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Saygıdeğer Velilerimiz, Sevgili Öğren-
cilerimiz…
Safa Eğitim Kurumları olarak, kuru-
luşumuzun 25. Yılını idrak ettiğimiz 
bugünlerde, hem geçmişe kısa bir 
yolculuk yaparak mazimizi anmak ve 
anlamak hem de geleceğe dair umut-
larımızı yeşertmek ve diri tutmak adı-
na yine sizlerle birlikteyiz.
Dile kolay, yirmi beş yıl...  
Bu zaman zarfında, ‘’Çocuklar don-
mamış bir beton gibidir ve üzerlerine 
her ne düşerse düşsün bir iz bırakır.’’ 
sözünün gereği olarak, siz saygıdeğer 
velilerimizin dimağında ve tabii ki 
çocuklarınızın hayatında ve hayal-
lerinde güzel ve olumlu izler bırak-
abildiysek ne mutlu bize. Zira bir 
çocuğun, bir gencin vaktinde edindiği 
intibalar, bütün ömrünce devam eder. 
Amacımız, çocuklarınızın sadece zi-
hinlerini doldurmakla yetinmek değil; 
bilhassa onların kalplerine ve yürekler-
ine de hitap edebilmek ve hayatlarında 
güzel izler, zihinlerinde ise hayata dair 
olumlu düşünceler bırakabilmektir.
Son cümleden hareketle yani ‘’Çocuk-
larımızın kalplerine ve yüreklerine 
de dokunabilmek adına’’ dergimiz-
in bu sayısında ağırlıklı olarak yer 
verdiğimiz ve kısa bir süre önce 
kaybettiğimiz ‘’Büyük Şair, Onurlu 
Münevver ve Diriliş Nesli’nin Öncüsü 
Üstad Sezai Karakoç’’tan da kısaca 
bahsetmek isterim:
Anadolu’da âdettir, bir sevdiğiniz, bir 
aile ferdiniz ya da bir büyüğünüz ve-
fat ettiği zaman, ‘Başınız sağ olsun!’ 
denir. Ya vefat eden kişi gerçekten 
başımız, başı dumanlı dağımız yani 
zirve noktamız ve en mühimi de yol 
başçımız ise ne demeli? Bu sebepledir 
ki hiçbirimiz Üstad Sezai Karakoç için 
hiç kimseye, ‘’Başınız sağ olsun!’’ bile 
diyemiyoruz. Çünkü vefat eden kişi 
zaten Başımız, Yol Başçımız!
Edebiyatımızda ‘’Göründüğü gibi olup, 
olduğu gibi görünen’’ ya da ‘’Yaşadığı 
gibi yazıp, yazdığı gibi yaşayan’’ birkaç 
tane şair, muharrir ya da münevver 
sayacak olsak akla gelecek ilk isimler-
dendi Sezai Karakoç. 

Bu cümle bile merhumun ‘’Bir devrin 
son temsilcisi olduğunun’’ en bariz ve 
en müşahhas delili olsa gerek. Hem 
edebi  hem erdemi hem onuru hem de 
DİRİLİŞ iştiyakını muhafaza ederek 
‘’Değerlerimizle nasıl yaşanabi-
leceğini’’ ve daha da önemlisi ‘’Değer-
lerimizin nasıl yaşatılabileceğini’’ 
bizzat kendi yaşantısı ile kafamıza, kal-
bimize ve hayatımıza nakşeden Üstad 
Karakoç, özellikle de İstiklâl Şairimiz 
Mehmed Âkif Ersoy’dan devraldığı 
‘’edep, erdem ve onur nöbetini’’ bir 
saniye bile aksatmadı. Seksen sekiz 
yıllık ömrünün kısa bir diliminde dâhi 
dünyaya meyletmeyen, yokluk çek-
tiği zamanlarda bile şöhretinin açtığı 
hiçbir varlık kapısından girmeyen, 
içine sinmeyen hiçbir yapıda, hiçbir 
grupta, hiçbir kurumda bulunma-
yan Büyük Şair, DİRİLİŞ NESLİNİN 
yetişmesi için vakfetti bütün bir öm-
rünü. Hülasa, herhangi bir konuda söz 
söylemenin en güzel şekli, o işin bizzat 
kendisini yapmaktı ve Sezai Karakoç 
da tam olarak bunu yaptı!
Geçmişini bilmeyen, tanımayan; aynı 
topraklarda yaşadığı insanların dilin-
den dahi anlamayan ve hafızası bile 
başkalarının elinde bulunan kompl-
eksli bir aydın tipinden, Müslüman’ca 
düşünüp Müslüman’ca yaşayan; ede-
bi, erdemi ve onuru kuşanan Sezai 
Karakoç’a gelene kadar çok badireler 
atlattı ülkemiz ve gençlerimiz. İşte 
bu sebepledir ki, ‘’İnançlarından ve 
değerlerinden mahrum bırakılan 
gençliğin, aynı zamanda ilimden, 
hikmetten, irfandan, iz’andan ve vic-
dandan da mahrum bırakıldığını’’ 
düşünüyor ve Batı düşüncesinin ru-
htan ve inançtan yoksun diliyle değil; 
bu toprakların diliyle konuşmayı ter-
cih ediyoruz. Dile kolay, tam yirmi beş 
yıldır hem de!
BİRLİKTE nice yirmi beş yıllara;  
sağlıkla, huzurla, umutla…

YASİN BAL
Okul Müdürü



Ve işte, dergimizin üçüncü sayısıyla 
sizlerleyiz!

  Büyük bir özlem ve heyecanla hazır-
ladığımız dergimizin üçüncü sayısıy-
la sizlere yeniden merhaba demekten 
büyük mutluluk duyuyoruz. Çok özl-
edik siz gönül dostlarını ve tutkuyla 
hazırladık kendimizi büyük buluşma-
ya. 

  Dergimizin bu sayısını yakın za-
manda kaybettiğimiz Türk Edebi-
yatının usta şairi Sezai Karakoç’a ithaf 
ediyoruz. Büyük bir titizlikle hazır-
ladığımız dergimizin bu sayısında siz 
kıymetli okuyucularımızı birçok ye-
nilik bekliyor. Sizden ayrı kaldığımız 
bu süre zarfında aramıza yeni katılan 
öğretmen ve öğrencilerimizin heye-
canla hazırladığı birbirinden güzel 
yazıları sizlerle buluşturuyoruz.  Ay-
rıca bu sayımızda Türk şiirinin büyük 
ustası Sezai Karakoç’un da hayatına ve 
eserlerine de ışık tutuyoruz.  

Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim
Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır
Mezarlardan bile yükselen bir bahar 
vardır
Aşk celladından ne çıkar madem ki 
yar vardır
Yoktan da vardan da ötede bir Var 
vardır

  diyor, Usta Şair Sezai Karakoç. Bu 
mısralar bile bize onun şiirindeki ide-
ali göstermektedir. O yeniden dirilişin 
peşinde olan ve bu Diriliş’i ilikler-
ine kadar hisseden ve hissettiren bir 
yazardır. Nitekim bu doğrultuda Di-
riliş dergisi, Diriliş yayınları ve Diriliş 
partisini kurarak ülküsünü buralarda 
yaşatmaya çalışmıştır. Esasen Sezai 
Karakoç kendisinden sonra gelen 
birçok şaire sanatıyla örnek olduğu 
gibi gençlere de yaşantısı ve idealleri-
yle örnek olmuştur. O, günümüzde 
gençlere rol model olabilecek bir şah-
siyettir. Umarım Türk edebiyatının bu 
önemli şairini bir nebze de olsa sizlere 
yad ettirmiş oluruz. Prof. Dr. Turan

Karataş hocamın dediği gibi Doğunun 
Yedinci Oğlu Sezai Karakoç ruhun şad 
ve mekanın cennet olsun.

 Dergimizi hazırlarken ilhamımızı 
okulumuzun ve Kayseri ilimizin 
yaşanmışlıklarından aldık ve süsl-
edik kalemimizi gaye i hayalimizle. 
Kayseri’nin koca çınarı olan okulu-
muzun 25.yılını kutlarken geçmişle 
yüzleştiğimizde binlerce gönle ve genç 
zihinlere hem manen hem de ilmen 
dokunduğumuzu fark ettik. Bu du-
rum bizi gelecek adına ümitlendirdi 
ve bir kez daha gençlerin ve Kayseri 
halkının gönlüne dokunmak istedik. 
İşte BU MİNVALDE okumanın ve 
öğrenmenin engin ufuğunda ilmek il-
mek dokuduk cümleleri ve mısraları. 
Bir harfin kırk yılla değer bulduğu bir 
kalemle hazırladık kelamlarımızı. 

  Bu sayımızda dergimizin renk-
li sayfalarıyla hem eğlenecek hem de 
düşün ışığında bir yolculuğa çıka-
caksınız. Gâh tarihin tozlu sayfalarını 
aralayacak gâh gizemli bir aşkın 
içinde bulacaksınız kendinizi. Bazen 
umut edecek, bazen üzülecek ama en 
sonunda dimağınızda tatlı bir hatıra 
ve yüzünüzde bir tebessümle çevire-
ceksiniz sayfaları.

   Dergimizin hazırlanmasında ve si-
zlere ulaşmasında büyük emek sarf 
eden başta yönetim kurulumuz ve 
idarecilerimiz olmak üzere tüm öğret-
men ve öğrencilerimize, bilgisayar 
işletmenlerimize teşekkür ediyorum. 
Yazılarımız içinde kusurlarımız ol-
acaktır. Bunu bilincinde olarak si-
zlerden şimdiden özür diler ve an-
layışınız için şükranlarımı sunarım. 

Taktir i Ezele Teslimiz ama gayrete de 
aşığız!..

MİNVAL üzere olmak dileğiyle…

MUSTAFA
DOĞAN

EDİTÖRDEN

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni



NOSTALJİ
Tarih Öğretmeni
Ömer KOCA 

       Eski ama eskimeyen yıllar…
 
 Doğalgaz yoktu henüz. Bir 
büyüğümüz sabah erkenden kalkıp 
sobayı yakar, ilk ısınan ise küçükler 
olurdu genelde. Sobanın borusunda-
ki demir tellere çamaşır ve çoraplar 
asılır, üzerine çoğu zaman güğüm, 
bazen de çaydanlık ve tencere konu-
lur, fırınında ise patates, ya da kestane 
pişirilirdi. Odalarımızın köşelerinde, 
oturmak için somya; duvarlarında ise 
geyikli resimlerden bulunur, kapı ön-
lerine desenli paspaslar konulurdu. 
Her Pazar çimme günü ilan edilir ve 
günümüzde leğen, o zamanlarda ise 
a’yı uzatarak ilaaan dediğimiz yayvan 
bir kabın içinde çimdirirdi anneler 
çocuklarını.
Televizyonlarımız siyah beyaz, örtüleri 
ise beyaz dantel örgülüydü. Güya 
görüntü kalitesini arttıran ve regülatör 
denen aletler ise kahverengi beyazdı. 
İzlenen kanalı sabitlemek için, kanal-
ların olduğu bölüme bir meyve bıçağı 
saplanır, görüntüyü düzeltmek içinse 
damdaki anten sağa sola çevrilirdi.
Televizyonda en çok görünen isim 
Başbakan Turgut Özal’dı o zaman-
lar. 12 Eylül darbesinin mimarı olan 
Kenan Evren’i ve her akşam saat 
20.00’de, uykudan önce ‘’Kuzucuk-
larım nasılsınız?’’ diyen Adile Naşit’i 
saymazsak eğer.
ABD Başkanı Ronald Reagan, soğan 
sarımsak ciğer bağırsak diyerek 
takıldığımız SSCB Devlet Başkanı 
Mihail Gorbaçov, İran Devlet Başkanı 
Ayetullah Humeyni ve Irak Devlet 
Başkanı Saddam Hüseyin televizyonu-
muzun yabancı misafirleriyken, Filis-

tin Devlet Başkanı Yaser Arafat çok-
tan bizden biri olmuştu bile.
Televizyonda güzel bir program yok-
sa radyo ve teyp dinlenirdi. Sonraları 
volkmen dediğimiz havalı aletler 
sürüldü piyasaya ve gençlerin be-
lindeki en önemli aksesuar oldu yıl-
larca. 
Tabii ki içeridekilerden ibaret değil-
di hayat. Dışarıdan içeriye taşınanlar 
vardı bir de ve bugünkü gibi mar-
ketler değil bakkallar daha revaçtaydı 
o zamanlar.
Hassas teraziler yoktu daha; ürünler 
çeşitli de değildi o kadar. Çocukların 
tatlısı elmalı şeker, yetişkinlerin tatlısı 
ise iki bisküvi arasına konulmuş lo-
kum ya da şeker sucuğu idi. Çokomel 
ya da Eti Puf ’un saltanatı hâlâ yıkıl-
madı bazılarımızın hayatında ama 
leblebi tozunu hatırlayan kaç kişi kaldı 
ki aramızda?
Badem kraker çayla birlikte, şekerli 
yoğurt ise yemekten sonra güzel gi-
derdi. Meşrubatımız kola ile birlikte 
Yedigün ve Elvan, sakızlarımız Bay-
ram, Özcan ve Tipitip’ti tabii ki bir de.
Nohut sadece yemek olarak değil çerez 
olarak da satılır, Şemşamer (Ayçiçeği) 
ise bazen tarladan çıkar çıkmaz, bazen 
de avucumuzda biriktirilerek yenilir-
di. Bağdan bahçeden toplanan yemlik 
kadınların, ağaçlardan çırpılan dut ise 
çocukların eğlencesiydi.
Annelerimizin tandırlarda yaptığı 
yufka ekmekler kış boyunca tüket-
ilir, hafta sonları yapılan bazlama ve 
börekler ise sobaların yanına kurulan 
yer sofralarını süsler ve yemekler tabii 
ki bütün aile bir aradayken yenilirdi.
 

Eski ama eskimeyen oyunlar…
Sayısını bilemediğimiz kadar oyunu-
muz vardı eskiden ve çoğu da sokakta 
oynanırdı bunların ama bütün oyun-
larımızın ortak bir özelliği vardı: Cen-
tilmenlik…
Asker bir millettik sonuçta ve askerliğe 
ilgimiz de çocukluktan başlardı daha. 
Naylon askerlerden sonra tahtadan 
yapılmış silahlara düşerdi yolumuz.
Minderlerden yaptığımız evler birer 
sığınak; kâğıtlardan yaptığımız gemi-
ler ise leğenlerde yüzen bir donanma 
idi. Gazoz kapakları ve kibrit kapak-
ları dışarıdan içeriye getirdiğimiz ilk 
oyuncaklarımızdı belki de.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 
sadece televizyonlarla değil, futbol-
cu kartlarıyla da girerdi evimize. Eve 
girmekle yetinmez, oyunlarımızda da 
yer tutardı bu kartlar üstelik.
Futbolcu kartları yetmezdi, futbol 
açlığımızı doyurmaya; tahtalara çiv-
iler çakar, iki artı bir çividen bir kale 
yapar, sonra gol atmaya çalışırdık, o 
çividen kalelere ve kalecilere.
Kış gecelerinin vazgeçilmez oyunu 
‘İsim, şehir, hayvan’ oyunuydu ve 
uyduruk isimler yazanlar kazanırdı 
genelde bu oyunu.
Beş taş oyununu sadece küçük kızlar 
değil, bazen anneler ve ablalar bile 
oynar; el çabukluğu konusunda ma-
haretli olan her kimse, genelde o ka-
zanırdı oyunu.
İnce ipliklere ilginç şekiller vermek 
ve ‘Ladesim lades olsun mu?’ demek 
stresle başa çıkmanın başka bir yön-
temiydi. Sonraları Solo Test isimli bir 
oyun çıktı ve kimimizin payına deha 
düştü, kimimizin payına da aptallık ve 
beyinsizlik. 
Oturarak oynanan oyunlar bir yere 
kadar oyalardı bizi ve evlere sığmaz, 
sokaklara taşardık.
Salıncağa binmek en masum zam-
anlarımızın oyunuydu belki de. Ba-
zılarımızın topaç, bazılarımızınsa 
mozak dediği bir oyuncağa daireler 
çizdirirdik düz bir zeminin üzerinde. 
Tahterevalli bulamadığımız yer ve 
zamanlarda ilginç çözümler üretird-
ik kendimizce. Kilolu olmanın işe 
yaradığı tek yerdi belki de bu oyun.
Çelik çomak oynamak bir hayat dersi-
ydi aslında başlı başına. Sopamızın 
üzerine gelen çubuğu olabildiğince 
uzağa fırlatıp, o çubuğu almaya gid-
en arkadaşımız dönünceye kadar ona 
ait alana derin bir çukur kazmak ve 
onu o çukura gömmek oyunun başlı-
ca amacıydı. ‘Gömmeli Çelik’ derdik 
bu oyuna ve neredeyse beline kadar 
kuyusunu kazdığımız arkadaşımızın 
kendi başına çukurdan çıkması şarttı. 
Hayatın en önemli kuralı da bu değil 
miydi zaten, kendi düştüğümüz çuku-
rlardan kendi gayretimizle çıkmak.
Dokuz Taş adını verdiğimiz bir oyun-
da üst üste dizilmiş taşları bir topla 
vurarak devirmek ilk avcılık tecrübe-
lerimizdendi büyük ihtimalle.
Kışın, bazen bir naylon üzerinde, ba-
zense bir kızağa binerek aşardık hız 



limitini. Şehirli çocuklar el arabalarıy-
la, köylü çocuklarsa bir merkebe bi-
nerek devam ettirirdi, bu acayip ve 
keyifli şoförlük tecrübesini. Tornet 
adını verdiğimiz araçlar ise ilginç ve 
sıra dışı bir sürüş tecrübesi için ol-
mazsa olmazlarımızdandı.
Misket veya bilye oynarken toza, to-
prağa ve hatta çamura bulanırdı eller-
imiz. Hava karardıktan sonra bile en 
favori oyunu oldu çoğumuzun. Kuş 
avlamak hiç de akıllıca ve merhamet-
li bir şey değildi ama sapan yapma-
yan var mı aramızda? Fırıştakla kâğıt 
kesmek ve yine kâğıttan yaptığımız 
okları, boruların yardımıyla üfleyerek 
birbirimize fırlatmak; duvarlara ya da 
bir taşa çata pat sürmek, çıkan sesi 
ve ateşi izlemek ve bir mantar taban-
casıyla havaya ateş etmek çocukluğu-
muzun en güzel anları, en deli yan-
larıydı belki de. 

İp atlama oyununu genelde kızlar 
oynar, Mendil Kapmaca oyununda 
ise kız ve erkekler bir arada olurdu 
genelde. Ama sıra Birdir Bir ve Uzun 
Eşek oynamaya gelince tek söz sahibi 
erkekler olurdu tabii ki.
Futbol denilince plastik toplar ve nay-
lon ayakkabılar gelirdi akla. Takım-
lar bir kapının önünde, genelde bir 
merdiven sohbetinde kurulur, çok 
iyi oynayan iki kişinin aynı takımda 
olmamasına özellikle dikkat edilirdi. 
Maçlar toprak ve çamurlu sahalarda 
oynanır; maçın yarıda kesilmeme-
si için topun sahibi olan kişiyle iyi 
geçinilmeye özen gösterilir ve maç 
başlamadan önce olmayan objektiflere 
poz verilirdi. Çok gol atanlara Rıdvan, 
Tanju veya Maradona yakıştırması 
yapılır, çok gol yiyen takımın oyun-
cuları ise şu şekilde bağırırlardı ark-
adaşlarına: ‘Allah’ını seven defanstan 
ayrılmasın!’

Çocukluğumuzda önemli bir yeri olan 
atari salonlarını unutmak ne müm-
kün.  Ancak Game Boy’lar çıktığı zam-
an atari salonları da büyüsünü kay-
betmeye başlamış ve oyunlar evimize 
kadar girdiği gün atari salonları piyas-
adan tamamen çekilmişti bile.

Yıllar geçmeyi sever; insan aramayı
Önce radyolardan, sonra teyplerden; 
önce kulaklarımıza, sonra kalplerim-

ize girdiler ve çoğumuzun ciğerini del-
er oldular zamanla. Aradan yıllar geçse 
de anlamlarını hiç yitirmemeleri duy-
gularımıza tercüman olmalarındandı 
tabii ki.
Barış Manço’nun Gül Pembe’si, Cem 
Karaca’nın Tamirci Çırağı, Orhan 
Gencebay’ın
Vazgeç Gönlüm’ü, Zeki Müren’in 
Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldı-
zları, Emel Sayın’ın Mavi Boncuğu, 
Erol Evgin’in İmkânsız Aşkları ve 
Sezen Aksu’nun ‘Giiit, giiit, git-me 
dur sana yalan Söyledim’i hiç yitir-
medi etkileyiciliğini. Acıların Çocuğu 
Emrah gençleri, Küçük Ceylan ve 
Bergen kadınları etkiledi uzun bir 
süre. İbrahim Tatlıses’le başlayan 
4 büyükler dönemi, Orhan Gence-
bay’ın bağlamasıyla, Ferdi Tayfur’un 
ağlamasıyla devam etti yıllarca. ‘Sev-
enin halinden sevenler anlar.’ Diyor-
du Orhan Gencebay. ‘Sen de mi Leyla’ 
Diye soruyordu Ferdi Tayfur. Şarkılar-
da yaşıyor, şarkılarda ölüyordu insan-
lar ve duygular. Evet, gün yirmi dört 
saatti yine ama geceler daha uzundu 
sanki o yıllarda.
Radyolarda başlayan kasvet, ilgi ve 
merak duvarını aşar aşmaz teyplerde 
ve kasetlerde
hüzne dönüşüyor ve sonra da bir ma-
zlumun, bir mağdurun ama en çok da 
bir mahzunun yüreğine düşüyordu 
ekseri. 80’li yılların sonunda yeni bir 
sözcü buldu bu mahzunlar kendine: 
Müslüm Gürses.
Şarkıyı söylemiyor, sanki yeniden 
yaşıyordu Müslüm Gürses. 90’lı yıllar-
da sadece sevenlerinin bildiği ve din-
lediği Müslüm Gürses’i bir zamanlar 
onu inkâr eden entel kesimin ta ken-
disi pazarlıyor şimdilerde ve hayatında 
görmediği ilginin kat kat fazlasını üs-
telik öldükten sonra görüyor Müslüm 
Gürses. Bu konu çok uzun ve bir tez 
konusu belki de. Yıllar geçmeyi sevdi, 
insanlar aramayı ama bazı şarkılar hiç 
yitirmedi anlamını. Ve bizim yerimize 
onlar konuştular daima: ‘Vazgeç gön-
lüm, sen bu aşktan.’

Neyi, nerede, nasıl kaybettik?
Mahalle kültüründen Avm kültürüne 
ve sanal âleme geçtiğimiz an yedik 
hayatın en dandik golünü. Sokakları 
kaybettik önce; ilk maç niyetine! ‘Bir 
kere kaybetmekten bir şey olmaz’ dey-

ip, tek katlı evlerimizi kaybettik son-
ra, tıka basa yaşanan apartmanlara 
doluşarak.  Ve o devasa apartmanların 
gölgesinde güneşi kaybettik, ışığı kay-
bettik. Özgürlüğün, kendimizi bir 
prize bağlamaktan ibaret olduğunu 
düşünüp, içe kapanmayı dışa açılmak 
zannettik yıllarca. Birbirimizi muhatap 
almayı bırakıp kendi kendimizi avut-
maya başladık. Hayal kurma işini bile 
televizyonların hâkimiyetine bıraktık. 
Ve acı son; gerçeklerle yüzleşmenin 
vakti geldi. 
Oysa her fırsatta eleştirdiğimiz ‘Yeni 
Nesil’ yerden bitmedi durup dururk-
en; ne ektiysek onu biçtik. Aldatan 
yalanları, ağlatan gerçeklere tercih et-
tiğimiz için yüzümüzdeki son masum 
gülümsemeyi de kaybettik. Gerçek 
kahramanlarımızı, bir öcü muamelesi 
gören kitapların arasında unuttuk ve 
hayalsiz, şiirsiz, resimsiz, kitapsız bir 
dünyaya uyandık sonunda. 
Önce bir araya gelmeyi unuttuk; son-
ra, birbirimizle konuşmayı. Ağlan-
acak halimize güldük sonra. Önce 
saf ve temiz olmayı ihmal ettik; sonra 
yardımlaşmayı. Tertemiz aşkları bile 
elimize yüzümüze bulaştırıp bir kalbi 
temiz tutabilmenin en önemli değer 
olduğunu unuttuk. Bilgisayarlarımızı, 
telefonlarımızı ve televizyonlarımızı 
inceltip göbeklerimizi kalınlaştırmayı 
hiç unutmadık oysa… 
Yağmurda koşmayı unuttuk; güneşli 
bir havada yürümeyi. Birbirimizi an-
lamayı ve dinlemeyi unuttuk. Hayal 
kurmayı unuttuk sonra; bağıra bağıra 
konuştuklarımızı ve anlattıklarımızı 
yaşamayı unuttuk ve bir ‘Teknolo-
ji Çöplüğüne’ hapsettik sonunda 
geçmişimizi ve geleceğimizi. 
Tamam, istersek ‘ilgisi yok’ diyelim, 
istersek umursamayalım ama tari-
himizi de unutmaya başladık; dün ile 
bugün arasındaki ve uçurumdan önce-
ki son çizgide. Uçurumdan önceki son 
çizgide, ya aklımızı başımıza alıp karşı 
tarafa geçeceğiz sağlam köprülerden; 
ya da gurura kapılıp daha da aşağılara 
düşeceğiz, hiç ummadığımız bir anda 
ve hiç ummadığımız bir yerden. Bu 
yüzden hatırla(t)mak istedik, uzun bir 
süredir unuttuklarımızı, kısa bir süre-
liğine.



