma ve işbirlikleriyle destek olan değerli katı-
lımcılarımıza sertifika takdim edildi. Sertifikaların tak-
diminden sonra Genel Sekreter Halil Atak konuşma ya-
parak programı nihayete erdirdi.

Biz Türk Dünyası İşbirliği Konseyi ailesi olarak prog-
ramın başarıyla sonuçlanmasından son derece mutlu-
yuz.

Türk Dünyası İşbirliği Konseyi sizlerin destek ve teş-
vikiyle başarıya ulaşmıştır.

Umuyoruz ki sizlerin desteği ve inancıyla beraber 
Türk Dünyası İşbirliği Konseyi gelişmeye ve yükselmeye 
devam edecektir.

 TÜDİK YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

KABUL EDİLEN ÇÖZÜM ÖNERİSİ PROTOKOL MADDELERİNDEN BİRKAÇI

-Türk coğrafyasının bir parçası olan Hazar Gölü’ne kıyısı bu-
lunan ülkelerin Türk Birliği doğrultusunda ekonomik bir komis-
yon içinde birleşerek,

-Eğitim gören nesillere milli tarih bilincini aşılamak için okul-
larda Türk  dünyası  genel  tarihi  dersinin olmasını önerip; farklı 
Türk kültürlerinin birbiriyle kaynaşmaları  için Türk ülkeleri ara-
sında öğrenci değişim  programlarını teşvik etmek.

- Teknolojinin yetersizliğinden kaynaklanan ekonomik sıkın-
tılara çözüm olarak, teknoloji konusunda gelişmiş Türk Devlet-
leri öncülüğünde, “Türk Devletleri  Teknoloji ve Bilim Birliği” adı 
altında bir birliğin kurulması için çalışmalar yapmak.

- Hazar Denizi’nde çıkarılan doğalgazın Rusya üzerinden 

değil de Azerbaycan-Türkiye hattından Avrupa devletlerine ulaş-
tırılması sağlanıp, bundan Azerbaycan’ın ve Türkiye’nin de ikti-
sadi açıdan yararlanmasını sağlamak.

- Türk Keneşi ve Türksoy gibi  Türk toplumlarının etkileşimi  
hususunda farklı alanlarda faaliyet gösteren kuruluşların yaptı-
ğı etkinliklerin güçlendirilmesi için yetkili kurumlardan destek 
talebinde bulunmak.

- Türk devletlerinin ekonomik bir komisyon içerisinde birleş-
meleri  ve bu komisyonun  öncelikli olarak  Hazar Gölü’nden  
çıkarılan kaynakların paylaştırılması konusunu ele almasını 
sağlamak. 

BEYZANUR DEMİRCİ

Özel bir gün yaklaşıyordu... 12 Mart İstiklal Marşı’nın 
Kabulü. Okulumuzun böyle özel günlere özel bir 

önem verdiğini bilirsiniz. Bugün için de bir program ha-
zırlanıyordu. İlçemizin töreni, okulumuzda gerçekleşti-
rilecekti. Herkes oradan oraya koşturuyor, gittikçe yak-
laşan programın provalarını yapıyorlardı. Anlayacağınız 
sıkı bir çalışma vardı okulda. 

5 Mart’ta Mehmet Akif Şiirleri Okuma Yarışması’nın 
olacağını o an öğrendik.  En yakın arkadaşım katılacaktı 
yarışmaya: ZEYNEP DURNA 

Çok az zamanımız kalmıştı ve eteklerimiz tutuşmaya 
başladı. Zeynep’in hangi şiiri okuyacağı bile belli değildi 

üstelik!
Daha şiirini seçecek, o şiire çalışacak ve sonra da ez-

berleyecekti. 
Elinde Mehmet Akif’in kalın mı kalın SAFAHAT’ıyla  

etrafta gergin gergin dolaşıyor, bakışlarıyla bana yardım 
edin çığlıkları atıyordu adeta. Yok yok! Bakışlarıyla de-
ğil, bildiğin çığlık atıyordu...

Yarışma günü gelip çatmıştı. Bu süreçte Zeynep’in 
“Nasıl yetiştireceğim?” Hangi ara ezberleyeceğim bu 
kadar uzun şiiri? Beyza bir şey söyle. Ya sahnede unu-
tursam her şeyi ?” gibi bitmek bilmeyen sorularını sıra-
lamasını da söylemeden edemeyeceğim.

Neyse, öyle böyle konferans salonu dolmuş, yarışma-
ya katılan liseler kendinden emin bir şekilde sırasının 
gelmesini bekliyordu koltuklarında.

Herkes sırayla kürsüye çıkıyor ve şiirlerini okuyor-
lardı. Kimisi sahnede ezberlediği her şeyi unutuveriyor 
kimisi de iyice ezberlediği şiirini çok güzel seslendiri-
yordu.

Sonra Zeynep çıktı sahneye. Ve başladı şiirine... 
“Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek bunal-

mıştım;
Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmış-

tım…”
Hiç unutmuyorum Zeynep’in şiiri okuduktan sonraki 

halini. Olmadı, unuttum… Ve nihayet o an geldi. Sunucu 
aldı mikrofonu. Üçüncüden başladı açıklamaya. Sonra 
ikinci derken… Vee birinciye geldi sıra. İşte o an… Nefes-
ler tutuldu ve sunucunun açıklamasıyla çığlıklar koptu:   
“Birincimiz Zeynep DURNA!..”

Yorgun bir mutlulukla ayrıldık salondan. 

Mehmet Akif Şiirlerini Ezbere Okuma Yarışmasında 

BİRİNCİLİK BİZİM OLDU!

12 MART İSTİKLÂL MARŞI’NIN KABULÜ ve MEHMET ÂKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ
FATİH İLÇE TÖRENİ OKULUMUZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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elimizde hazır bir şeyler ile okul idaresine gidersek bize 
destek vereceklerini biliyorduk. Ardından Ali sınıfına 
çıktığında Halil ve ben konuşmaya devam ettik.

Geçen sene Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin CALFEST’i 
yaptığı –benim de müzik grubumla beraber sahnede 
performans sergilemek üzere katıldığım bir etkinlik-
ti- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin içinde bulunan Cem’i 
Demiroğlu Oditoryumu, gerçekten bir yarıyıl festivali 
yapmak için ideal bir mekandı. Benim de biraz ısrarım 
üzerine oditoryumun numarasını bulup aradık; ancak 
telefona cevap alamadık. Bunun üzerine yakın arkadaş-
larımdan Emre Uğur ve Ali Can Demirbilek ile birlikte 
oditoryuma gitmeye ve yetkili birileriyle konuşmaya ka-
rar verdik.

Oditoryumdan bizi yetkili bir yere yönlendirdiler. 
Müdürlükle görüşmemiz gerekiyordu ve Müdür bey 
bize oditoryumu bu amaçla hiçbir kurumun kullanma-
sına izin vermediklerini söyledi. Orada sadece bilimsel 
sempozyumların yapıldığını belirtti. Ancak ilginçtir ki 
FESTİSAAL ’15 ile aynı günde gerçekleşen CALFEST, 
Cem’i Demiroğlu Oditoryumu’nda yapıldı. Ve Ali Palaz 
ile beraber biz de katıldık.

Yine de umudumuzu kaybetmedik. Şimdi düşü-
nüyorum da iyiki oditoryumda yapmamışız. Aynı gün 
kararımızı verip bir salon talep etmek üzere Fatih 
Belediyesi’ne gittik. Belediyenin Sosyal Hizmetler Mü-
dürlüğü ile görüştüğümüzde onlar bize Zübeyde Hanım 
ve Ali Emiri Kültür Merkezlerinin salonlarını önerdiler. 
Her nasılsa Ali Emiri hiç aklımıza gelmemişti ve duyar 
duymaz üçümüzün de birbirimize bakıp güldüğünü ha-
tırlıyorum. Okul müdürlüğünden Ali Emiri Kültür Mer-
kezi salonu için dilekçe yazmamız gerektiğini söylediler.

Resmi işlemlerin tamamlanması ve etkinliğin kesin-
leşmesi bir aydan daha uzun sürdü. Kesinleşmesinin 
ardından ise bunun öğrencilere duyurulması gerekiyor-
du. Elbette en önemlisi bir isme ihtiyacımız vardı. Ben 
okulda daha önce yapılan yıl sonu festivallerine dökü-
len emekleri anmış olmak ve onların hatırasını devam 
ettirmek istedim. Açıkçası isim konusunda kimseye da-
nışmadım ve bunun için bana kızan dostlarımdan özür 
dilerim. 

İsmimizi FESTİSAAL olarak belirledik ve 2015 yılı-
nı belirten bir ibare olan ’15’i de sonuna ekledik. FES-
TİSAAL ’15 için şimdi bize gereken sahne performansı 
ve dinleyici kitlesiydi. Hemen çalışmaya başladık ve iki 
gün içerisinde sahnede performans sergilemeleri için 
biri benim de içinde bulunduğum EVIA olmak üzere beş 
adet grup bulduk. Sağolsun Efe Erzurumlu (AGENA’nın 
Vokalisti) İBB Spor Kulübü Basketbol Takımı’ndan eski 
takım arkadaşım. Festivalimize katılıp şeref verdiler. 
ASİSTOLİ, eski okul arkadaşım Enes Ömer Özen’in güzel 
grubu da bizlere katılmayı kabul ettiler. CHAIN GANG, 
okulumuzun yetenekleri, hepsine buradan içten selam-

larımı yolluyorum Atalay, İdil, Asena ve Ecem, çok güzel 
bir performans sergilediler. Ve ANKA, Cağaloğlu Anado-
lu Lisesi’nden yeni kurulan bir grup. Performanslarıyla 
oldukça eğlendirdiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. 

Okulumuz öğrencilerinin de rekor sayılabilecek bir 
katılımıyla muhteşem bir ortam oluşturduk. Gerçekten 
ben söylerken eğlendim, insanların da dinlerken eğlen-
diğini düşünüyorum. Etkinlikten sonra duyma fırsatı 
bulduğum eleştiriler de hep olumlu yöndeydi ve bu bizi 
mutlu etti. Yarıyıl festivalini gelenekselleştirmek için ne-
denlerimiz var artık. 

Programımızda gitarı yere düştüğü için gitarının sap 
ayarı bozulan Özgür Öncel’e buradan selam ediyor ve 
programdan sonra hatıra amaçlı, delgeç ile delinmemiş 
temiz birkaç bilet alıp ortadan kaybolan, böylece ekibi-
mizin cebinden birkaç kuruş düşüren gizemli izleyicile-
rimize teşekkür ediyorum.

Ayrıca FESTİSAAL ‘15’in izleyici, sanatçı, ekip olarak 
içinde bulunan ya da bulunmayı arzu edip imkanı olma-
yan, bizi destekleyen, bize sahip çıkan herkese teşekkür 
ediyorum. Sevginiz ve mutluluğunuz daim olsun. Esen 
kalın!

Yıllardır okulumuzda süregelen sosyal etkinlik 
alışkanlığı, okulun öğrenci kitlesine bir dina-
mizm kazandırmış. Öyle ki bu dinamizm bütün 
öğrencilerin gözlerinde muazzam bir biçimde 

parıldıyor. Senenin başında, artık 12. sınıf olmanın ver-
diği bir rahatlıkla, okulun yeni öğrencileriyle de tanışa-
rak okulun “tamamını” tanıma fırsatı buldum. Elbette 
okuldaki her bir bireyi tanımayı kastetmiyorum. Ancak 
okulda etkin rol oynamak isteyen ve bunun için fırsat 
gözeten bütün öğrencileri tanıdığıma eminim. 

Hal böyle olunca istek ve şikayet kutusuna dönebili-
yorsunuz, bilhassa okulda bir şeyler yapmaya çabalayan 
bir ekipteyseniz gerçekten birçok fikir sahibi oluveri-
yorsunuz bir anda. Senelerdir bu okulda insanlar emek 
vererek bir şeyler yapıyorlar. Ve biz de onlardan, emek 
vermeden başarıya yaklaşamayacağımızı öğrendik. Her 
ne kadar okuldaki yıllarım boyunca sadece bir adet 
SAAL FEST görmüş olsam da, festival kavramının nasıl 
gerçekleştirilebileceği hususunda birçok kişiyle uzun 
uzun sohbet ettiğimi ve fikirlerimin insanların kafasına 
yattığını hatırlıyorum. 

Adı FESTİSAAL olmasa da, tıpkı bu sene olduğu gibi 
yarıyıl tatiline girmeden hemen önce amatör grupların 
sahne alıp biz öğrencileri eğlendireceği bir festival fik-
ri bende geçtiğimiz eğitim öğretim yılının başında, yani 
2013 yılının ekim ayı civarında oluşmaya başlamıştı. 

Geçtiğimiz senenin Öğrenci Meclisi Başkanı ve ayrıca 
çok yakın bir dostum olan Halil Atak ile bu konuyu gö-
rüştüğümde o da bu fikri benimsemişti. Ancak geçen se-
neki girişimlerimizde pek sonuç alamadık. Çünkü aynı 
sırada gerçekleşemeyen sene sonu festivalimiz SAAL 
FEST için uğraşıyorduk ve okula tek festivalin yeteceği 
düşünülüyordu. Bu yüzden yarıyıl festivali tabir yerin-
deyse “yattı”. 

Sene başında, geçen seneden beri tanışık olduğum ve 
okula hizmet edeceğinden hiç şüphe duymadığım dos-
tum, Öğrenci Meclisi Başkanı Ali Palaz ile görüştüm. Bu 
sefer iki festivale de iyi hazırlanmak gerektiğinde hemfi-
kir olduk. Yazının başında da söylemiş olduğum gibi, 12. 
sınıf olmanın “avantajlarıyla” birlikte yarıyıl festivali fik-
rine fikirler kattık. Ancak bu seneki macerayı en başın-
dan itibaren anlatmak istiyorum; çünkü bazı deneyimler 
gerçekten paylaşmaya değer.

Halil Atak, Öğrenci Meclisi Başkanlığı için henüz se-
çim yapılmadığından hâlâ resmi olarak başkandı. Ali Pa-
laz ise hem okula yararlı işler peşinde koşuyordu hem 
de başkan olmayı arzuluyordu. TÜDİK’ten daha önceydi, 
bir gün okul bahçesinde üçümüz birlikte konuşma fır-
satı bulmuştuk. Bu sene festival olacağından emindik. 
Ancak yanında bir tane de yarıyıl festivali olması gerek-
tiğini hepimiz biliyorduk. Daha sonra yarıyıl festivalinin 
yapılabileceği yerleri düşünmeye başladık. Çünkü eğer 

Bir Gitar Bir Bilet  

Bir FESTİSAAL
FURKAN MERİÇ
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Türkçede dürüst oyun anlamına gelen “Fair-Play”, 
kökeni hayli eskilere dayanan bir kavram. Fair 
Play, sporcuların yarışmalar esnasında, güçleşen 

şartlar altında dahi kurallara sabırla, tutarlı ve bilinçli 
olarak riayet etmeleri, fırsat eşitliğini bozmamak ama-
cıyla haksız avantajları kabullenmemeleri, rakibin hak-
sız dezavantajlarından yararlanmaya kalkışmamaları 
gibi spora erdem katan değerleri içeriyor.

Sporun birey ve toplumlar üzerindeki olumlu etkisi 
herkesçe kabul edilmektedir. Spor birey üzerinde önem-
li bir eğitim aracıdır. Sporla Fair-Play birbirlerini ta-
mamlayan ve bir anlam kazanımına yol açan iki önemli 
unsurdur. İki unsurun da alt yapısında hoşgörü, disiplin, 
barış, kardeşlik duyguları vardır. Sporu Fair’den ayıran 
genel bir tanım yoktur. Bu yüzden Fair ve Play kelime-
leri birbirini tamamlamışlardır. Fair-Play tanımını tü-
müyle incelediğimizde, “gentleman” kavramını, oyunun 
kurallarına ve karşı takıma saygı duymayı anlatan bir 
mânâ taşıdığını görürüz. Bu kelimenin Türkçe karşılığı 
“dürüst oyun”dur; ancak yüklenen anlam ise “sportif 
erdem”dir. Erdem kelimesi ahlaki üstünlük mânâsını ta-
şımaktadır. İngilizce kökenli olan Fair-Play kelimesinin 
kökeninde birleşik bir kelime olan “fairness” sözcüğü 
vardır. Fairness, girilen uğraşta dürüst davranmak, hak 
gözeterek, mertçe, insana yaraşır biçimde yaşamak an-
lamına gelmektedir. Buradan hareketle “Fair” olgusunun 
sadece spor alanıyla ilgili bir kavram olmadığı ve insan 
yaşantısının her safhasında, her anında uygulanması 
gereken bir hayat felsefesi olduğu söylenebilir. Burada 
“Fair” kelimesi, düzgün, kurallara uygun, dürüst, iyi, 
doğru gibi birçok olumlu sıfat yerine kullanılan evrensel 
bir yapıya sahip olmuştur. Öte yandan “Play” kelimesi de 
oyun, yarışma ve müsabaka gibi anlamlar taşımaktadır. 
Bu iki kavram birleşik ifade edildiğinde 
dürüst oyun, adil yarış, insanca yarış, sa-
dece spor için müsabaka gibi anlamlar 
taşımaktadır. 

Fair-Play’e uygun davranmak; duy-
guları kontrol etmek, baskı altında tut-
mak anlamına gelmez. En mutlu olduğu 
durumda bile sporcu bu mutluluğun bi-
lincinde olmalı ve onu bilinçli olarak ya-
şamalıdır. Bu şekilde sporcu, heyecan ve-
rici uyarıcıları bastırmayıp onları olumlu 
olarak yaşayabilir, kontrol altında tutup 
onlara hâkim olabilir. Böylece duygula-
rının kendiliğinden eylem güdüsü ola-
rak etki etmelerini engeller. Sporun icra 

edilebilmesi için kendine ait özellikleri taşıyan kurallar 
vardır. Yazılı olan ve spor yapan her sporcu tarafından 
bilindiği kabul edilen bu kurallar silsilesine uymak, an-
cak Fair-Play duygusunun ve bilincinin oluşması ile ger-
çekleşebilir. 

Futbol ailesinin her bireyine görev düşüyor
Futbol, Fair-Play kavramının spor dünyası içinde 

yayılması ve tanınmasında önemli rol oynamıştır. Gü-
nümüzde de Fair-Play duygusunun futbol dünyasındaki 
yerinin güçlenmesi için futbolcu, antrenör, yönetici, spor 
yazarı, taraftar ve futbolun içinde yer alan yetkili insan-
lara büyük görevler düşmektedir. Fair-Play kurallarına 
uygun örnek bireylerin yetiştirilmesi ve bununla ilgili 
genel bilgilerin aktarılması gereklidir. Rakibine, takım 
arkadaşına, antrenörüne yöneticisine, taraftarına saygı 
duyan, dürüstlük ilkesinden uzaklaşmayan sporcuların 
yetiştirilmesi bu noktada çok önemlidir. Yani sporcunun 
kaslarını geliştirirken ona dürüstlük ilkeleri de aşılan-
malı ve bunları yaşamasına olanak sağlayan ortamlar 
hazırlanmalıdır. Bu noktada antrenörlere, yöneticilere 
ve medyaya önemli görevler düşmektedir. Konuyla ilgili 
gerekli eğitimler küçük yaş gruplarından başlayarak her 
kademede verilmelidir. Okullarda da Fair-Play ile ilgili 
konular işlenmelidir. İnsanlara insani duygularının ge-
reklilikleri en doğru şekilde anlatılmalıdır. Barışçıl bir 
futbol toplumu ancak doğru bir eğitimle sağlanabilir. Bu 
eğitimlerle Fair-Play ruhu ve duygusunun toplumda yer-
leşmesi sağlanmış olur. İnsanların Fair-Play’i bir yaşam 
tarzı haline getirmesi de yine eğitimle sağlanabilir. Ya-
pılması gereken şey insanlarda farkındalık yaratmaktır. 
Futbol bir mücadele oyunudur. Rakip yoksa sende yok-

sundur. Oyunlar rakiplerle anlam kaza-
nır. O yüzden rakibe saygı duymak konu-
muzun esasını teşkil etmektedir. Örnek 
seyirci, örnek sporcu, örnek antrenör, 
örnek yönetici, örnek hakem, örnek ma-
sörlerin çoğalması için doğru eğitimlerin 
verilmesi noktasında ilgili olan herkesin 
üzerine düşeni yapması gerekir. Altya-
pıda yetiştirilen çocuklara uygulanan 
antrenman yöntemlerinin bir ayağını da 
Fair-Play eğitimi oluşturmalıdır. Antre-
nör ve yöneticilerin bu konu üzerinde 
hassasiyetle durmaları ülke futbolumu-
zun gelişmesi ve yaygınlaşması açısın-
dan önemlidir. Örneğin kenar yönetimi-
nin müsabaka esnasındaki tutum ve dav-

ranışları sahadaki futbolcuları etkilediği kadar sosyal 
yaşantıda sergilenen yaşamsal biçimlerde antrenör ve 
idarecilerin futbolcuların hayat tarzlarında etkili olabil-
mektedir. Kendini futbol ailesinden kabul eden herkes 
futbolun sonuçta bir oyun olduğu gerçeğini görmeli ve 
bu ilkeden sapmadan hareket etmelidir. 

 Fair-Play ödülleri
Sporun içindeki Fair-Play örnekleri hem uluslararası 

hem de ulusal kuruluşlar tarafından ödüllendirilmekte 
ve bu sayede sporun içindeki tüm unsurların dikkatinin 
Fair-Play kavramının değerine çekilmesi hedeflenmek-
tedir. Türk futbolu bu alanda başarılı sınavlar vermiş, 
uluslararası düzeyde önemli ödüller elde edilmiştir. 
Türk spor tarihinde Fair Play ödülü kazanan ilk isim 
Konya Derbentspor takımının kalecisi İsmet Karababa 
olmuştur. Karababa, 1983 yılında Baron Pierre de Cou-
bertin ve UNESCO Fair- Play ödüllerini almıştır. Konya 1. 
Amatör Küme’de mücadele eden Konya Derbentspor’un 
kalecisi İsmet Karababa, hakemlerin gol vermediği po-
zisyonun yanlış değerlendirildiğini söyleyerek golün ge-
çerli olmasını sağlamıştır. Bundan da önemlisi 1. Amatör 
kümede oynanan o karşılaşma, söz konusu tartışmalı 
golün sayılması ile 1-0 bitmiş, bunun sonucunda Kon-
ya Derbentspor o sezon küme düşmüştür. Karababa, 5 
yıl sonra kazanılan bir ödülde bu kez antrenör olarak 
sahnededir. 1988’de Konyaspor Amatör Genç Futbol 
Takımı, Uluslararası Fair Play şeref diplomasına layık 
görülmüştür. Karababa’nın yönetimindeki takım, o yıl 
dünyanın en centilmen takımı seçilmiştir. Yeşil-beyaz-
lı gençler bu unvanı 2,5 yıl süren ve şampiyonluklarla 
süslenen bir süreçte hiç sarı ve kırmızı kart görmeye-
rek almıştır. 1994 yılında Samsunspor ile Trabzonspor 
arasında oynanan kritik maçın bitimine yakın çalınan 
penaltının ardından bir grup taraftar mücadelenin ha-
kemi Ergün Yücedağ’a fiili müdahalede bulunmak üze-
re sahaya girmiştir. Yücedağ, taraftarların saldırısına 
uğramak üzereyken Samsunsporlu Ercan Kol kendini 
tehlikeye atarak hakemin soyunma odasına gitmesi-
ni sağlamış ve ödüle layık görülmüştür. 1996 yılında 
İngiltere’de düzenlenen ve ülkemizin ilk kez katıldığı 
Avrupa Şampiyonası’nda oynanan Türkiye-Hırvatistan 
maçının son dakikasında Alpay Özalan gole giden Goran 
Vlaoviç’i düşürmemiş, Hırvat oyuncunun vuruşu ağlarla 
buluşunca Türkiye maçı 1-0 kaybetmiştir. Fakat, Alpay 
Özalan gösterdiği centilmenlikle Avrupa’da ve Dünya’da 
Fair-Play ödüllerinin sahibi olmuştur. Aynı yıl Fenerbah-
çeli Aykut Kocaman da şampiyonluk yarışında geride bı-
raktıkları rakipleri Trabzonspor’a gösterdiği saygıyı be-
lirten beyanatı ile Dünya Fair-Play Komitesi tarafından 
Davranış Kutlama Mektubu ile onurlandırılmıştır. 

Canaydın’dan örnek davranış
Bugün artık aramızda olmayan Galatasaray’ın 

eski başkanı Özhan Canaydın, takımının ezeli rakibi 
Fenerbahçe’ye 6-0 yenildiği maçta kendi camiasının 
tepkisini çekmek pahasına sarı-lacivertli takımın golle-
rini alkışlayarak, örnek davranışta bulunduğu için 2002 
yılında Uluslararası Fair-Play Komitesi tarafından ödül-
lendirilmiştir. 

2005 yılında Galatasaray’ın genç golcüsü Özgür-
can Özcan, PAF maçında attığı ve hakemin saydığı golü 
“elle attım’’ diyerek iptal ettirmiş, bu centilmenliğiyle 
de Uluslararası Fair-Play Komitesi’nden Davranış Şeref 
Diploması almıştı. 

Konyaspor, 2010’da geçirdiği trafik kazası sonrasın-
da felçli kalan Norveçli oyuncu Branimir Poljac’ın ülke-
sinde tedavi gördüğü kliniğe o sezon kazanılan şampi-
yonluk kupasını götürmüş, takım otobüsü de Branimir 
Poljac’ın resmi ile kaplanmıştır. Bu davranışlar yeşil-be-
yazlı kulübe uluslararası bir centilmenlik ödülü getir-
miştir. 

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından da 1982 
yılından bu yana Fair-Play ödülleri verilmektedir. Komi-
tenin bu yıl yaptığı değerlendirmede Bursasporlu Tur-
gay Bahadır, Samsunspor maçında golü eliyle attığını 
söylediği için Sportif Davranış dalında ‘’Şeref Diploma-
sı’’ ile ödüllendirilmiştir. 

Türkiye Futbol Federasyonu futbol aracılığı ile dünya 
barışına yaptığı katkılardan dolayı uluslararası alanda 
en itibarlı ödüllerinden biri olan “2008 FIFA Fair Play” 
ödülünü almıştır. Türkiye Futbol Federasyonu, Ermenis-
tan Futbol Federasyonu ile birlikte layık görüldüğü bu 
ödülü 2010 Dünya Kupası grup eleme maçları kapsa-
mında 6 Eylül 2008’de Erivan kentinde oynanan Erme-
nistan-Türkiye maçı öncesi, sırası ve sonrasındaki yapıcı 
ve barışçıl adımları sayesinde elde etmiştir. 

Türkiye Futbol Federasyonu, Fair-Play ruhunu sa-
halarda yaşatmak için çeşitli uygulamalar gerçekleş-
tirmektedir. Son iki sezondur hayata geçirilen Turkcell 
Fair-Play Ligi ve Digitürk Centilmenlig projeleri ile 
Fair-Play anlayışı teşvik edilmektedir. Bunun yanı sıra 
antrenör kurslarında Fair-Play’i konu alan eğitimler ve-
rilmekte, Coca-Cola Akademi Ligleri’nde ise “Fair-Play” 
ve “Saygı” kavramlarına vurgu yapılarak gençlerin bu 
duygularla yetişmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Dürüst Oynayan

Kazansın ERDİNÇ TURHAN

Fair Play, sporcuların yarışmalar es-

nasında, güçleşen şartlar altında dahi 

kurallara sabırla, tutarlı ve bilinçli 

olarak riayet etmeleri, fırsat eşitliğini 

bozmamak amacıyla haksız avantajları 

kabullenmemeleri, rakibin haksız de-

zavantajlarından yararlanmaya kalkış-

mamaları, rakibi düşman değil, aksine 

oyunun gerçekleşmesini sağlayan, 

eşdeğer haklara sahip birey ve partner 

olarak görmeleri ve değer vermeleri 

gibi ilkelere dayanmaktadır. 
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Ülkemizde spor denince akla genelde futbol gelir. Bir 
ülkede bir spor dalı, diğer spor dallarının çok çok 
üzerinde yer alıyorsa; o ülkede fanatizm var demek-

tir. Türkiye‘deki fanatizmin varlığından sanırım hiç kim-
senin şüphesi yoktur. Bu fanatizm o kadar üst boyutlara 
taşınmıştır ki sırf tuttuğumuz takım için dostlarımızla, sev-
diklerimizle ve hatta ailemizle bile zaman zaman olumsuz 
durumlar yaşayabilmekteyiz. Çünkü fanatizm, apayrı bir 
şeydir. Başlı başına bir yaşam biçimidir aslında. Ne var ki 
fanatizmin holiganizme dönüştüğü nokta oldukça tehlike-
lidir. Holigan kavramı, İngiliz kökenli bir kavram. Zamanla 
diğer dünya milletlerine de bulaşıcı bir hastalık gibi sıçra-
mıştır.

Holiganizm, insanın yaşamında yer edinen tüm kötü 
duyguların, fanatizm yoluyla dışa vurulması olarak adlan-
dırılabilir. Oysa spor, asla bu tür eylemlere ya da olaylara 
yer vermez. Spor demek, barış demektir. Spor demek; kar-
deşlik, birlik, beraberlik ve yardımlaşma demektir. Sporun 
birleştirici ve kenetlendirici özellikleri holiganizm sonrası 
tersine dönmüştür. Bir insan, sırf tuttuğu takım için diğer 
insanları boşa sayıyorsa orada bir yanlış var demektir. 
Çünkü insanlar, barış ve kardeşlik içerisinde yaşadıkları 
zaman, hayattan daha fazla haz alırlar. Bu sebeple tuttu-
ğumuz takıma ne kadar saygı duyuyorsak, rakiplerimize 
de o kadar saygı duymalıyız. Şunu iyi bilmeliyiz ki rakipler 
olmadan biz de olamayız. Eğer rakiplerimiz olmasaydı bi-

zim varlığımız da önemli olmayacaktı. Sporu spor yapan en 
önemli özelliklerden birisi de rekabet anlayışıdır; fakat bu 
rekabet asla tatlı bir rekabetten öteye gitmemelidir. Eğer 
insanları bu uğurda kırarsak, gün gelir öyle bir kırılırız ki 
tüm insanlara yaşattığımız acıyı bir saniye içerisinde ilikle-
rimize kadar hissederiz.

HANGİ TAKIMIZ?
Okulumuz öğrencilerinin takım tutma profilini öğren-

mek istedik ve bu amaçla bir anket çalışması yaptık. Sınıf 
başkanları aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada, 
tabloda da görüldüğü üzere Fenerbahçe %40,75; Galata-
saray %40.24; Beşiktaş %13.13; Trabzonspor %3,65 çıktı. 
(Merak edenler için, kendim Galatasaraylıyım). 

 Spor tarihinde iz bırakanlar arasında efsane futbolcu-
lar, muhteşem hareketler, kazanılan zorlu rekabetler dışın-
da akıl almaz olaylar da yer almıştır. Metroyla kazanılmış 
maratonlardan tutun, yan ağlardaki delikten atılan gollere 
kadar daha birçok olay bu tuhaflıklar listesindeki yerini al-
mış durumda. İşte sizlere birkaç örnek:

GOL SKANDALI

Bundesliga’da geçen sene oynanan Hoffenheim – Le-
verkusen karşılaşmasında ilk yarı Sam’in golüyle öne geçen 
Leverkusen ikinci yarı Kiessling’in korner sonrası vurduğu 
kafavuruşunun delik olan yan ağlardan kaleye girmesiyle 
durumu 0-2 yaptı. Hoffenheim’ın itirazlarına rağmen gol 
geçerliliğini korudu. Karşılaşmanın hakeminin bu denli bir 
hata yapması da hayli şaşırtıcıydı… 

HOCAM BİZ SADECE

YALIN AYAK ÇALIŞMIŞTIK!

1950’de Brezilya’da düzenlenen Dünya Kupası’na, 
o sene 2 takım katılamamış. Bunlardan biri Türkiye’ymiş. 
Maddi sebeplerden dolayı Milli Takımımız Brezilya’ya gön-
derilememiş. Diğeri ise Hindistan… Fakat trajikomik bir 
sebepten dolayı… Karşılaşmalara çıplak ayakla çıkmak 
isteyen Hindistan, FIFA’nın karşı çıkmasıyla birlikte Dünya 
Kupası’ndan ihraç edilmiş. 