HZ. PEYGAMBER’İN 
RABBİNE OLAN
VEFASI

DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİ
Yahya BAL

Vefa, yaşanmışlıklara saygı duymak ve 
birçok şey paylaştığın insanları hatır-
lamak demektir. Sözünde durmak, 
vaat ettiklerini yerine getirmek, sadık 
kalmak demektir. O el Emin’di. Emin 
olan kişi dostuna akrabasına ve insan-
lara vefalı olurdu. Rabbine de öyle.

Yakınlarına vefasından olmalıdır ki, 
Hz. Muhammed onlara şöyle seslendi:

“Kureyşliler! Ey Abdulmuttalib oğul-
ları! Ey Abdülmenaf oğulları! Ey 
Zühre oğulları!” İnsanlar koşup geld-
iler. Hz. Muhammed, vereceği haber-
lere itibar edip etmediklerini sordu. 
Acaba, tepelerin ardından gelecek bir 
ordudan bahsetse inanırlar mıydı şek-
linde. Onlar, ona güvendiklerini ve in-
anacaklarını söylediklerinde, şiddetli 
bir azaba karşı tedbir almaları gerek-
tiğini söyledi…

Daha bitmemiş olmalıydı ki, Mahzu-
moğulları’nın lideri Velid bin Muğire, 
Hz Muhammed’i nasıl tarif ederiz 
tartışmalarına yeni bir bakış açısı ka-
zandırmıştı. O, Mekke’nin “Nedve” 
isimli meclisinde putperestlere soru-
lar yönelterek hangi kılıf veya kalıbın 
Hz. Muhammed’e uyacağını tespit et-
meye çalışmıştı. 

“Siz soylu ve akıllı insanlarsınız. 
Muhammed’in deli olduğunu id-
dia ediyorsunuz, onun hiç kehan-
ette bulunduğunu gördünüz mü?” 
diye sormuştu. O büyük ile küçüğü 
karıştırıyor mu? Yalancı olduğunu 
nasıl söylüyorsunuz; onun yalanına 
kaç kişi şahit oldu?

Aldığı cevaplar “hayır” olmuştu. Peki, 
o nedir? 

Velid; “o ancak bir sihirbazdır, sözleri 
de başkalarından öğrenip naklettiği 
bir büyüdür.” dedi. Velid, ona sihir-
baz denilmesini teklif etti. Bu teklifi 
dinleyenler hemen benimsediler. Hz. 
Muhammed’i etkileyici sözleri ve eski 
dinden soğutması dolayısıyla “sihir-
baz” diye vasıflandıracaklardı.

Hz. Muhammed olayların kendisini 
takip etmekte olan rabbi tarafından 
tertip edildiğini düşünüyordu. “O 
beni terbiye etmek istiyor olmalı” di-

yordu. Onun bu yorumu rabbini un-
utmaması ve ona olan vefasıydı.

Peygamber olmak aynı zamanda in-
sanlara rehberliğe alışmaktı. Bunun 
içinde onların onur kırıcı muamele-
leriyle başa çıkma da vardı. Her halin 
alınacak bir dersi vardı. 

 YALNIZLIK VE VEFA

Vahyin öncelikli hedefi Hz. Mu-
hammed idi; başka kimse değil. Onun 
teslimiyeti anlaması, putperestlerin 
sorularından ve isteklerinden daha 
önemliydi. İnsanların demesiyle o; ne 
ayet getirebilir ne de mucize göstere-
bilirdi.

Davetin gelişim etaplarını ilahi irade 
belirliyordu; insanın zaman ile yer 
belirlemesi meşru değildi. Hz. Mu-
hammed, Putperestler alay etseler 
de Müslümanlar gücenseler de ilahi 
belirleyişi beklemeliydi! İlahi tertip 
ve düzene güvenmeyi öğrenmeliydi. 
Çark hep dönecekti. 

“Herhangi bir şey için, Allah’ın dilem-
esi dışında: “Ben yarın onu yapacağım” 
deme…” (Kehf, 23-24) 

Sen iyi ol, kalbin yalpalamasın! Sen 
bil, herkes bilecek. Sen yap, herkes 
yapacak. Sen git, herkes gelecek. Sen 
iman et, herkes edecek. Sen çevrene 
bakmadan yürü, tek başına ol. Sen 
bana yetersin. Sen; ol, ben sana yeter-
im. 

İmanın tadı en çok zorda ve darda kal-
be geçiyordu. Çoğunluğun iman ettiği 
yerde iman, menfaat icabı oluyordu. 
Çoğunluğun inkâr ettiği bir davayı 
yalnız başına ancak iman eden bir 
kişi üstlenebilirdi. İman, zayıfı güçlü 
yapıyordu. Vefa imandan gelen bir 
lezzet birikimiydi.

Hz. Muhammed sabrı denenenlerden 
biriydi. Müminlere yapılan eziyetlere 
öfkeleniyordu. İnsana düşen zincirin 
halkalarını doğru dizmek ve tabi-
atın işleyişine aşina olmak yani tabiat 
hukukuna vefaydı. O tabiatın işlem-
lerine göre davranıyordu. Rabbin 
terbiyesiydi tüm bunlar. Vefa rabbini 
bilmekti.



İstekler hemen karşılanmıyordu ve her 
zorluğun bir eceli vardı. İlahi manal-
arın anlaşılması Hz. Muhammed ile 
başlıyordu. Önce onun denemesi ve 
yaşaması gerekiyordu. Vefa onun 
yaşamı olmuştu.

“De ki, benim namazım, ibadetlerim, 
hayatım ve ölümüm alemlerin rabbi 
Allah içindir.” (Enam 162)

 SENENİN MAYALANIŞI

Varlığı meydana getiren ilahi kudret 
evreni insan ile mayalamıştır. Maya ile 
mayalanan arasında etkileşim vardır. 
Evrenin tabiatında insan ve insanın 
tabiatında ise onun mayası olan iman 
vardır. 

Bu mayanın aktive edilmesi peygam-
berlerle mümkün olmuştur. Hz. Peyg-
amberin her sene tekrar hatırlanması 
bizim zamana ve dolayısıyla yeni sen-
eye çaldığımız maya niteliğindedir. 
İnsan ile var edilen alem bir öze ka-
vuşmuş ve değer bulmuştur. Düzen 
ve incelikler gösterilmiş düşüncelerin 
geliştirilmesi arzu edilmiştir. Sınır-
ları geçebilen ve göremediği öteleri 
soruşturabilen insan hedefe konul-
muştur. 

Alemde varlığın sanat yönü dikkate 
şayandır. İnsan hikaye bu kadarla 
bitecek olsaydı tatmin bulamayacak-
tı. Anlatıma bu sanatı görmeyen ve 
önemsemeyenler dahil olmalıdırlar. 
Aynı zamanda bilgiye merakı olanlara 
hikayelerini oluşturma fırsatları veri-
lecektir. 

Yaratılış düzeni beş duyu algısında 
ortaya çıkar. İnsanın anlama gücü 
bilgiden ibaret değildir. O, hayal etme 
gücü ve zevki ile tatmin bulacaktır. 
Görünenden daha fazlası hayal edil-
melidir. İnsana ihtiyacı olan bilgiyi 
ve hayali verip onun mayasının can-
landıran peygamberlerdir. 

ŞAH İLE PERDECİ BULUŞMASI
l

Perdeci bunca eser ve sanatçı arasında 
gez dolaş. bak bakalım, kaç tane eser 
ve kaç tane sanat, sanatçı bulacaksın.
Şahım her sanatçı sevdiğinin resmini 

yapar. her eserinde sevdiğinden bir 
yankı bulurum. bitmez ve geçmez. bit-
se mahvolur aciz. 

Perdeci sıfır zaman ve sıfır sevgi nere-
de?

Şahım sevgi görmek, duymak ve 
yaşamakla başladı. ilk gören, duyan ve 
yaşayan sanatını icra ettiğinden beri 
zaman geçmiş değil.

ll
Şahım sevilme ve seçilme zamanı 
sıfırdır, yani olmayan bir zaman kadar. 
bu zaman birimi sürmez ve geçmez. 
varsa hep vardır, bitmez ve başlamaz. 

Perdeci tamam, bu sevgidir. sıfır zam-
an ile eser ezeli ve ebedi olur… ne ded-
iğinin farkında mısın?

Şahım sevmek bir defadır, defalar-
ca değil. seven ve seçen ile sevilen ve 
seçilen aynıdır.

lll
Perdeci eser ne zaman sevilecek?
Şahım eser sevilmeye doymuştur.
Perdeci eser nerede sevilmiştir?
Şahım eser sevildiği sırada yoktur. yok 
olan diğerlerinin arasından sevilmiş ve 
seçilmiş sonra şefkate teslim edilmiştir.

Perdeci bu anlattığın sevilme seçilme 
kadar kısa sürmüş… eser nasıl doymuş 
sevgiye?

lV
Şahım şefkatte yeterince ısınan eser 
doğmak ve gün yüzüne çıkmak ister. 
görülmek, duyulmak ve beğenilmek ve 
övülmek ister. 

Perdeci sevilmek ister demeyi unut-
tun?..

Şahım eser şefkatteyken yeterince sev-
ilmiştir.

Perdeci eser diğerlerinin sevmesine 
bırakılmıştır demeyi unuttun?..

Şahım esere övülmek yeter, o sevmeyi 
ister ve sevmeyi arar.

V
Eserde bilincin belirtisi hülyalı gerçek-
liğin ilgisindendir. atmosfere uzayın 
yansımasını bir düşün…

Varedicinin esere verdiği ilham da 
böyledir. adı bilinç soyadı aslına 
dönüş. adı ilham soyadı sevgi. adı aşk 
soyadı vehim. adı korku soyadı hayal 
ve kırıklık.

Şahım bilincimizdir bu hal, ikiye 
bölünmüş sevginin buluşa macerası. 
Bilinçsiz de olsa her buluşma ve her 
ayrılış, her arayış ve her hikayede ki 
aşk…



ŞAİRLER DE
SÖVER!
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Mustafa DOĞAN

   Edebiyat kelimesinin kökünde 
edeb olması hasebiyle edebi-
yatçıların tartışmayacağı, hiciv 
ve yergiden mümkün olduğunca 
uzak duracakları düşünülür. An-
cak özellikle şairler şiddetli edebi 
tartışmalara girmiş ve şiirlerini 
edebi şekilde küfürleştirmişlerdir. 
Küfürden kasıt tabiki derin bir 
mizah ve yergidir. Divan Edebi-
yatı ile başlayan hiciv geleneği ve 
bunu takip eden taşlama ve yergi 
gibi türler işte bu derin mizah ve 
kırıcı boyutlara varan tartışmaları 
içerisinde barındırır. Kimi zaman 
okuduğunuzda şaşıracağınız if-
adeler karşınıza bir yergi şiirinde 
çıkabilir. Yine bu konuda babasını 
bile hicvetmekten çekinmeyen 
Nef ’i  Üstad olarak kabul edilir. 
Hatta IV. Murat’ı eleştirmesi ned-
eniyle idam edilmiştir. Hicivler-
inin en ünlüsünü Tahir Efendi ile 
girdiği münakaşada yazmıştır. Bir 
gün Tahir Efendi Nef ’i ye Kelp der 
ve Nef ’i bunun üzerine şu müthiş 
mısraları yazar:

Tahir Efendi bana kelp demiş,
İltifatı bu sözde zâhirdir,
Malikî mezhebim benim zira,
İtikadımca kelp tahirdir.

(Tahir Efendi bana köpek demiş, 
belli ki bana iltifat etmiyor, çünkü 
benim mezhebime göre köpek 
temizdir. (Tahir’dir.) ‘Tahir köpek-
tir!’ )
  
   Nef ’i bu mısralarda Tahir keli-
mesinin iki anlamından yararla-
narak, bu olaya tevriye denir, Tahir 
Efendi’yi söylediği söze pişman 
etmiştir. Nef ’i’nin söylediklerine 
cevap iki asır sonra Mevlevi post-
nişini olan bir başka Tahir Efendi 
(Tahir-ül Mevlevi = Tahir Olgun)’ 
den gelmiştir. Nef ’i ye cevaben:

Zehr-i hicvi cihâna neşredenin
Zebânı bî-şek zebân-ı ef ’îdir
Tâhir olmaz kelb, ancak beşere

Nef ’i vardır öyleyse nef ’îdir
(Zehirli hicvi dünyaya yayanın dili 
şüphesiz yılan gibidir, zehirlidir. 
Köpek temiz (Tahir) olmaz an-
cak insanlara yararı (Nef ’i) vardır 
öyleyse köpek yararlıdır yani 
Nef ’i’dir.)

  Tahir Efendi bu mısralarda yine 
tevriye sanatını kullanarak Nef ’i 
kelimesinin iki anlamlılığından 
(şairin adı – yararlı) yararlanarak 
Nef ’i ye cevap vermiştir. Nef ’i bu 
mısraları duysaydı ne cevap verirdi 
gerçekten merak konusu.

  Edebiyatımızda hakarete varan 
hatta yer yer dış görünüşten cin-
sel yaşama kadar uzanan hicivler 
de vardır. Buna en güzel örnek 
Ziya Paşa’nın yıldızının bir türlü 
barışmadığı Sadrazam Ali Paşa’yı 
yerdiği Zafername adlı eseridir. 
Nazım – nesir karışık olan bu es-
erde Ziya Paşa Ali Paşa’ya:

“Olarak müstenid-i şime-i aff ü 
safhın
Natini Fazıl eder, hayri kulun da 
şerhin.
Genç iken söylemişti yine zemm ü 
kadhin,
Fazıl-ı pire ateh gelse de söyler me-
thin:
Soy köpek, kalmasa da dişleri, dur-
maz battal.

(Kötü huylarının üzerini örterek 
övülmeye layık, güzel yönlerini 
açıklayan. Gençken söylediği ayıp 
ve kusurlarını, bunadığı için söyle-
mez, sürekli kendisini över. Bir 
kişinin soyu köpek olunca dişleri 
kalmasa da dökülse de boş dur-
maz, saldırır.

**********************************

Ye’s ü hırman ile benzim sararıp 
solmuş idi,
Ehl-i matlup saçımla çille dahi dol-
muş idi.



Mutasarrıflığa bir kıta sebeb olmuş 
idi.
Bu kasidem beni valiliğe eyler isal.”

(Ümitsizliğin verdiği azapla ben-
zim sararıp solmuştu, alacak sahibi 
saçlarım çileyle ağarmıştı. İdare-
ciliğe bir kuvvet sebep olmuştu, bu 
kasidem beni vali yapar.)

  Ali Paşa’yı ailesinden, özel 
yaşamından, cinsel yaşamından, 
yüzünün çirkinliğine kadar 
eleştirmiştir Ziya Paşa. Yine bir 
beyitinde:
Askere verdi kumandayı misal i 
Bonapart
Gerçi kim gelmedi hiç silsilesinde 
ceneral

(Bonapart (Napolyon) gibi komu-
tanlığa getirildi, askere emir verdi, 
onlara komuta etti. Gerçi onun da 
soyundan (ailesinden) hiç general 
çıkmamıştı.)

 Ziya Paşa Ali Paşa’yı yüksek sınıfa 
mensup bir kişi olmaması nedeni-
yle eleştirmiş, bulunduğu mevki-
yi hak etmediğini dile getirmiş ve 
bu yönüyle onu Napolyon’a ben-
zetmiştir. Buradan Ziya Paşa’nın 
eleştiri de ne kadar ileri gitiiğini 
ve Ali Paşa’nın soyunu dahi sorgu-
layıp aşağıladığını görüyoruz.

  Ali Paşa’ya yapılan aşağılama kam-
panyasına Ziya Paşa’nın hem dostu 
hem de ona en büyük eleştirileri 
yapan Namık Kemal’de katılmıştır. 
(Hem de ne katılma!)

Yagmaya başladı güz bârânı/ 
Müşdeler teşne-i dilân-ı vatana
Ger çıkup kavl-i etibbâ sâdık/ sa-
dr-ı ‘Alî geberirse bu sene
Dinleyin nushumu ey vârisler/ 
Vermeyin pâre mezâr ü kefene
Nâş-ı murdârını seylâbe atın/ 
Sürütürler köpegi öldürene

(Güz yağmuru yağmaya başladı, 

müjdeler olsun vatanın susamış 
gönlüne. Eğer doktorlar sadık olup 
sözünde durursa Ali Paşa geber-
ir bu sene, sadareti düşer. İşitin 
öğüdümü ey varisler, ona bir parça 
kefen ve küçük bir mezar bile ver-
meyin. Murdar olmuş cesedini sele 
atın, yoksa onun cesedini köpek 
gibi köpeği öldürene sürütürler.

 Yine Kayseri’nin Develi ilçesinde 
yaşamış ünlü taşlama şairlerim-
izden Seyrâni bir şiirinde Güftî adlı 
şairin görünüşüyle alay etmiş ve 
çok ağır sözler sarf etmiştir.
Ellerin evinde çul fırâş olur/ Burnu 
eğri gözü şaş olur
Bayrâmdan bayrâma bir tıraş olur/ 
Gider berbere de dükkân beğenmez

  (Ellerin evinde sığıntı olur; burnu 
eğri, gözü şaş olur. Bayramdan bay-
rama tıraş olur, berbere gider de bu 
haline, bu çirkinliğine rağmen ber-
ber beğenmez.)

  Edebiyatımızda gerek bireysel, 
gerek toplumsal binlerce hiciv ve 
taşlama yazılmıştır. Şairler mesl-
ektaşlarını, devirlerinin önem-
li devlet adamlarını eleştirmiş ve 
tabiri caizse bunu yaparken sö-
zlerini esirgememiş hatta bazen 
hadlerini aşmışlardır. Aslında her 
eleştirinin içinde toplumun ak-
sayan yönleri de vardır. Yani şair-
ler toplumda gördüklerini kendi 
çekişmeleri üzerinden yansıtmıştır. 
Hiciv veya taşlama yazmak zordur 
ve yürek ister ki usta şairlerin bu işe 
giriştiğini söylemek gerekir. Çünkü 
hicvettikleri kişiler yabana atılmay-
acak kadar güçlü kişilerdir. Yapılan 
hicivlerin her biri derin kültür öge-
leriyle örülmüş bir renktir. Şiirim-
izin, kalemimizin ne kadar güçlü 
olduğunu gösterir. (Tabi yapılan 
hicivler bazı şairlerimizin ölümüne 
sebep olsa da!) Kısacası  “ŞAİRLER 
DE SÖVER!” ancak derin bir mizah 
ve edebi bir dille SÖVER!..



5 ÇINAR BİR
ORMAN
Maksut BUĞRAHAN

 Anadolu’nun tam ortasında 
yer alan kocaman bir ormandır 
Kayseri. Her biri dev çınarlar ile 
kaplı kocaman bir orman. Öyle 
elinizi kolunuzu sallayarak geçip 
gidemezsiniz yanından, çeker sizi 
içine, anlatmak ister kulak verirs-
en eğer. İncitmeden, okumak lazım 
her bir çınarı. Yanından geçerken 
destur almalı Somuncu Baba’dan, 
göz göze gelmeli Ahİ Evran’la, diz 
büküp el öpmeli geçerken dergahı 
Burhaneddin-i Veliyi. Taa tutarak 
dallarından Mimar Sinan’ın, inme-
li Taceddin Veli otağına. Pir Me-
hmed Paşa’ya vermeli kulak, ‘’alma 
rüşvet, yapma iltimas kalsın dev-
letin ayakta’’. Ve bir şehid velinin 
geçerken tekkesinden el açıp dua 
edelim devletin bekasına. Selam 
olsun Kadı Burhaneddin’e, selam 
olsun İncili Çavuşa ve selam milli 
mücadelenin aziz şehidi Miralay 
Mehmet Nazım’a. 

İşte böyle bir yer Kayseri. Taşı to-
prağı altındır bazı yerlerin, bazı ye-
rler ki değersizdir yanında altın. Ve 
selam olsun bunca değere ev sahip-
liği yapan aziz Şehrin hatırasına.
Bir Mimar Bin Eser Reis-i 
Mi’mârân Sinan-ı Kayseri
Geçti bu demde Cihan’dan, piri 
mi’maran Sinan. 
Kayserili denildiğinde akla ilk 
gelen isimdir O. Ağırnas’lı hrıs-
tiyan bir Türk’tür(Türkopol), et-
nik ya da dini kökeni ne olursa 
olsun 20’sinden sonra devşirilerek 
tam bir yeniçeri olmuş ve necca-
rlık(marangozluk) sanatına eğilim 
göstermiştir. Yavuz Sultan Selim’in 
ordusunda Çaldıran ve Mısır sefer-
lerine katılarak Acem, Arap, antik 
çağ yapılarını görmüş ve Mısır Pi-
ramitlerinden fazlasıyla etkilen-
miştir.
Sultan Süleyman döneminde 
Boğdan(Romanya) Seferi sırasında 
Prut Nehri üzerine yaptığı ahşap 
köprü ile ustalığına herkesi hayran 
bırakmış ve köprünün yapımından 

sonra 17 yıllık yeniçeriliğininde 
sonuna gelerek 49 yaşında iken 
baş mimarlığa getirildi. ‘’Hemen 
adı geçen suyun üstüne bir güzel 
köprünün yapımına başladım. 10 
günde yüksek bir köprü yaptım. 
İslam ordusu ile bütün canlıların 
şahı, sevinçle geçtiler. Yeniçeri oc-
ağındaki yolumdan ayrılacak olma 
düşüncesi elem verse de sonunda 
yine mimarlığın camiler inşa edip 
birçok dünya ve ahret muradına 
vesile olacağını düşünüp kabul et-
tim.’’
Kendisini ‘’El fakirü-l Hakir’’ olar-
ak tanıtır kimlik soranlara, Ser 
Mi’maran-ı Hassa’dır oysa. Budin 
(Budapeşte), Bosna ve Sofya’dan 
başlar da ta, iz bırakır tüm Anad-
olu’ya, öksüz kalmasın diye Kudüs, 
Mekke ve Medine, kavuşmuştur 
reis-i mi’maran eserlerine. Bizim 
olduğunun kanıtıdır eserleri, Ha-
lep, Bağdat ve Basra’daki. Haklı 
olarak en büyük ‘’yeryüzü mi-
marı’’dır o. Tutkulu bir aşıktır, o 
aşktan neşet bulmuştur Mihr-ü 
Mah Camii. Eserine toz kondur-
maz, eüik olduğunu idda eden bir 
çocuk bile olsa, el atar, ter katar ve 
düzeltir o Eğik Minareyi. Kızarsa 
ters koyar laleyi ve kimden geld-
iğini umursamadan atar harcın 
içine yakuttan, zümrütten müce-
vheri. Bir bakmışsın, oturmuş 
mihrabın önüne ve elinde fokur-
dayan bir nargile, her hareketin-
de bir sebep, hepsinde bin hik-
met, sokar görmek istemesen de 
gözüne. Yaptığı eserin yüzlerce 
yıl sonrasında, olası bir tamiratta 
nelere ihtiyaç duyulacağını bilen 
gönül gözünün sahibidir o.
Mimar Sinan, özellikle Batılı mi-
marların İslam aleminde Ayas-
ofya’nın kubbesinden daha büyük 
bir kubbenin inşa edilemeyeceği 
iddiasını, kendisine dert edindi. 
Ustalık eseri olan Selimiye Cami-
ini inşa ederken bu iddiaya cevap 
verme arzusunu ifade etti. Bunu da 
o iddiayı çürüterek ortaya koydu.



Doğduğu yeri de unutmamıştır Si-
nan-ı Kayseri. Ağırnas’a bir çeşme 
ve Kayseri’ye (kesin değildir) 
Kurşunlu ve Osman Paşa Camil-
erini hediye eder. 1584 yılında hac 
farizasını yerine getirmek amacıyla 
Hicaz’a gider ve döndükten kısa bir 
süre sonra 100 yaşında iken hakkın 
rahmetine kavuşur. Sultan Süley-
man, Sultan II. Selim ve Sultan III. 
Murad Hanlara 49 yıl baş mimarlık 
yapan Koca Sinan’ naaşı ebedi isti-
rahatgahı olan Süleymaniye Külli-
yesinin içinde bulunan haziresine 
defnedilir. Allah kabrini nur me-
kânını ali eylesin.