METRO MARATONU

1980 Boston Maratonu’nda skandal yaratan Kübalı at-
let Rosie Ruiz, yarışa 1 mil kala başlamış ve altın madalyayı 
kazanmış. Daha önce rakiplerine 25 dakika fark attığı New 
York Maratonu’nda ise metroyu kullanıp son durakta inerek 
maratona dahil olduğu tespit edilmiş. Konu hakkında soru-
lan sorulara da “Bu sabah çok büyük bir enerjiyle uyandım.” 
şeklinde cevap vermiş. 

HIRS İNSANA NELER YAPTIRIYOR

Mark Tyson ile Evander Holyfield arasında geçen karşı-
laşmada Tyson, rakibinden yediği darbelerden dolayı hırs-
lanmış olsa gerek, Holyfield’ın kulağını ısırmış. Isırmakla 
da yetinmeyip bir parça bile koparmış. Kanlı biten bu maç, 
Tyson’ın ringlere vedası olmuş.  

“BEN FUTBOL TANRISIYIM,

O  DA TANRI’NIN ELİ”

1986 Dünya Kupası’nda çeyrek final maçlarında Arjan-
tin ile İngiltere eşleşmiş, maçta Arjantin’in o dönemki yıldızı 
Diego Maradona kaleciden yükseğe uzanıp eliyle gol atarak 
Dünya Kupası tarihine geçmiş. Üzerinden uzun süre geçin-
ce ise şöyle bir açıklamada bulunmuş: “Bazen, ilk attığım, 
elimle attığım gol daha çok hoşuma gidiyor. O sıralarda söy-
leyemediğimi şimdi söyleyebilirim artık, o dönemde golü 
‘Tanrı’nın eli’ diye açıklamıştım. Ne tanrısı yahu! Basbayağı 
Diego›nun eliydi! Ve sanki İngilizler’in arka ceplerinden 
cüzdanlarını yürütüyordu.Aynı İngilizlerin yüz yıllar boyun-
ca Dünya’nın arka cebinden yürüttüklerinin yanında lafı mı 
olur? Kimse farkına varmadı. Kendimi bütün gücümle fırlat-
tım. Bu kadar yükseğe nasıl zıpladım, bilmiyorum. Sol yum-
ruğumu ve kafamı geriye attım, kaleci Shilton, Peter Shilton 
anlamadı ve arkadan gelen Fenwick itiraz eden ilk kişi oldu. 
Bir şey gördüğünden değil, zıplayarak kaleciyi nasıl aştığı-
mı anlayamadığından. Yan hakemin orta yuvarlağa gittiğini 
görünce, babamın bulunduğu tribüne koştum, bağırdım. Bi-
zim ihtiyar beline kadar sarkmıştı, golü kafamla attığımdan 
emindi! Sol yumruğumu golü kutlamak içinmiş gibi yukarıda 
tutuyor, bir yandan da hakemlerin nerede olduğuna, bir şey-
den şüphelenip şüphelenmediklerine bakıyordum. Hiçbiri 
bir şey anlamamıştı. İngilizler protesto ediyordu, Valdano da 
parmağını dudaklarına götürmüş, şişşşşt yapıyordu bana, 
hastanedeki hemşire fotoğrafları gibi...”

Spor Tarihinden Acayiplikler

Ayverdililere Sorduk: «Hangi Takım?»

Sâmiha Ayverdi Anmasını Okul Marşımızla Süsledik

KÜBRA DEMİRCİOĞLU BURAK  AKTEPE

Okulumuzda 9 kişiden oluşan bir voleybol takımımız var. Ve 
geçen sene olduğu gibi bu sene de ilçe turnuvalarına katıldık. 
Maalesef bizim için şanssız bir fikstür çekimi oldu. Çünkü önceki 
senenin şampiyonu Davutpaşa Anadolu Lisesi ile aynı gruba 
düştük ve kurallar gereği sadece grup birincileri tur atlayıp 
derece almak için yarışabiliyordu. Maçlar başladı. Herkes verebi-
leceği en yüksek katkıyı verdi, geriden gelip set ve maç aldığımız 
oldu. Fakat bu çaba, tur için yeterli olmadı.Turnuvayı Davutpaşa 
Anadolu Lisesi’nin ardından 2 galibiyet 2 mağlubiyetle grup ikin-
cisi olarak tamamladık. Grup birincisi olamadığımız için gruptan 
çıkamadık ve haliyle derece de alamadık. Çok güzel vakitler 
geçirdik, çok eğlendik, bazen çok kızdık, her şey güzeldi..

HÜDANUR ŞEFİK

Her okulun bir ismi vardır. Kimi okul bulunduğu ilçenin adı-
nı, kimi okul bulunduğu mahallenin adını, kimisi de kuru-
cusunun adını alır. Ama öğrencilerin çoğu, okulunun adı-

nın nereden geldiğini tam olarak bilmez. İşte bizim okulumuzun 
öğrencileri, o ismin kitabını yazdı!

24 Mart 1993’te hayata veda eden mütefekkir yazar 
Sâmiha Ayverdi’nin ölümünün üzerinden 22 yıl geçti. Ayverdi-
liler olarak her yıl anıyoruz büyük yazarı; ancak bu yıl, geçen 
yıllardan farklı olarak, anlattık da Ayverdi’yi… 

Okulumuza Sâmiha Ayverdi isminin verilmesinin üzerinden 
10 yıl geçti. Okulumuzun Kültür ve Edebiyat Kulübü öğrencileri 
10. Yıla armağan olarak kendilerinin yazmış olduğu 24 deneme 
ve 16 röportajdan oluşan bir kitap hazırladılar. Yaklaşık 30 öğ-
rencinin aktif olarak görev aldığı bu güzel kitabın hazırlanışına 
öncülük ettiği için müdür yardımcımız Seval Yardım’a sonsuz 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Her yıl 24 Mart’ta olduğu gibi bu yıl da aynı düzen, aynı cid-
diyet ve aynı hüzünle toplandık konferans salonunda. Anma tö-
renine Ayverdi’yi yakından tanıyan Prof. Dr.  Kenan Gürsoy, Fatih 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına, şube müdürleri ve Kubbe-
altı Vakfı’nın değerli mensupları davetliydi. Ayverdi’nin yaşamı 
boyunca yazmış olduğu güzide kitaplardan, yapmış olduğu faa-

liyetlerden bahsedildi, kitaplarından kesitler okundu, derlenmiş 
olan videolar izletildi. Tören, sözleri müdür yardımcımız Seval 
Yardım, bestesi ise müzik öğretmenimiz Emel Görgülü’ye ait 
olan, okulumuz öğrencilerinden Asena İrmikçi, Ecem Kibar ve 
Furkan Meriç’in seslendirdiği okul marşıyla sona erdi.

Bu ismi gururla taşımaya devam etmek dileğiyle, 
BİZ AYVERDİLİYİZ!     

AYŞENUR DURDAĞI
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Dostoyevski’de böcekleşmeyi yalnızca Yeraltından 
Notlar’ın anlatıcısında görmeyiz. Diğer eserle-
rinde de karakterlerin Dostoyevski’nin kurduğu 

böceklik probleminden payına düşeni aldığını söyle-
mek yanlış olmaz. O “bir böcek değil, bir insan olma” 
isteğinin damarlarımızda nasıl kaynayıp durduğunu 
gözler önüne sermiştir. Öteki’de Goladkin’i gülünç du-
rumlara düşüren, yaşamaktan korktuğu böcekleşmedir. 
Raskolnikov’un kan döküşü, böcekliği üzerinden soyup 
atabilmek içindir hep. Budala’da Ippolit’in rüyasını da 
unutmamak gerekir. Ippolit, rüyasında bir odanın içeri-
sinde durmaktadır, odada tiksinti uyandıran böceğimsi 
bir yaratık tasvir edilir. Ippolit’in köpeği bu yaratığı diş-
leriyle ezer, parçalara ayırır. Kitapta olayların akışında 
pek de önemli olmadığını sandığımız Ippolit, verem has-
tası olan bir gençtir, ölüm karşısında yenik düşme fikri-
ni sindiremez. İçinin boş olduğunu bilmediği bir silahla 
intihara yeltenir. Rüyasındaki yaratığın ezilip dağılışı, 
diyebiliriz ki, Ippolit’in çaresizliğini, doğa karşısındaki 
hırpalanışını bize işaret eder. Dostoyevski aşağılanmış-
lığı, ezilebilirliği yüzümüze işte böyle böcek mecazı 
ile çarpmıştır.

Dostoyevski gibi Kafka da, yazgımızın 
bir hayvanın yazgısından belki de o kadar 
farklı olmadığını hissettirir durur eserle-
rinde. Akademi İçin Bir Rapor’un ve Şarkıcı 
Josephine’in karakterleri insanlaşmış hayvan-
lardır. Ancak Değişim’de bu yazgının benzerliği 
canımızı daha fazla sıkar. Kafka, Gregor Samsa ile 
kendi varlığının, varlığımızın ezilebilirliğini çizmiş-
tir. “Bir sabah tedirgin düşlerden uyanıp kendini 
devcileyin bir böceğe dönüşmüş bulan” Gregor 
Samsa, sabahları erkenden uyanıp 
okuluna, işine giden bizlerin farklı 
bir kılıktaki -kitin kabuğu altında, 
belki daha tiksinti uyandıran- hali 

değil midir? Baktığımızda, bazı edebiyat eleştirmenleri 
Kafka’nın böceklik probleminin Dostoyevski’nin böcek-
lik probleminden esinlenmiş olabileceğini ifade ederler. 
Dostoyevski’de bir güç isteğinden, kötü olandan -böcek-
likten- uzaklaşıp daha iyiye yönelmek şeklinde bir kaçış 
vardır. Kafka’daki kaçış ise ileriye değil tamamen geriye 
doğrudur. Kafka, bile isteye acizliğe doğru uzanmıştır. 
Ondaki böceklik, gereklilikler dünyasının dışında kala-
bilmek içindir. Bir sabah böcek olarak uyanmak, para 
kazanmak için erkenden kalkıp sıcak yatağını bırakma, 
buyruk altına girme, faturaları ödeme, sınavlara girme 
zorunluluklarından sıyrılabilmek adınadır hep. Haşe-
re olma acizliğine, küçülmeye Kafka gönüllü olmuştur. 
Böylelikle “oynanan oyunun tam ortasında” görmezden 
gelinen bir halde durabilecektir.

Kafka’nın Gregor Samsa’sının canımızı yakması biraz 
da Kafka’nın bize sunduklarındandır. O, bu güçsüzlük 
isteğini bize sunar; ama birkaç satır sonra böceğin ezi-
lebilme ihtimalinin dehşetini önümüze koyup ortadan 
sıvışır. Böcek olmak, dünyanın dışında durabilmenin 

yoludur belki ama çoktan bir haşere gibi itilmiş, 
aşağılanmış olmamız da muhtemeldir.

Dostoyevski ve Kafka farklı zamanlarda,  
farklı coğrafyalarda, farklı dillerde benzer 
olguları böyle ortaya koymuş, benzer yol-
larla serzenişte bulunmuşlardır. Kafka, 

Almanca konuşan bir Yahudi’dir; Dosto-
yevski Moskova’nın izbe, kokuşmuş bir 
hastanesinde dünyaya gelmiştir. İkisinin 

de ilişkileri, belki ileride duyacakları vic-
dan azabı, sert mizaçlı babalarıyla şekillen-

miştir. Kafka, babasına duyduğu hayranlık ve 
nefret arasında gidip gelen yoğun duyguları 

çocukluğundan itibaren içinden atamamış, 
Babama Mektup’u bu karmaşık duygu-

larla yazmıştır. Dostoyevski babasının 

ölümünden kendini sorumlu tuttuğunu, 
vicdan azabı çekmekten kendini alama-
dığını bize hissettirmişti. Belki de haya-
tını zehir edecek olan sara nöbetlerini 
bu kuruntular tetiklemişti gençliğinde. 
Kafka başkasıyla evli Milena’ya olan duy-
gularının ezikliği altında geçirmişti yılla-
rını. Dostoyevski karısını, abisini ve kı-
zını kumar borçlarıyla boğuşurken arka 
arkaya yitirmişti. Bu yıpratıcı, çalkantılı 
hayatlarında boğuluyorlardı, bunu eser-
lerine bitmek bilmeyen suçluluk duygu-
su olarak yansıttılar. Kafka kestirme cüm-
leleriyle, Dostoyevski o uzadıya tasvirleriyle kanımızı 
dondura dondura yaptı bunu. Kafka; eserlerinin yayım-
lanmasını dahi istememişti, “hayatta kalma dürtüsüy-
le yazıyordu”. Yıpratıcı yılların ardından ikisi de farklı 
yüzyıllarda, akciğer kanamasıyla hayatlarını yitirdiler. 
Kumarbaz’ın yazarını kumar borçları ve sara nöbetleri, 
Kafka’yı sinsi kanseri yiyip bitirmişti.

Dilleri farklı dönüyordu, farklı kültürlerle bezeliy-
diler ama evire çevire söylemeye çalıştıkları aynıydı 
aslında. Toplumda, düzende, insanda çarpıklıklar söz 
konusuydu ancak bunları gidermek pek de mümkün de-
ğil gibiydi. Düzeltilemeyecek çok şey vardı. Dostoyevski 
kaçıp yeraltına sığınmak adına böcek mecazını kullandı, 
Kafka bunu gerçekleştirdiğinde ise ortada kurtuluş ol-
madığını gördü. Bunu bize Gregor Samsa işaret etmişti, 
yeraltı adamının kurtuluş olarak gördüğü böceklik onda 
utanç verici şekilde ölüp, süpürülüp atılmakla sonuçlan-
mıştı.

Biz insanlar ilerlemek adına doğayı değiştirip duru-
yorduk, bilimde teknolojide ilerlediğimiz ölçüde kendi-

mizden uzaklaşmıştık. Teknolojik uygar-
laşmayı yaşadıkça korkular, yalnızlıklar 
bizi şekillendirir olmuştu. Kendi yarattık-
larımız kontrolümüzden çıkıp bizi kontrol 
etmeye başlamıştı. Etkenliğimizi yitiriyor, 
edilgenliğe itiliyorduk. Davranışlarımız 
belli kalıplara sıkıştı kaldı. İlişkilerimiz 
iletişimsizlikle lanetlendi, hastalıklı bir 
hal aldı. Tam da bir şeyleri sorgulamaya 
giriştiğimizde içimizdeki sonsuz derin-
likte dolandıkça kendimize ve çevremize 
yabancılaştık. Dostoyevski ya da Kafka...

Goethe de bunu dillendirmişti ya da Camus 
ya da Faulkner. Herkes biraz bu yabancılaşmanın far-
kındalığıyla kıvranmıştı. Genç Werther duygularını öyle 
yoğun yaşıyordu ki, duyduğu aşkın altında ezilmeye baş-
lamıştı. O konuştukça nefes almakta zorlandığını zanne-
diyorduk Werther’in. Toplumun dışına itilmiş, dışlanmış 
buldu kendini en sonunda. Camus’nun Mersault’sunun 
kayıtsızlığı, soğukkanlılığı, ölümle yüzleşmesi gereken 
yerde ölüm dışındaki tüm detaylar üzerinde duruşu bu 
“yabancılaşmanın” sonucuydu hep. Faulkner’in Quentin 
ile ortaya koyduğu yazgı da benzerdi buna. Hatta Faulk-
ner intihar öncesi soğukluğu Camus’dan bir miktar daha 
çarpıcı anlatabilmişti bize. Diller farklı dönüyordu ama 
zihinler aynı işliyordu. Dostoyevski’nin, Kafka’nın ya da 
Camus’nun bireysel şikayetleri aslında insanlığın şika-
yetleri değil miydi? Her sabah düşlerimizden devcileyin 
bir rahatsızlıkla uyanıp mecburiyetlerle dolu hayatla-
rımız için koşuşturmuyor muyduk? Ve dönüp dolaşıp 
Kafka’ya geldiğimizde, elimizde kalan, Dostoyevski’nin 
yasaya boyun eğerek, inanarak insanlığa döneceğini 
zanneden böcekleşmiş kahramanlarının umudu da yitip 
gidiyordu. 

Bizim Büyük Farkındalığımız 
- Roman Kahramanları ve Evrensel Yazgılar Üzerine Bir Deneme-

“ Sevgili okuyucularım, sizin dinlemek isteyip 
istemediğinizi bilmem ama şimdi size niçin bir 
böcek bile olamadığımı anlatmak istiyorum. 
Bunu bütün ciddiyetimle belirteyim, pek çok kez 
böcek olmayı istemişimdir. Ne yazık ki buna bile 
erişemedim.” 