Bir Mektep İlk Muallim Şerefu’d 
Din ve’ Mille Davud-u Kayseri
Bir beylik doğuyor Bilecik’te. Kuru-
luş sancılı, dost düşman belli değil. 
İznik alınmış ve Osmanlı devlet 
olma yolunda attığı adımlardan 
birini, burada kurduğu ilk medrese 
ile atmıştır. Bu sırada Davud-u 
Kayseri’nin yazdığı Matla’u hususi’l 
Kelim fil-maani Fususi’l Hikem adlı 
eseriyle namı  Orhan Gazi’ye kadar 
ulaşır. Davud-u Kayseri Nihayet-ül 
Beyan fi dirayeti-z zaman adlı eser-
ini de bitirdikten sonra şöhreti An-
adolu sınırlarının dışına taşmaya 
başladı. Bunun üzerine 1336 yılın-
da Orhan Gazi kendisini İznik’e 
çağırdı. Günlük 30 akçe maaşla 
burada kurduğu Osmanlıların ilk 
medresesi, Orhaniye Medresesi’ne 
Baş müderris tayin edildi. 15 yıl 
süreyle çalıştığı bu medresesinin 
sistemini kurdu. Böylece Osman-
lılarda medrese eğitiminin temeli 
fiziki olarak Orhan Gazi, ilmi olar-
ak da Davud-u Kayseri tarafından 
atılmış oldu. İlmin dinden ayrı ol-
madığını her fırsatta ortaya koyan 
Davud-u Kayseri, âlemi; görünür 
ve görünmez, maddi ve ruhi, her 
türlü varlıkların toplamı olarak 
tarif etmiştir. 
Âlemdeki bütün varlıklar, Allahü 
tealanın isimlerinin ve sıfatlarının 
tecellisi, akisleridir. Tabiattaki her 

şey atomlardan ve moleküllerden 
meydana gelmiştir. Ona göre, ta-
biat kendi özünde enerjiden başka 
bir şey değildir. İlk enerji olan ve 
Kur’an-ı kerimin Fussilet suresi 11. 
ayetinde bildirilen “Duhan” birçok 
şekiller aldı ve varlıkların şeklini 
belirleyen su, hava, ateş ve toprak 
gibi ilk dört unsura dönmüştür. 
Varlıkların atomlardan ve mole-
küllerden teşekkül ettiğini, onların 
farklılıklarının atomların sayı ve di-
ziliş farklarından kaynaklandığını 
söyleyen Davud-u Kayseri kendin-
den önceki Yunanlı atomculardan 
farklı olarak, ilk defa atomların en-
erji yüklü olduğunu söylemektedir. 
Suyu, beyaz atom ve hayat sırrı olar-
ak nitelemiş, belki de ondaki statik 
ve dinamik enerjinin önemini ilk 
defa anlatmak istemiştir. Allah kab-
rini nur mekânını ali eylesin. 
Bin Vezir Pir Rey Pir-i Mehmet 
Paşa
Tanımayız çoğumuz, tarihe özel 
bir ilgimiz yoksa eğer. Ne okul 
kitaplarında geçer adı ne gazete 
köşelerinde. Davud-u Kayseri’nin 
torunudur O. Vazife sırası gelince 
kimse görmez onu. Ve bir gün bir 
savaş dergâhında parıldayarak 
çıkar tarih sahnesine.
Yıl 1514. Yavuz Sultan Selim daha 
şehzadeliği sırasında, fark ettiği bir 
tehlikenin icabına bakmak amacıy-
la yola çıkmıştır. Osmanlı ordusu 
İran’a doğru ilerlemekte... Ancak 
karşılarına çıkan bir ordu yok... 
Sultan Selim Han, Safevî hüküm-
darı Şâh İsmail’e bir mektup gön-
derdi. Özetle şöyle diyordu: “Er-
zincan dağ ve tepelerine gelmeme 
rağmen, sende hâlâ hiçbir hareket 
yok... Ölümden korkanların kılıç 
kuşanması ve ata binmesi müna-
sip değildir... Eğer sende bir parça 
gayret varsa karşıma çık!” Yol uzun 
düşman kaypaktır. Yerinde durmaz 
o köşe senin bu köşe benim kaçar 
durur. Yeniçeriler yorgun sinirli, 
içlerinde haddi aşıp sultan çadırını 
kurşunlayanlar mevcut. Rahatlarına 

düşkün olan bazı vezirler de, ask-
eri bahane ederek, padişahın çok 
sevdiği Karaman Valisi Hemdem 
Paşa’dan, padişahı geri dönmeye 
ikna etmesini rica ettiler. Sultan 
sever sayar Hemdem’i lakin geri 
dönmek demek Anadolu’yu şii 
kasırgasında kaybetmek demek-
tir. Maalesef rica sözleri Hemdem 
paşanın son sözleri olmuştur. An-
adolu’yu Hemdem’e tercih eder.  
Divanda istişare sonucu çıkan 
karardan dönülmesini teklif etm-
esi onun idamına sebep olur. Çok 
sevdiği nedimini öldürme sebebi-
ni soranlara şu cevabı verir Ayet-i 
kerimeye muhalefet ettiği için.
(Feth-29, Âl-i İmrân-159)” Biz bu 
cihâda çıkarken, vezirler, âlimler 
ve komutanlarımızla müşavere 
ettik. Karar verdik. Allahü teâlâya 
tevekkül ederek yürüdük... Hem-
dem’in yerinde oğlum Süleyman 
bile olsa idi, onun da boynunu 
vurmaktan kıl kadar çekinmez-
dim...”  Nihayetinde yola devam 
edilir ve bu kovalamaca Çaldıran 
Ovasında son bulur. Yeniçeril-
er yorgun, bir umut dinlenme 
arzusunda. Kurulur divan-ı harp 
ve sorulur vüzeradan ne yapılsa 
gerektir. Her kafadan bir ses çıksa 
da ekserisi ordunun dinlendiril-
mesi yönündedir çıkan kararın. 
Aksi görüşte bir zat vezir değildir 
lakin. ‘’af buyurun hünkarım lak-
in ben paşaların fikrinde değil-
im’’ diyerek girer söze. Anlatır 
ordunun durumunu ve koyar son 
noktayı şu sözlerle; ‘’ Şah İsmail’in 
casusları içimizde dolanır, ne ka-
dar zaman kaybedersek o kadar 
adamımız kandırılır, hem Şah’da 
dinleneceğimizi düşünür. Aniden 
saldırırsak Safevi ordusu şaşırır 
bizde o şaşkınlıktan istifade 
ederek onları bozarız.’’ der. 
İki ters lafa kelle düşüren Sultan, 
bu sözlere kulak vermiş ve ‘’ye-
gane rey sahibi zat budur! Yazık ki 
vezir olamamış.’’ Sözleriyle, onun 
ne kadar haklı olduğunu ortaya 



koymuştur.
 Selim Han değerini ölçüp biçtiği 
Piri Mehmed’i Çaldıran zafer-
inden sonra paşalıkla üçüncü 
vezirliğe getirdi, Mısır seferine 
giderken de İstanbul’un muha¬fa-
zasına memur etti. Mercidâbık ve 
Ridâniye muharebelerini kazanıp 
“Hâdi-mü’l-Haremeyn” unvanıy-
la geri döner¬ken, Piri Mehmed 
Paşa’yı İstanbul’dan davet etti. 
Şam’da orduya katılan Paşa, bu-
rada veziriazamlık görevine tayin 
olundu. Selim Han, devlet ve mil-
let işlerinde ihmale kesinlikle göz 
yummaz, sebep olanları suçun 
durumuna göre derhal ce¬zaland-
ırırdı.
Onun bu huyunu bilen Piri Me-
hmed Paşa, bir gün, “Padişahım 
eninde so¬nunda beni azledecek 
veya cezalandı¬racaksınız. Hemen 
bir gün evvel halâs etseniz mü-
nasiptir” deyince, bir hayli gülen 
Selim Han, şu sözlerle kadirşi-
nas¬lığını ifade edecektir: “Benim 
dahi muradım budur. Lâ¬kin yer-
ini tutar bir adam bulamıyo¬rum. 
Yoksa seni muradına eriştirmek 
kolaydır.”
Yavuz Sultan Selim, çeşitli mese-
le¬lerde bu olgun ve akıllı veziri ile 
istişa¬rede bulunur, onun bilgi ve 
görüşlerin¬den istifade ederdi. Bir 
gün sohbette, kendisine şu soruyu 
sordu: “Piri Lalam! Allahü teâlâ’nın 
em¬ri, Resûl-i ekrem efendimizin 
mucizesiyle Mısır’ı fetheyledik. 
Hâdimü’l-Haremeyn (Mekke ve 
Medine’nin hiz¬metçisi) olmakla 
şereflendik. Her git¬tiğimiz yerde 
fetihler müyesser oldu. Emrimize 
muhalefet edecek kimse kalmadı. 
Bu halde devletimizin zevali ihti-
mali var mıdır?..”
Piri Mehmed Paşa’nın sanki 
çağlar ötesini görüyormuşçasına 
verdiği cevap şöyleydi: “Dede-
lerinizin koydukları kanun ve 
kaideler yürürlükte kalıp tatbiki 
devam ettikçe, bu devletin zeva-
li, yı¬kılması mümkün değildir. 

Ama evlât¬larınızın hilâfetleri 
zamanında, akılsız veziriazamlar 
tayin edilir, rüşvet ka¬pıları açılır, 
rütbe ve makamlar ehli olmayan-
lara verilir, devlet işlerinde kadın-
ların hükmü yürürse, o zaman bu 
devlette karışıklık ve düzensizlik 
hüküm sürer.” Bunun üzerine bir 
müddet düşünce¬ye dalan Yavuz 
Sultan Selim, “Al¬lah’ım bizi koru” 
duasını yapacak ve Piri Paşa’ya ih-
sanlarda bulunacaktı.
  Kanunî Sultan Süleyman’ın 
ilk yıl¬larında da veziriazamlık 
mevkiini muha¬faza eden Piri Me-
hmed Paşa, Belgrat ve Rodos’un 
fetihlerinde ısrar edip, Os¬manlı 
topraklarına katılmasını sağladı. 
Arza girdiği zamanlar, Kanunî 
Sultan Süleyman, bu tecrübeli ve 
ağırbaşlı ihti¬yar vezirin önünde 
hicap duyar, kendisi¬ne çok ilti-
fatta bulunur ve saygı gösterir¬-
di. 1523 yılında, 200.000 akçalık 
vezaret hasları verilerek emekli 
edildi. Allah kabrini nur mekânını 
ali eylesin. 
Bin Gönül Bir Sultan Veli-i Tur-
hasan
Hoca Ahmet Yesevi Hz.leri 
tarafından yetiştirilmiş ve tahsilini 
Horasan`da tamamladıktan sonra 
13.yy.da 70.000 Dervişi ile Anado-
lu’ ya gelerek Selçuklu Hükümdarı 
Alaeddin Keykubat döneminde 
irşat vazifelerini yerine getirmiş ve 
bu dönemde yaşamıştır. Bazı tar-
ihçilere göre Hasan Dağı’na adını 
veren Hasan Dede de Turasan 
hazretleridir. Şeyh Turesan Velî 
devrinde Kayseri’de Seyyid Bur-
haneddin Hazretleri ve Ahi Evran 
dergâhları da faaliyette idiler birer 
volkanik dağ misali.  
Anadolu Selçuklu Sultanı Alaad-
din Keykubat’ın eşi Mahperi 
Hunat Hatun tarafından İncesu 
taraflarında bir arazi bağışlanır 
kendisine ve müritlerine. O zam-
anki imkânlarla buraya gerekli 
malzemeyi taşıyıp kervansaray 
gibi bir binayı yaptırmak gerçek-

ten büyük bir kadirşinaslık olup, 
Hatunun Allah yolundaki ceht 
vasfını ortaya koymaktadır. Tur-
hasan Tekkesi, güvenlik gerekçesi-
yle sadece bilenlerin uğrak yeri 
olabilecek bir mekân. Normal 
güzergâhtan yaya veya at sırtında 
bu yolu kullananların göremeye-
ceği bir göbekte inşa edilmiş. Kış 
ve hastalık gibi zor şartlarda, yol-
cuların 3 güne kadar konaklayabi-
leceği bir mekân olma işlevi gören 
bu tekke, yolcular için sığınak 
ve barınaktır aynı zamanda. Bu 
mekânın geçici konaklama, ter-
biye ve eğitim dışında bir başka 
özelliği de ribat, karakol, istihbarat 
ve gözetleme işlevini yerine get-
irmesiydi. Askeri bir müfreze bu-
lunmuyordu elbette ama devletin 
güvenliğini sarsacak bir istihbarat 
en kısa süre içinde yetkililere ul-
aştırılıyordu. Tüm bu özellikler 
ileride gerçekleşecek bir direnişin 
hazırlığıydı belki de. 
Anadolu’yu kasıp kavuran, yüz 
binlerin vahşice öldürülmesine 
sebep olan Moğol tsunamisin-
den Kayseri’de  nasibini almış ve 
nerdeyse tüm kale halkı katle-
dilmiştir. Hunat Hatun’un peşine 
düşen Moğollar Kayseri’yi karış 
karış aramışlar ve hiçbir ihtima-
li göz ardı etmemişlerdir. Bu ar-
amalar sonucundadır bilinmez 
Turhasan dergâhının yerini de 
bulmuşlardır. Eman isteyip diren-
meyenlere karşı hoşgörülü olduğu 
bilinen Moğolların burada da kat-
liam yapmaları büyük bir direnişle 
karşılaştıklarının göstergesi olmuş-
tur. 
Turesan-ı Veli’nin bu ‘tekke direnişi’ 
sırasında şehid edilip edilmediği 
konusunda herhangi bir bilgi söz 
konusu değil ama haçlı savaşları 
ile batıda, putperest Moğol akın-
larıyla doğuda harap olan Anadolu 
Türklüğünü İslam şuuru ile ayağa 
kaldırmanın çabası içersinde olan 
büyük lider hayatını bu uğurda 
seve seve harcamıştır. Allah kab-



rini nur mekânını ali eylesin.
İki Sultan Bir Çavuş: Mustafa Mu-
hammed ‘’İncili Çavuş’’
Travşan’lı olduğu bilinse de 
yaşadığı dönemle alakalı net bilgil-
er yoktur hakkında. Adını bile net 
olarak söylemek mümkün değilken 
herkes bilir tanır namını. Düzenle-
nen bir ok yarışmasında gösterdiği 
maharetten dolayı çavuşluk rütbe-
si verildiği söylenir, bu talimlerde 
kavuğuna ve bıyıklarına taktığı 
incilerden dolayı da İncili Çavuş 
olarak tanınır. 
Onu incili çavuş yapan olaylar 
yukarda değindiğimiz gibi olsa 
da şöhreti ok atıcılığından ya da 
çavuşluğundan gelmez. İncili 
Çavuş’un iyi bir öğrenim gördüğü, 
Arapça ve farsça bildiği, zeki, hazır 
cevap bir siyaset ve devlet adamı 
olduğu kaynaklarda belirtilmek-
tedir. Tarihçi Naima arafından 
aktarılan tarihi kayıtlarda İncili 
Çavuş’un IV. Murad devrinde İran’ 
a elçi olarak gönderildiği, Bağ-
dat’ın işgali dolayısıyla gerginleşen 
Türk-İran ilişkilerini yumuşatmak 
amacıyla Şah Abbas ile müzakere-
ci olarak karşı karşıya geldiğini ve 
müzakereler esnasında zekâsı ve 
açıkgözlülüğüyle şahı ikna ederek 
Osmanlılar lehine barış yapıl-
masını sağladığını kaydetmiştir. 
Yine onun ile ilgili göze çarpan 
bazı rivayetler de şöyledir:
Fransa’ya elçi olarak gönderilen 
İncili Çavuş yamalı elbiselerle 
kralla görüşmeye gitmiş ve kral 
“bana senden başka gönderecek 
insan bulamadılar mı?” demiştir. 
İncili Çavuş ise Osmanlılar adamı-
na göre adam gönderirler, beni de 
sana göndermelerin hikmeti bu 
olsa demiştir. 
Bir rivayete göre; İncili Çavuş, “m”li 
tekrarları çok severmiş. Kullandığı 
kelimelerin pek çoğunu; başlarına 
“m” ilavesi yaparak tekrar edermiş.
Günün birinde, devrin Padişahı 
(muhtemelen Birinci Ahmet) ; bu 
usul ve üslubun hikmetini anla-

maya çalışmış. “Yahu İncili, bık-
tım senin bu m’li tekrarlarından. 
Ev’i anladık da mev neyin nesi; el-
bise tamam da melbise ne demek; 
padişah belli amma madişah kim 
oluyor?” diye çıkışmış.
İncili Çavuş, kendisinden 
bekleneni yapmış; Padişah’ı sor-
duğuna, soracağına pişman eden 
bir cevap vermiş. “Hünkârım, ev, 
sizin saray-ı şahanenizdir; mev, 
bizim fakirhanemiz. Elbise, siz-
in sırmalı urbalarınızdır; melbise, 
bizim pırtılarımız. Padişah, rah-
metli babanız olurdu; madişah ise, 
tabi ki sizsiniz” demiş.
İncili Çavuş’un hatırasını yaşatmak 
amacıyla, Kayseri’nin Tomarza 
ilçesinin İncili Köyü’nde 1993 
yılından beri her yıl hemşerileri 
tarafından kültür sanat festivali 
düzenlenmektedir. Tomarzalılar, 
İncili Çavuş’a duydukları sevgi ned-
eniyle doğduğu köy olan Travşın’ın 
adını İncili olarak değiştirmişler-
dir. Bu şenliğin bir amacı da İncili 
Çavuş’u tüm dünyaya tanıtmaktır.



ROUSSEAU VE 
EĞİTİM 
Rehber Öğretmen / Psikolojik Danışman
Medine BORSA

Bitkiler tarımla, insanlar eğitimle 
yetiştirilir. İnsan büyük ve güçlü 
doğsaydı, boyunun ve gücünün, 
bunları kullanmayı öğreninceye 
kadar ona bir yararı olmazdı. Bun-
lar başkalarının ona yardım etmeyi 
düşünmesini engelleyerek, onun 
için zararlı olurlardı ve o, kendi 
kendine bırakılmış olarak, gerek-
sinimlerini öğrenmeden sefaletten 
ölürdü. Çocukluk durumundan 
yakınılıyor; ama eğer insan çocuk 
olarak yaşama başlamasaydı, insan 
ırkı yok olurdu. (Rousseau, 2014: 
6)

Siyaset teorisinde ve eğitim felse-
fesinde ortaya attığı görüşler-
le birçok felsefeci ve düşünüre 
esin kaynağı olan Rousseau’nun 
eğitim ile ilgili düşüncelerini 
anlattığı Emile adlı eseri, hem 
yaşadığı dönemde hem de 21. 
yüzyılda en çok konuşulan eserl-
erden olagelmiştir. Peki, fikirleri 
ile Fransız Devrimi’ni etkileyen 
büyük düşünür Rousseau’yu eğit-
im konusunda yazmaya iten şey 
neydi? Rousseau bence bu soruya 
Emile’nin ilk sayfalarında gayet 
açık bir cevap vermiştir:
Nesneleri yaratanın ellerinden çı-
kan her şey iyidir; insanların eller-
inde her şey soysuzlaşır. (Rous-
seau, 2014:5)
Yani Rousseau diyor ki biz insan-
lar, insanın doğasına o kadar ters 
bir eğitim veriyoruz ki yaratıcının 
mükemmel olarak yarattığı insanı 
bozuyoruz. Peki, insanın doğası-
na zarar vermeden, onu soysu-
zlaştırmadan onu nasıl eğitebiliriz? 
İşte Rousseau 758 sayfalık Emile 
isimli kitabında bu eğitimin nasıl 
olması gerektiğinden bahseder. 
Beş bölümden oluşan bu kitapta 
ilk çocukluk yıllarından itibaren 
yetişkinliğe dek Emile’in hayatının 
evrelerini, gelişme özelliklerini ve 
her evrede nasıl iyi bir eğitim ver-
ilebileceğine dair öneriler aktarılır 
okuyucuya. 

Rousseau çocukluk döneminden 
bahsederken çocukluğu tanımam-
akla suçlar 18. yüzyılda yaşayan 
eğitimcileri ve ebeveynleri. Bu 
yüzden eğitimcilere ve ebeveynlere 
öğüt olarak şu cümleyi kullanır.
….Öğrencilerinizi daha iyi in-
celemekle başlayın işe, çünkü on-
ları hiç tanımadığınız gayet kesin. 
(Rousseau, 2014:2)
Burada tanımaktan bahsederken 
Rousseau muhtemelen çocuğun 
doğasını tanımayı kastetmiştir. İn-
san doğası ya da daha geniş olarak 
ele alınırsa doğa Rousseau’un en 
çok üzerinde durduğu kavram-
lardan birisidir. Hatta doğayı in-
sanı eğiten üç öğretmenden birisi 
olarak görür. Diğer iki öğretmen 
ise insanlar ve şeyler (nesneler)dir. 
Bireyin nesnelerden öğrendikler-
inin insanlardan öğrendiklerine 
ters düşmemesi ve bunların da 
doğasıyla uyumlu olması gerekir. 
Aksi halde birey doğasından kopar 
ve yaratılıştan getirdiği güzel-
liklerden uzaklaşır.  Bireyin doğaya 
ve doğasına uygun olarak eğitim al-
ması ise çevresinde çok fazla insan 
olmamasına bağlıdır. Peki bu nasıl 
sağlanacaktır? Tabiî ki de kentlerin 
insan doğasını bozan ortamından 
uzaklaşarak. Bu düşünce günümüz 
şartlarında bir eğitim ütopyası gibi 
görünse de imkansız değildir. Eğit-
imciler artık okulöncesi ve ilkokul 
döneminde çocukların kendilerini 
daha iyi ifade etmelerini sağlam-
ak ve doğalarından kopmalarını 
engellemek amacıyla farklı okul 
projeleri üzerinde çalışmaktadır. 

Peki ilkokul çağındaki çocuk-
ları için nasıl bir eğitim öneriyor 
Rousseau? Ona göre bu dönemde 
dikkat edilmesi gereken en önem-
li nokta çocuğun ihtiyaçlarıdır. 
Çocuğa ihtiyacı olmayan herhangi 
bir şeyi öğretmek onun doğasına 
zarar verecektir. Mesela çocuk za-
ten doğuştan iyi olduğu için ona 
bu dönemde erdemleri öğretm-



eye karşı çıkar Rousseau. Bu kon-
uda çocuk için yapılabilecek en 
önemli şey onun kötülüklerden ve 
doğasındaki iyiliği bozacak ortam-
dan uzak tutmaktır. Bu konuda 
ebeveynler ve öğretmenler çocuğun 
sadece iyiliği görmesini sağlayacak 
ortamı oluşturmaktan sorumludur. 

İlk gençlik döneminde ise yetişkin-
ler çocuk için rehber görevi gör-
meli; çocuğun öğretmeni ise kendi 
deneyim ve gözlemleri olmalıdır. 
Bu sayede çocuğun mutluluğuna 
katkı sağlayacak olan bilgileri ve 
bilimleri öğrenmesi sağlanacaktır. 
Deney ve gözleme dayalı öğrenme 
Rousseau tarafından sadece bu 
dönemde değil ergenlik döne-
minde de önemli kabul edilmiştir. 
Rousseau’nun özellikle de deney, 
gözlem ve uygulamaya ilişkin 
görüşleri daha sonraki dönemlerde 
Tolstoy ve John Dewey tarafından 
açılan okullarda da uygulanacak-
tır. Günümüzde de eğitimcilerin 
çoğunluğu bu fikirlerin önemli 
olduğu konusunda hemfikirdir. Bu 
yüzden öğrencilerin öğrenme or-
tamlarını buna göre dizayn eden 
ve öğrencilerin yaparak yaşayarak 
öğrenmesine imkan sağlayan okul-
ların sayısı gün geçtikçe artmak-
tadır.  

Buluğ çağı… İnsan hayatında-
ki en karmaşık ve en fırtınalı dö-
nem; çünkü birey artık çocuk-
lukla yetişkinlik arasındaki 
dönemdedir. Rousseau’da bu 
dönemi oldukça önemli kabul et-
mekle beraber çocuğun yetişkin-
liğe geçişinin mümkün olduğunca 
geciktirilmesini tavsiye eder. Bunu 
gerçekleştirmenin yolu ise çocuğun 
cinsiyetlere ilişkin merakının 
oluşmasını engellemektir. Fakat bi-
rey er ya da geç ergenliğin getird-
iği fizyolojik, psikolojik ve sosyal 
değişimleri yaşayacaktır. Burada 
onu yetiştiren kişiye düşen görev 
ise onunla dürüst bir şekilde konuş-

mak ve onun merakını gidermektir. 
Çünkü merakı giderilmeyen ergen 
bu merakı gidermenin bir yolunu 
mutlaka bulacak ve belki de çok 
yanlış şeyler öğrenecektir. 

Rousseau’nun genç adam - hayata 
giriş olarak adlandırdığı döneme 
günümüzde ilk yetişkinlik denili-
yor. Bu dönemde bireyler aileler-
inden ayrılarak bağımsız bir hayat 
kurar ve bu hayatta kendilerinin 
yanında yer alacak eşleri bulma-
ya çalışır. Hayata birlikte devam 
etmeye karar veren bireyler artık 
birbirleri için birer rehberdirler. 
Bu noktada hayatlarına çizecekleri 
yolu kendileri seçeceklerdir. Rous-
seau’nun eğitimcisi olduğu haya-
li çocuğun evlenmesiyle birlikte 
Rousseau, onun eğitimi için yapa-
bileceği bir şey kalmadığı söyler.

Sevgili Emile, bir insanın ömrü bo-
yunca öğüde ve rehbere gereksinimi 
vardır. Size karşı bu görevimi şimdi-
ye kadar yerine getirmek için elim-
den geleni yaptım. Bu uzun işim 
burada sona eriyor ve başkasının 
işi başlıyor. Bana vermiş olduğunuz 
yetkiyi bırakıyorum, bundan böyle 
eğiticiniz ve rehberiniz Sophie’dir 
(Rousseau, 2009: 571)    

Rousseau’nun eğitim konusun-
daki düşünceleri üzerine ne ka-
dar çok yazı yazılırsa yazılsın hep 
değinilmemiş bir nokta kalacaktır. 
Bu yüzden onu anlamak ve eğit-
im konusunda farklı bir bakış açısı 
görmek için yapılacak en iyi şey 
Emile - Bir Çocuk Büyüyor isimli 
okumaktır.

Medine BORSA
Rehber Öğretmen / Psikolojik 
Danışman
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SOSYOLOJİK 
BAĞLAMDA 
TÜRKLEŞMEK, 
İSLÂMLAŞMAK, 
MUASIRLAŞ-
MAK
Emre GÜLKAN

Cumhuriyetin ve Türkçülüğün 
fikir babası, Ziya Gökalp pozitiv-
izme dayanarak Osmanlı Devle-
tine ve onun devamı olan Türkiye 
Cumhuriyeti’nde yeni bir ‘ideoloji’ 
yaratma konusunda bayraktar ol-
muş, milliyet fikrini sistematik bir 
şekilde neşrederek “Türkçülüğün 
Esaslarını” kurmuş buna binaen 
Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasır-
laşmak kitabıyla da ‘Türk Düşünce’ 
tarihinde yeni bir dönem başlat-
mıştır.
 Kitabın sosyolojik açıdan 
incelenmesine geçmeden önce 
şahsı ve onun aslî düşüncesini daha 
rahat anlamak için sosyolojik fikirl-
erinden bahsetmek elzem olur. 
Gökalp, toplumun ihtiyaçlarını 
inceleyen ve değişen şartlarda 
yeni çareler arayan sosyologdur 
(Erişirgil, s.5 ). Şahsın fikirleri 
okunduğunda onun reformist 
önerilerinin olduğunu bizzat an-
layabiliriz. Gökalp sosyolojisinin 
temelini teşkil eden sosyo-kültürel 
değişme anlayışı, eğitim, hukuk, 
din, siyaset ve ekonomi kurum-
larının sosyal yapı ile olan karşılıklı 
etkileşim sürecine işaret eden di-
namik bir özellik (Celkan, s. 144) 
taşıdığını görebiliriz. Şahsın bu 
kitabında, düşünce sisteminde ne 
var ne yoksa okuyucularına tebliğ 
etmiş, ulus – devletin       - yukarıda 
belirttiğimiz konularla - nasıl ol-
ması gerektiği yönünde fikirlerini 
kaleme almıştır. Sosyolojik açıdan 
incelenen bu kitap, sosyolojinin bir 
çok dalından yaralanılarak yazılsa 
da inceleme daha çok bir kalıba 
sokulmadan herhangi bir ideolo-
jiye bağlanılmadan yazılmış daha 
çok üstat Gökalp gibi devletin ve 
halkın çıkarı doğrultusunda in-
celenmiştir. 
Ziya Gökalp’ın Düşünce Sistemi
 Cumhuriyetin ve 
Türkçülüğün fikir babası Ziya 
Gökalp’e göre demokrasi, 
Yukarıdan gelen – inmeci Fransız 
değil, yukarı çıkan başka bir tabirle 

‘Anglo – Sakson’ olmalıdır, der. 
Düşünce özgürlüğünün azami se-
viyede korunması yanlısı olan bu 
mümtaz şahsiyet, ulus – devlet 
fikrinin bir seçim değil aksine el-
zem olmalıdır diyerek bu fikrinin 
altını kitabında çizmiştir. Ayrı-
ca milli kültürün alanı olarak da 
evrenselliği ön planda tutmuştur.
 Önceden belirttiğimiz gibi 
şahıs birçok sosyolojik daldan et-
kilenmiş burada da onun ‘Ekonomi 
Sosyolojisi’ bağlamında bir mil-
letin kalkınmasının nasıl olması 
gerektiğini beyân etmiş ve ona göre 
bir millet, Milliyet hissinin hâkim 
olduğu bir memleketi ancak milli-
yet zevkini ruhunda duyanlar idare 
edebilirler (Gökalp, s.13 ) diyerek 
fikrini kaleme almıştır. Sosyolojik 
mütalaasına göre toplumun kalkın-
ması ancak bu sayede gerçekleşe-
bilir.
 Çağdaş bir İslam Türklüğü 
meydana getirmeye çalışan Ziya 
Gökalp, sosyolojik fikrine göre, 
toplumun ancak ilimle ikbale bak-
abileceğini dile getirmiş; Gittikçe, 
dine dayanan beynelmilellik yerine 
ilme dayanan bir beynelmilellik ( 
Gökalp, s.17 ) olması fikrini dile 
bu şekilde getirmiştir. Bunların 
dışında toplumcu fikrî düşünc-
esini Durkheim’dan alan şahıs bir 
cismin uzunluğu, ağırlığı olduğu 
gibi toplumsal vicdanı da Milli-
yetçilik, Ümmetçilik, Çağdaşçılık 
( Gökalp, s.19) gibi bu üç ka-
vram içinde değerlendirmiştir. 
Tüm bu fikrini ‘Dil Sosyolojisi’ 
ile birleştirdiğinde ona göre dil; 
başka dillerdeki tüm kavramları, 
kendi özünde karşıladığı kadar 
zengin ve çağdaşlaşmıştır. Son 
olarak ona göre Dilimizi manâ 
bakımından çağdaşlaştırmak, ter-
imler bakımından İslamlaştır-
mak gerektiği gibi, dil bilgisi, imlâ 
hususlarını da Türkçeleştirmek 
lazımdır ( Gökalp, s.21).
 Buraya kadar şahsın en te-
mel mütalaası olan toplum ve onun 



kalkınması konusundaki müta-
laasını daha iyi kavrayabildiğimiz 
kanısındayız. Bir diğer mevzu olan 
‘kültür sosyolojisi’ konusunda ise 
sosyolog Gökalp’in şahsı görüşünü 
bir kelam ile açıklamaya çalıştığımız 
da o, biz Türkler kuralcı, fakat ge-
leneksiz bir milletiz; Türklüğe ve 
İslamlığa ait geleneklerimizin tar-
ihî silsilelerini aramadığımız gibi, 
çağımızı ayırt eden ilerlemelerin 
kaynak ve gelişmesini de incele-
meye lüzûm görmeyiz (Gökalp, 
s.25). Bu cümleden çıkaracağımız 
tek ve temel yargı, bizim yani Türk 
toplumunun odaklandığı konu 
sadece sonuçlardır; biz sadece 
sonuçlara odaklanan bir milletiz. 
Velhasıl-ı kelam çağın fenlerini ve 
felsefesini millî kültüre göre alır ve 
topluma yansıtırsak – Atatürk’ün 
dediği gibi – ancak muasır medeni-
yetler seviyesine ulaşmış oluruz.
 Yalnız şahıs, bunların dışın-
da kültür ile medeniyet kavramları 
arasında bir rekabet olduğunu da 
düşünmeden kendini alı koymuyor; 
bu suretle kültür zümresi içinde bir 
rekabetin peydâ olacağını dile get-
irmiştir. Örneğin, aile bağları, aşırı 
bir şekil alarak millî bağları zayı-
flatır. Bazı kere dinî haysiyet, ulusal 
haysiyeti reddedecek bir şekil alır… 
(Gökalp, s.33) diyerek savunmuş-
tur. Aslında bu emsalsiz kişilik, o 
dönemde var olan belki bu döneme 
değin sirayet eden bir konuyu ele 
almıştır. Şimdi içinde bulunduğu-
muz 21.yy Türkiye’sinde de bu mev-
zuların ayyuka çıktığını söyleyebili-
riz. En başta memur kesimine daha 
önem verilerek ve bu memurların-
da sadece aile fertlerini düşünerek 
ailesinin bekası için bazı şeylere göz 
yumması ‘millî’ fikri zedelemekten 
başka bir şey yapmamaktadır ama 
aslolan ziraat ile uğraşan kimselere 
önem vermektir zira bir devletin 
en önemli yapı taşları aslında on-
larda örülüdür. Diğer konu din de 
şahsın da bizzat, bizlerin de fikri 
olan ‘çağdaş bir Türk Milleti’ olmak 

aslında o kadar da zor değildir zira 
Türk Milleti, İslamiyet ile çağdaşlığı 
beraberinde götürebilecek kapasi-
tedir. Bu devre göre son bir kelam 
edilecek olduğunda, birey hem 
dinine bağlı hem de Atatürkçü, 
onun fikirlerini benimseyebilir ki 
ancak bu sayede ‘fikir kalkınması’ 
olur yani herhangi bir Türk insanı 
yerden hem Kuran-ı Kerim’i hem 
de Atatürk portresini kaldırabil-
ir. Bizler İslâm’ın ve Türklüğün 
bütün yöntemlerine göre kendimizi 
geliştirmeli ve o yönde hareket et-
meliyiz ki daha medeni ve barışçıl 
bir toplum yaratabilelim. Sözümüz 
odur ki; şu an içinde bulunduğu-
muz zaman ve konum itibariyle 
iyiden iyiye ülkümüzü yitirmektey-
iz. Araştırmamız her ne kadar so-
syolojik bağlamda olsa da ‘ülkü’ de 
sosyolojik araştırmaya girer, bu dile 
getirdiklerimize binaen zor zaman-
larda … fertlerini kendi ruhunda 
yutan bir milletin buhranlı duygu-
luluğundan patlayan gerçek ülküler 
geleceğin yaratıcılarıdır (Gökalp, 
s.49). Bu zamanın ‘Sosyolojik 
Psikolojisi ’ne baktığımızda yıkılan 
yahut unutturulmaya çalışılan bazı 
değerli şeyleri ancak bu şekilde 
tekrar bir araya getirebiliriz.
 Milli devlet teşekküller-
inde kültürel kimliğin ifadesi ve 
onun kurucusu olarak işlev gören 
birçok sosyolojik meseleler üzer-
ine değerli eserler vermiş olan Ziya 
Gökalp’in sosyolojik düşüncesinin 
kendine has tarafı, aynı zamanda 
bir eserinin de adı olan ve ken-
disinin Türkleşmek İslamlaşmak 
Muasırlaşmak şeklinde ifade ettiği 
sosyolojik kitabıdır. Hem yazımızın 
hem de bu değerli kitabın anlatmak 
istediği yegâne şey aslında şudur;
Devlet ve vatan kurumları millî 
ülküye dayanırsa hayatları ebedîdir. 
Fertlere dayandıkları takdirde 
yıkılmaya mahkûmdur (Gökalp, 
s.69). Tüm bunların dışında birçok 
dalda ve en çok sosyolojik bağlam-
da yazılarını neşreden özgün şah-

siyet Gökalp, İslâmiyet’in ve 
Türkçülüğün bir arada olup ken-
di sınırlarını aşmayacak şekilde 
toplumun bünyesinde o toplumun 
kalkınması yönünde var olabi-
leceğini dile getirmeye çalışmıştır. 
Bizlerde Gökalp ile müşterek fikir 
paralelliğinde, tüm bu söz konusu 
fikirleri ‘Sosyolojik’ bağlamda in-
celemeye çalıştık.

 Tüm bu söylediğimiz şey-
lerin millî bilinci uyandırmak için 
olduğu unutulmamalıdır. Çünkü 
bütün ilerlemelerin kaynağı millî 
bilinç olduğu gibi, millî bağımsı-
zlığın çıkış ve dayanak noktası da 
yalnız odur (Gökalp, s.112).  Bu 
bağlamda bir ümmetin ve mille-
tin mensubu olan mümtaz şah-
siyet, bu denli derleyici, toplayıcı 
ve kapsayıcı özgün fikirleri ile 
karanlıkta kaybolmuş bir millî 
şuurun uyanmasına, diğer ‘Türk 
Milliyetçi’ ya da sosyolog edebî 
şahıslarla ön ayak olmuşlardır. 
Onların bu timsali az rastlanır 
fikirlerine sahip çıkmak da bizler-
in yegâne borcu sayılmaktadır. 
Zira onlar ulus devlet düşünürü 
olarak günümüzde de birçok 
politik ve entelektüel tartışmanın 
odağında ‘bayraktar’ olarak yer 
almaktadır.
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5 MİZAH YÖN-
TEMİYLE 
EĞLENCELİ
İNGİLİZCE
Ayşenur ADIGÜZEL

“Mizah ve kahkaha her yerdedir. 
Dünyaya nasıl bakacağımızı bil-
irsek her şey komik olabilir. Şakal-
arla İngilizce öğrenerek çalışma-
larınıza biraz kahkaha ekleyin. 
Sonunda fark edeceksiniz ki sö-
zlü İngilizce ile pratik yapacak ve 
kültür hakkında da biraz bilgi ed-
ineceksiniz.”

Ayşenur ADIGÜZEL

 “Tavuk neden yoldan geçti?  
-İngilizceyi akıcı konuşmak için.” 
(“Why did the chicken cross the 
road? -To speak English fluently.”) 
İngilizcede bulunan bu şakanın 
aslı böyle değil. Ama gerçek yanıtı 
“Diğer tarafa geçmek için.”dir. 
(“To get to other side.”) Bu şaka 
İngilizcede bulunan en iyi şakal-
ardan biridir. Bu şaka çok komik 
olmamasının yanı sıra sizi yüksek 
sesle güldürmeyebilir de. Ama 
anlarsanız, yerli gibi konuşma-
ya yakınsınız demektir. Şakaları 
anlamak, kelimeleri anlamaktan 
daha fazlasını ifade eder. Hatta, 
kültürü edindiğiniz anlamına 
gelir. Herkes iyi bir şakayı sever. 
Yine de farklı mizah türleri vardır 
ve her şaka sizi güldürmez. Farklı 
zevkler, kültürler ve popüler 
kültür referansları mizahın an-
laşılmasını zorlaştırabilir.
 Aşağıda sizi güldürebilecek 
birkaç tür İngiliz mizahını görebil-
irsiniz.
 Durum Komedileri / 
Sitcoms: Muhtemelen daha önce 
bir durum komedisi izlemişsin-
izdir. “Sitcom” kelimesi aslında iki 
kelimenin birleşimidir: situation 
comedy - durum komedisi. Her 
komik bir şey söylendiğinde veya 
yapıldığında bir sitcom’u kah-
kaha sesinden tanıyabilirsiniz. 
Bunlar, karakterleri paylaşılan bir 
ortamda (bir ev, bir ofis) gösterir 
ve karşılaştıkları günlük durum-
lara mizah katar. Bilebileceğiniz 
popüler sitcom örnekleri arasında 
“Friends”, “How I Met Your Moth-

er” ve “That 70s Show” sayılabilir. 
Ek olarak, pek çok farklı türde 
mizah içeren pek çok sitcom 
vardır, bu nedenle keyif alabi-
leceğiniz ve anlayabileceğiniz bir 
tür mizah bulmak kolaydır. Du-
rum komedisi izlemek, İngilizceyi 
mizah yoluyla öğrenmenin harika 
bir yoludur çünkü bunlar genel-
likle gerçek, günlük durumları ve 
konuşmaları gösterir. Bu ortak 
yaşam anlarına mizah katarlar 
ve bazen onları farklı bir açıdan 
görmemize yardımcı olurlar. Çoğu 
sitcom’un en altında, karakterler 
arasındaki etkileşim ve kişilikler-
inin dünyayla nasıl başa çıktığı 
vardır. Sitcom’lar ayrıca kahka-
halar sayesinde şakaların nerede 
olduğuna dair ipuçları da verir. 
Kahkaha duyuyorsanız ancak ned-
en olduğundan emin değilseniz, 
komik bir şeyi kaçırmış olabilir-
siniz! Sitcom’lardaki karakterler 
de genellikle hızlı konuşurlar, bu 
yüzden devam etmekte sorun 
yaşıyorsanız, onları birkaç kez zor 
bir bölümü izleyebileceğiniz veya 
altyazıları açabileceğiniz çevrim-
içi bir yayın hizmetinde izlemeye 
çalışın.
 Stand-up Komedisi: 
Bir komedyen, bir izleyicinin 
önünde ayağa kalkar (veya bazen 
oturur) ve şakalar söyler. Genel-
likle bu şakalar bir arkadaşınıza 
söyleyeceğiniz türden şakalardır. 
Stand-up komedyenleri ilişkil-
er ve günlük şeyler hakkında 
yorum yapar. Stand-up komedisi 
ve durum komedisi birbirine çok 
benzer iki yapıdır: Her ikisinin de 
seyirci önünde onları güldürmek 
için performans sergileyen oyun-
cuları var.  Çoğu zaman, stand-up 
komedisi durum komedilerinden 
daha kasıtlı (daha yavaş ve daha 
düşünceli). Komedyenler kelime-
lerini dikkatlice seçerler ve çok fa-
zla bilgi içeren şakalarına öncülük 
ederler, hızı kullanarak (ne kadar 
hızlı veya yavaş konuşurlar) ve 
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hatta materyallerini daha eğlence-
li hale getirmek için duraklarlar. 
Birçok stand-up komedyeni, ortak 
olan şeyleri alıp onlara farklı bir 
şekilde bakar, bu da onu daha da 
komik hale getirir. Bunlar mu-
htemelen günlük yaşamınızda 
başınıza gelen şeyler veya fark et-
tiğiniz küçük şeylerdir. Hatta kendi 
stand-up komedinizi bile yazabil-
irsiniz! Her gün yaptığınız bir şeyi, 
son zamanlarda yaşadığınız bir 
deneyimi veya çok önemsediğiniz 
bir şeyi düşünün. Alışveriş, tem-
izlik, çocuk sahibi olma, yeni bir 
telefon satın alma, kediler olabilir 
— diğer insanların da paylaştığı 
ve anladığı bir şey olduğu sürece 
her şey işe yarayacaktır. İyi bir 
stand-up şakasında, seyirciye 
neyin geleceğine dair bir ipucu 
verdiğinizde birkaç cümle “kurgu” 
var olur. Daha sonra son cümle, 
şakanın komik kısmı olan, insan-
ları güldüren kısmı olan “yumruk 
cümlesini” verir. Konunuza farklı 
bir açıdan bakmaya çalışın veya 
konu hakkında güçlü bir tepki alın.
 Anekdotlar: Stand-up 
komedyenler bazen anekdotlara, 
başlarına gelen şeylerin kişisel 
hikayelerine veya tanıdıkları birine 
güvenirler. Hepimizin başımıza 
gelen şeyler hakkında komik 
hikayeleri var. Şimdiye kadar bu 
olayları anlatmakta başarılı olmuş 
olabilirsiniz –ki aslında bunlar 
insanları güldürdükleri için pay-
laşmayı sevdiğiniz hikayelerdir. 
Gerçekleştiklerinde komik olmaya-
bilirler, ancak bir süre sonra geriye 
dönüp bakmak onu eğlenceli hale 
getirir. Anekdotlar, dinleyiciyi 
hikayeye dahil etmeye yardımcı 
olmak için genellikle şimdiki za-
manda anlatılır. YouTube’da “Jim-
my Fallon Başrollü The Tonight 
Show” ve “The Late Show with 
Stephen Colbert” gibi birçok gece 
şovunun bölümlerini bulabilirsin-
iz. Kendinize ait komik bir anekdot 
düşünün. İngilizce söyleyebilir 

misiniz? Bilmediğin kelimelere 
bak, böylece olayı kendi anadilin-
izde anlattığın şekilde anlatabil-
irsiniz. İşte bu da bir buluşmada 
paylaşacak harika bir hikayeniz var 
olduğu anlamına gelir.
 Kelime oyunları: Kelime 
oyunları, kelimelerin farklı anlam-
ları ve sesleriyle oynanan şakal-
ardır. Örneğin, bir şaka komiktir, 
ancak kelime oyunu olan bir şaka 
“kinayeli” olabilir. Çoğu zaman 
kelime oyunlarına “sızlananlar” 
denir, çünkü sizi güldürmek yerine 
şakanın ne kadar korkunç olduğu 
konusunda sızlanmanıza neden 
olurlar. Kelime oyunu kullanan bir 
şaka örneği: “How do you count 
cows? With a cowculator ! (İnekleri 
nasıl sayarsınız? Bir inek makine-
siyle!)” Elbette, bu şakada telaffuz 
benzerliğinden kaynaklanan bir 
durum var. Yani, hesap makine-
sinin ilk hecesi, inek kelimesinin 
hece boyutunda neredeyse aynı 
telaffuza sahiptir. Bu her iki ke-
limenin telaffuzu şu şekildedir; 
calculator: /ˈkælkjuleˈtˈ(r)/ ve 
cow:  /kaˈ/ . Kelime oyunlarını 
kullanabilir veya kendi kelime 
oyunları yapan şakaları anlaya-
biliyorsanız bu, İngilizce kelime 
bilgini gerçekten bildiğiniz an-
lamına gelir. Kelimelerle oynamak 
için birçok kelimeyi anlamanız ve 
bilmeniz gerekir. Kelime oyunları 
çok eğlenceli olduğundan dolayı 
onlarla alakalı internette birçok 
video bulabilirsiniz.
 Skeçler: Skeçler, durum 
komedileri ve stand-up komedil-
eri arasında bir yerdedir. Nasıl 
mı? Genellikle popüler kültürün 
parodisini yapmak (veya onunla 
dalga geçmek) için kullanılan kısa 
ve komik sahnelerdir. Bazen bir 
senaryoyu takip ederler, bazen de 
doğaçlama olurlar, yani aktörler 
tam orada-sahnede kendi dize-
lerini oluştururlar. Birçok skeç, 
sadece birkaç oyuncunun farklı 
roller üstlenmesiyle yapılır. Mu-

htemelen daha önce pek çok skeç 
görmüşsünüzdür, ancak bunlara 
İngilizcede ne dendiğini bilm-
iyor olabilirsiniz. “Skit” olarak 
adlandırılır. Örneğin, “Saturday 
Night Live” saçma skeçleriyle ün-
lüdür (bu kliplerde biraz kaba bir 
dilin olduğuna izlerseniz lütfen 
dikkat edin.). Bir başka örnek 
olarak,  “Portlandia” ise yalnızca 
skeçlerden oluşan bir TV şovu-
dur. Skeçler genellikle bir konuyu 
ele alır ve mümkün olduğu 
kadar uzun süre ortaya çıkararak 
onu saçma bir şeye dönüştürür. 
Bunu bir arkadaşla denemek çok 
eğlenceli olabilir. Bunu bir dahaki 
sefere bir arkadaşınızla (veya 
birkaç arkadaşınızla) birlikte 
İngilizce pratik yapmak istiyor-
sanız deneyin: Kendi kendinize, 
doğaçlama skecinizi yapın. Önce-
likle bir yer ve fikirle başlayın, 
örneğin bir fırtına sırasında 
otobüs beklemek gibi. Sonra her 
“aktör” için bir karakter seçin - 
yani siz ve arkadaşlarınız. Kar-
akterlerinizi duruma sokun ve 
konuşmaya başlayın. Nasıl tepki 
verdiklerini görün. Nihayetinde, 
kendinizin ne kadar yaratıcı ve 
eğlenceli olduğunuza şaşırabilir-
siniz. Söyleyecek bir şeyler bul-
makta güçlük çekiyorsanız, “her 
cümlenin bir soru olması gere-
kir” veya “her cümleye F gibi bir 
harfle başlayın” gibi bazı temel 
kurallar ekleyebilirsiniz. Bakalım, 
ne kadar dayanabileceksiniz? Çok 
güldüğünüz için muhtemelen 
durmanız gerekecek.



ALMAYA
EĞİTİM 
SİSTEMİ 
NASILDIR?
Fatma ALTINTOP 

      Bu yazımda siz değerli okuyuc-
ularımıza Almanya Eğitim Sistemi 
hakkında bilgi vermek ve Alman-
ya okul sistemini sizlere tanıtmak 
istedim. Bilindiği üzere Alman-
ya’da Türkiye’dekinden çok daha 
farklı bir eğitim sistemi uygunl-
anmaktadır. Öğrenciler için evde 
eğitim hakkı olmamakla birlikte 
altı yaşına gelmiş her çocuk için 
on beş yaşına kadar, yani dokuz yıl 
boyunca eğitim zorunlu tutulmak-
tadır. Ancak öğrenciler çoğunluk-
la on sekiz yaşına kadar eğitime 
devam etmektedir.

ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 
YAPILANDIRMASI

      Almanya’da altı yaşına basmış 
çocuklar için eğitim zorunlu 
tutulmuştur. Bu yüzden altı yaşına 
basan her çocuk ilk olarak dört yıl 
boyunca ilköğretim, yani Grund-
schule eğitimini almaya başlar. Al-
manya eyaletler ile yönetildiği için 
her eyalette bazı ufak değişikler 
söz konusu olabilmektedir. 
Örneğin Berlin ve Brandenburg’da 
Grundschule eğitimi altı yıl 
sürmektedir. İlköğretim (Grund-
schule) eğitimi sırasında öğren-
ciler okuma, yazma ve aritmetik 
işlemler öğrenerek eğitim hayat-
larına başlar. Ayrıca Fen Bilimleri, 
sanat ve spor eğitimleri de bu 
eğitim müfredatına dahildir. Son 
yıllarda yaygınlaşan bir diğer konu 
da Grundschule eğitimine yabancı 
dillerin eklenmesidir. Daha önce 
yalnızca ortaöğretimde başlayan 
yabancı dil eğitiminin ilköğretim 
yıllarında uygulanmaya başlaması 
ile öğrencilerin başarısının arttığı 
gözlenmiştir. Bu yüzden birçok 
okulda yabancı dil eğitimi ilköğre-
tim yıllarında başlar.
       Ayrıca Almanya eğitim sis-
teminde zorunlu olmayan ancak 
ebeveynler tarafından önemli 
olduğu düşünülen okul öncesi 
eğitim de oldukça yaygındır. Üç 

yaşından altı yaşına kadar süren 
okul öncesi eğitim ile ebeveynler 
çocukların iletişim kurma, sosy-
alleşme becerilerini arttırmak için 
okul öncesi eğitimi çoğunlukla 
tercih etmektedir.