Dostoyevski, Yeraltından Notlar

“Bir sabah tedirgin düşlerden uyanan Gre-
gor Samsa, devcileyin bir böceğe dönüşmüş 
buldu kendini.” 

Kafka, Değişim 

MERVE BALIK

Nedir ki seni sevmek?
Sana doyasıya bakmak,
İpek saçlarını okşamak
Seninle aynı yastığa baş koymak...
Nedir ki seni sevmek?
Bitmesini istemediğim bir rüya çıkarması
Kalp çarpması, dil tutulması, duygu fırtınası
Nedir ki seni sevmek?
Büyük aşkların şahikası,
Leyla ile Mecnun’un, Ferhat ile Şirin’in
bitmeyen sevdası

Nedir ki seni sevmek?
Emrah, Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal olmak
Hasret ve özlem kokan türkülerle avunmak
Nedir ki seni sevmek?
Gülü, papatyayı, laleyi koklamak
Kardelene, mor menekşeye, anemona dokunmak
Nedir ki seni sevmek?
Nefessiz kalmak, kör olmak, hiç duyamamak
Ama var olduğunu bilmenin hazzıyla yaşamak

ZEKİ BAKİ UZUN

Nedir ki Seni Sevmek?
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Kelimelerin yeryüzüne serpildiği bir gece yarısı 
tanıştık. Kaç kişiydik, bilmiyorum… Birbirimize 
baktıkça yüreklerimiz titriyordu.

Bulunduğumuz yere “sevgi” yağıyordu az sonra. Ha-
vada süzülerek yere değene kadar parıldıyor, yerle ka-
vuştuğunda yok oluyordu. Bunu hayranlıkla izleyip her 
birimiz çeşitli mânâlar yükledik. Güzeldik… ve farklıy-
dık. Fakat sevgi herkeste sevgiydi.

Gözlerimiz bütün gözleri yokladı, her biri farklı ışıltı-
lar saçıyordu. Misal; ben, kahverengi bakıyordum biraz, 
toprağa benziyordum. Kimi lacivert gök gibi, bir başkası 
yosunlu, aydınlık bir su gibi bakıyordu. En sonuncusu-
nun gözünde yıldız görmüştüm ama. Kapkaraydı ardı…

Dudaklarımız kıvrıldı. Havada uçuşan kelimeler ara-
sında bir görünüp bir kaybolmaya başladık. Oyun baş-
lamıştı anlaşılan. Hangimiz aradığımızı bulacağız, bilmi-
yorduk. Birlikte kalmaya yeminliydik zaten ama o özel 
birini, bir dostu, bulup yumruk olma derdindeydik. Hiç 
kimse bulamamış değildi. Nerede olduğumuzu bilmesek 
de kaybolmamıştık. Kollarımızı açtık. Gecenin karnında 
doğmamış kardeşler olmaya sarıldık. Tek düşündüğü-
müz “öteki” idi, “diğerleri”…

Mutlu bir sene geçmiş gibiydi o karanlıkta. Oysa daha 
sabah olmasına çok vardı… “Yağmur dakikaları” gelmişti 
az sonra. Her gece bu dakikalar aynı yere yağardı… Her 
birimiz ıslanmak istiyorduk. Su, ileride kötü insanlar 
olmamızı engelliyordu sanki, yatıştırıyordu. Kocaman 
yağmur damlaları tarafından hoyratça okşandık; sanki 
gök elindeki maşrapayla bize annelik yapıyordu… Kah-
kahalarımız, bağrışmalar dindi az sonra, çünkü yağmur 
da dinmişti. Havadan bir kelime daha süzüldü: “soğuk”… 
Biz ıslağız. Yüzlerimiz düştü ve titremeye başladık. Bi-
rini gördük, çok kötüydü; çenesi yerinde durmuyordu. 
Hemen onun yanına koştuk. Sonra bir başkası; onun ya-
nına… Oradan oraya koşturup yârenlerimizi iyileştirme-
ye çalışıyorduk. Yüzlerimize birer çizgi yerleşti, olgun-
laştık… Bazı şeyleri önceden kestirmemiz gerekiyordu. 
Bizden olanların iyiliği için bu şarttı.

Birlikte dolaşıp bir yerde yoğunlaştıktan sonra diğer 
yere uçan ve havada çalkalanan tek bir varlıkmış gibi 
görünen kuş sürülerine benzemiştik. Hızlandık, ısındık; 
sonunda sabrımızı ve yârenlerimizi kuruttuk.

Yüzlerine renk gelenler ayağa kalkıp yanımıza yönel-
di, bize iki damla gözyaşı ile teşekkür etti. Gönül bağı-
mızda bir tel titredi, bir nefes verir gibi sarıldık.

Derken, biz aylar ayları kovaladı sanırken gece bir 
kat daha koyulaştı. Hepimizin üzerine bir huzursuzluk 
çöktü… Kötü bir şeyler olacağını herkes biliyordu. Tuhaf 
zamanlardı bunlar, sınanıyorduk.

Gruplar oluşmaya başladı sonra; sonra homurdan-
maya başladı bu gruplar, en nihayetinde de birbirlerine 
kükreyen vahşi hayvanlara benzediler. Bunca öfkenin 
asıl sebebini kimse bilmiyordu, olmayan bir şeyi bulma-
ya çalışıyorduk ama yine de özümüze kızgındık. Çatık 
kaşlarımız donup kalmıştı kırmızı suratlarımızda… Bü-
tün bunların üstüne bir de kıtlık geldi! Kelime kıtlığı… 
Her grup tüm iyi, güzel kelimeleri kendine almak için 
uğraşıyor, yere değmeden kucaklayıp diğerine bir şey 
bırakmıyordu. Sırtlarına dostluğu bağlayıp ağırlığı altın-
da ezilenler yere çömelmişti. Bu sessiz haftalar da böyle 
geçti…

Açtık. Birkaç kelimeyle konuşulmuyordu. Artık keli-
me de yağmıyordu zaten… Kimse kimseye bir şey anla-
tamaz olmuştu. En ağır imtihanı yaşadığımızı düşünü-
yordum, çünkü birbirimizden haberimiz yoktu ve endi-
şelenmeye başlamıştık… Yine de inat etmiştik.

Çok uzaklardaki bir ağacın tepesine yıldırım düştü. 
Böyle bir şey beklemediğimizden ürktük ama ona “yıl-
dırım” bile diyemedik çoğumuz… Aklımıza yağmur gel-
di, korktuk; gökten tek bir kelime daha süzüldü: “yaşa-
mak”… Ona doğru koşup seslendik: “Yaşam!”… Ciğerleri-

Kelimelerin Yeryüzüne
Serpildiği Gece

DAMLA ÇEVEN

miz havayla doldu. Sabaha yaklaştığımız bu saatlerde her 
kelimemizi paylaştık birbirimizle. Yorulmadan konuştuk, 
şakalaştık. Özürlerimizi gülüşlerimize kondurup hiç ay-
rılmamışız gibi devam ettik. Hiç zihnimizi örtmemişiz 
gibi…

İleride, uçsuz bucaksız bir ova seçilmeye başlamıştı. 
Belli aralıklarla dizilmiş ışık demetleri görüyorduk. İçi-
mizde bir yere uzanan, etkili bir simgeye tutulmuştuk 
hemen. Sesler duymaya başladık, aceleci sesler. Çağrıldı-
ğımızı anlamıştık. Birbirimizden ayrılmak istemiyorduk 
ama gitmek zorundaydık. Hem gece bitiyordu; sonuçta 
mevsim değiştirince ne hâle geliyoruz, öğrenmeliydik. 
Böylesine bir arada, son kez el ele tutuşup eğlendik, şar-
kılar söyledik. Kimimizin dudakları titriyor, kimimizin 
gözlerinin bitimindeki ince, mor çizgiler ıslanıyordu. Be-
nimse ellerim üşümüştü, soğuk ve kupkuruydum.

Birbirimize yeminlerimizi hatırlatırken kafamıza sap-
lanan ağrılara dayanmaya çalışıyor, gördüğümüz her ale-
vi, bize dair her ânı hafızamıza kazıyorduk.

Güneşin bittiği topraktan dünyaya bir yıldız doğdu. 
Isınan tenlerimizi ve ürkek kirpiklerimizi de alıp yan 
yana dizildik. Kararlı bir şekilde yürümeye başladık. Her 
birimiz önüne diğerlerinin gözüyle de bakıyordu. Sabahı 
selamlayıp o sokağı döndük...

Güneşin bittiği topraktan dünyaya bir 

yıldız doğdu. Isınan tenlerimizi ve ürkek 

kirpiklerimizi de alıp yan yana dizildik. 

Kararlı bir şekilde yürümeye başladık. 

Her birimiz önüne diğerlerinin gözüyle 

de bakıyordu. Sabahı selamlayıp o sokağı 

döndük...

Ağır Yağmurun Altında

Yavaş yavaş sarıyor bedenimi  

Ölümden önceki umutsuzluk  

Gözlerim hakikate kapanıyor  

Hüzün sanki her tarafta, hüzün.

Yaşamak diye söylenirim bazen  

Ağır hatıralarla dolu yüzüme bakarak 

Puslu bir banyo aynasında, 

Yaşamak, ama neyi yaşamak?

Paltom asılıdır  

Içinde sakladığım gözyaşlarım 

Hatıralarım, hayatım  

Bir de kasketim var ya  

Düpedüz hüzün

Şimdi giyinip çıkayım mı dışarı  

En az benim kadar amaçsız  

Insanların arasına  

Grinin en koyu tonunda  

Yaşarken hayatı  

Umut dolu sözcükleri mi  

Getireyim aklıma?

Peki haklısın sen  

Evimdeki kahkaha  

Odalarıma sinmiş acı kahkaha  

Çıkacağım dışarı  

Kemiklerime kadar ezileceğim  

Ağır yağmurun altında

BATIHAN DİZDAROĞLU

Gözlerinse

Günahım günah olsun razıyım dünden
Suçum, beni benden alan gözlerinse
Vazgeçmek mi bin cefadır hayalinden
Dalarım, deryalar olan gözlerinse.

Bana açılan bir kapıdır gözlerin
Bir kapı ki, açılmış, sonsuz ve derin.
Gözlerden uzanmış güldür kirpiklerin
Doyamam, gülden uzanan gözlerinse.

Gönlüme doğan güneş senden, ay senden
Bakışların bir ömür, gizleme benden!
Mahrum eyleme bir canı bir bedenden
Yaşarım, bana süzülen gözlerinse...

BİLÂ L KUBAT
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Geçtiğimiz ay gerçekleşen 87. Akademi Ödülleri’nde 
her yıl olduğu gibi heykelcikler teker teker sahip-
lerini buldu. How I Met Your Mother dizisindeki 

Barney karakteriyle gönüllerimizi fetheden Neil Patrick 
Harris’in sunumuyla gerçekleşen ödül töreni yine birbi-
rinden yetenekli insanları buluşturdu. Biz de akşam 8’de 
oturduğumuz televizyonumuzun karşısında sabah 6’ya 
kadar onlara arkadaşlık ettik. Tabii ben en son kendimi 
koltuğun tepesinde bulduğum için arkadaşlıktan biraz 
fazlasını yapmış olabilirim.

Oscar’ların Kısa Tarihi
Oscar adıyla da bilinen Akademi Ödülleri, Sinema 

Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen, si-
nematografiden müziğe film yapımındaki her alanın de-
ğerlendirildiği, dünyanın en eski ve en prestijli sinema 
ödüllerinden biridir.

İlk tören 1929’da yapılmıştır ve ödüllerin dağıtılma-

sı sadece 15 dakika sürmüştür. Ödül verilen kategoriler 
ilk sene 15 iken yıldan yıla çoğalmış ve günümüzde 24’e 
ulaşmıştır. Şu ana kadar 2942 Oscar dağıtılmıştır.

Gone With The Wind (Rüzgar Gibi Geçti) 3 saat 56 
dakikaya En İyi Film Oscarı’nı kazanan en uzun filmdir. 
Ayrıca yine aynı ödülü kazanan ilk renkli filmdir.

Anthony Quinn Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu 
Oscarı’nı Lust For Life (Ölmeyen İnsanlar) filminde 8 da-
kika oynayarak kazanmıştır. Beatrice Straight ise En İyi 
Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarı’nı Network (Şebeke) fil-
minde sadece 5 dakika 20 saniye rol alarak kazanmıştır.

Ben Hur, Titanic ve The Lord of the Rings: The Return 
of the King (Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü) 11’er 
Oscar’la törenden eli en dolu dönen filmlerdir.

En İyi Film Oscarı’na aday olan ilk animasyon Beauty 
and The Beast (Güzel ve Çirkin)’tir. (Artık En İyi Animas-
yon kategorisi de var).

And The Oscar Goes to…
Geldik 22 Şubat 2015’e. 150 metre uzunluğundaki 

kırmızı halıdan geçildi, Dolby Tiyatrosu’na girildi, per-
deler açıldı ve karşımızda Neil Patrick Harris!

2014-2015 sezonu; bol filmli, bol performanslı, ha-
liyle de bol tartışmalı geçti. Önce 6 yaşındaki bir çocukla 
tanıştık, 12 sene süren Çocukluk’u(nu) izledik. Sonra Bü-
yük Budapeşte Oteli’ne gittik. Bir bateri, kayıp bir kadın, 
yok olan insanlık, bir tablo, bir teori, Enigma…

Her film hakkını alamadı tabii, bazıları da hakkın-
dan fazlasını aldı. Mesela 12 senede çekilmesiyle bir 
anda herkesin beynini fetheden Boyhood (Çocukluk) 
bu senenin ödül konusunda en kârlı yapımlarından 
oldu. Ne kadar doğru, o tartışılır. Bir taraftan da bence 
Fincher klasikleri arasına giren Gone Girl (Kayıp Kız) ve 
Nolan’ın yönetmenlikte zirvelerinden biri olan Interstel-
lar (Yıldızlararası) herhangi bir ödüle aday gösterilme-
di. Akademi’ye döndüğümüzde bu iki filme yine doğru 
düzgün adaylık verilmediğini gördük. Ve yine çoğu kate-
goride Boyhood’la karşılaşıldı. Bu bazı sinema severleri 
korkuttu haliyle, hatta Boyhoodcu ve Birdmanci ayrılık-
ları yaşandı.

Bu kadar kargaşanın arasından yavaş yavaş bir bate-
rinin sesi yükseldi. Cazcı bir baterist gencimizin başarı-
ya ulaşma adımlarını ve farklı mizaçlı öğretmeniyle ara-
sındaki ilişkiyi konu alan film birden favori koltuklarına 
oturmaya başladı. Ve biraz arkadan da olsa güçlü gelen 
çok yapım vardı.

Bu sırada  En İyi Erkek Oyuncu kategorisi de çok 
tartışma yarattı. Bazıları Gyllenhaal’un aday gösteril-
memesini sorgularken diğerleri ilerlemiş yaşı nedeniy-
le ödülü Duvall’ın almasını istiyorlardı. Sherlock fanları 
Cumberbatch’i destekledi. Ben ilk Birdman’i izlediğim 
için Keaton’ın ödülü kuş gibi kapacağından emindim 
fakat sonra karşıma muhteşem bir Stephen Hawking 
portresiyle Eddie Redmayne çıktı. Çok ağlattı... (Ölçü ağ-
latmak değil yanlış anlaşılmasın.)

Acısıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle, doğrusuyla yan-
lışıyla bir sezonu daha kapattık. Törenden akılda ka-
lanlar ise The Lego Movie’nin aday şarkısı Everything 
is Awesome’ın performansı sırasında onlarca Lego 
Oscar’ın dağıtılışı (yani En İyi Animasyon Oscarı’nı al-
ması gerekirken aday bile gösterilmemesi ve bununla 
çok güzel dalga geçmesi), Oscar kazanan şarkı Glory’nin 
tüyleri nasıl ürperttiği, Lupita N’yongo’nun “And the ac-
tor goes to…” değişi, Lady Gaga’nın The Sound of Music 
özeti (bir de gözlerin arayıp bulamadığı DiCaprio) ve ya-
zamadığım bir sürü diğer şey oldu.