       İlköğretim eğitiminden 
sonra öğrencilerin okuyabileceği 
üç adet okul mevcuttur. Bunlar 
Hauptschule, Realschule, Gym-
nasium şeklindedir. Öğrencilerin 
Grundschule eğitimi sırasında 
yetkinlik ve başarı durumuna 
göre ortaöğretimde okuyacağı üç 
okuldan birini öğretmenleri ve 
ebeveynleri seçer. Öğrencilerin 
temel yetenek, başarı ve ilgileri bu 
süreçte belirleyici rol oynar.
      Hauptschule eğitimi; genellikle 
ilköğretim eğitiminde başarı duru-
mu düşük olan öğrencilerin eğitim 
hayatlarına devam ettiği Haup-
schule eğitimi, beşinci sınıftan 
dokuzuncu sınıfa kadar sürmekte-
dir. Bazı eyaletlerde onuncu sınıf 
da mevcuttur. Hauptschule eğiti-
minde öğrencileri meslek hayatı-
na hazırlayacak pratik bilgi ve 
becerilerin yanı sıra temel dersler 
de öğrenirler. Bu okulda başarılı 
olan öğrenciler son sene yapılan 
bir sınav ile dilerlerse Realschule 
ve Gymnasium okullarına geçerek 
eğitim hayatlarına devam edebil-
mektedir. Devam etmeyen öğren-
ciler için ise bir diploma hazırlanır 
ve meslek hayatına hazır olduğu 
belgelenir.
       Realschule eğitimi; altı yıl 
boyunca devam eden öğrenciler, 
Realschule eğitimi sırasında daha 
geniş bir temel eğitim almaktadır. 
Realschule eğitimini başarı ile 
bitiren öğrenciler “Zeugnis des 
Realschulabschulusses” (Tamam-
lama Sertifikası) alırlar. Bu serti-
fikayı alan öğrenciler kamuda ve 
özel sektörde orta düzey vasıflı 
işlere başvurabilir ve yönetici 
pozisyonunda çalışabilirler. Ayrıca 
başarılı olan öğrenciler eğitime 
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devam etmek isterse teknik okul, 
teknik lise veya ileri liseye geçiş 
yapabilirler.
      Gymnasium eğitimi; öğren-
cilere bilimsel ağırlıklı eğitimler 
vererek öğrencileri on bir, on iki 
ve on üçüncü sınıflarda yüksek 
öğrenime (Abitur) hazırlar. Gr-
undschule eğitiminin ardından 
gidilebilecek en iyi okul olan 
Gymnasium, öğrencileri edebiyat, 
sanat, sosyal bilimler, matematik 
ve doğa bilimleri alanında yüksek 
öğrenime hazırlar. Bu öğrenciler 
Gymnasium eğitiminin ardından 
uluslararası geçerliliği olan Abi-
tur sınavı ile bitirme diplomasını 
alırlar. Almanya eğitim sistemi 
içerisinde yer alan öğrencilerin 
%40’ı eğitimlerine bu okullarda 
devam eder. Abitur diploması ile 
öğrenciler yüksek öğrenime devam 
etme hakkı kazanır. Ayrıca bir giriş 
sınavı bulunmamaktadır.
                                                           
ALMANYA’DA YÜKSEKÖĞREN-
İM
       Almanya’da yüksek öğrenim 
sistemi Üniversite (Universität), 
Meslek Yüksek Okulları (Fach-
hochschule), Sanat Yüksek Okulu 
(Kunsthochschule) şeklinde üçe 
ayrılmıştır. Almanya’da üniversite 
eğitimi tıp eğitimi dışında altı 
sömestr sürer. Devlet üniversiteleri 
çok çeşitli alanlarda eğitim verirler. 
Bunların arasında felsefe, tıp, din 
bilimi fakültelerini ve Doğa bilim-
leri, Sosyal ve İdari bilimler, Hukuk 
ve Ekonomi gibi çok çeşitli alanlar 
sayılabilir. Devlet üniversitelerinde 
geleneksel olarak Diplom, Mas-
ter ve Doktora dereceleri verilir. 
Ayrıca, Bologna sürecine göre pek 
çok Alman üniversitesi artık Lisans 
(Bachelor) ve Yüksek Lisans (Mas-
ters) dereceleri vermektedir.
       Üniversite öğrencilerinin yak-
laşık üçte biri uygulamalı yüksek 
okullara devam etmektedir. Uygu-
lamalı yüksek okullar, Türkiye’de 
bilinen Meslek Yüksek Okulu’ndan 

farklı olarak lisans programı 
statüsünde değerlendirilir. Verilen 
eğitimin üniversite eğitiminden 
farkı, daha çok uygulama odak-
lı oluşudur. Fachhochschuleler 
Almanya’da hem yerli hem yabancı 
öğrencilerden büyük ilgi görmek-
tedir. Fachhochschule mezunları, 
iş piyasasında da çabuk ve daha az 
zorlanarak  iş bulabilmektedir.     



YUNUS EMRE 
VE HOCASI 
TAPTUK EMRE
Doğukan SAMANCI

Yunus Emre 13. Yüzyılda yaşamış 
önemli bir şair ve mutasavvıftır. 
Şiirleriyle hem döneminde hem de 
sonrasında büyük yankı uyandırmış ve 
Şiirlerini halkın diliyle yazarak onlara 
Allah’ı arama ve onu sevme yolunda 
bir nevi rehberlik etmiştir. Yunus Emre 
bütün bunları yaparken sadece ye-
teneğiyle değil edindiği tasavvuf terbi-
yesi ve tasavvuf ilmini de kullanmıştır. 
Şüphesiz bir insanın özellikle tasavvuf 
yolunda bir yol göstereni, öğreteni 
(tasavvuf diliyle mürşidi) vardır. Yunus 
Emre fukara bir rençberken onu bu 
seviyeye getiren şüphesiz ki nasibinin 
yanında hocası Taptuk Emre’dir.
Biz de bu çalışmamızda Yunus Em-
re’nin tasavvuf yoluna girmesinde, 
olgunlaşmasında ve edebi kişiliğinin 
oluşmasında önemli bir yere sahip olan 
hocası Taptuk Emre ile nasıl tanıştığı, 
bu yolda neler yaşadığı, üzerindeki 
tesiri ve öğretmen öğrenci ilişkisini 
inceleyeceğiz. 

Anahtar Sözcükler: Yunus Emre, Tasav-
vuf, Taptuk Emre

1.Giriş:
 Yunus Emre: İnsanların ruh 
ve gönül dünyalarına ışık tutan, onları 

ilahi nurla saran; derviş, sûfi, hak dos-
tu, gönül ehli, söz ustası, ilahi ahlakla 
ahlaklanmış kişi.
 Yunus Emre’nin nereli olduğu 
ve kaç yılında doğup öldüğü hakkın-
da kesin bilgiler olmamakla birlikte; 
Anadolu’nun büyük karışıklıklar içinde 
olduğu, her bakımdan insanlar arasın-
da birliğin ve dirliğin bozulduğu, fitne 
ve fesadın kol gezdiği, yoksulluğun 
yaşandığı bir dönemde yani 13.yüzyıl-
da rivayete göre Sarıköy’de (Eskişehir) 
dünyaya gelmiştir. Dini – Tasavvufi 
Türk Halk Edebiyatının önemli tem-
silcilerinden olan Yunus Emre Taptuk 
Emre adında bir şeyhin müridi olmuş 
ve böylece tasavvuf yoluna girmiştir. 
Taptuk Emre onun manevi ve edebi 
yönünün şekillenmesinde büyük rol 
oynamıştır. Yunus Emre şiirlerinde 
ilahi aşk temasını işlemiş ve insana 
bakışıyla evrenselliği yakalamıştır. 
Çalışmamızda Yunus Emre’nin hocası 
Taptuk Emre ile nasıl tanıştığını, onun 
müridi olduktan sonra yaşadıklarını ve 
Taptuk Emre’nin Yunus Emre üzer-
indeki tesirini öğretmen öğrenci ilişkisi 
bağlamında inceleyeceğiz.

2. Yunus Emre’nin hocası Taptuk Emre 
ile tanışması:
Rivayete göre Yunus Emre, köyünde 
yaşanan kıtlık hadisesi üzerine döne-
min âlimlerinden Hacı Bektaş-ı 
Veli’nin dergâhına, ondan buğday talep 
etmeye gider. Yunus Emre dergâha eli 
boş gitmemek için dağdan topladığı 
alıçları götürür. Hacı Bektaş ona getird-
iği alıçların her çekirdeğine nefes ver-
meyi teklif eder. Yunus Emre, kıtlıkla 
boğuşan ailesini ve köylüleri düşünerek 
bu teklifi geri çevirir. Buğdayı alıp 
yola koyulur. (Özçelik, 2016;69) Yolda 
dinlenirken bir rüya görür ve rüyada 
Hacı Bektaş’ı Veli’nin sözlerini işitir. 
Bunun üzerine pişman olur ve Hacı 
Bektaş’ı Veli’nin kerametini anlayar-
ak dergâhına geri döner. Ancak Hacı 
Bektaş’ı Veli ona: “Senin kilidini Taptuk 
Emre’ye verdik” der. Böylece Yunus’un 
gönlünde yanan ateş daha da alevlenir. 
Yunus gönlündeki bu ateşin sırrına 

ermek için Taptuk Emre’yi bulur; uzun 
ve meşakkatli bir aşk yolculuğunun 
kapısını aralar.

3. Yunus Emre’nin dergâhdan ayrılması 
ve tekrar dergâha dönüşü:
 Yunus Emre Taptuk Emre 
dergâhında kırk yıl hizmet eder. Bu 
süreçte dervişlik yolunda önemli bir 
aşama kaydeder.  Şeyhine sıkı sıkıya 
bağlı olan Yunus Emre dergâhta üstle-
ndiği görevleri layıkıyla yerine getirm-
eye çalışır. Hatta bir defasında Yunus 
Emre dağdan dergâha odun taşırken 
Taptuk Emre, odunların hepsinin 
dümdüz olduğunu fark eder ve Yunus 
Emre’ye: “Bu odunların hepsi neden 
böyle dümdüz?” diye sorar. Yunus 
Emre: Senin kapından içeri eğri odun 
bile girmez de ondan, cevabını verir. 
(Kısakürek, 2018;69) Bu hadise bile bize 
Yunus Emre’nin Şeyhine olan bağlılığını 
ve ona olan sonsuz güvenini gösterir. 
Rivayete göre Yunus Emre dergâhtaki 
görevini tamamlamadan dergâhtan ay-
rılmış ve sonra pişman olarak dergâha 
geri dönmüştür. Şeyhi Taptuk Emre’nin 
onu tekrar dervişliğe kabul etmesiyle 
onun öğrencisi olmaya devam etmiştir. 
Menkıbeye göre Taptuk Emre bir gün 
Yunus Emre’ye sen dünya kokuyor-
sun der ve onu bir kazana koyarak 40 
yıl kaynatır. Bu süreç sonunda Yunus 
Emre’ye hâlâ dünya koktuğunu söyler ve 
bunun üzerine Yunus Emre dergâhtan 
ayrılır. (Karakoç,2017;32) Bu durum 
hem Taptuk Emre’yi hem de Yunus 
Emre’yi derinden yaralar. Yunus Emre 
dergâhtan ayrıldıktan sonra bir şiirinde 
bu ayrılıktan duyduğu ızdırabı şöyle 
anlatır:
Ey bad ı saba seyr idüben şeyh iline var
Ahvalümi arz eyle şeyhüme benüm 
zinhar

Gördüm diyesün talibüni valih i hayran
Divane gibi boynun eğmiş ışka giriftar
…
Firkatin ile yanar içü vü göyner bağru
Di sen şeyhüme eyle derdüne anun 
tımar
…
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Bu ayrılış aslında hem Yunus Emre hem 
de hocası Taptuk Emre için bir imti-
handır. Dergâhtan bir süre ayrı kalan 
Yunus Emre diyar diyar dolaşır. Aslında 
bu durum dervişlik alametlerindendir. 
Dervişler bağlı bulundukları dergâhlar-
da belli bir nefis terbiyesine ulaştıktan 
ve dergâhtaki sülukunu(Bir yola girme.) 
tamamladıktan sonra irşada başlar ve 
diyar diyar dolaşır. (Yağmur,2008;16) 
Nitekim Yunus Emre’nin bazı şiirler-
inden Azerbaycan, Kabe ve Suriye’yi 
dolaştığını anlıyoruz. 
…
Gezerim Rum ile Şam’ı,
Yukarı illeri kamu
Çok istedim bulamadım,
Şöyle garip bencileyin
…
Bir gün yolculuk esnasında Yunus Emre 
bir mağarada üç kişiye rastlar ve bu üç 
kişiyle akşam yemeklerinde birlikte olur. 
Bu kişilerden her biri nöbetçi olduğu 
bir gün dua eder ve Allah tarafından 
onların duası hürmetine bir sofra 
kurulur. Sıra Yunus Emre’ye geldiğinde 
o da çaresiz: “Allah’ım onların du-
alarında andığı zatın hürmetine sana el 
açıyorum.” der ve o gece iki sofra yemek 
iner. Arkadaşları Yunus Emre’ye sen 
kimin hürmetine dua ettin diye sorar. 
O da “Siz kimin hürmetine dua ettiniz? 
Önce onu söyleyin.” der. Arkadaşları: 
“Biz Taptuk Emre’nin dergâhında otuz 
yıl hizmet eden saf bir erin hürmetine 
dua ettik.” der. Bunu duyan Yunus Emre 
hatasını anlar ve tekrar dergaha döner. 
(Özçelik, 2016;137-138)
Aşık Yunus var yürü
Erenlere yalvar yürü
Öp ellerin var ileri
Dervişliğin tamam oldu
Sezai Karakoç Yunus Emre’nin 
dergâhtan ayrılışını, şeyhinin yolunu 
devam ettirmeyip şairliği seçmesiyle an-
latır. Ve ona göre zamanla Taptuk Emre 
bu durumu kabullenmiş ve Yunus Em-
re’yi tekrar dergâha kabul etmiştir. (Kar-
akoç,2017;33) Ahmet Hamdi Tanpınar 
ise Yunus Emre’nin dergâhtan ayrılışını, 
tekrar dergâha dönüşünü: Yunus peyg-
amberin bir balığın karnında hapsol-

ması, orada karanlıkta nefsiyle baş başa 
kalıp sonra tekrar karaya bırakılması 
ve aydınlığa kavuşmasına benzetir. 
(Özçelik,2016;132)Yunus Emre de bir 
süre nefsiyle baş başa kalmış ve sonra 
doğru yolu bulup şeyhine dönmüştür. 
Bu dönüşte Yunus Emre bir süre şeyhin 
kapısında beklemiş ve onun “Bizim 
Yunus” sözünden sonra affedildiğini 
anlamış, hizmetine devam etmiştir.

4. Taptuk Emre’nin Yunus Emre üzer-
indeki tesiri:
 Yunus Emre’nin şiirlerine bak-
tığımızda ümmi bir şair olmayıp zam-
anının ilimlerini öğrendiğini görmek-
teyiz. Nitekim şiirlerinde aruz ölçüsünü 
kullanması da bunun göstergesidir. 
Mutasavvıflar medrese eğitiminin 
yanında bir de tekkelerde eğitim alırlar. 
Tekke eğitimi onlar için daha önemlidir 
çünkü tekke ilminde aklın yerine ilham 
vardır. (Yağmur,2008;17) Gizli olan 
sırlar vardır. Yunus Emre de gönlünde 
yanan ateşin sırrına ermek için Taptuk 
Emre’nin tasavvuf ilmine talip olmuş-
tur. Taptuk Emre Yunus Emre’nin gönül 
dünyasının olgunlaşması için büyük bir 
çaba harcamıştır. Nitekim şiirlerinde 
Yunus Emre; eline kalem almadığını, 
gönül kitabıyla okuduğunu söyler. 
Yunus Emre’nin dergâhta geçirdiği 
süre ve geçtiği çetin eğitimler kalemi-
ni de güçlendirmiştir. Şiirlerini halka 
Allah sevgisini ve tasavvufi ahlakını 
anlatmak amacıyla kaleme almıştır. 
Bu anlatılarda Taptuk Emre’den aldığı 
eğitimin payı büyüktür. Bir mutasavvıf 
için kitaplardan elde ettiği bilgi değil, 
mücadeleyle, yaşayarak elde ettiği bilgi 
daha önemlidir. Tam da bu noktada 
Taptuk Emre Yunus Emre’nin rehberi 
olmuştur. Ona bu yolu hazırlamıştır. 
Taptuk Emre bir öğretmendir ve tasav-
vuf ilmini öğrencisi Yunus Emre’ye 
bazen yumuşak bir üslupla bazen de 
sert bir şekilde aktarmıştır. Nitekim 
Sezai Karakoç’un da dediği gibi Taptuk 
Emre’nin Yunus Emre’ye: “Sen dünya 
kokuyorsun.” diyerek onu dergâhtan 
uzaklaştırması ve sonra “Bizim Yunus” 
diyerek tekrar kabul etmesi onun 

öğrencisine gösterdiği sert ve yumuşak 
yüzünü anlatır. (Karakoç,2017;33) 
Öğretmen öğrencisi için kaynak ve rol 
modeldir. Yunus Emre’nin de şiirlerine 
baktığımızda öğretmeni Taptuk Emre’yi 
kaynak ve rol model aldığı söylenebilir 
ancak buradaki tek fark Yunus Emre’nin 
tasavvuf yolunu şairliğiyle devam et-
tirmek ve Öğretmeninden öğrendikler-
ini halka şiirleriyle anlatmak isteme-
sidir. Taptuk Emre ilk başta bu duruma 
karşı çıksa da daha sonra açtığı bu yolda 
öğrencisinin öğrendiklerini şiirleriyle 
aktarmak istemesini kabul etmiştir.

5. Sonuç:
Çalışmamızda Dini – Tasavvufi Türk 
Halk Edebiyatının önemli temsilciler-
inden Yunus Emre’nin hocası Taptuk 
Emre ile nasıl tanıştığı, bu yolda neler 
yaşadığı, Hocasının üzerindeki tesiri 
ve öğretmen öğrenci ilişkisini incele-
dik. Yunus Emre’nin gerek gönlündeki 
aşk ateşine derman bulmak gerekse de 
tasavvuf ilmine vakıf olmak amacıyla 
birçok sıkıntıya göğüs gerdiği ve bu yol-
da ona yol gösterenin ve destekçisinin 
hocası Taptuk Emre olduğu kanaatine 
vardık. Yine öğretmen – öğrenci ilişkisi 
açısından baktığımızda bir öğretmenin 
öğrenci üzerindeki tesirinin ne kadar 
çok olursa olsun öğrencinin gönlünden 
geleni ve öğrendiğini uygulama biçimini 
değiştiremeyeceğini, bazı şeyleri eğer 
Öğrenci üzerinde olumsuz bir etkisi 
yoksa olduğu gibi kabul etmesi gerek-
tiğini anladık. Taptuk Emre’nin, Yunus 
Emre’deki derin tasavvuf ilminin kaynak 
pınarı olduğunu gördük.

6. Kaynakça:
Karakoç, Sezai, Yunus Emre, Diriliş 
Yayınları, İstanbul, 2017
Özçelik, Mustafa, Yunus Emre Menkı-
beler, Büyüyen Ev Yayınları, İstanbul, 
2016
Yağmur, Selim, Yunus Emre Divanı, 
Dergah Yayınları, İstanbul, 2008
Kısakürek, Necip Fazıl, Yunus Emre 
Tiyatrosu, Büyük Doğu Yayınları, 2018



BATIL
İNANÇLAR
Merve ÖLMEZ

HIDIRELLEZ
       İlk çağlardan itibaren Mezo-
potamya, Anadolu, İran, Balkanlar 
ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülke-
lerinde bahar ya da yazın gelişiyle 
belli başlı doğasal döngüler için 
sevinç duyulduğu bir etkinlik olarak 
karşılanmaktadır. Birçok rivayet olsa 
da Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak 
adlandırılan Hıdırellez günü; Hızır ve 
İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün 
olarak bilinmektedir. Bir çeşit Nevru-
zdur. Hızır; doğasal durumu, baharla 
vücut bulan yaşamın tazelenmesini 
simgeler. Yeni hayatların dirilişidir 
Hızır. Hıdırellez’in UNESCO’nun 
‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültür 
Mirası Listesi’ne alınması amacıyla 
2010 yılında çalışmalar başlamıştır.
     Türkiye’de Hızır’a atfedilen 
özelliklerin bazıları: İnsanların 
şanslarının açılmasına yardım eder. 
Uğur ve kısmet sembolüdür. Mucize 
ve keramet sahibidir. Toplumumuz-
da bununla ilgili deyimler, atasö-
zleri de mevcuttur. “Kul sıkışmazsa 
Hızır yetişmez.”  ya da “Hızır gibi 
adamsın.” vs. Bu sözlerdeki mana 
ile paralel olarak Hıdırellez, Hızır 
Aleyhisselam’dan kaynaklı rahatlama, 
yenilenme, refah, tazelik, dirilme an-
lamlarına gelmektedir. Hıdırellez ile 
ilgili toplumlara ait farklı gelenekler 
kendini göstermektedir.
     Örneğin: O gece gül ağacının altına 
istediklerinin küçük bir modelini 
yaparlarsa Hızır’ın kendilerine yardım 
edeceğine inanırlar. Aynı zamanda 
dileklerini kırmızı kurdele ile bağlayıp 
gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca 
dileklerinin yerine gelmesini bekler-
ler. Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek 
dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin 
üstünden atlarlar. Bu tür etkinlikler 
yıllardır toplumların kültürleri arasın-
da gelenekleşerek hayatını sürdürme-
ktedir. 

ÜLKELERE GÖRE BATIL İN-
ANÇLAR
Haitililer, gece vaktinde yerleri 
süpürürlerse veya karpuzun en uç 

kısmını yerlerse annelerinin vefat 
edeceğine inanırlar.
Fenikeliler; salgın hastalık, yoksulluk, 
savaş gibi durumlarda en sevdikleri 
çocuklarını Baal’a kurban verirler.
Hintliler; Güneş tutulması olduğu gün 
evden çıkmazlar, tutulma sırasında 
ortaya çıkan Güneş ışınlarının zehirli 
olduğuna inanırlar. 
Almanlar; su bardağıyla şerefe yap-
manın, karşılarındaki insanın ölmesini 
istemek anlamına geldiğine inanırlar.
Finliler, örümcek öldürmenin ertesi 
gün yağmur yağmasına neden olacağı-
na inanırlar.
Endonezyalılar, küçük çocukların 
başı okşanırsa çocukların zekalarının 
gelişmeyeceğine inanırlar.
Ruslar, evde bir şey unuttuklarında eve 
geri dönerlerse evden çıkmadan önce 
mutlaka aynada kendine bakarlar, eğer 
bakmazlarsa dışarıda bütün işleriniz 
ters gideceğine inanırlar.
İngilizler. köpek balığı dişinin şans 
getirdiğine inanır. Diş, eğer boyuna 
takılırsa, en büyük şans o kişiyle olur. 
Fransızlar, köpeğin arkasından ilk 
adımlarını sol ayaklarıyla atarlarsa 
bunun başlarına bir mutluluk; sağ ay-
aklarıyla atarlarsa bunun başlarına bir 
talihsizlik getireceğine inanırlar.
Yunanlılar, hapşırdıklarında arkala-
rından birinin konuştuğuna inanırlar. 
Danimarkalılar, kırık tabakların uğur 
getirdiğine inanırlar.
Çinliler, yemekte uzun bir şehriyeye 
denk gelirlerse onu ısırmazlar. Çünkü 
uzun şehriye, uzun ömür demektir.
Japonlar, geceleri aynaya bakmanın 
talihsizlik getireceğine inanırlar.
İskoçlar, mutlu bir evliliğe sahip 
olabilmenin yolunun gelinin çamura 
batırılmasından geçtiğine inanırlar. 
İtalyanlar, övgünün kötülüklerin başı 
olduğuna inanırlar. 
Maltalılar, ülkedeki tüm kiliselerin 
saatlerini farklı ayarlarlar, bunun 
şeytanın aklını karıştırdığına böyle-
likle de ondan korunduklarına inanır-
lar.
İspanyollar, yılbaşında gece tam 
00.00’de 12 üzüm yemenin, yeni yıl 



içinde 12 ay şans getireceğine inanır-
lar.
Türkler, eğer evde ayna kırılırsa 7 
yıl boyunca o evde terslik olacağına 
inanırlar. 
BAZI BATIL İNANÇLARIN ORTAYA 
ÇIKMA HİKÂYELERİ
Merdivenin altından yürümenin 
şanssızlık getirmesi: Antik Mısır’da 
başladığına inanılan bu geleneğin 
sebebi duvara veya bir yüzeye yas-
landığında üçgen şeklinde bir görüntü 
oluşturması. Antik Mısır’da üçgen 
kutsaldı ve altından geçilmesi hoş 
karşılanmıyordu.
Tahtaya vurmak: Çok eski zamanlarda 
meşe ağacının, yüksekliği ve sağlamlığı 
nedeniyle, bazı güçlere sahip olduğuna 
inanılıyordu. Tahtaya vurma inancı 
dünyanın apayrı iki yerinde birbirin-
den bağımsız olarak gelişti. Amerika 
yerlileri meşenin, Tanrı’nın yıldırımla 
yeryüzüne inip üzerinde oturduğu yer 
olduğuna, Helenler ise Yıldırım Tanrısı 
olduğuna inanmışlardı. Kuzey Ameri-
ka yerlileri, bu ağacın köküne vurarak, 
ileride başlarına gelebilecek tehlikelere 
ve şansızlıklara karşı Tanrı ile temasa 
geçtiklerine inanıyorlardı. Ortaçağ-
da Hristiyan din adamlarına göre bu 
inanışın temelinde Hz. İsa’nın tahta bir 
çarmıhta öldürülmesi yatıyordu. 
13 sayısının uğursuz olması: 13 
sayısının uğursuz olduğuna dair inanç 
bir çeşit korku hastalığı olarak kabul 
edilmiş olup adı ‘triskaidekaphobia’dır. 
Bu inancın kökleri mitolojik tanrıların 
yaşadığına inanılan çağlara, İskandi-
navya topraklarına kadar gider. Işık 
ve güzellik tanrısı Balder’in verdiği 
ziyafete 12 kişi davetli iken, yalan-
ların ve hilelerin tanrısı Loki, davetli 
olmadığı halde zorla 13. kişi olarak 
katılmak ister. Çıkan tartışmada Loki, 
Balder’i öldürür İskandinavya’dan 
Avrupa’nın güneyine kadar yayılan bu 
mit, Hristiyan din adamları tarafından 
Hz. İsa’nın son yemeğine  uyarlanır. Bu 
uyarlamada Balder’in yerini Hz. İsa, 
Loki’nin yerini de Judas alır. Bu yeme-
kten 24 saat sonra Hz. İsa çarmıha ger-
ilerek öldürüldüğü için Hristiyanlarda 

akşam yemeğinde 13 kişi bir araya 
gelirse bunlardan birinin başına bir 
felaket geleceğine inanılır

Yıldız kayması: Bu geleneğin kaynağı 
1. yüzyıla dayanır. Batlamyus’a göre 
yıldız kayması demek bir Tanrı’nın 
dünyaya bakması anlamına geliyordu. 
Bu yüzden insanlar tanrı’nın gördüğü 
bir anda dilek tuttuklarına ve gerçek 
olma ihtimalinin daha fazla olduğuna 
inanıyorlardı. 
Doğum günü pastasına mum dik-
mek: Antik Yunanlar da doğum günü 
pastası yaparlardı. Üzerine mum 
dikmelerinin sebebi ise pastanın 
ışık saçarak Ay’a benzemesiydi. Bu 
şekilde Ay Tanrıça’sı Artemis’i onur-
landırıyorlardı. Günümüzde ise mum-
ların iyi şans getirdiğine inanılıyor.