Birdman Veya Tek Plan Sekansın
Beklenmeyen Oscarları
Türkçe’ye çevrilmiş ismiyle Atmaca, kuşkusuz sene-

nin en başarılı yapımlarındandı. (Ayrıca Akademi’nin 
de böyle iyi bir filme hakkını vermesi konusunda hak-
kını vermeliyiz. ) Öyle ki film neredeyse diğer tüm 
ödül törenlerinden elleri dolu dönen, bence iyi bir film 
olan, ama maalesef gereğinden fazla ödülle şişirilen 
Boyhood’u dahi geride bırakıp “Büyük Üçlü” dediğimiz 
En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Orijinal Senaryo 
Oscarları’nı alarak gecenin yıldızı oldu.

Filmin genel konusu, zamanında bir süper kahraman 
serisiyle sükse yapmış; fakat uzun yıllardır kariyeri dü-
şüşte olan bir oyuncunun Broadway’de bir oyunla eski 
ününü geri kazanma, aynı zamanda da hatırı sayılır 
biri olma çabası. Senaryoya baktığımızda olay bir po-
pülarite eleştirisine dönüyor. Filmin ilerleyişiyle şöyle 
bir soru çıkıyor karşımıza: “Popülarite mi? Prestij mi?”. 
Film boyunca bunalımdaki oyuncumuzun karşımıza 
“Birdman” şeklinde çıkan alter egosu ve bununla or-
taya çıkan diyaloglar aracılığıyla, aslında alt metindeki 
mesajın bundan daha derin ve ilk replikten bu yana gö-
zümüzün önünde olduğunu anlıyoruz. Varoluş. Bu bana 
eski bir soruyu hatırlatıyor: “Bir ormanda bir ağaç dev-
rilse ama kimse duymasa, o ağaç yine de ses çıkarmış 
olur mu?” Bu soruyu filmin mesajına şu şekilde yorum-
layabiliriz: “Kimse orada olduğunuzu bilmese, yine de 
var olur musunuz?”.

ASENA İRMİKCİ

Filmin tam ismi “Birdman 
or The Unexpected Virtue of 
Ignorance” yani “Atmaca veya 
Cahilliğin Getirdiği Beklenme-
dik Erdem”.

Filmde eski “ Birdman/yeni 
depresif oyuncu”yu oynayan 
Michael Keaton eski Batman 
filmiyle tabir-i caizse hayatının 
baharını yaşamış ve bu Oscar 
adaylığına kadar kariyeri ger-
çekten düşüşte olan bir oyuncu.

Filmde görülen 16 kesim 
var. Yani “filmde 16 ayrı sahne 
var” da diyebiliriz. Film adeta 
tek kerede çekilmiş izlenimi 
veriyor. Bu yöntemle çekilip En 
İyi Film Oscarı’nı alan filmlerin 
sayısı da epey az.

En İyi Film: Birdman or The Unex-
pected Virtue of Ignorance
En İyi Yönetmen: 
González Iñárritu/Birdman or The 
Unexpected Virtue of Ignorance
En İyi Orijinal Senaryo: 
Birdman or The Unexpected Virtue 
of Ignorance
En İyi Uyarlama Senaryo: 
The Imitation Game
Başrolde En İyi Erkek Oyuncu: 
Eddie Redmayne/The Theory of 
Everything
Başrolde En İyi Kadın Oyuncu: 
Julianne Moore/Still Alice
Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyun-
cu: J.K. Simmons/Whiplash
Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyun-
cu: Patricia Arquette/Boyhood

Birdman vesaire...

Bir OSCAR GÖRDÜM SANKİ!Bir OSCAR GÖRDÜM SANKİ!
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Yıl 571, aylardan nisan, 
günlerden pazartesi. 
Mekke. Hanifler, Mecu-

siler, Zerdüştler, Hıristiyanlar 
azınlıkta, putperestler çoğun-
lukta olmak üzere halk, soy-
sopla övünmek, mensup oldu-
ğu kabileyi üstün görmek, kan 
gütmek gibi birçok cahiliye 
özelliği ile yaşamlarını sürdür-
mekte. Zaman tüm olağanlı-
ğıyla akarken, o gece Mecu-
silerin bin yıldır taptıkları,  bin 
yıldır sönmeden yanan ateş-
lerinin aniden sönmesi gibi 
birçok mucize gerçekleşiyor. Bu mucizeler hiç şüphesiz 
ki Allah Resulünün dünyaya teşrifinin meydana getirdiği 
mucizelerdir. Bu mucizeler ışığında dünyaya gelen Hz Mu-
hammed (sav) İslam’ın ilk nurlarının yayıldığı dönemlerde 
nice vahşi simalardan yıldızlar parlaklığında şahsiyetler 
inşa etmiştir. Onlardan birinin İslam’dan önceki adının 
da Vahşi olması sizce de bu anlamda sembolik bir değer 
taşımıyor mu? Vahşi, vahşi idi. Çünkü öldürdüğü adamın 
ciğerini ağzında çiğneyebilecek kadar bir yürek ufuneti 
içine sürüklenmişti. İslam o adamdan yufka yürekli bir 
Hz. Vahşi çıkardı. Vahşi yalnız o da değildi. Ömer gibi, Bi-
lal gibi, Halid bin Velid, Ebu Eyyûb El-ensarî gibi kaç in-
san vardı ki onların hepsi İslam’ın potasında yepyeni bir 
rahmet insanı oldular. Hz Muhammed’in İslam’a daveti 
23. yılında son buldu. Ondan bizlere kalan; aşk, sadakat, 
merhamet, örnek bir şahsiyet ve güzel ahlak. 

Şimdi, 20 asır öncesinden günümüze dönelim. Yanı-
mızda Efendimiz aleyhissalatü vesselam... Evimizin kapı-
larını rahatlıkla açabilir miyiz acaba O’na? Davet edebilir 
miyiz soframıza? Birbirimizle konuştuğumuz şekilde ko-
nuşabilir miyiz onunla? Okuduğumuz kitapları, dinlediği-
miz müzikleri, izlediğimiz programları paylaşabilir miyiz? 
Hayatımız onunkinden böylesine farklıyken utanır mıyız 
acaba bu beraberlikten? Bizler değer verdiğimiz, sevdiği-
miz insanların sözlerini, davranışlarını kendi hayatımıza 
uyarlamaktan hoşnut olan bir nesilken söz konusu olan 
bu kişi Hz. Muhammed (sav) olduğunda maalesef aynı 
şeyi gerçekleştiremiyoruz. 

Alman devlet adamı Bismark onu idrak edip, onunla 
muasır bir vücut olamadığından dolayı müteessir iken, 
bizler onu anmaktan ileri gidip anlamaya çalışmıyoruz. 
Onu kutlu doğum haftalarına mahkûm ediyoruz. O, farklı 
ırklarda farklı dinlere mensup insanlara öylesine hoşgö-
rülü ve anlayışlı yaklaşırken bizler bugün aynı topraklarda 
yaşama durumunda kaldığımız din kardeşlerimize karşı 
aynı şekilde yaklaşamıyoruz. Birlikte yaşamaya alışmak 
yerine birbirimize karşı kin ve nefret duyuyoruz. Sevgiye 

ve birlikteliğe bu kadar açken 
bu kavramlardan uzaklaşma-
mız bizi birbirimizden kopa-
rıyor ve İslam’dan uzaklaştı-
rıyor. Şiddetin, acımasızlığın 
ve savaşların kol gezdiği bu 
dünyada en acil ihtiyaç Mu-
hammedi bir şefkattir, birlik-
teliktir ve muhabbettir. Bunu 
en öncelikle rahmet peygam-
berinin izinden gidenler yapa-
caktır. Bu sebeple her birimiz 
gönlümüzü onun mektebinde 
eğitmek, rahmet insanları 
olmak ve rahmet toplumları 

kurmak durumundayız.
Bizler de okulumuz öğrencileri olarak Peygamber 

Efendimiz (sav)’e manevi olarak en yakın hissedebilece-
ğimiz ve dostlarımızda da bu bilinci uyandırabileceğimiz 
bir program olması umuduyla çalışmalara başladık. Prog-
ram yaklaşık olarak kırk kişilik bir ekibin bir aylık yoğun 
çalışmasıyla gerçekleşti. En büyük arzumuz, unutulmaz 
ve Hz Muhammed’e elimizden geldiğince yakışan bir 
program meydana getirmekti. İçimizde bu isteği taşımak, 
program başlayana dek bizleri en iyiyi bulmaya sürükledi. 
Efendimiz (sav)’i en içten şekilde hissetmek ve okulumu-
zun her köşesinde bu hissi yaşatmak için, hazırladığımız 
hediye ve görsellerle kutlu doğum heyecanını sınıflara ve 
koridorlara taşıdık. Program akışındaki Kur’an-ı Kerim 
tilaveti, şiirler, ilahiler, videolar, sunumlar gönlümüzde-
ki bu sevgiyi besleyen, programın önemini barındıran 
en önemli kısım oldu. Program sonunda bahçemizde 
yapılan ikram ise hiç şüphesiz programımızı unutulmaz 
yapan, öğrencilerimiz tarafından ilgiyle beklenen bir 
son oldu. Okulumuzda böyle bir programı gerçekleşti-
rebilmek ve bu işi gönülden yapan böylesine kalabalık 
bir ekiple çalışmak, bizlere tarifsiz bir gurur yaşattı. Önü-
müzdeki yıllarda kutlu doğum programlarının aynı özenle,  
en güzel biçimde gerçekleştirilmesi ve Hz. Muhammed 
(sav)’in anılmaktan ziyade anlaşılması, O’nun gönüllerde 
her daim yaşatılması umuduyla…  

Peygamber Efendimiz Hz. Mu-
hammed (a.s.) buyurdular 
ki:  “Bir kimse sırf Allah rızası 

için bir yetimin başını okşarsa, eli-
nin dokunduğu her saç teline kar-
şılık ona sevap vardır.” (Ahmed 
bin Hanbel, Müsned, V, 250)

Bir gün bir afiş gördük okul 
koridorlarında: “Elinden Tutarsak 
Adı Yetim Kalmaz!” diye başlamış 
“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var!” diye de devam etmişti. Milli 
Eğitim Bakanlığımız ve İHH İnsa-
ni Yardım Vakfı tarafından başla-
tılan proje dünya yetimlerine el 
uzatmayı hedefliyordu. Sâmiha 
Ayverdi Anadolu Lisesi öğrencile-
ri olarak işe koyulduk. Tamamen 
gönüllülük esasına dayalı bu pro-
jede yer almak için bir araya gel-
dik. Okulumuzun Değerler Eğitimi 
Kulübü’nün öncülüğünde işe koyulduk. Duyurular yapıldı, kum-
baralar dağıtıldı. Anne-babamızdan aldığımız harçlıkların bir 
kısmı kumbaralara atıldı. Burslardan bir pay da yetim çocuklara 
ayrıldı. 

Tam bir yıl oldu. Bir yıldır dünyanın dört farklı ülkesinden 
dört yetim çocuk için seferber olduk. Somali’den Abdurrahman, 
Arnavutluk’tan Elona, Filistin’den Muhammed ve Mısır’dan Me-
nar. Her ay 360 liralık yardımlarımızı toplayıp yetimlerimizin he-
sabına yatırdık. 

“Yetim kalmak çok zor bir durum.” diyor, yardımları yetimle-
re ulaştıran görevliler. Biz bunu çok idrak edemiyoruz. Tamam, 

empati yaptığımız doğrudur. On-
ların yaşadıkları zorlukları tahmin 
etmek de çok zor olmasa gerek. 
Ancak babasız olmanın acısı-
nı dindirecek bir ilaç yoktur. Bir 
bayram sabahı öpecek bir elden, 
gözlerden yaş geldiğinde saçları 
okşayıp kuvvetli kolları ile sara-
cak bir çift koldan, kalın bıyık-
larının altından tebessüm eden 
bir yüzden, sevgiyle bakan ve iç 
ısıtan kenarları kırışmış bir çift 
gözden mahrum olmak, acıların 
en büyüğü olsa gerek. 

Yetimleri, Peygamber Efendi-
miz Hz. Muhammed’in (a.s.) ema-
neti olarak gören bir medeniyetin 
çocukları olarak emanete sahip 
çıkma yolunda karınca kararınca 
bir gayret koyduk ortaya. Biliyor-
duk ki aslında dokunduğumuz, 

kendi yüreğimiz. Kumbaralara atılan her kuruş ile yürekler do-
lusu kumbaralarımız oldu. Açılan her kumbaradan çıkan yüreği 
bir güvercinin götüreceğinden emindik. Güvercinlerin vardıkla-
rı menzillerde; gece yarısı açılan minik ellere eşlik eden minik 
dillerden dökülen, kabul olunacak dualar olduğundan ise hiç 
şüphe etmedik. 

Yani dostlar, biz bir sünnete niyet ettik. Bir yola çıktık. Bu 
yolda bize verdiğiniz destekler için teşekkür ederiz. Kalpsiz akıl-
ların dünyayı zindana çevirme niyetlerine inat, biz buradayız! 
Kalbimizin olanca ağırlığı ile…

Değerler Eğitimi Kulübü

“Elinden Tutarsak Adı Yetim Kalmaz!”
DÖRT YETİM KARDEŞİMİZİ BİR SENEDİR KUCAKLIYORUZ

KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİKLERİMİZ 

“Dünya Bize,

 Biz Birbirimize Emanetiz”

NİSANUR YAZICI

Okulumuzun Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü olarak 
Omurilik Felçlileri Derneği’ni ziyaret ettik. Ziyaretimiz için önce 
gönüllü arkadaşlarımızdan oluşan bir grup oluşturduk. Sağlıklı bir 

insandan bile daha fazla gülebilen, şakalar yapan, hem kendileri hem 
de diğer felçli insanlar için savaşan çok güçlü insanlar gördük, tanıdık. 
Gerekli imkanlar sağlanabildiğinde -uygun iş makineleri, tekerlekli san-
dalyeler vb.– engelsiz bir şekilde çalışabildiklerini anladık. Biz de bu 
durumun farkında olduğumuzdan, ziyaretimizi okulumuzda topladığımız 
yardımları ulaştırarak tamamladık. Dernekte konuştuğumuz üyelerin 
çoğu bizlerden sadece bir şey istediler: GÜVEN. Orada sohbet ettiğimiz 
bir hasta, aynı zamanda oradaki baskı işleri ile uğraşan bir üye, bize şun-
ları söyledi: “Siz yeter ki bize güvenin, yapabileceğimize inanın ve bize gü-
lümseyin, gerisini bize bırakın. Bu sohbetlerden sonra öğrendik ki; engelli 
insanların engellerini kendi içimizde ortadan kaldırıp görebilirsek ve her 
şeyden önemlisi, onlara güvenebilirsek onların bu inançla hayata dört 
elle sarılmamaları için hiçbir sebep yok.

Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü olarak Darülaceze’ye de 
bir ziyaret düzenledik. Bu etkinlikte bulunmak isteyen birçok öğrencimiz 
olduğu için kura yöntemiyle geziye gidecek grubu oluşturduk. Ziyareti-
mizde her bir arkadaşımız bir yaşlıya vermek üzere güller getirdi. Orada 

yaşayan insanların resim yapmak, halı dokumak vb. faaliyetlerle zaman-
larını değerlendirdiklerini gördük. Darülaceze Vakfı’nın bağışlarla ayakta 
kaldığını bildiğimiz için biz de manevi olarak yanlarında olduğumuz kuru-
ma maddi yardımda da bulunduk. Orada yaşayan insanların kalplerinin 
yaşam sevgisi ve neşeyle dolu olduğunu ve daha çok gençler tarafından 
yapılan ziyaretlerin onlar için çok büyük moral kaynağı olduğunu gördük. 
Bu etkinliğin sonunda onları sadece özel günlerde değil de sık sık ziyaret 
etmemiz ve onları yalnız bırakmamamız gerektiğinin farkına vardık.

ŞEVVAL BİNGÜL
OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ  
ve DARÜLACEZE ZİYARETLERİMİZ



Uzay sırlarla dolu bir yer. Güneş sistemimizi terk edip, 
uçsuz bucaksız uzayda keşfe çıkacağımız günler ne 
zaman gelir bilinmez ama bildiklerimizden yola çı-

kıp düşünmek ve hayal etmek bile inanılmaz heyecanlı.
Evrende yalnız mıyız sorusu, mutlaka her insanın sor-

duğu bir sorudur. Her gün hayranlıkla gizemlerini keşfetti-
ğimiz evrenin içindeki yerimizi merak etmişizdir hep. Biz-
den başka var olan canlıların nasıl göründüklerini, nasıl 
beslendiklerini, nerede yaşadıklarını hayal edip dururuz. 
Her ne kadar uzaylı diye bir varlığın gerçek olduğu kanıt-
lanmasa da sayısız film ve kitapta uzaylılara dair anlat-
tıklarımız ve yarattığımız uzaylı figürleri sanki bizi böyle 
bir varlığa alıştırmış gibi geliyor. Bu gece uzaylılar evimi 
ziyaret etse yeterince şaşırmadığım için hayal kırklığına 
uğrayabilirler. Düşünsenize Doctor Who’daki uzaylılardan 
biri sizi ziyarete geliyor. Üzerine bu kadar konuştuğumuz 
bu canlılar acaba gerçek olabilir mi?