ARILAR
DÜNYASI
AHMET TALO

Arılar dünyasına bakmak, sıradan 
bir olay değildir, aslında bir mucizeye 
bakmak ve bu mucizeyi anlamaya 
çalışmaktır. Zira bu âleme baktığımız-
da onlara yani arılara verilen ye-
teneklerin yüce bir yaratıcı tarafından 
verilmiş olduğu o kadar bariz ki.  
Fakat bizler bu mucizeyi görmemek 
için adeta elimizden geleni yapıyor 
ve yanı başımızdaki birçok hakikati 
uzaklarda arıyoruz. Küçük bir örnekle 
anlatmaya çalışacak olursak, kovan 
sıcaklıkları ortalama 35 Co ama bu 
sıcaklık 30 CO’ ye düşerse veya 40 
CO ‘ye çıkarsa larva halinde bulunan 
arılar ölebiliyor. Dolayısıyla aklımıza 
gelen ilk önemli soru şu oluyor bura-
da: Kovan sıcaklığı 30 CO olduğunda 
kovanı nasıl ısıtıyorlar veya 40 CO 
olduğunda bu defa nasıl oluyor da 35 
CO düşürüyorlar söz konusu sıcak-
lığı? Üzerlerinde termometre mi var 
yoksa ya da sıcaklığı 35 dereceye sa-
bitleyen başka bir düzenek mi? Hayır! 
Pekiyi, arılar nasıl yapıyor bunu sizce? 
Kovanı 30CO den 35 CO ye nasıl 
çıkarıyorlar? 
Binlercesi bir araya gelip titreşim 
yaparak ve bir ısı oluşturarak olabilir 
mi mesela?
Sıcaklığın 40 CO den 35 CO ye 
düşürülmesinde ise kanatlarını bir 
yelpaze şeklinde kullandıklarını ve bu 
şekilde koloniyi ayakta tuttuklarını 
söyleyebilir miyiz? Tabii ki evet!
Teknoloji, günümüzde bu kadar ileri 
seviyede olmasına rağmen, insanlar, 
arıların çalışma prensibine ulaşama-
dılar hâlâ. Zira en gelişmiş bir bilgisa-
yar bile saniyede yaklaşık 16 milyar 
işlem yaparken, bir arı beyninin 
saniyede yaptığı işlem sayısı 1 trilyon! 
Bir önceki örnekte belirttiğimiz sıcak-
lığı 30 derecede sabitleyen mucizenin 
burada olmadığını kaçımız iddia 
edebiliriz ki?
Bal arıları, karınlarında taşıdıkları çok 
küçük manyetik kristaller sayesinde 
kovanlarına ya da besin kaynaklarına 
kolayca ulaşabiliyorlar; bedenler-
inde, onlara daima yol gösteren gizli 
bir pusula var sanki. Örneğin 5 km 

uzaklıkta bulunan bir besini kolayca 
bulabiliyorlar. Nasıl mı oluyor bu? 
Önce, keşifçi arılar, söz konusu besini 
arıların dansı diyebileceğimiz hareket-
li bir yöntemle bulup kovana haber 
veriyor, üstelik besin kaynağının hangi 
yönde ve ne kadar uzakta olduğunu 
bildirmeyi de ihmal etmiyor, diğer 
arılar da besin kaynağına kolayca 
ulaşıyorlar. 
Nasıl oluyor da küçücük bir arı, hiç 
hata yapmadan, bir besinin yerini tam 
olarak tarif edebiliyor; bu bir mucize 
değilse başka ne olabilir? Biz, bir in-
sana 5 km ötedeki bir evin yerini tarif 
etmek konusunda bile zorlanırken, 
küçücük bir arı, bir çiçeğin yerini, hiç 
hata yapmadan nasıl tarif edebiliyor?  
Bir evin boyutuyla, bir çiçeğin boyutu; 
bir insanın boyutuyla, bir arının boyu-
tunu da işin içine katıp çık çıkabilirsen 
işin içinden?   
Arılarla ilgili ilgi çekici bilgiler 
eşliğinde konuyu biraz daha açalım 
isterseniz. Bir arı saniyede 250 kez 
kanat çırpıyor yaklaşık olarak ve bu 
bilgi arıların, her dakikada 11.400 kez 
kanat çırptıklarını gösteriyor bize. 
İşte arıların yanımıza yaklaştıklarında 
işittiğimiz vızıltı sesi de tam olarak 
bundan kaynaklanıyor. Ancak, böyles-
ine yoğun bir performansa rağmen, 
bir arının ömrü boyunca topladığı bal 
miktarı ise, bir çay kaşığının 1/12’si 
kadar sadece.
Arıların koku alma duyusunun, 
köpeklerden daha fazla olduğunu da 
belirtmemiz gerek. Eğitilmiş arılar, % 
99 gibi bir başarıyla, kimyasal pat-
layıcıların yerini tespit edebiliyor zira.
Bal peteği ise, bir mühendislik harikası 
adeta. Petekte bulunan gözeneklerin 
duvarlarının kalınlığı, bir milime-
trenin 10’da 1’inden bile daha az 
ama kendi ağırlığının yüzlerce katı 
ağırlığındaki bal yükünü hiç zorlan-
madan taşıyabiliyor.
Arı poleni, zehri ve balı pek çok hast-
alığın tedavisinde ve kanser ilaçlarında 
da kullanılıyor günümüzde ve bal, 
bakteri oluşumunu engelliyor. Sadece 
günümüzde değil tabii ki, I. Dünya 
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savaşı sırasında, askerlerin yaralarını 
iyileştirmek için de kullanılıyordu bal. 
Çünkü iyileştirici bir etkiye sahipti ve 
asla bozulmuyordu. 
İşte biz, bütün bu bilgilere 20. yüzyılda 
vakıf olurken, Kur’an-ı Kerim’de bun-
dan 1400 yıl önce bahsedilmişti.  
Nahl süresi, 68. Ayet: 
Rabbin bal arısına vahyetti: 
“Dağlardan, ağaçlarda ve onların 
kurdukları çardaklarda kendine evler 
edin.”
Nahl süresi, 69. Ayet: 
“Sonra meyvelerin tümünden ye, 
böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı 
yollarda yürü-uçuver. Onların karın-
larından türlü renklerde şerbetler 
çıkar, onda insanlar için şifa vardır. 
Şüphesiz düşünen bir topluluk için 
gerçekten bunda bir ayet vardır.”
Biraz daha içine girelim ister misiniz, 
Arılar Dünyasının?
Bir arı kolonisinde10000 ile 80000 
arasında arı bulunuyor yaklaşık 
olarak. En önemlileri ise kraliçe arı. 
Kraliçe arı, yetişkin çiftleşmiş dişi arı 
demek. Kolonide bulunan tüm işçi 
arıların annesi yani. Kraliçe arının 
görevi ise koloniyi bir arada tutmak 
ve yumurtlamak. Kraliçe arı 14 günde 
yumurtadan çıkarken, 1 hafta içer-
isinde ise çiftleşme uçuşuna çıkıyor, 
bir daha kovanını terk etmiyor ve 10 
ile 50 arasında erkek arı ile çiftleşiyor. 
Yaklaşık olarak 4 yıla kadar yaşayan ve 
günde ortalama kendi ağırlığı kadar 
olan 2000 yumurta atan Kraliçe arı, kış 
ayına doğru yumurtlamayı azaltıyor ve 
hatta bazı kış aylarında yumurtlama 
da yapmıyor.
Kraliçe arı bir şekilde ölecek olursa, 
işçi arılar, kraliçe arının yaptığı yu-
murtalardan birkaç tanesini seçerek bu 
yumurtaları arı sütü ile besleyerek yeni 
bir kraliçe arı yetiştirmeye çalışıyor-
lar. Eğer kraliçe arının yaptığı günlük 
yumurta yoksa kolonide kraliçe arı 
oluşmuyor ve bu da koloninin yaklaşık 
45 gün sonra yok olması anlamına 
geliyor. Erkek arı sayısı ise sezona ve 
koloni sayısına bağlı oluyor genel-
de. Erkek arının görevi, sadece yeni 

çıkan kraliçe arı ile çiftleşmek. Erkek 
arılar her gün, günün 14.00-16.00 
saatleri arasında uçmaya çıkıyor, bir 
kraliçe arı ile çiftleşmek umuduyla. 
Ancak, ömründe bir defa çiftleşebili-
yor sadece ve bu çiftleşme esnasında 
ölüyor. Kış ayı gelince, erkek arıların 
bir görevi kalmadığından, işçi arılar 
tarafından dışarı atılıp ölüme terk 
ediliyorlar zaten.
Kolonide geri kalan arılar ise işçi 
arılar. İşçi arılar yumurtadan 21 
günde çıkıyorlar ve yaşam süreleri 
aylara göre değişiyor.  Nisan ayında 
kuluçkadan çıkan bir işçi arının ömrü 
42 ile 45 gün arasında değişebiliyor 
örneğin. Ve bu sürenin 21 gününü 
kovan içinde, 21 gününü ise kovan 
dışında yaşıyor. İlk 20 günde, kovan 
içi hizmeti tamamlayan ve 21 gün-
lük olan işçi arılar artık kovan dışı 
hizmetler için hazır oluyorlar ve 
ömürlerinin kalan kısmını kovan 
dışında ve arazide çalışarak kovana 
nektar, polen, propolis ve su taşıyarak 
geçiriyorlar. Kovan dışı görev yapan 
bu arılara ‘Tarlacı arılar’ deniyor. 
Ekim veya Kasım ayında kuluçkadan 
çıkan bir işçi arı ise180 ile 200 gün ar-
asında yaşayabiliyor. Bunların görevi 
de bahar gelene kadar neslini devem 
ettirmek ve kraliçe arıyı beslemek. İşçi 
arılar, kuluçkadan çıktığı ilk günden 
görevlerinin ne olduğunun bilincin-
deler.  0-3 günlük yaşta kendisinin 
ve yavrusunun gözlerini temizleyip, 
yavrulu gözler üzerinde dolaşarak 
kuluçka sahasında gerekli sıcaklığın 
oluşmasını sağlarken; 3-6 günlük 
yaşta, petek gözlerinden aldığı çiçek 
tozu ve bal ile hazırladığı karışımla 
yaşlı larvaları; 5-15 günlük yaşta da, 
arı sütü salgılayarak genç larvaları 
besliyorlar. 12-18 günlük yaşta, bal 
mumu üretip petek ören ve kovan 
temizliğiyle uğraşan işçi arılar, 18-20 
günlük yaşta, kovan uçuş deliğinde ve 
uçuş tahtası üzerinde nöbet tutarak 
kovan bekçiliği yapıyorlar.
Einstein’in sözü ile bitirelim, arılar-
la ilgili ilginç bilgiler sunmaya 
çalıştığımız konumuzu: 

“Eğer arılar yeryüzünde kaybolursa, 
insanın sadece 4 yıl ömrü kalır. Arı 
olmazsa bitkilerde döllenme, hayvan, 
insan olamaz.” Bu, Allahın biz insan-
lara bahşettiği bir mucize, bir nimet ve 
bir lütuftan başka ne olabilir? Arılara 
bakmak Allaha inanmaktır. Arıları 
anlamak, bütün tesadüfleri reddedip 
bir mucizeyi anlamaktır. 



TEK BAŞINA 
OKUL: ANNE
İlknur GÖRÜCÜTEK

   İnsanlığın şeref abidesi olarak 
yıllardan beri biriktirdiği mübarek 
değerlerinden biri de kadının 
şahsında yücelen annelik duy-
gusudur. Annelik, insanlığın varlık 
aleminde kendisini göstermesi ile 
başlayan bir gerçektir. Annelik; 
ilahi duyguların kendisini besl-
ediği, manevi hazlarla dolu ve 
sahibine tarifsiz  duygular yaşatan 
bir hakikattir. Annelik bir mana-
da kadının kemale ermesi, fiziki, 
zihni ve hissi değişimin kendini 
bulması, olgunlaşmasıdır. Anne 
varlıktır, zenginliktir, en büyük 
fedakarlıktır, evin anasıdır. Yu-
vanın sahibi, merhamet pınarı, 
şefkat çağlayanıdır. Her bir 
yavrunun ümidi ve zor zaman-
ların teselli kaynağıdır. Anne; 
sadece çocuklarının değil, evinin 
annesidir. İstikamet verendir. Ak-
lını duygu ve merhamet potasın-

da harmanlayıp sadece mantık 
çerçevesinde değil içinde gönül 
olan, kalp olan, insan olan bir ze-
kanın sahibidir. Anne aynı zaman-
da evinin öğretmenidir. 
Eğitim ailede başlar. İnsanın ilk 
mürebbisi annesidir. Geleceğin 
anneleri, şahsiyet tevziine Kur’an 
ikliminde hazırlanmalıdır. Çünkü 
annelik çok mühimdir. Cenab-ı 
Hak, annelere ayrı bir değer ve 
beraberinde çok mühim vazifeler 
vermiştir. Nesillerin yetiştirilm-
esinde öncelikli vazife anneler-
indir. Bu mühim vazifeleri layıkıyla 
yerine getirebilecek hasletlerle 
bezenmiş bir anne için, Hazret-i 
Peygamber sallallahu aleyhi ve sell-
em Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Cennet, annelerin ayakları altın-
dadır.” 
Burada annelere has bir değer söz 
konusudur. Bu değer de annelerin 
cemiyet içerisindeki en mühim ter-
biyeci olma vasıflarından dolayıdır. 
Bizleri önce bir müddet karnında, 
sonra kollarında ve ölünceye kadar 
da kalplerinde taşıyan annelerim-
ize gösterilecek sevgi ve saygıya 
ortak olabilecek başka bir varlık 
yaratılmamıştır. Ev tanzimi ve 
evlat terbiyesini omuzlarına alan 
anneler; cidden engin bir muhab-
bete, derin bir saygıya ve ömürlük 
bir teşekküre layıktırlar. En büyük 
şahsiyet, en büyük insan, Rahme-
telli’l-Alemin olan Peygamberimiz 
de bu hasletlerle bezenmiş olan 
Hatice validemize hayran oldu. O 
iffet, haya ve vefa abidesi Hatice 
validemiz, bu meyanda yetişmiş 
bir anneliğe en güzel bir örnektir. 
Böylesi anneler için; “Gerçek saliha 
bir anne, en güzel bir muallime” 
hükmü verilmiştir. Bu açıdan 
bakıldığında anneler topluma yön 
veren kimseler olarak karşımıza 
çıkmaktadır.
Annelerin topluma vereceği yön, 
hangi istikamet olmalıdır? An-
neleri nasıl yetiştirirsek, onlar da 
geleceğin toplumunu o esaslara 

göre inşa edecekler demektir. 
Anneler, yavrularımızın ilk müreb-
bileri… Yavrularımız, bize Allah’ın 
birer emaneti. Onların güzel bir 
insicam içerisinde yetiştirilmesi 
ve cemiyete faydalı fertler halinde 
topluma kazandırılması hepimizin 
vazifesidir. Bu da ancak onların 
gönüllerini, Kur’an kültürü ve 
Peygamber Efendimiz’ in sünnet-i 
seniyyesi muhtevasında doldura-
bilmekle gerçekleşir. Evvela, ilk ve 
en mühim mürebbinin yani anne-
lerin en iyi şekilde yetişmesi için 
seferber olacağız. 
Netice olarak, annelik gibi güzel 
bir duyguyu tatmış, yaşamış 
büyüklere düşen en önemli vazife; 
genç kızlarımızı bu güzel duyguya 
hazırlamaktır. Popüler hayatın gel-
geç heveslerinin derin girdapların-
da kaybolmalarına izin vermeden, 
onları asli vasıflarına ulaştıracak 
bir düşünceye kavuşturmaktır. 
Genç kızlarımıza düşen vazife ise, 
vicdani hislerini tahkim edecek 
ortamlarda bulunarak gönüllerini 
feyizle, ruhaniyetle dolduracak in-
sanlarla muhatap olmak ve kendil-
erini manevi olarak besleyen işlerle 
meşgul olmaktır. Unutmayalım 
her bir kadın, dünyaya bir anne 
adayı olarak gelir. Ama her çocuk 
doğuran kadın, maalesef “anne” 
olamamakta, anneliğin gereklerini 
yerine getirememektedir. Öyleyse 
fıtratımızda olan bu meyli, hakiki 
bir anne olma vasfıyla taçlandır-
mak için; evlatlarımızı iki dün-
yanın dert, tasa ve gamlarından 
kurtaracak bir vasıfta olmalıyız. 
Bu da doğuştan gelen engin mer-
hameti; basiret ve eğitimle ol-
gunlaştırmak ve Allah’ın rızasını 
kazanacak şekilde ziynetlendirme-
kle mümkündür.



İL SAĞLIK 
MÜDÜRÜ SN. 
ALİ RAMAZAN 
BENLİ İLE 
RÖPORTAJ
Doğukan Samancı
Necati Ali Uçar
Ahmet Safa Açıköz

Özel Safa Fen Lisesi öğrencilerim-
iz Necati, Safa ve Doğukan ile İl 
Sağlık Müdürü Sayın Ali Ramazan 
Benli’yi makamında ziyaret 
ederek kendisiyle coronavirüs ve 
aşı çalışmaları hakkında röportaj 
yaptık.
NECATİ: Öncelikle bizi kırmayıp 
ağırladığınız için çok teşekkür 
ederiz. Ben Necati. Röportajımız-
da aşı çalışmaları, halkın aşıya 
bakışı, 18 yaş altında aşılamanın 
önemi gibi konularda konuşmak 
istiyoruz. İzninizle ufaktan soru-
larımıza başlayalım.
DOĞUKAN: Ben Doğukan, İlk 
sorumla başlamak istiyorum. Son 
günlerde oldukça sık duymaya 
başladığımız bir terim ile karşı 
karşıyayız. İnsanların akıllarında-
ki soru işaretlerini gidermek için 
bizlere acil kullanım onayının 
ne anlama geldiğini açıklayabilir 
misiniz?
SN. BENLİ: Evet, özellikle acil 
kullanım onayı dediğimiz şey: 
Hızlı kullanıma girmesini iste-
diğimiz pandemi, salgın hastalık 
gibi veyahut da sıkıntılı bir kanser, 
radyasyon patlaması, kimyasal bir 
zehirlenme gibi bu tür durumlarla 
ilgili yapılan çalışmalarda hızlı bir 
sonuç elde etmek için oluşturu-
lan bir terim. Yine faz çalışmaları 
belli bir noktaya gelmiş olan bir 
ilacın veya aşının acil kullanıma 
girmesi toplum faydasına olacağı 
düşünüldüğünden de bu onay 
istenir. Bu onay Sağlık Bakanlığı 
İlaç Eczacılık Kurumu tarafından 
verilir. Dolayısıyla acil kullanım 
dediğimiz mesele budur.
 Bir ilaç kullanıma gelinceye 
kadar preklinik denilen çalışma-
lar yapılır. Preklinik çalışmaları 
hayvan çalışmalarıdır. Yani bu ilaç 
hangi hastalık için denenecek-
se önce hayvanlarda o hastalık 
oluşturulup ilaç o şekilde dene-
nir. Burada dokusuna, organına 
ve yerine göre hayvanın cinsi 
değişebilir. Preklinik denen hay-

van deneylerinde olumlu sonuç 
alındıktan sonra klinik deneyleri 
başlar. Klinik deneyler 4 faz olacak 
şekilde sürdürülür. Faz-1’de geçer-
lilik çalışması yapılır. Özellikle 
ilacın yan etkisinin olup olmadığı, 
ilaç geçerli mi değil mi şeklinde 
sürdürülür. Faz-2’de güvenirlilik 
ve doz aralığı belirlenmesi için 
çalışmalar yapılır. İlacın ne kadar 
etki ettiği de kontrol edilmiş olur. 
Faz-3 ise geniş çaplı çalışma-
lardır, binlerce kişiye yapılır ve ilk 
sonuçların olumlu olması halinde 
acil kullanım onayına müracaat 
edilir. Kullanım onayı alındığında 
seri çalışmaya geçilir. Örneğin: 
Gebeye verilen ilacın çocuğa etkis-
ini çocuk doğduktan sonra ya da 
çocuk 10-15 yaşına geldikten sonra 
gözlemleyebiliyoruz. Yıllar sonra 
acil kullanım onayı verilmesine 
rağmen piyasadan kaldırılan ilaç 
örnekleri çok fazla. Acil kullanım 
onayı Faz-3 çalışması içerisindedir. 
Sahaya hızlı çıkmasını istediğimiz 
ilacın onaylanmasıdır. 
DOĞUKAN: Çok teşekkürler 
hocam.
SAFA: Tekrar merhaba hocam, ben 
Safa. Milli aşımız olan Turkovac’ın 
faz çalışmaları devam ediyor 
ve şu anda da Turkovac aşıları 
gönüllülük esasıyla uygulanıyor. Bu 
süreç nasıl işliyor? Turkovac aşısı 
yaptırmak isteyen bir kişi nasıl bir 
yol izlemelidir? 
SN. BENLİ: Evet, sizin de bah-
settiğiniz üzere Faz-3 çalışmaları 
gönüllülük esasıyla uygulanıyor. 
Turkovac’la alakalı olarak iki 
çeşit çalışma var: Birincisi Si-
novac’la karşılaştırmalı olan bir 
çalışma. Kişiye bir aşı yapıyoruz 
ancak kişi Sinovac mı, Turkovac 
mı olduğunu bilmiyor. Sonuçları 
aldıktan sonra antikor seviyelerini 
karşılaştırırken Sinovac grubunu 
kontrol grubu yapıyoruz ve Turk-
ovac’ın Sinovac’a göre etkinliğinin 
nasıl olduğuna bakıyoruz. Diğer 
bir çalışma ise iki doz Sinovac 