İnsan kendini her zaman evrenin merkezinde olarak 
görmüştür, fakat evrenin boyutu düşünüldüğünde Dünya, 
lafı edilemeyecek kadar küçük kalıyor. Bu kadar büyük 
bir evrenin içinde muhtemelen yalnız değiliz. Evren çok 
büyük!

Dünya, Güneş sistemindeki 9 gezegenden biri. Gü-
neşimiz Samanyolu galaksisinde aslında çok sıradan bir 
yıldız.  Samanyolu yaklaşık 30 galaksinin bulunduğu ye-
rel kümede sıradan bir galaksi. Bu yerel küme de süper 
kümeye bağlıdır. Yani evrende milyarlarca galaksi var ve 
biz yalnızız öyle mi? Evrenin bu kadar büyük oluşu buna 
inanmamızı güçleştiriyor. 

Evrenin büyüklüğünü anlamaya çalışırken bir yandan 
da yalnız olamayacağımıza dair olan inancımız artıyor ve 
bu noktada başka bir soru karşımıza çıkıyor: Çok uzak 
gezegenlerde yaşayan uzaylılar neye benziyor acaba? İh-
timaller sonsuz ve aynı zamanda şaşırtıcı. Bir sıvının için-
de yüzen tek hücreli bir canlıdan, karada yaşayan yırtıcı 
bir canlıya ya da havada uçan ve bizden daha zeki bir 
canlıya kadar her şey olabilir. Belki bu canlılar bizim hayal 
edemeyeceğimiz koşullarda yaşamak için evrimleşmiştir.

Evrende çok tuhaf yaşam formları olabilir. Belki de 
yıldızların merkezinde yaşayan egzotik yaşam formları 
mevcuttur. Veya kozmik bir toz bulutu gibi görünen dev 
mikroorganizma toplulukları vardır. Belki de uzaylılar 
çok hızlıdırlar. Göz açıp kapayıncaya kadar gelip gidiyor-
lardır. Saniseler belki onlar için uzun zaman dilimleridir. 
Dünya’ya gelip bizim yavaşlığımızdan sıkılıp geri gitmiş de 
olabilirler.

Bu canlıları anlamak için kendimize referans nok-
tası olarak Dünya’yı alabiliriz. İlk olarak Dünya’nın 
daha çok genç olduğu 4,5 milyar yıl öncesine gidelim. 
Burada yaşamı tetikleyen şeyler gizemini korusa da bu 
konuda çeşitli teoriler mevcut. Bir teoriye göre, yaşamın 

başlangıcı astronomik boyutlarda bir şansla sayısal lotoyu 
kazanmaya benziyor. Yani yaşamın tamamen tesadüfen 
meydana geldiğini savunuyor. Genç Dünya üzerindeki 
kimyasal havuzlarda çeşitli amino asitler yer alır. Bu mo-
leküller milyonlarca yıl boyunca gelişigüzel bir şekilde 
çarpışmışlardır. Ta ki mükemmel kombinasyon ortaya çı-
kana kadar. Bu, sayısal lotoyu kazanmaya benziyor, her 
ne kadar olasılık “astronomik” olsa da... 

İkinci bir teori daha var: Panspermia. Bu teoriye göre 
yaşamın kaynağı başka bir yerden geliyor ve bir gezegen-
den başka bir gezegene asteroitler ile yayılıyor. Taş parça-
ları içinde taşınan donmuş organizmalar uzayda seyahat 
ediyor ve yaşamı yeni yerlere taşıyor. Tabii bu organiz-
malar uzayın vakum etkisine ve sıra dışı ısılara dayana-
bilen organizmalar. Eğer öyleyse, buradan günümüze de 
uzanan ilginç bir sonuç çıkıyor: Şu anda bile asteroitlerin 

içinde seyahat eden ve belki Dünyamızı ziyarete gelen ya-
şam formları olabilir.

Bizim küçük mavi gezegenimizde hayatta kalmak için 
suya muhtacız. Su olmadan hayat olmaz. Ama evrenin 
başka bir köşesinde canlılar su yerine başka bir kimyasa-
la bağlı olabilirler. Nitrojen, ihtimallerden biridir. Dünyada 
da gaz halinde bulunan nitrojen, çok çok soğuk ortam-
larda sıvı halde bulunabilir. Mesela -195 derecede. Yani 
nitrojen okyanuslarıyla kaplı bir gezegen varsa uzaylılar 
insanı anında öldürecek bir ısıda evrimleşmeyi başarmış 
olmalılar. Buradaki hayat bizimkinden çok farklı bir kim-
yaya ihtiyaç duyacaktır. Normal bir insan vücudunda 30 
litre su bulunur. Öyleyse suyu sıvı nitrojenle değiştirelim. 
Suyun yanında 1 kilogram fosfor, 250 gram tuz, bir çivi 
yapacak kadar demir, 1,5 kilogram kireç, 20 kilogram 
karbon ve daha 15 farklı element bulunur. Peki bu ele-
mentleri de başka elementlerle değiştirsek... Doğru mal-
zemelerle çok düşük ısıdaki yaşam mümkün olabilir. Bu 
ortamda enerji zor bulunur ve burada yaşayan canlılar 
çok yavaş hareket eder. Her canlı hayatta kalmak için 
enerjiye ihtiyaç duyar. 

Organizmaların yemek bulabilmesi ve evrim geçirebil-
mesi için gereken yerde, bildiğimiz kadarıyla tek olmazsa 
olmaz vardır ve o da sudur. Su, tüm yaşam formlarının 

anahtarı olarak kabul edilir. Su nerede varsa uzaylılar ya-
kınında olabilir. Aslında su uzayda çok yaygın bir şekilde 
bulunur. Donmuş su evrene yayılmış durumdadır. Küçük 
kristal zerreciklerden, dağlar kadar büyük kuyruklu buz 
yıldızlarına kadar. Fakat sıvı su bulmak için doğru ısıya 
sahip bir yere gitmeniz gerekir. Ne çok soğuk ne de çok 
sıcak. Güneşimizin çevresinde bu ısıya sahip bölgede sa-
dece iki gezegen vardır. Bunlar Dünya ve Mars’tır. Robot-
lar 1970’lerden beri Mars’ı keşfetmekteler. Fakat henüz 
bir şey bulamadılar. Araştırmalar devam ediyor. NASA’nın 
Spirit Rover  aracı, Mars yüzeyinin altında beyaz tuz keş-
fetti ki bu beyaz tuz sıvı suyla temas ederek oluşmuş. 
Ayrıca uydu fotoğrafları nehirler ve okyanuslar sayesinde 
oluşan toprak kaymalarını gösteriyor. Belki hâlâ yüzeyin 
altında nem kalmış ve bu da yaşamı destekliyor olabilir.

Mars gezegenindeki arayışımız sonuç vermezse sıvı 
su arayabileceğimiz başka yerler var. Bunlardan biri 
Mars’tan 48 milyon kilometre uzaklıkta, devasa Jüpiter’in 
küçük ve gizemli uydusu Europa’dır. Europa çok küçük-
tür, çapı 3200 kilometrenin altındadır ve çok soğuktur: 

-260 derece. Uydunun tamamı 24 kilometre kalınlığında 
buz tabakası ile kaplıdır. Belki de Europa’nın yüzeyinin 
altında gizli bir ısı kaynağı vardır.

Buradaki canlılar muhtemelen bizim okyanus yaşa-
mındaki gibi yüzebiliyordur. Kalın buzdan kabuğun için-
de kendi ışıklarını üretmek için derilerindeki kimyasalları 
kullanıyor olabilirler. Okyanusların derinliklerinde yaşa-
yan canlılar gibi. Fakat Europa’da gelişmiş canlılar yaşı-
yor olsa bile yakın zamanda bizimle iletişime geçmeleri 
mümkün gözükmüyor. Çünkü 24 kilometre kalınlığında 
buzdan bir kozanın içindeler. Yani evrende neler olduğun-
dan habersizler.

Karşımıza çıkan her bilinmez, daha geniş bir bakış 
açısıyla bakmamızı sağlıyor ve yolculuğumuza devam 
etmemiz için bizi yüreklendiriyor. Elimizdeki bilgilerle yü-
rüttüğümüz fikirler, bizden önce başka gezegenlere ulaşı-
yor. Güneş sistemimizi terk edip, uçsuz bucaksız uzayda 
keşfe çıkacağımız günler ne zaman gelir bilinmez ama 
bildiklerimizden yola çıkıp düşünmek ve hayal etmek bile 
inanılmaz heyecanlı.

Evrende Yalnız mıyız?
BUKET YALIN

ASEL CERRAHİ
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Güneş sistemimizi terk edip, uçsuz bu-

caksız uzayda keşfe çıkacağımız günler 

ne zaman gelir bilinmez ama bildikle-

rimizden yola çıkıp düşünmek ve hayal 

etmek bile inanılmaz heyecanlı.

Bu gece uzaylılar evimi ziyaret etse yeterince şaşırmadığım 
için hayal kırklığına uğrayabilirler.

Okulumuzda her sene yapılan Hollanda Exchange 
Programı’na bu sene ben de katıldım. Bana göre Türki-
ye’ den Hollanda’ya ilk defa giden birinin en çok garip-
seyeceği şeylerin başında bisikletler geliyordu. 

Bisikletleri o kadar büyüktü ki eğer yan yana geti-
rebilseydim Türkiye standartlarına göre normal sayılan 
bisikletim onların yanında çocuk bisikleti gibi kalırdı. 
Bisikletle giderken durmak istediğimizde, ayaklarımız 
yere yetişmediği için yere düşmeyelim diye kendimizi 
bisikletin ortasındaki boşluğa bırakmak zorunda ka-
lıyorduk. Bizimle programdaki bir Amerikalı çocuğun 
bisiklet sürerken: “Duramıyorum! Duramıyorum! Çok 
yüksek. Nasıl duracağım?” diye bağırıp yardım istedi-
ğini duyduğumda tek zorlananın biz Türkler olmadığını 
anlamıştım. Bana verdikleri bisikletin direksiyonu ayak-
tayken göğsüme geliyordu.Bu bisiklete ilk bindiğimde 
frenlerinin olmadığını fark ettim. Hollandalı eşime nasıl 
duracağımı sordum. O da pedalı geri çevirirsem bisik-
letin duracağını söyledi. Yine aynı gün bisikletin arka 
tekerleğinin bisiklet çalınmasın diye bir anahtarla ki-
litlendiğini öğrendim. Oysa Türk grubuyla gelirken yol 
kenarlarında öylece duran bisikletleri görüp “Kimse 
çalmıyor mu?” diye şaşırmıştık. Bisikletlerin her zaman 
yolun sağından gitmesi gerektiğini, bunun bir kural ol-
duğunu öğrenmemizse biraz daha zaman aldı. Umut, 
Yasir ve onların Hollandalı eşleri bisiklet sürerken, yan-
larından geçen arabadan bir adam başını uzatmış. Hol-
landaca seslenip söylenmeye başlamış. Umut eşine:  
“O adam bize ne söylüyordu?” diye sorduğunda: “Hiç. 
Sadece yolun ortasından gittiğiniz için size sövüyordu.” 
cevabını almış. Yol önceliğinin hangi durumlarda kime 
ait olduğunu öğrendikten sonra kocaman bir tırın du-
rup bir bisikletliye yol vermesi o kadar garip gelmiyor-
du. Yine de alışkanlık sonucu karşıdan karşıya geçece-
ğimiz zaman önce arabaların geçmesini bekliyorduk. 

Arabalar geçmeyip de bizim geçmemiz için durdukla-
rındaysa “Doğru ya burda böyle oluyordu.” diyorduk. 
Kısa sürede bisikletteyken arkamızdan gelen araba-
ya döneceğimiz yönü parmağımızla göstererek sinyal 
vermeyi ve bisikletleriyle beraber bindikleri trenlerine 
bisikleti yerleştirmeyi de öğrendik. İlk başlardaki düşe 
kalka gidişimizin aksine tam “Artık bu işte iyiyiz.” diyor-
duk ki Berk, birkaç tur atmak için istediği bisikletim-
den düşüp lastiğini patlattı. O gün eve arabayla gitmek 
zorunda kaldık. Bizim bu devasa bisikletleri sürmekte 
zorlanmamız Hollandalıları şaşırtıyordu. Onlara bizim 
bisikletlerimizin bu kadar yüksek olmadığını anlatma-
ya çalıştık ama anlamamış gözüküyorlardı. Onlara göre 
ne kadar farklı olabilirdi ki!  

Sonuç olarak biraz zorlansak da sokaklarda ara-
balardan korkmadan bisiklete binebilmek çok güzeldi. 
Umarım ileride aynı manzarayı Türkiye’de de görebili-
riz. 

Hollanda’da Bisikletle İmtihanımız
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Ve MüzikTİR DUYGULARIMIZa

ayna tutan
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Tiyatro… İnsana insanı anlatmanın en güzel yolların-
dan biri ve belki de en güzel, en hoş olanı. “Hayat 
bir tiyatro sahnesidir.” diye boşuna denmiyor. Biz 

insanlar Dünya denilen bu sahnede bize biçilen rolleri 
yerine getirmeye çalışıyor, kâh gülüyoruz kâh ağlıyoruz. 
Bazen repliklerimizi unutuyor, bize 
sufle verecek birilerini arıyoruz 
etrafımızda. Bazen de tamamiyle 
doğaçlıyoruz hayatı, gönlümüzün 
istediğince. Ama asla o sahneyi 
terk etmiyoruz rolümüz bitmeden, 
aynı tiyatroda olduğu gibi…

Biz de bu sene arkadaşları-
mıza, velilerimize, öğretmenle-
rimize yüzlerce, binlerce evden 
birini anlatmaya karar verdik. 
Bunu anlatmanın yolu ise “Çatı-
daki Çatlak”tan geçiyordu. Adalet 
Ağaoğlu’nun kaleme aldığı ve ülke-
mizde yüzlerce, binlerce evden bi-
rinin içinde geçen, herkesin bildiği 
ama bir o kadar da kapalı kapılar 
ardında yaşanan dramları, aile ve 
komşuluk ilişkilerini, insanlarımı-
zın 50 yıl önceki hallerini anlatan 
ancak hâlâ da süregelen hayatları bünyesinde barındıran 
“Çatıdaki Çatlak” adlı oyun.

Bir oyunu ortaya koymak, hakkıyla sunmak elbette 
kolay bir iş değil. Seyirciler oyunların her zaman son hal-
lerine, mükemmele yakın hallerine şahit olurlar, ancak 
bir oyunu sahnelemek için aylar öncesinden başlayan ve 
herkesin canla başla çalıştığı, varını yoğunu ortaya koy-
duğu, bazen büyük bir zevkle çalıştığı bazen de bütün 
umudunu yitirebildiği ancak asla pes etmediği hummalı 
bir süreç başlar. İşte asıl önemli olan bu süreçtir. Çünkü 
o beklenen sonun izlerini taşır bu süreç.

Aylar öncesinden başlayan bu süreçte ilk iş, karak-

terlerin belirlenmesiydi. Seçmeler sonucunda Beyzanur 
Demirci “Fatma Hanım”, Enes Banzaroğlu “Arif”, Serra 
Dağdelen “Komşu”, Zeynep Durna “Fatma Kadın”, Ser-
verhan Aydınol Yıldız “Sadık”, Merve Yarar ve Beyzagül 
Göksu ise “dernekçi kadınlarımız” oldu. Ardından prova-

lar başladı. Haftanın üç günü yapı-
lan, akşam 17.00’lara kadar kaldı-
ğımız, sonlara doğru ise 18.00’ları 
bulan provalarımız... Provalar iler-
ledikçe roller oturmaya, karakterler 
benimsenmeye, ezberler oluşmaya 
başlıyordu ve ortaya muazzam bir 
oyun çıkacağının işaretleri beliri-
yordu. Roller adeta sahiplerine bi-
çilmiş birer kaftandı. 