yapılanların üçüncü dozunun 
Turkovac yapılması. İki çalışma 
da bu şekilde devam ediyor. Sağlık 
Bakanlığımızın açıkladığı üç bin 
sayı sınırını geçtiğimiz için acil 
kullanım onayına başvuruldu. 
Önümüzdeki süreçte Turkovac 
hem seri üretimde hem de insan-
lığın hizmetine kullanılacaktır. 
Tabii, Erciyes Üniversitemizin kat-
kılarını atlamayalım. Türkiye’nin 
araştırma üniversiteleri arasında 
8. sırada açıklanması şehrimiz 
için gurur verici bir durum. Aykut 
Özdarendeli hocam da geçenlerde 
biliyorsunuz yılın araştırma AR-
GE ödülünü aldı. Onu da tebrik 
ediyorum. Bu vesileyle hem Aykut 
hocama hem ekibine hem de 
onu destekleyen rektörümüze ve 
çalışma arkadaşlarına minnettar 
olduğumuzu belirtmek isterim. 
SAFA: Peki ben gönüllü olmak 
istersem hangi koşulları sağlamalı 
mıyım?
SN. BENLİ: Siz gönüllü olmak 
isterseniz 18 yaşından büyük ol-
manız gerekiyor. (Gülüşmeler) 18-
59 yaş arası, covid geçirmemiş, aşı 
yaptırmamış veya iki doz Sinovac 
aşısı yaptırmış olmanız gerekiyor. 
NECATİ: Safa’nın da değindiği 
gibi şu an Faz çalışmaları devam 
ediyor. Hatta Faz-3’ün tamamlan-
masına da az bir aşama kaldı. Şu 
an bu çalışmaların Azerbaycan, 
Polonya, Macaristan ve Özbeki-
stan’da da yürütüleceği söylendi. 
Peki, bu ülkelerin seçiminde 
hangi kriterler göz önünde bulun-
duruldu?
SN. BENLİ: Biliyorsunuz, Tür-
kiye aşılamada yüzde 90’a yakın 
sonuçlara ulaştı. Aşı deneği olarak 
kullanılacak insan kalmadığı 
için aşılamanın düşük olduğu bu 
yerlerde daha çok gönüllü bula-
bileceğimiz için tercih edildi. Biz 
eğer aşı yapmadan önce Turk-
ovac gönüllüsü aramış olsaydık 
Kayseri’de binlerce gönüllü vardı. 
Kayseri de Turkovac’ı sevdi. Biz 

ilk başlarda aşılamada zorlanınca 
“Kayseri halkı gayet kültürlü ve 
bilgili neden vurunmak istemi-
yorlar?” diye şaşırdık. Bunun için 
bir araştırma yaptık. Kayseri halkı 
Turkovac’ı beklediklerini söyledi. O 
zaman Turkovac Faz-3 çalışmasına 
gelmemişti. Tabii bu arada dalga 
geliyor, pandemi devam ediyor 
olunca insanlar “Tamam, bekle-
meyelim de beklersek canımızdan 
olacağız.” diyerek ne aşı olursa olsun 
yaptırmak zorunda kaldılar. Ded-
iğim gibi elde gönüllü kalmayınca 
diğer ülkelerle bakanlıklarımız an-
laşmalar imzaladılar –ki o ülkeler de 
aşı geleceğinden memnun kaldılar- 
ve bu sayede o ülkelerde gönüllü 
çalışmalarımız sürdürülüyor. 
DOĞUKAN: Türkiye’nin çeşitli 
şehirlerinde –Şanlıurfa, Diyarbakır, 
Şırnak, Mardin gibi- aşılama or-
anının olması gerekenin altında 
olduğunu görüyoruz. Sizce bunlar 
ve bunlara benzer şehirlerimizde 
aşılama oranlarının artırılması için 
neler yapılabilir?
SN. BENLİ: Yerel çalışmalar için 
her yerin kendi özel çalışmasını 
gerçekleştirmesi gerekebilir. 
Hakkari de Türkiye’nin en yüksek 
aşı oranına sahip yerlerden biri 
oldu. Mesela orada çok özel çalış-
ma yapıldığı zaman aşılama oranı 
arttırılabiliyor. Biz de Kayseri’mizde 
özellikle organize sanayi bölgesinde 
ve kırsal kesimleri de kesinlikle 
ihmal etmeden aşılama yapıyoruz. 
Şu an Kayseri’deki bütün köylere 
dörder sorgu yapıldı beşinci defa 
geziliyor yani kimsenin aşısız 
kalmaması için özel bir gayret sarf 
ediyoruz. Diğer taraftan OSB’de 
özel çalışma yaptık. Hem iş adam-
larımızla, sanayi odamız temsilcil-
eriyle, ticaret odamız temsilcileriyle 
ve OSB başkanlarımızla bu konu 
üzerinde yoğun çalıştık hem de 
üniversiteler bünyesinde bir çalışma 
gerçekleştirdik. Sahada ne tarafta 
bir zayıflık hissediyorsak o tara-
fa yükleniyoruz. Son zamanlarda 

yüklendiğimiz kesimde özellikle 
3 grup öne çıkıyor: Birincisi 
gebeler. Gebelerin Kayseri’de 
aşılanma oranı yüzde 50 gibi bir 
oranda. İkincisi onkolojik hasta-
lar yani kanser hastaları. Kanser 
hastalarında da aşı eksik olmasın 
istiyoruz. Üçüncüsü ise iki doz 
Sinovac olanlar. İlk zamanlarda 
Sinovac yaptığımız için etkin-
liği 6-8 ay sonra iyice azalmış 
oluyor. Onu bizatihi gözlem-
lediğimizden dolayı mutlaka 
onlara üçüncü dozun yapıl-
masını istedik. Özel çalışmaların 
oranın yerel yöneticilerinin 
kendisinin yapması gerekiyor. 
Arkadaşlarımız da bu şekilde 
çalışıyorlar. 
NECATİ: Doğukan’ın bahsettiği 
bu şehirlerde özellikle Kayseri’ye 
oranla BionTech, Sinovac gibi 
aşıların kullanım oranlarının 
düşük olmasının yanı sıra çeşitli 
anketlerden de Turkovac aşısı 
vurulmak isteyenlerin az sayıda 
olduğunu görüyoruz. Peki Turk-
ovac’a olan ilginin arttırılması 
için ne gibi çalışmalar ortaya 
konulabilir?
SN. BENLİ: Tabii, burada 
kültürel durum da çok etkili. 
Aşı karşıtlığının ya da çekimser-
liğinin en büyük nedeni: Bilgi 
eksikliği. Önce bilgi eksikliğinin 
tamamlanması gerekiyor ama 
diğer taraftan sosyal etkileri 
ortaya çıkabiliyor. Yani özellikle 
aile büyüklerinin işte bu konuya 
karşı düşüncelerinin o bölgelerde 
daha etkin olduğunu Batı iller-
ine baktığımız zaman –Muğla 
örneğin Türkiye’nin en yüksek 
aşılama oranının sahip olduğu 
il- orada da kültürel ortam aşı 
durumunu etkiliyor. 
Akşam karşılaştıkları zaman 
birbirlerine “Aşını oldun mu? 
Ben doktorumla görüştüm ve aşı 
randevusu aldım.” diyerek ran-
devu bekliyorlardı. Ben Sakarya 
tarafında yazlıkları olan bir yere 



gitmiştim çok enteresan bir şey 
söyleyeyim: Yazlıklarda yüze yakın 
aile vardı. Hepsi birkaç gün sonraya 
randevu alıyorlardı ve randevu bu-
lamayıp bu duruma yakınıyorlardı. 
Daha erken aşı olabilmek için bizi 
devreye sokmaya çalışıyorlardı. Biz 
Kayseri’de her tarafa aşı uygulama 
noktası açıyoruz. 101 tane aile sağlık 
merkezimizde aşı yapılıyor. Yeter ki 
gelsinler istiyoruz. Daha da olmadı 
AVM’lere de yerler açtık biliyor-
sunuz. Çarşı merkezine yer açtık, 
hastanelerimizde aşı yapılıyor. “Ge-
leni kesinlikle çevirmeyelim.” şek-
linde bir yaklaşım sergiledik. Hiçbir 
zaman aşı olamamak ile ilgili bir 
sorunla karşılaşmadık. Çok nadiren 
sorun yaşadığımız oldu ve onlar da 
hızlıca çözüldü. Bu ilk başta bah-
settiğimiz olay kültürel bir olay. Ne 
zaman bizde bir hareketlilik oluyor? 
Diyelim ki çarşıda covid’den birisi 
rahmetli oldu sonrasında herkes bir 
kendisine soruyor “Aşı oldum mu?” 
diye. Biz bunları da yaşadık, bunları 
da gözlemledik. Bizde korku biraz 
öne çıkıyor ama Doğu’da iş biraz 
daha değişik. Orada kültürel olarak 
da aile büyüklerinin etkili olduk-
larını düşünüyorum. Bu yüzden 
sahayı aşı konusunda pozitif etkile-
mek biraz zor olabilir. 
SAFA: Okullarda yüz yüze eğitimin 
devam etmesi için aşı şart mıdır? 
Okullarda aşılamanın yapılmaması 
durumunda nasıl bir tabloyla 
karşılaşılaşırız?
SN. BENLİ: Pandeminin gidişatına 
bakmak gerekir. Şu anda pandemi 
gidişatında sıkıntılı bir durum 
gözükmüyor. Ben yüz yüze eğitimin 
tekrar online eğitime geçeceğini pek 
düşünmüyorum. Artık pandemi 
konusunda da tercübelendik. Cov-
id’de başlarda çok endişemiz vardı 
ama şu an hem aşımız var hem 
tecrübe var hem de ne yapmamız 
gerektiğini biliyoruz. Okullar da ne 
yapılacağını biliyor. Örneğin: Bak 
buraya girerken hepiniz maskeli 
girdiniz. İlk zamanlar olsaydı maske 

takmak insanlara çok farklı bir 
şeymiş gibi geliyordu ki biz de 
o zamanlar şöyle bir cümle kur-
muştuk: “Nasıl ki sabah çıkarken 
gözlüğümüzü takıyoruz maskemi-
zi de takacağız. Nasıl ki ceketimizi 
giyiyoruz maskemizi de taka-
cağız.” Yani bu bir alışkanlık haline 
gelmiş olacak. Bu alışkanlığı 
oluşturduğumuz zaman okulların 
kapanmasını gerektiren engeller-
in ortaya çıkacağını çok düşün-
müyorum. 
Okul aşılamaları konusunda lisel-
ere yönelik bir çalışma yaptık ama 
orta kısma yönelik şu an itibariyle 
isteyen olduğu takdirde biz aşı 
yapıyoruz. Onun haricinde bir 
çalışma düşünmüyoruz. Çünkü 
pandeminin gidişatında şu an 
riskli bir durum gözükmüyor. 
DOĞUKAN: Aslında benim 
sorum biraz Safa’nın sorusunun 
paralelinde olacak: 18 yaş altı 
gençler bazında düşündüğümüzde 
aşının önemi nedir? Bizim yaş 
grubumuzda aşının herhangi bir 
zararı var mıdır? 
SN. BENLİ: Şimdi şöyle ki aşının 
yan etkisinin kısa ve orta vadede 
nasıl gerçekleştiğini gözlemledik. 
Kısa vadede; kırgınlık, yorgun-
luk, 1-2 gün sallantı şeklinde. 
Orta vadede ise; farklı yan etkiler 
ortaya çıkabiliyor. Ama bu oran 
çok çok az. Diğer taraftan sizlerin 
aşılanması toplumda bulaşın hızlı 
olmasını engelleyecek. Burada 
önemli olan konu budur. Biliyor-
sunuz, gençlerde covid çok fazla 
akciğere inmiyor ve çok fazla 
yıpratıcı bir şekilde yürümüyor 
fakat MIS-C dediğimiz bir hast-
alık var –çocuklarda gördüğümüz 
özellikle- covid’e aşırı tepkiden 
dolayı onlardan da ciddi sıkıntılar 
yaşayanlar oldu. Bunu da bilmem-
iz gerekiyor. “Covid bize bir şey 
yapmaz!” gibi düşünmek de yanlış. 
Vücud aşırı tepki verdiği zamanda 
da tüm sistemleri bozabiliyor ve 
yoğun bakıma düşürebiliyor. 

Bu tarz hastalar da var. Bu 
durumu bir kenara koyalım. 
İkincisi ise asıl okul çağının aşıl-
anmasının şöyle bir önemi var: 
Okul çağındaki asemptomatik 
taşıyıcılık yüksek olduğu için bu 
asemptomatik taşıyıcılıkta eve 
çocuktan gidiyor. Şimdi okulda 
ne kadar sınırlandırmaya çalışır-
sak çalışalım yakınlaşma, mask-
esiz oynama –ki çocuklarda bu 
durum çok daha fazla- örneğin; 
teneffüste indiniz, basketbol 
oynadınız nasıl oynayacaksınız, 
maskeyle mi oynayacaksınız? 
DOĞUKAN: Evet, tabii.
NECATİ: Maskemizle oynuyoruz 
ama tabii ki nefes nefese kalma 
durumu oluyor.
DOĞUKAN: Çok zorlayıcı ola-
biliyor gerçekten. (Gülüşmeler)
SN. BENLİ: Bu tarz sosyal 
olaylarda da devirle bulaş çok 
fazla olacak çocuklarda. Biz bu 
bulaşın semptom göstermediği, 
asemptomatik olduğu için yani 
ateş yok, burun akıntısı yok ama 
covid taşıyacak eve götürecek. 
Evi yüzde yüz aşılamış olsaydık 
sorun olmazdı belki ama evi 
yüzde yüz aşılayamadığımız için 
eve götürmemesi için bu gençleri 
aşıladığımızda en azından 
bulaşıcılık kısmında engelleyici 
bir faktör olmuş olacak. Burada 
bir iletkenden ziyade bu genç 
popülasyonun virüs yayılımı 
konusunda yalıtkan hale gelm-
esini sağlamış olacağız. 
NECATİ: Günümüz sosyal 
medyasında bildiğiniz üzere aşı 
karşıtlarının yürütmüş olduğu 
birçok kampanya ve üretmiş old-
ukları çeşitli söylentiler bulunuy-
or. Bu olayların genel bir değer-
lendirmesini yapabilir misiniz?
SN. BENLİ: Basın yadsınamaz 
bir durumdur. Sosyal medya da 
bunun bir ayağı. Elbette, sosy-
al medyada dezenformasyon 
dediğimiz yanlış bilginin yayıl-
ması fazla olabiliyor ama bu bizi 



etkilememeli. Biz de doğru 
bilgiyi sunabilmeliyiz, sürekli 
doğru bilgi üzerine yoğun-
laşmalıyız. Bunu yaptığımız 
takdirde onlar insanların 
sağlığını negatif yönde etkile-
mek için mücadele verecekse 
biz de pozitif yönde mücadele 
vereceğiz. 
NECATİ: Sosyal medyada 
olan kampanyalardan en 
çok etkilenen grup 18 yaş 
altı grup ve gençlerin aşılan-
masının bulaşıcılığı düşürm-
esi açısından önem taşıması 
halinde bu kampanyalardan 
özellikle o grubun etkilenme-
si çok daha kötü bir durum 
haline geliyor.
SN. BENLİ: Doğru bilgiyi 
verdiğimiz zaman onlar da 
düşünecekler. Düşünen her 
insan şunu görebilir: Biz 
pandeminin gücünü, virüsün 
gücünü aşıyla yendik. Eğer 
aşı olmamış olsaydı virüs 
kapanların mortalite oranı 
%2,2 idi. Kayseri için söyley-
eyim yirmi bin kişiden fazla 
kişiyi kaybetmiş olurduk. 
Kabul edilebilir bir şey mi? 
Bunu aşıyla engelledik. Onun 
için canını seven aşı olsun o 
zaman. (Gülüşmeler) Yazın 
başlığı “CANINI SEVEN AŞI 
OLSUN”. Biz burada özel-
likle yoğun bakımda hastane 
cephesine baktığımızda 
–bu virüs sosyal medyada 
gerçekten yok diyen çok fazla 
insan var demi- virüs yoksa 
kardeşim bu kadar insan nasıl 
öldü, neden öldü? Benim 
sektörde 30 yılı aşkın te-
crübem var böyle bir akciğer 
görmüşlüğüm yok. Çok na-
dirdi yani. Bu virüsün yapmış 
olduğu akciğer tahribatı, ak-
ciğerin iki tarafının kapanmış 
olduğu görüntü biz çok nadir 
görürüz öyle bir görüntüyü. 
Akciğeri bir anda kapatıyor ve 

tüm sistemi iptal ediyor. Yakınlarımızı 
kaybettik, arkadaşlarımızı kaybettik. 
Genç-yaşlı demedi. Hatırlayın ilk zam-
anları, aşıdan önce neler konuşuyor-
duk? Ben 50 yaşında yengemi kaybet-
tim hiçbir hastalığı yoktu. İnandırmak 
için ne yapmak lazım? İnsanda en 
önemli şey nedir biliyor musunuz? 
İnsanda terbiye eden şey: Ölümdür. 
Evet, bu virüs öldürüyor. O zaman 
arkadaşlara ölüm kısmını biraz vur-
mak gerekir. Her ne kadar genç olsa 
da bir arkadaşınızın trafik kazasında 
öldüğünü gördüğünüz zaman nasıl et-
kilenirsiniz, irkilirsiniz değil mi? Sizde 
çok farklı bir etki oluşturur. O zaman 
virüsten dolayı ölenlere baktığımız 
zaman sosyal medyadaki haberlerin 
bir balon olduğu ortaya çıkmış olur. 
NECATİ: Çok gülünç kampanyalar 
var gerçekten. Mesela covid gelmeden 
önce de trafik kazalarında daha çok 
insan ölüyordu zaten şeklinde algılar 
oluşturmaya çalışıyorlar. 
SN. BENLİ: Kayseri için söyleyeyim; 
bir milyon dört yüz elli bin civarı nü-
fusumuzun dört yüz elli bini yirmi yaş 
altı kabul edelim ve bir milyon kadar 
erişkin nüfus diyelim. Bu bir milyon 
kişi eğer virüs geçirmiş olsaydı yirmi 
iki bin kişi rahmetli olacaktı. Bunu 
nasıl kabul edebiliriz? Değil yirmi iki 
bin kişi bir kişinin bile hayatı bizim 
için çok çok değerli. Bu biraz şuna 
benziyor, gece ateş yaktığınız zaman 
küçük sinekler de ateşe doğru uçuyor 
ve yanıyor. Siz de yaklaşmayın buraya 
diye elinizle engellemeye çalışıyor-
sunuz. Biz biraz o görevi görüyoruz. 
Lütfen aşınızı olun şeklinde…
MUSTAFA DOĞAN: Bu görevi yerine 
getirmeye çalışırken bazen de kendini-
zi ateşe atıyorsunuz.
SN. BENLİ: Evet, kesinlikle. Bu konu-
da yapılması gerekiyorsa sosyal medya 
çalışmaları yapılmalı tabii sizler de bu 
durumda bizlere yardımcı olmalısınız. 
MUSTAFA DOĞAN: Teşekkür ed-
eriz Sayın Müdürüm, sorularımız bu 
kadardı. Sizin eklemek istediğiniz bir 
şey var mı?
SN. BENLİ: Ben teşekkür ederim 

arkadaşlar. Güzel bir soru havuzu 
oluşturmuşsunuz. Tebrik ediyorum 
öncelikli olarak. Çünkü bu ka-
dar kaliteli soru beklemiyordum 
açıkçası. Hepiniz ilerleyen süreçte 
basıncılara da taş çıkartacak dere-
cede gelişeceksiniz. 
SAFA: Estağfurullah, Hocam.
NECATİ: Üstadımız buradayken (il 
sağlık müdürlüğü basın yayın yö-
netmeni) bize düşmez. (Gülüşme-
ler)
SN. BENLİ: Bu konuda başarılar 
diliyorum. Öncelikli olarak 
önümüzdeki günler daha iyi 
olacak onu da ben söyleyeyim. 
Pandemiden çıkışın yolu gözüktü. 
Allah’ın izniyle bu yazda pandem-
inin iyice minimalize olacağını 
düşünüyorum. Tedbirleri elden 
bırakmadan ve aşı konusunda da 
çekinceleri kenara bırakıp yakın-
larımızdan, sevdiklerimizden aşı 
olmamışlar varsa aşı olmalarını 
sağlayalım. Bildiğiniz gibi de yeni 
varyantlar hep oluşabilir.
MUSTAFA DOĞAN: Sayın Hocam 
son olarak söz açılmışken yeni var-
yant hakkında bize bilgi verebilir 
misiniz?
SN. BENLİ: Bu tür virüsler DNA 
virüsleri ve RNA virüsleri olmak 
üzere ikiye ayrılıyor. Bu RNA 
virüsü mutasyon geçirme ihtimali 
çok yüksek virüstür. Bundan dolayı 
sürekli mutasyona uğruyor ve buna 
da varyant diyoruz. Ama şu bir 
gerçek hala aşı etkisini koruyor, 
aşıyı yenebilmiş değiller. Varyant-
lardan çok korkmamamız lazım 
ama göz ardı da etmememiz lazım. 
MUSTAFA DOĞAN: Sayın Hocam 
bu son varyant olan Omicron üzer-
inde de aşı etkisini koruyor mu?
SN. BENLİ: Şu an gördüğümüz 
durumlarda aşı hala etkili. Vaka 
artışı olarak gözüküyor ama yoğun 
bakım ve ölüm oranında artış yok. 
Burada da aşının etkisi büyük. 
MUSTAFA DOĞAN: Hocam 
hatırlatma dozları sürekli tekrarla-
nacak mı peki?



SN. BENLİ: Özellikle yeni varyant-
lara karşı güçlendirme çalışmaları 
her sene yapılacak ama bu durum 
çok gerekli olur mu onu bize süreç 
gösterecek. 
MUSTAFA DOĞAN: Biz 
hazırlıklıyız tabii.
NECATİ: Varyantlardan bahsettiniz, 
ilerleyen süreçlerde elimizdeki tüm 
aşıları çöpe attıracak kadar büyük bir 
mutasyonla karşılaşabilir miyiz?
SN.BENLİ: Evet olabilir ama bu risk 
oranı düşük ama evet tüm aşıları 
kandırabilecek bir mutasyon geçirme 
potansiyeli bu virüste var. Endişem-
iz ve net bir şey konuşamamamızın 
sebebi de bu zaten. 
NECATİ: Anladım, teşekkür ederiz.
SN. BENLİ: Safa Fen Lisesi olarak 
sizlere önünüzdeki süreçte başarılar 
diliyorum. Yalnız mutlaka çok çalışın 
ve üretin. Artık çalışan kazanmıyor 
çok çalışan kazanıyor. Bu ülkenin 
size çok ihtiyacı var ve sizler bir şey-
ler üreteceksiniz. Üretmeyen ülkeler 
yaşam olarak başkalarına bağlıdır. 
Sayın Başkanımız da bu konuda 20 
yıldır çok büyük gayretler ve eme-
kler sarf ediyor. Sizler sadece birey-
sel düşünmeyin artık devir bireysel 
başarı devri değil. Birlikte el ele 
vererek bir şeyler başarmak gerekir 
ve burada takım adamı olmak öne 
çıkıyor. Takım olarak iş yapacaksınız. 
BU MİNVALDE yürüdüğünüz tak-
dirde başaramayacağınız hiçbir şey 
yoktur. Bir de benim sosyal olarak 
gözlemlediğim bir şeyi paylaşmak 
istiyorum: Sabah erken kalkın. Ülke 
olarak unuttuğumuz bir şey gün sa-
bah namazıyla başlar. Sevgili gençler 
tekrar tebrik ederim ve teşekkür 
ederim.
D N A: Biz çok teşekkür ederiz ho-
cam.
MUSTAFA DOĞAN: Kıymetli 
görüşleriniz ve bizi ağırladığınız için 
çok teşekkür ederiz.