Günler, haftalar, aylar ilerliyor 
ve provalar artık daha da önem 
taşımaya başlıyordu. Roller artık 
tamdı ve karakterler oturmuştu, 
ezberler ise bazı sıkıntılar haricin-
de iyiydi. Ancak bir sıkıntımız vardı. 
Okulumuzdaki diğer programlar 
yüzünden dekor kurulamıyordu. Bu 
yüzden dekorla çalışmalar ancak 
bir hafta önceden başlayabildi. 

Provalar esnasında elbette bu kadar ciddi değildik. 
Bol gülmeli provalarımız oluyordu. Bazen arkada yemek 
yemeye dalıp sahne sırası geldiği halde çıkamayanları-
mız, efektlerin zamanını bazen kaçıranlarımız, repliğini 
unuttuğunda suflörlere patlayanlarımız ve daha neler ne-
ler… En çok da aramızdan biri eksik olduğunda onun ye-
rine repliklerini okuyan arkadaşlarımızın bizi gülmekten 
kırıp geçirmeleri. Ancak öyle böyle, biz bir ekiptik ve bunu 
asla unutmadık. Her zaman her sıkıntıda birbirimizin ar-
kasında durduk, ellerimizi bırakmadık ve el ele o sahneye 
çıkmasını bildik, herkes rolünü yerine getirdi, gerekli yer-
lerde hiç kimse fedakarlıktan kaçınmadı ve sonunda hep 
beraber selamımızı verdik…

ONUR TURAN
ECEM KİBAR

Provalardan Sahneye 
‘ÇATIDAKİ ÇATLAK’ Maceramız

Sizden tek bir değer düşünmenizi istiyorum. Mut-
suz olduğunuzda da yardımınıza gelen, mutlu 
olduğunuzda da.  Hatta bu değerin varoluş sebe-

bini bir duyguya bağlamayı düşünmek yerine, sadece his-
siz ya da başka bir deyişle durgun olduğunuz zamanları 
düşünün. Ve işte yine karşınızda onu görürsünüz:  Müzik 
ve onun melodisiyle bütünleşen benliğiniz.

Bazen bizleri birbirimize 
bağlayan fizyolojik değerler 
vs. üstünde belki de tek bir 
değer olduğunu düşünme-
den ve bu düşüncemi henüz 
her şarkıya benimsetme-
den kendi kendini ele verir 
dudaklarım. Ayaklarımın 
tabanda yarattığı ritimler 
eşliğinde, sevdiğim bir folk 
şarkısını söylerken (Tabii bu 
ritimleri anneme ve alt kom-
şuya da sormak gerek ) bulurum kendimi.

Bazen de sevincimizi aktarırken bizlerin neden hızlı 
ritimlere ya da üzgün, umutsuz anlarımızda hüznümüzü 
en iyi şekilde sunan şarkılara başvurduğumuzu düşü-
nürken bulurum. Müzik, ayırt etmeksizin her duygumu 
yansıtabildiğince sorularımı böler ve kendinden emin bir 
şekilde bir kez daha notalarını konuşturarak  şöyle der: 
“Bu da benim sihrim.”

 Ardından bu yargıyı kabul ederim ve bu gücü sağla-
yan tek şeyin, müziğin eşsiz sihrinde yüzerim. Sonunda 
da hiç yoktan var olan sözler, notaların hem kendi içlerin-
de hem de sözlerle oluşturdukları uyum, katılır bize. Ve 
hepimiz (özellikle kanları kaynayan yaşıtlarımız) kendi-
mizi yavaşça şarkıya kaptırırken, yapıtın sahibine birkaç 
övgü sunarız ya da bu beğenilme derecesi o 
kadar aşırıdır ki ‘idol’ 

olarak belirleriz sanatçıyı.
Müziğin bireysel olarak hissettirdiklerini kendi çer-

çevemde sunduktan sonra şu karmaşık ve milyonlarla 
iletişim kurduğumuz dünyamızda müzik türlerinin zen-
ginliğinin ufacık da olsa her insanın ruhuna ulaştığını gör-
meli ve bana göre insanları birleştiren en önemli değerin 

etkisinin kaynağını bulmuş 
olmalıyız: Sihir ve zenginlik.  
Zenginlikten (çeşitlilik ola-
rak bahsettiğim unutulma-
malıdır ) doğan sihir ve 
sihrin etkisinin somut örneği 
bizler. 

Müziğe başka anlam-
lar yüklemek gerekirse; bir 
yönden anlatamadıklarımızı 
anlatabilmektir, dünyada 
desteklemediğimiz yargılara 
kafa tutmaktır yeri geldiğin-

de, güzelliğin somut olarak ortaya konuşudur, ruh halimi-
ze bir ikiz yaratmaktır, nesillere bir acı ya da mutluluk bı-
rakmaktır bazen de. Benim için en kısa tasvirde de, uzun 
bir yolda kulaklığımın verdiği değerli bir hediyedir.

Şunu da söylemek isterim ki yaşadığım dönemde 
ve toplumda da müziğin hayata yön veriş şeklinden ve 
halkımızın her çeşit müziğe sahip çıkma ve saygılı olma 
(Melankolik müziklerin olumsuz etkilerini düşünmezsek 
) davranışlarından memnunum. Her konuda uzlaşma 
sağlanamayacağı hemfikrindeysek müzikte de bazen mü-
zik türü çatışmaları yaşanmıyor değil ama bu çatışmaların 
büyük ve olumsuz etkilerini görmedik henüz. Çünkü  bir 
ya da birkaç müzik türüne gerçek anlamda ilgisi olan 
insanların bu tarz şeylere gerek duymayacağı ortada. 
Böylelikle her yaş grubunun, karakterin, statünün kendi 
zenginliğini ortaya koyması müziğin sesini her geçen gün 
yükseltmektedir.

Ben de bir birey olarak şu an bu yazıyı yazarken ça-
lan “music was my first love” şarkısının sesini yükselti-
yorken, sizin de ellerinizin ses artırma tuşuna gittiğini 
hissediyorum. 

Müziğin sihri ile kalın!

Folk/country müziğinin önemli isimlerinden Johnny Cash 
ve Bob Dylan’ın fotoğrafı, müziğin birleştirici gücünün, 
ortaklaştıran büyüsünün muazzam örneklerindendir. 



28 29

İnsanlık. Tek kelimeyle binlerce cümleye bedel bir baş-
langıç. İnsan olmak ve insanca yaşamak; insanoğlunun 
hayattaki davranışlarını; çizilen “üstün insan”, “kâmil 

insan”, “modern insan” veya bu insan kelimesinin başına 
hangi kelimeyi uygun görürseniz, işte o insan modeline 
büründürmesiyle mümkün oluyor.

İşte bu insanlık, tarihin devinimi ve değişimi içinde 
hem ferdi hayat şartları göz önünde bulundurularak belli 
dönemlerde belli ruh haline bağlı aynı hal ve hareketlerle 
şekillenen evrelere (çocukluk, gençlik, olgunluk, yaşlılık) 
hem de ferdin oluşturduğu cemiyet yapısının zamanın 
şartlarını meydana getiren dinden, siyasetten, edebiyat-
tan, sanattan ve icmâlen kültürden etkilenerek şekillen-
mesi cihetiyle devirlere (tarih 
öncesi devirler, orta çağ, mo-
dern çağ, hümanizm çağı...) 
ayrılmıştır.

Ben bu ayrımdan ferdi 
hayat evrelerine, bu evreler-
den de hususi olarak gençlik 
üzerinden farkındalık sahibi 
gencin fark oluşturması hu-
susuna yöneleceğim.

Gençlik, özellikle son 
zamanlarda ülkemizde sık-
ça hakkında araştırmalar, 
tartışmalar yapılan, yazılar 
yazılan ve birtakım çalışma-
larla (gençlik zirveleri, genç 
oluşumlar, genç girişimcilere destek) olması gerekene 
döndürülmeye uğraşılan bir mesele haline geldi.

Bu durumun böyle olması çok tabii, hatta gerek-
li. Bugün ülkeler ve otoriteler güçlerini bilim, teknoloji, 
ekonomi, eğitim ve askeri gücün yanında, sahip olduğu 
nüfusla, özellikle dinamik ve işlevsel genç nüfusuyla öl-
çüyorlar, gösteriyorlar. Dolayısıyla gelişim basamaklarını 
yürüyecek olan bu gençliğin aktif, dinamik, vizyon sahibi, 
şuurlu ve aksiyon peşinde koşan bir ruha ihtiyacı var. Bu 
ruhun oluşması için birçok altyapı malzemesi gerekli el-
bette. Bunlardan biri de farkındalık.

Farkındalık, bir akarsu gibi sürekli bir akış içinde olan 
hayatı, manzarası itibariyle sadece seyretmek değil, su-
yun akışına müdahale etmektir.

Farkındalık eğitimlerinde dünya çapında bir otorite 
olarak kabul edilen Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn farkındalık 
kavramını: “Şimdiki zamana istemli, kasıtlı ve yargısız 
bir biçimde dikkatini vermek’’ şeklinde tanımlamaktadır. 
Farkındalık; uyanmak, kendimizle temasa geçmek ve ya-
şamın her anının içeriğini değerlendirebilmektir. Kabat-
Zinn buna “bilinçli yaşama sanatı (the art of concious 
living)” demektedir.

Bu, psikolojik ve duygusal esnekliği geliştirmenin ve 
yaşamsal tatmini artırmanın en derin yoludur. Farkında-
lık, geçmişle geleceği şimdide irdeleyen; ama tamamıyla 
onların tesiri altında bırakmadan ‘anı yaşayan’ bir zihni-

yetle mümkündür.  
Farkındalık sahibi genç, meselesi olan gençtir. 

Sâmiha Ayverdi’nin tabiriyle ‘büyük insan, meselesi olan 
insandır.’ İşte bu mesele sahibi olmaklığın kişiye kazan-
dırdığı ahlaka bağlı olarak bir kalp sızısı vardır ve bu kalp 
sızısının bir gereği olarak çözüm peşinde koşmazsa, ol-
maz.

Bugün 600 milyonu aşkın çocuğun yoksulluk çekti-
ği, 310 milyon çocuk işçinin yaşadığı, ilkokul çağındaki 
130 milyon çocuğun okula gidemediği, her yıl mayınlar 
yüzünden 8-10 bin çocuğun hayatını kaybettiği, gelir da-
ğılımındaki düzensizliğin had safhalara ulaşıp Afrika’nın 
birkaç yıllık gıda ihtiyacını karşılayan paraların zengin 

kıtalarda veya ülkelerde par-
füme, sigaraya, uyuşturucu-
ya harcandığı, az gelişmiş 
ülkelere yardım bahanesiyle 
o ülkelerin madeninden, iş-
çisinden istifade edip yakma, 
yıkma olaylarının yaşandığı, 
inançları yüzünden insan-
ların öldüğü, öldürüldüğü, 
savaşın sivil alana yayıldığı, 
adaleti getirmek için kurulan 
oluşumların adaleti sadece 
kurucuları arasında taksim 
edip zulüm altında olan ül-
keleri görmediği, duymadı-
ğı, düşünce ve yaşam tarzı 

farklılıklarına bir zenginlik olarak bakmaktan çıkıp farklı 
olanın ötekileştirildiği, fikirlerin çatışmasından hakikatin 
değil kavgaların çıktığı, bazı değerlerin siyaset semasına 
hapsedildiği ve daha saymak isteyip sayamadığım nice 
çirkinliklerin yaşandığı bir dünya varsa üzerinde yaşadığı-
mız; bir şeyler yanlış gidiyor demektir. 

Özetle, farkındalık sahibi bir gençliğin oluşması ve 
farklılığıyla, aykırılığıyla çığır açması gerek. Bizi farklı kı-
lan, kılacak olan, bu bilgilerin pratikle desteklenip sür-
dürülebilir boyutlar kazanmasını kendi fikrimizle ortaya 
koyarak ve bunun dışında günceli de takip ederek yaşa-
mın içinden gelen ve orada üretilip oraya hizmet eden 
bilgilerle çalışmaktır. 

Farklılığını sahip olduğu farkındalıktan alıp üreten, 
sorgulayan, çözüm arayan, özgüven sahibi, şuurlu ve 
prensipli yaşamayı kendine şiar edinmiş bir gençlik, önce 
ülkeyi sonra dünyayı ideale yaklaştıracaktır.

Özellikle bu ülkenin, bu tarihin, bu coğrafyanın ve bü-
yük bir medeniyetin mirasçısı olan biz gençlerin, “Âsım’ın 
nesli”ni belki diriltmek, belki tekrar ayağa kaldırmak, 
belki uyandırmak, belki de ona ne olduğunu hatırlatmak 
için aslî unsurlarını muhafaza edip klasik idrakinin özü-
ne dayalı bir medeniyetin inşasıyla yükselmiş Anadolu’da 
kaynayan yeni bir kanı, toplum için ifa edilmiş bir emeği 
ve ebedi saadete inanmış bir ruhu hatırlatıp yaşatmak 
bilincinde olmak gerek. 

Son yıllarda sıkça telaffuz edilmeye başlanan algı 
yönetimi kavramı her ne kadar yakın bir zaman di-
liminde ABD Savunma Bakanlığına bağlı birimler 

tarafından terminolojiye kazandırılmış olsa da söz konu-
su kavrama yüklenen içerik incelendiğinde oldukça eski 
bir yöntem olduğu anlaşılmaktadır. Zira algı yönetiminin 
özünü “ikna ve inandırma faaliyetleri” oluşturmaktadır. 
İkna ve inandırma faaliyetleri özellikle 21.yüzyılda artan 
ve farklılaşan iletişim araçlarıyla hız kazanmış ve otori-
telerin gücü elinde tutmak için başvurduğu bir yöntem 
haline gelmiştir.  Bu çerçevede 
tarih boyunca gerek fert bazın-
da gerekse de kurumsal bazda 
hedef kitleleri etkilemek için bu 
metot kullanılagelmiştir.

İkna ve inandırma çalışma-
ları ile toplumun genel dünya 
görüşü ve politik algısının iste-
nilen biçimde şekillendirilmesi 
için özellikle günümüzde en 
büyük araç medyadır. Bu çerçe-
vede medyayı da aracı kılarak 
devletler bölgesel ve küresel 
bir güç olmak, iktidarlarının ve 
politikalarının meşruiyetini sağ-
lamak için; kurumlar ve fertler 
itibarlarını yükseltmek, fayda-
larını maksimize etmek için he-
def kitlelerini ikna etmenin ve onlara kendi gözlerinden 
dünyaya bakmalarını sağlamanın yol ve yöntemlerini ara-
mışlar ve bu minvalde çeşitli stratejiler geliştirmişlerdir. 
Bu stratejiler toplum mühendisliği, psikolojik harekât, 
ikna etme, propaganda gibi terimler altında uygulanmış 
ancak son yıllarda bu kavramların kamuoyunda olumsuz 
çağrışımlar yaptığı düşüncesi ile kulağa daha hoş geldiği 
düşünülen kamu diplomasisi, yumuşak güç, itibar yöne-
timi, imaj yönetimi, halkla ilişkiler ve algı yönetimi gibi 
kavramlar servis edilmiştir.

Algı Savaşlarının Yeni Mecrası: Sosyal Medya

Geleneksel olan her şeyin anlamını yitirdiği, kavram-
ların içinin boşaltıldığı, yeni olanın ise tedavülde kalma 
süresinin oldukça kısaldığı dijital bir çağda yaşıyoruz. 
Bu bağlamda süreçten en fazla etkilenen ve dönüşen 
kavramların başında ise geleneksel medya gelmektedir. 
Sosyal medya, teknoloji dünyasında internetin kendin-
den sonra gelen en büyük devrim olarak kayda geçti. Bu 
sanal platformda bulunduğunuz yerin, yaşamakta oldu-
ğunuz zamanın, en önemlisi gerçekte kim olduğunuzun 
hiçbir önemi yok ve bu mecrada yapabileceklerinizin sı-
nırı net değil. Üstelik habere ulaşmaya çalışan her vatan-
daşın aynı zamanda bir haber kaynağı da olduğu yeni bir 
medya düzeni. Bu yeni nesil medya sayesinde düşünce 
gümrükleri ortadan kalktı ve dünyanın herhangi bir nok-

tasında yaşanan gelişmelere anlık olarak ulaşma imkânı 
doğdu. Başka bir ifade ile sosyal ağlar üzerinden yayınla-
nan herhangi bir bilgi, anında küresel boyutta yayılma ve 
kitleleri etkileme gücüne ulaştı. Dolayısıyla sosyal med-
ya, algı yönetiminin en etkili ve en eğlenceli silahlarından 
biri oldu. Kitle iletişim teknolojilerinin bireylere rahatlıkla 
ulaşabilmesinin doğal bir sonucu olarak da hedef alınan 
kitleleri etkilemek çok daha kolay hale geldi.

Gerçekten de bilgi teknolojisinde yaşanan gelişmeler 
bir yandan hayatı oldukça kolaylaştırırken öte yandan 

medya üzerinden yürütülen algı 
savaşları sebebiyle gerçek ve 
illüzyon arasındaki farkın ayrımı 
zorlaşmaktadır.

Sonuç olarak günümüzde 
sosyal medya, politik, ekonomik 
ve sosyal güç bahşeden bir araç 
pozisyonuna geldi. Alec Ross’un 
da vurguladığı gibi, son yıllarda 
jeopolitik güç dengelerinde “hi-
yerarşilerden, vatandaş ve/veya 
vatandaş ağlarına doğru” bir 
yönelme görülmekte ve internet 
de bunun hızında ve politik ha-
reketlenmelerin büyümesinde 
katalizör görevi yapmaktadır.

Unutulmamalıdır ki sosyal 
olaylar bir sebep değil sonuçtur. 

Ortaya çıkan olayların altında mutlaka bir nedenler silsi-
lesi yatar. İşte bu silsilenin merkezi de bireyler ve bireyle-
rin sahip olduğu düşüncelerdir.

Düşüncelerden de ziyade Amerikalı siyasetçi Henry 
Kissinger’in dediği gibi  “Bir şeyin gerçek olması pek o 
kadar önemli değildir; fakat mühim olan o şeyin gerçek 
olarak algılanmasıdır.”

Özetle modernite sonrası kavramsallaştırılan algı yö-
netimi anlayışı ile birlikte Çinli General ve Askeri Teoris-
yen olan Sun Tzu’nun yaklaşık 2500 yıl öncesinde ifade 
ettiği: “Mükemmellik, 100 savaşın 100’ünü de kazan-
mak değildir. Asıl maharet, düşmana hiç savaşmadan 
boyun eğdirmektir.” felsefesi egemen bir bakış açısıyla 
yeniden vizyona sokulmuş ve geleneksel güç ve kontrol 
mekanizmaları olarak bilinen silah ve askerden ziyade 
sanat, bilim, teknoloji ve özellikle de sosyal medya etkin 
bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bundan sonra sos-
yal hareketlerin ve sosyal olayların sosyal medya ile bir-
likte düşünülmesi gerekmektedir. Öte yandan belirttiğim 
gibi toplumsal olaylar bir sebep değil sonuçtur. Bu neden-
le toplumsal olayların oluşmasına sebebiyet veren siyasi, 
sosyal, ekonomik ve kültürel sebepler iyi analiz edilerek 
katılımcı bir anlayışla çözülmeli ve bu konuların sosyal 
medyada istismar edilmesinin ya da tamamen üstünü 
kapatmaya çalışmanın önüne geçilmelidir.

FARKINDALIK SANATI MEDYA ve TOPLUMSAL ALGI
HALİL ATAK İBRAHİM ETHEM TAŞ
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Dokuzuncu sınıf. Okulun ilk günü. Siz kimseyi ta-
nımıyorsunuz. Etrafınızda yıllarınızı birbirinize 
tutunarak geçireceğiniz bir sürü yabancı dost 

var. Aidatlarla ilgili bir konuşma yapılıyor. O an dinlemi-
yorsunuz belki, heyecandan. Ama bir önemi yok. Bunlar 
yıllarca her törende duyacağınız cümleler zaten. Belki 
duyunca oflayacak, sıkılacaksınız fakat bir gün gidecek-
siniz ve bunlar size özlenen, gülümseyerek hatırlanan 
anılar olarak kalacak. Tıpkı şu an giden koskoca SAAL’15 
dönemi gibi…

Anın içindeyken farkına varamıyorsunuz belki ama 
giderken anlayacağız Ayverdili olmanın ne kadar güzel 
bir duygu olduğunu. Nasıl unutalım ki sabahları ‘’Merve-
lemeyi’’, Bonomo konserinde Can Bey’in kulisini temiz-
lemeyi, Cem Can Hoca’nın muhteşem esprilerini, okul 
müdürümüzün çılgın bir romantik olmasını… Nasıl unu-
talım ki muhteşem anılarımızı. 

Sonuçta Kavafis şiirindeki gibi, “yeni ülkeler bulama-
yacağız, bulamayacağız yeni denizler…”

‘Vedalar Doğru Değil 
Sevgiler Yalan Değil’

Dolu dolu bir lise hayatım oldu. Bunu rahat-

lıkla söyleyebildiğim halde okuldaki son günümüz 

için hazırlık yaparken anladım ki tanımadığım çok 

fazla insan varmış. Lise hayatıma dönüp bakınca 

tek pişmanlığım o güzel insanlarla daha önce ta-

nışmamak olacak. Okulda geçirdiğim son hafta 

lise hayatımın en güzel haftasıydı. Ayverdi bana 

değerli dostluklar ve hayata bakışımı fazlasıyla 

değiştiren değerli öğretmenler kazandırdı. Oku-

la başladığımızda ne küçükmüşüz diyorum hep, 

Ayverdi’de  büyüdük. Bu yüzden lisede edindiği-

miz dostlukların yeri apayrı. Büyürken yanımızda 

olanları, hayatı birlikte öğrendiklerimizi hiç unut-

mayacağız.
Cemre IŞILDAR

Altı imzalı boş mukavele gibi buruşuk. Hayatı-
mızın karşılığı kadar anlaşmalar. Ve o boynu bükük 
ayrılış… Dört yılımızın dolu dolu geçtiği her anı, her 
saniyesi ayrı bir güzelliğe sahip olan lise yıllarımı-
zın son döneminde çarpıcı ve etkili bir veda yapma 
isteği hepimizi çok heyecanlandırmıştı. Farklı bir 
konsept ve insanların aklına her geldiğinde unuta-
mayacağı bir veda yapmak için tüm arkadaşlarım 
düşüncelerini ve kafasındaki planları ortaya dök-
tü. Ardından sağlam bir grup çalışması ile Ayver-
dililerin unutamayacağı çok güzel bir veda şöleni 
gerçekleştirdik. Neşe ve hüznün bir arada olduğu 
veda şenliğimiz bence bir “devrim” niteliğindeydi. 
Okulda hep bir ruh yakalama peşindeydik ve o 
ruhu yakaladığımızı gördüğümüzde istersek çoğu 
şeyi başarabileceğimizin inancına tam anlamıyla 
varmış olduk. Geriye dönüp baktığımızda lisenin 
bize çok şey kattığını hepimiz elbette göreceğiz. 
Ama asıl unutamayacağımız şey ise iyisiyle kötü-
süyle iyi ki Ayverdili olmuşuz diyebilmek olacak. 
Belki filmin sonuna geldik ama unutulmayacak 
çok anı kazıdık bu bahçeye. Şimdilik ELVEDA AY-
VERDİ… ‘’ 

  Enes AKGÜN 

O ilk anları tartışmasız hepimizin hatırlıyor 
olması pek manidardır. Hayattaki duruşumuzun 
oyun hamuru kıvamında olduğu ve beklentilerimiz-
le olan o amansız savaşın yarattığı delidolu anları 
ne öncesinde ne de sonrasında hiç yaşamadık. 
Konuya bu açıdan girilince Ayverdi büyük bir hayal 
kırıklığıyla başladı aslında. Kendi klasmanının en 
kötüsü olmaya aday bir profil çizmişti benim gö-
zümde Ayverdi, o çılgın anlarda. Bir liseye yakış-
mayacak kadar küçük bir araziye inşa edilmiş bi-
nası, üç sporun aynı anda yapılmaya çalışıldığı ve 
hâlâ geometrik bir yorum yapılamayan saf beton-
dan ‘bahçe’si diye başlar Ayverdi’yi sevmeme se-
bepleri. Ama bir gerçek vardı, tartışılmayacak, biz 
Ayverdiliydik. Okul dediğimiz aslında bizdik. Yani 
kötü dediğimiz bizzat kendimizdik. Burada başladı 
aslında hikaye, sevilecek bir yanı yoktu farkınday-
dık. ‘’Aşığız ama sevmiyoruz.’’ dedik sonuna yakla-
şırken hikayenin. O koridorlarda yaşadık en derin 
duyguları, o bahçede attık en güzel gollerimizi ve 
olmayan ağaçlarının gölgelerine sığındık büyür-
ken iyi veya kötü. Fizik, matematik; öğrendik veya 
öğrenemedik; hayattaki duruşumuzu belirledik as-
lında 4 yıl okulla başlayan sabahlarımızla. Bugün 
çekip giderken buralardan, yaşanmışlıklardan iba-
retiz aslında; attığımız goller, sevdiğimiz insanlar 
ve peşinden koştuğumuz inançlar karar verdi kim 
olduğumuza. Ve bu yaşanmışlıklarla adım atıyoruz 
yepyeni bir hayata.

  Velat İNCİ

FEYZA EKİZ & MELİS ERGEN

Geldiğimiz gibi gitmiyoruz elbet…
 “Ayverdiliyiz!” töreninde eline mikrofon geçen 

herkesin de söylediği gibi, bu okul ilk tercihimiz de-
ğildi. Biz de sözde “ideallerine ulaşamamış” SBS 
mağdurları olarak birbirimize sarıldık. Ve bir sürü 
“iyi ki yapmışız”larımız oldu…

Dersler, sınavlar bahaneleridir liselerin. Bence 
insan “Ya, ne çabuk geçti şu dört sene, nasıl da 
bitti…” demek için gelir buraya. Zaten en başın-
dan beri deneyip yanılarak aradığı şey de; lisede 
ve sonrasında adının birlikte anılacağı o dost ya 
da dostlar, gittiği yere kadar görüşüp hayata dair 
rehberliklerinden faydalanılacak öğretmen ya da 
öğretmenlerdir.

Şekilsiz denilen bahçe bahanedir misal. İçindeki 
voleybol ve futbol tutkunu insanlar sayesinde 
diğerleri kafalarını korumayı öğrenmiş ya da bir 
taraflarına top yemişlerdir.

Ses sistemi kimi zaman sıkıntılı olan konferans 
salonu da bahanedir. Nice şarkılar söylenmiştir 
orada, şiirler okunmuştur… Üstelik oraya çağrılan 
sınıf için ders yoktur artık… Aidat çağrısı vardır 
ucunda tabii ama o bazı sıkıcı, anlaşılmaz şeyler 
yoktur…

Kalorifer köşeleri de bahane sayılır. Birkaç kişi 
toplanmış hararetli hararetli konuşuyorsa okul 
çalkalanıyordur ağızlarında; çiftler varsa oradan 
uzak durulur… Ve tabii okul kapısına gözlerini di-
kip camla burun buruna, bir ezgi mırıldananlar da 
görürseniz o günün ders programı biraz can yakı-
cıdır…

Birlikte gülüştüğünüz, beraber sessizliği 
paylaştığınız arkadaşlarınızı bahaneden sayamam. 
Hani iki bakışla, kimine gün boyu dil döktüğünüz-
den fazla şey anlatırsınız birbirinize, şanslısınız. 
Ama belki kırık notlar, karnelerin öküzleri öyle ya 
da böyle bahanelerdir…

Tüm çocukça olaylar ve ciddi görünümlü kav-
galar gibi bu yazı da bir bahaneden başka bir şey 
değil. Yaşanmalıydı bu dört sene. Başlamalı ve 
bitmeliydi. Olayların içindeyken pek bir şey fark 
edilmiyor ama şöyle bir on metre yukarıdan gör-
düğümde bizi, anlıyorum. Masumiyetimizi gözleri-
mizde taşımaya yemin etsek dahi, büyüyoruz. İyi-
kötü bir sürü şey öğrendik. Ve öğrenmeye devam 
edeceğiz.

  Geldiğimiz gibi gitmiyoruz…
Damla ÇEVEN

Hayatı birlikte öğrendiklerimiz...

Okul dediğimiz aslında bizdik

Hep bir ruh yakalama peşindeydik...

Geldiğimiz gibi gitmiyoruz...

Her ne kadar 4 sene boyunca aynı dönemde 
olsak da birçoğu ile son senemizde kaynaştık. 
Asla kaybetmek istemediğim dostluklarım oldu 
dönemimden. Lise dostlukları başkadır derlerdi 
de inanmazdım, hepsini özleyeceğim.

Emrecan UĞUR

Hepsini özleyeceğim...
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6 yıldır süregelen ve okulumuzun gözde etkinliklerin-
den biri olan geleneğin bu sene 7. sini gerçekleştirdik.  
7. Kitaplar Dile Geldi  Edebi Metin Okuma Yarışması…    
İstanbul’daki liseler arasında düzenlenen yarışmamıza 
katılan 20 okulun öğrencileri, okudukları kitaplar eşliğin-
de bu yıl da zihnimizi şenlendirdiler. Yarışmamızın sonu-
cunda mutlu olan okullar da dereceye giremedikleri oldu 
üzülenlerde…  Ama sonucunda dillerde tek bir cümle yan-
kılanıyordu :  İyi ki bu yarışmaya katılıp, böyle güzel bir 
atmosferi tatmışız.

Hazırlıklar her sene olduğu gibi bu sene de erken baş-
ladı. İlk önce 7.KTİTAPLAR DİLE GELDİ EDEBİ METİN OKU-
MA YARIŞMASI için şartname açıklandı ve başvuruda bu-
lunan birçok okul içinden yaklaşık 20 tanesi seçilerek bu 
heyecanı tatmaya hak kazandı. Okulumuzda bu süreçle 
birlikte tatlı bir heyecana bürünmüştü. Müdür ve yardım-
cıları edebiyat öğretmenleri aracılığıyla görevli öğrenciler 
seçiliyor, gerekli evraklar hazırlanıyor, yarışmanın ger-
çekleşeceği salon uygun atmosfere sokuluyor, öğrenci-
lere sorumluluk bilinciyle önemli hususlar kavrattırılıyor, 
ikram hizmetleri kesinleştiriliyor, tekniksel ayarlamalar, 
kılık ve kıyafet… VE sonunda yarışma günü ‘ben geldim ‘ 
diyor heyecanla.

Sabah programımızın başlayacağı saat olan 10.00 
dan önce öğrencilerin heyecanını içten gülümsemeleriyle 
karşılamaya çalıştı okulumuz öğrencileri; program başla-
dıktan sonra küçük tedirginlikler, yerini yarışmacı öğren-
cilerin Sait faik Abasıyanık, Necip Fazıl  Kısakürek gibi 
yazarların eserlerinden okudukları bölümlerin edebi ha-
vasına bırakıyordu. Yarışmacı öğrenciler danışman öğret-
menleri desteğiyle görsel yada müzik eşliğinde en doğru 
ve güzel biçimde bir kompozisyon yaratmayı amaçlamış-
lardı. Biz de o hissi yaşarken vakit derecelendirilmenin 
yapılacağı zamana gelmişti. İkram molasının ardından 
beş jüri üyemiz ödül dağıtımına hazır olunduğunu belirtti.

Tüm okullar ellerinden geleni yaptıklarına emin ola-

rak heyecanla sonuçları bekliyorlardı. Sonuçlar açıklandı 
ve dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İşte derece-
ye giren okullar

Her ne kadar yukarıda sadece 3 okulun ismi yazılı 
olsa da kitaplar dile geldi yarışmasına katılmak ve o he-
yecanı tatmak bile öğrencilere bir şeyler katmıştı. Yüzle-
rinde buruk bir gülümsemeyle programı izlerlerken, SA-
MİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİ olarak bizler (öğrenciler 
müdür ve müdür yardımcıları edebiyat öğretmenleri) bu 
kadar eğlenceli ve edebiyat çerçevesinde öğretici olan bu 
etkinliğe öncülük etmenin gururu içindeydik. 

7. kitaplar dile geldi edebi metin okuma yarışmasında 
sona gelindiğinde salonumuzu övgülerle gülücüklerle ve 
heyecanla kapattık. Şimdilik 8. Kitaplar dile geldi edebi 
metin okuma yarışmasında aynı tadın eşliğinde görüş-
mek üzere ! 

Gelenek sürüyor:  
Kitaplar 7. Kez Dile Geldi