ŞU MATEMATİK 
DEDİKLERİ…!
MELTEM YURDAŞ

İngiliz matematikçi Godfrey Hardy 
matematiğin dünyadaki en masum 
uğraş olduğunu söylemiş. Matem-
atikte zekâdan önce sabır geldiğini 
söyleyen kişi ise Türk matematikçi 
Cahit Arf. “Matematik ne neden söz 
ettiğimizi, ne de söylediğimiz şeyin 
doğru oIup oImadığını biImediğimiz 
bir konudur.” Bu söz ise aynı zamanda 
matematikçi de olan İngiliz filozof 
Bertrand RusseII’a ait. Sayıların 
hâkimiyetindeki matematik dünyas-
ının en tatlı tarifleriydi bunlar… Şim-
di sıra, matematikle arası iyi olmayan-
ların bile ilgisini çekecek bilgilerde.
1.Sizce “matematik” kelimesi hangi 
anlama geliyor? Durun! Hiç uğraştır-
madan cevabı biz verelim; matematik 
kelimesinin kökeni Eski Yunancada 
“ben bilirim” anlamına gelen “ma-
tesis” sözcüğüne dayanıyor. Zaman 
içinde dönüşen kelimenin son olarak 
dayandırıldığı sözcük ise “mathema-
tikós” ve o da “öğrenmekten hoşla-
nan” anlamına gelmekte.
2. Hiç düşündünüz mü, neden bir 
saat 60 dakikadır? Ya da neden 1 
dakika 60 saniyedir? Cevabı eski 
çağlarda ve Mezopotamya’da gizli! Bu 
coğrafyada bir imparatorluk kuran 
Babilliler, matematikte temel olarak 
60 sayısını esas almışlar ve bu hes-
apları günümüze kadar geçerliliğini 
korumuş. Hatta 1 çember=360 derece 
kuralını getirenler de yine Babilliler.
3. Karekök sorularını kolayca çözen-
lerden misiniz? O zaman size bir 
soru… Karekök işaretinin anlamı ne-
dir? Sakın doğru cevap veremediğiniz 
için üzülmeyin, çünkü 40 yıl düşün-
sem aklıma gelmezdi dedirten bir 
cevabı var. Meğer karekök işareti için, 
İngilizcede “kök” anlamına gelen 
“root” kelimesinin başındaki “r” harf-
inden ilham alınmış!
4. Antik Roma kaynaklı olan Roma 
rakamlarını biliyorsunuz; I, II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X… İyi ama 
Roma rakamlarında “sıfır/0” sayısının 
karşılığı neydi? İşin aslı bu sayı 
sisteminde sıfır rakamı bulunmamak-
ta… Ve o nedenle de modern arit-

metik sistemi için yetersiz kalmakta, 
günümüzdeki işlevi dekoratif amaçlı 
kullanımdan öteye geçememektedir.
5. Matematik için x, y, z harfleri 
denklemlerdeki bilinmeyenlerin 
meşhur isimleridir. Hatta bu isimleri 
o kadar benimsemişizdir ki günlük 
konuşmalarımızda bilinmeyen bir 
kişiden bahsederken bile “x kişi” 
deriz. Bilinmezliği ifade etmek için bu 
harflerin seçilme nedeni ise alfabenin 
en uzağındaki, en sonundaki harfler 
olmalarıymış.
6. 1878-1955 yılları arasında yaşayan 
Amerikalı matematikçi Edward 
Kasner, sonsuz olmayan çok büyük 
sayıları ifade etmek için sözcükler 
belirleme fikrini ortaya çıkaran kişi. 
Bir gün, 1 sayısının devamına 100 
tane “sıfır/0” ekliyor ve yeğeninden bu 
sayıyı karşılayacak bir kelime söyle-
mesini istiyor, 9 yaşındaki çocuğun 
verdiği “googol” cevabı, 10 üzeri 100’ü 
ifade eden kelime olarak literatüre 
geçiyor. Tekrar matematiksel ifade 
edelim: 1 googol= 10100
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BEN ALMAN-
YA’DA YAŞAYAN 
MÜSLÜMAN BİR 
TÜRK’ÜM
TARA İREM YAVUZ

Benim için Müslüman olarak Almanya 
da yaşamak zor bir durumdu. Bunun 
nedenleri biraz fazla. Ama isterseniz 
temelinden başlayalım: Almanya 
Hıristiyan bir ülkedir. Almanların 
%87,4’ü Hıristiyan;  diğer %12,6’sı 
Yahudiler, Müslümanlar, Hindular 
vb. dine mensup insanlardan oluşur. 
Alman Anayasasının 4. Maddesi 1. ve 
2. Fıkrasında din özgürlüğünü güvence 
altına almaktadır:  
1) İnanç, vicdan ve dini ve İdeolojik 
inanç özgürlüğü dokunulmazdır.  
2) Toplumsal yaşamda dinin rahatsız 
edilmeden uygulanması garanti edilir. 
DUR BİR DAKİKA! Bir tek orda yazdı 
diye demek değildir ki insanlar buna 
sadık kalıyorlar. Günden güne bu hak-
ların tekrar kazanımı ve uygulanması 
için savaşıyoruz. Peki neden? Neden 
İslam’dan nefret ediyorlar? Neden bi-
zlere eziyet çektiriyorlar. Hımm! Belki 

bizlerden tiksiniyorlar. 
Dinlerimiz birbirinden o kadar 
değişik mi? Doğrusu değil. Bizler 
hepimiz aynı Allah’a inanıyoruz ve 
her üç dine tüm peygamberler aynı 
Allah tarafından gönderildi. Hıristi-
yanlar ve Müslümanlar; Yahudiliğin 
eski tarihi ile bağlantılıdır. Hıristi-
yanlık ve daha sonra İslam ondan 
gelişti, ancak farklı hırslar ve ödüller 
peşinde. 
Her üç dinde tüm evreni yaratan 
tanrıya inanır. Üçü de peygamberler-
in atası İbrahim (as)’a inanır.  Onun 
tanrı ile olan anlaşmasını ve buna yol 
açan hikayeyi biliyorlar. Müslüman-
lar bugünü Kurban Bayramı’yla 
hatırlıyorlar. Yahudi dinindeki birçok 
peygamber ve yaşanan olaylar üç 
dini birbirlerine bağlar. İsa (as) 2000 
yılı aşkın bir süre önce dünyadaydı. 
Giderek daha fazla insan onun tüm 
Yahudilerin beklediği Mesih old-
uğuna inandıkça, Hıristiyanlık da bu 
inançtan doğdu. Bir kaç yüzyıl sonra 
Hz. Muhammed (s.a.v) Kuran-ı 
Kerim’i insanlara getirdi. Böylece 
İslam dünyaya geldi. Bugün Hıristi-
yanlar ve Müslümanlar, kendi kutsal 
kitaplarına ek olarak, ortak ve özel 
tarihlerinde vizyoner kişilere, olay-
lara, kendi emirlerine, ritüellerine ve 
bayramlarına sahiptir. Ortak yön-
lerin çok olmasına rağmen, Alman 
vatandaşlarının yaklaşık %90’ı İslam’ı 
kabul etmemektedir. 
Almanya’da bir Müslüman olarak 
hayat çok zor. Örnek olarak namazı 
alalım: Türkiye’de ezanı günde beş 
kez duyarsınız. Almanya’da camiler 
olsa bile burada sesli ezan okumak 
yasaktır. Bunun yerine cep telefonu 
uygulamaları veya özel çalar saatler 
kullanıyoruz. Ders esnasında namaz 
kılmak yasaktır. Ancak çoğu okulda 
mescit olmadığı için dersten sonra 
bile namaz kılmak mümkün değildir. 
Gıda konusu da benzer bir durum-
dadır. Almanya da domuz eti yemek 
ve alkol içmek, normal bir şeydir. Bu 
sebepten ve ayrıca ucuz olduğundan 
birçok gıda ürünlerine katılırlar. 
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Örneğin ekmekte alkol bulunur, elma 
suyunun içine domuz jelatini katılır, 
mmhh! Lezzetli…
Almanya’da et helal değildir. Bunun 
sebebi, hayvanlar boğazlanmazlar 
ve kanları akıtılmaz. Bunun yerine 
elektrikle şoklanır sonra alınlarından 
vurularak öldürülürler. Bu metot 
hayvanlara eziyet vermeyen bir yol-
muş. Alışverişe gittiğimizde genellikle 
özel Türk süpermarketlerine gideriz. 
Orada ürünler ve etler helaldir. Diğer 
süpermarketlerin aksine fiyatlar daha 
ucuz ve çoğunlukla daha kalitelidir. 
Ya okul? Bir Müslüman olarak iyi bir 
okula gitme ve kariyer yapma şansım 
var mı? Bunu şu şekilde söyleye-
ceğim: “Her şey hangi okula gittiğine 
bağlı.” Yabancıların çok olduğu bir 
okula gidiyorsan sorun değil. Ama 
Almanlarla dolu bir okula gittiğinde, 
o zaman cehenneme düşersin. Mesela 
ben Almanların çok olduğu bir okula 
gittim ve inanın hiç kolay olmadı. 
Her zaman bir şekilde onların arası-
na dahil olmakta sorun yaşadım. 5. 
sınıfın başında sınıftaki tek Türk ve 
Müslüman bendim. Bu biraz tuhaftı. 
Bu nedenle öğretmenler benimle 
şaka olduğunu iddia ederek benim 
konuşmamla ve geldiğim yerle ilgili 
alay ederlerdi. Bu benim hiç hoşuma 
gitmezdi.
Bugün Türkiye’de yaşıyorum. 
Yaşadığım toplum Müslüman ve 
onlarla aynı din ve milliyettenim. 
Orada tek başıma kimliğimle ilgili 
sorumluluk yaşıyorken bugün burada 
kendi toplumumla yüzleşerek yeni 
bir benlik ve duygusal farklılaşma 
yaşıyorum. Ama bunlar başka bir 
yazının konusu…



MATEMATİK 
KORKUSUNUN 
NEDENLERİ VE 
ÇÖZÜMLERİ
Sabire SAYIN

   Kimine eğlence, kimine korkudur 
matematik. Ama korkanlar çoğunluk-
ta. Peki nedir bunun sebebi? Aslında 
geçmiş yaşanmışlıklar etkilidir. Hani 
çocukluğuna inmek lazım derler ya 
tam da budur mesele. Bazen sorun 
matematikle tanışırken öğretmenin 
tutumundan kaynaklanmakta bazen 
de anne ve babanın kaygı düzeyinin 
yüksek olmasından… Elbette bu yak-
laşımların hepsinin çocuğa yansıması 
matematik korkusunu doğurmakta ve 
bir önyargı oluşturmaktadır. Bunun 
sonucunda matematik  dersi çocuk 
için korkulu rüya olmaktadır. 

  Özellikle ilkokul 3’üncü sınıf 
matematiğin temellerinin atıldığı, 
kritik  dönem ve tam bir dönüm nok-
tasıdır. Bu dönemde atılan temelleri 
tabiri caizse ekilen tohumlar çocuğun 
öğretim hayatı boyunca ya yeşerecek 
bir çınar ağacı olarak boy verecek  
ya da küçük bir bonzai ağacı olarak 
kalmasına vesile olacaktır. Yani çok 
çaba sarf etse de ilerlemekte zorla-
nacaktır. Bunun yanı sıra genetik 
faktörleri de göz ardı etmemek gerek 
kitabı matematik korkusunun yüzde 
kırkının genetik faktörlerden kaynak-
landığını gösteren araştırma sonuçları 
da mevcuttur.

  Diğer bir faktör de kitap okuma 
becerisinin tam gelişmemiş ol-
masıdır. Okuduğunu anlamayan bir 
öğrencinin problem çözerken yorum 
yapması ve fikir yürütmesi mümkün 
değildir. Yani eğitim öğretim hayatı 
süresince hangi kademede olursa 
olsun matematik dersinde sıkıntı 
yaşamamak için ilk önce kitap okuma 
alışkanlığının kazandırılmış olması 
gerekir.

  Peki, herkes matematiği sevmeli mi?
  
  Tabii ki sevmeli. Daha doğrusu 
sevdirilmeli. Aslına bakarsanız. Bu 
konuda görüş ayrılıkları mevcut. 
Fakat ben insanoğlunun hiç ilgi 
duymadığı bir konuda hangi yaşta 
olursa olsun başarılı olamayacağını 
düşünüyorum. Çünkü kalbi beynini 
yönetir. Yani sevdiği ve ilgi gördüğü 
yöne yönelmeye meyillidir. Ve 
beynini de o tarafa yöneltir. Bundan 
dolayıdır ki öğrencinin gönlüne giren 

öğretmen ancak onu tabiri caizse 
hamur gibi yoğurabilir. Küçük yaşlar-
da öğrenci matematikle ilk tanışmaya 
başladığında onun anlayabileceği 
seviyede görsellerle somutlaştırar-
ak gerekirse öyküler indirerek veya 
günlük hayattan örneklendirerek 
anlatmak Her iki taraf için de kolay-
lıklar sağlayacaktır. Bu anlamda 
günümüzde teknolojinin eğitime  kat-
kıları yadsınamaz. Günümüzde eğitim 
görsel materyallerle ve videolarla 
desteklenmektedir ve bu gelişmeler 
hem öğretmenin işini kolaylaştırmak 
hem öğrencinin derse bakışını olumlu 
etkileyip gelecek adına umut verme-
ktedir.
  
  Peki, anne ve babaya düşen nedir?
  
   Kaygı verecek tutum ve 
davranışlardan kesinlikle kaçınılmalı. 
Her çocuğun algısının ve öğrenme 
yönteminin farklı olduğunun bilin-
cine varılmalı. Suçlayıcı, yargılayıcı 
cümleler kullanmak yerine çocuğun 
özgüvenini zedelemeyecek, aksine ona 
inandığını ve güvendiğini hissettire-
cek bir yaklaşım sergilenmelidir. 
Empati eğitim ve öğretimde çok 
önemlidir. Bilhassa hem anne ve baba 
olarak hem de öğretmenler olarak 
aynı sıralardan ve aynı dönemlerden 
geçtiğimizi unutmazsak çocuklarımızı 
ve gençlerimizi anlamamız ve eğit-
memiz çok da zor olmayacaktır.

MATEMATİK ÖĞRETMENİ



GÖRSEL 
ZEKA VE
İNSAN BEYNİ 
Ferhat BAĞBUDAR

Çoğumuz hafızayı, beynimizin 
içinde bilgilerin saklandığı bir depo 
gibi algılarız. Oysa bilim insanları 
hafızanın bundan çok daha karmaşık 
olduğu görüşündeler. Onlara göre 
hafıza bir depodan çok bir işlemler 
zinciri. Zihnimizde gerçekleşen fark 
etme-kaydetme-hatırlama ve unut-
mayla ilgili bölümlerden oluşan bir 
zincir.
Örneğin kahve içtiğimiz porselen 
fincanı düşündüğümüzde, beyni-
miz bu nesnenin adını,  dudağımıza 
bıraktığı hissi, tasarımını, hayatımıza 
nasıl girdiğini ve bize ne anlam ifade 
ettiğini hatırlar. Eğer o fincanın bizim 
için özel bir anlamı varsa, kahveyle 
birlikte birçok anıyı da hatırlayıp 
yeniden yaşarız.
Bir olay, bir insan, bir nesne, bir 
kavram önce kısa süreli hafızamızda, 
sonra uzun süreli hafızamızda depo-
lanır. Bazı insanlarda kısa süreli bell-
ek güçlüdür.  Bu insanlar gördükleri 
bir şeyi kolay kolay unutmazlar. 
Kokuları, sesleri ve tatları belleklerine 
kalıcı olarak kaydedebilirler. Ama 
genelde insanların kısa süreli belleği 
hiç de güvenilir değildir. Hafızamız 
bizi kolayca yanıltabilir.
Bilgi ne kadar sık tekrarlanır ya da 
kullanılırsa hafızada kalıcı bir yer 
etmesi o kadar kolaylaşır. Uzun süreli 
hafızamız, sınırsız ölçüde bilgiyi çok 
uzun süre saklayabilir. Fakat tam 
tersine eğer karşımıza çıkan bilgilere, 
insanlara, nesnelere ait bir mer-
akımız, özel bir ilgimiz yoksa bilgiler 
kısa süreli bellekte otuz saniye kadar 
durup yok olur.
Biz yeni bir bilgiyi öğrenip tekrar 
ettikçe sadece bilgileri hatırlamamız 
kolaylaşmaz, beynimizdeki kar-
maşık hafıza devreleri de yapılanır 
ve zihnimizin performansı artar. 
Düşündüğümüz, hatırladığımız her 
şey zihnimizdeki bağlantıları derin-
leştirir. Biz düşündükçe, hatırladıkça 
her yeni tecrübeyle beynimizin fizik-
sel yapısı da değişir.  Ne kadar çok 
düşünür, analiz eder, yeni bağlantılar 
kurarsak beynimiz de o ölçüde güçle-
nir.
Zihninizin somut olanı tercih eder. 
Somut olanı akılda tutmak soyut 
kavramlara kıyasla daha az zihinsel 
çaba gerektirir; bu yüzden görsell-
ikle ilişkilendiren her şey daha kolay 

öğrenilir ve hatırlanır. Hafızamızda 
kalıcı olmasını istediğimiz verileri ne 
kadar görsel benzetmeler ile kodlarsak 
hatırlamak da o kadar kolay olur.
Akıllı tahtalar görsel olarak bilgiyi 
daha kalıcı hale getirebiliyor gerek 
resimler gerek videolar yardımıyla 
konu daha çok örneklendirilebili-
yor. Daha dikkat çekici ve eğlenceli 
olmasına ayrı bir avantajıdır. Eski 
tahtalar sadece yazı amaçlı kullanıla-
biliyor ve bu yetersiz kalabiliyor. 
Olumsuz yönü her teknolojik alet gibi 
elektriğe ihtiyaç duyulması ve kul-
lanım için gerekli eğitim alınması şart. 
Olumlu özellikleri çocukların derse 
olan ilgisini arttırıp eğitim içeriklerini 
zenginleştirebilir. 
Akıllı tahtalar; çocukların birden çok 
duyu organına hitap ederek bilg-
inin kalıcı olmasında etkilidir. Aynı 
zamanda görsel hafızası gelişmiş olan 
çocuklar için de büyük bir avantajdır. 
Dikkat süresi kısa olan öğrencilerin 
dikkatini çekmekte kolaylık oluşturu-
rlar.



ETKİLİ SINIF 
YÖNETİMİ
HARUN ALAS

Sınıf eğitim ve öğretim faaliyetleriyle 
beraber öğrenciler için planlanan tüm 
olumlu davranışların kazandırılabi-
leceği bir ortamdır. Sınıfın iyi yönetil-
mesi de eğitimde başarılı olmak için 
ilk adım olarak kabul edilmelidir. Bu 
nedenle öğretmenin liderlik rolü ön 
plana çıkmaktadır.
Öğretmenlerin eğiticilik özellikleri 
kadar yöneticilik özelliklerinin de 
bir o kadar gelişmiş olması oldukça 
önemlidir. Nasıl ki bir yönetmenin 
başarısı filme, bir ustanın başarısı 
ürettiği ürüne yansıyorsa, bir öğret-
menin başarısı da tüm sınıfa ordan da 
öğrencilerinin başarısına yansır.
Bir sınıfta öğrenme varsa, öğretmen 
ve öğrenciler keyif alıyorsa o sınıf 
iyi yönetiliyor demektir. Sınıfın iyi 
yönetilmesi için öğretmenin ye-
terliliği, kişiliği ve izlediği yollar 
oldukça önemlidir. Öncelikle sınıf 
yönetiminde başarılı olmak için, 
sınıfa girişte; selamlama, dikkat 
çekme ve derse başlama sürecindeki 
birkaç dakikalık öğrenci-öğretmen 
diyalogları, ders boyunca sınıfı yö-
netme başarısını direkt etkiler. Dersin 
başındaki duruş, öğretmenin yaşadığı 
heyecan, beden dilini etkili kullan-
ma sınıf yönetimine katkı sağlar. 
Öğrenci ve öğretmenlerin birbirini 
tanıması, birbirine değer vermesi, 
öğretmenin öğrencisini dinleyip an-
lamaya çalışması, samimi bir şekilde 
öğrencinin kalbine dokunması, öğret-
menin kendini sevdirmesi öğrenciler-
le iyi bir iletişim kurmasını sağlar.
Öğretmen derse geldiğinde hangi 
yöntemi kullanacağını bilir derse 
hazırlıklı gelir ve öğrencilerini sürekli 
derse dahil ederse sınıfta etkili bir 
diyalog kurmuş olur. Her şeyi kendi 
anlatmamalı yolu göstermeli öğren-
cileri teşvik etmeli.
Öğretmen sınıfın yönetimini sağlark-
en her bir öğrencinin biricik old-
uğunu kabul etmelidir.
Sınıf içi kuralları sadece öğretmen ile 
değil, öğrencilerle birlikte belirlen-
meli. Bir eğitimci sınıftaki sorunların 
kaynağını ilk önce öğrenciden değil 
kendi yaptığı hatalardan görme-
li. Sürekli sorunlarla karşılaşabilir 
önemli olan sorunları bitirmek değil 
onları çözüm becerisi geliştirmeye 
yönlendirmek olmalı. Eğitimde 
başarı ancak disiplin ile sağlanır. 

Sınıfın yönetiminde de başarılı olmak 
için disiplin ihmal edilmemelidir. 
Sınıf yönetiminde sürekli sorunlarla 
karşılaşılabilir. Yaşanılan bu sorunlar 
için
yapılacak en doğru davranış çözüm-
leri geliştirip süreci iyi yönetmektir.



İBADETİN
BİREYSEL VE 
SOSYAL
FAYDALARI
Muhammed Akif 
DEMİRBAŞ

HAYATIMIZIN AMACI NEDİR?
Anlam arayışıdır. İman ettikten sonra 
ibadet etmek hayata anlam vermektir. 
Bu hakikat Asr suresinde özlü olarak 
ifade edilmektedir: “Asra and olsun 
ki, insan ziyandadır. Ancak inanıp 
iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı 
tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı 
tavsiye edenler ziyanda değillerdir.”

İBADETİN AMACI NEDİR?
A- İbadet, imanın zaruri bir sonucu-
dur. İslâm’ın temelini iman ve ibadet 
oluşturur.
“Cinleri ve insanları ancak bana iba-
det etsinler diye yarattım.” Zariyat 56-
58 ayeti, yaratılışın temel gayesinin 
Allah’a kulluk olduğunu açıkça ortaya 
koymaktadır. 
B- Allah’a yakınlaşma ve sevmek 
amacıyla ibadet edilir
C- Yüce İlahımıza şükür ve övme 
isteği ibadetle anlamlı hale gelir.
D- Yaratan güce boyun eğme, ayakta 
durma, secdeye varma ve oturma 
isteğinin gerçekleşme yoludur.
E- Yüce ve kuşatıcı merhamet sahib-
ine dua etme ve sığınma isteğinin 
uygulamasıdır.

İbadetlerde önemsenecek temel 
prensipler:
1. Kul oluşumuzun idraki içinde an-
cak ve ancak Allahın rızasını kazan-
mak, 
2. O’na layık kul olmak azmi ve 
gayreti

İBADETİN BİREYSEL VE 
TOPLUMSAL FAYDALARI
Hz. Peygamber (a.s.) buyurmuştur ki: 

İbadetler bireyden topluma ve toplumdan bireye geçişi ön görür. Bu ahlaki 
yapılanmanın sürecidir.

“İslâm beş temel üzerine bina edilm-
iştir. Allah’tan başka ilah olmadığına 
ve Muhammed’in O’nun kulu ve Ra-
sulü olduğuna şehadet etmek, Namaz 
kılmak, Zekat vermek, Beyt-i haccet-
mek ve Ramazan orucunu tutmak.” 
(Buhari ve Müslim)
İslâm alimleri arasında İslâm’ı tarif 
etmesi ve şartlarını ortaya koyması 
bakımından büyük şöhret kazanan 
bu hadis, dikkat edilecek olursa iki 
kısımdan ibarettir. Birinci kısım 
Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. 
Muhammed’in O’nun kulu ve Rasulü 
olduğuna şehadet etmek; ikinci kısım 
ise, namaz, zekat, hac ve oruç gibi 
ameli ibadetleri ifa etmektir. Kısacası 
İslâm, şahadet ve amelden ibarettir.
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İbadetler, imanın görüntüsü ve koruyucusudurlar. İnanan insanı ruhen 
olgunlaştırır ve günlük hayatının düzenli olmasını sağlarlar. İnsandaki 
sorumluluk duygusunu arttırıp dürüstlüğe sevkeder. İbadetlere samimi 
olarak devam eden mü’minler, daima Allah’ın emirlerini yerine getirir, 
yasaklarından şiddetle kaçınır, alçak gönüllü, güler yüzlü ve tatlı dilli 
olur ve güzel ahlâkla bezenirler. Neticede ibadetler, inanan insana Al-
lah’ın rızasını, hoşnutluğunu, dünya ve ahiret mutluluğunu kazandırır.
Allah’ın kendisini her an görüp gözettiğini, iyi davranışlarda bulunan-
ları mükâfatlandıracağını, kötülük yapanları ise cezalandıracağını bilir. 
Davranışlarına da bu bilinçle yön verir. İyi davranışlarda bulunmaya, 
kötülüklerden uzak durmaya çalışır. Böylece güzel ahlaklı bir insan olur.
Kur’an’da da, ibadetlerin insana iç huzuru sağladığını belirten ayetler 
vardır. Örneğin bir ayette, “Onlar inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla 
huzura kavuşanlardır.  Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur 
bulur.”(Ra’d suresi, 28. ayet.) buyrulur. 

İbadetler, kalblere Allah sevgisini ve kork-
usunu yerleştirir, her türlü kötü düşüncel-
erden arındırır.
İbadet eden insan, davranışlarına dikkat 
eder. İnsanların kendilerini kontrol ve 
diğer insanların haklarını zayi etmeyen 
tutum sergilemeleri barış ve huzur ortamı 
oluşturur.
Bireysel sorumluluk anlayışı toplumsal 
sorumluluk anlayışına evrilir ve yardımlaş-
ma çoğalır. 
Huzuru ve güveni insanlar ortak çalışmayla 
sağlarlar.
Hayatın boşuna olmadığına inanan insanlar 
ortak eserler geliştirirler ve medeniyetlerine 
katkıda bulunurlar.

İnsan tüm benliğiyle Yüce Allah’a yönelir, günlük yaşamdaki 
sıkıntılarından, problemlerinden bir süreliğine de olsa uzaklaşır. Rabb’i 
ile baş başa kalmanın, ona sığınmanın huzurunu, mutluluğunu yaşar. 
İbadetlerin başı, dinin direği ve temeli olan namaz ibadeti Allah ile kul 
arasında bağ kurar. Beş vakit namazı vaktinde, usul ve şartlarına uygun 
olarak kılanların, büyük günahlardan uzaklaşırlar diğer küçük günahları 
affedilir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Ey Muhammedi Sana vahy-
olunan kitabı oku. Namazı dosdoğru kıl. Şüphesiz ki namaz, insanı fuhuş 
ve kötü şeylerden alıkoyar. Allah’ı anmak elbette büyük bir ibadettir. 
Allah ne yaptığınızı çök iyi bilir.” Ankebut, 45 
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Sabırla, namazla Allah’tan yardım 
dileyin. Şüphesiz bu, Allah’a saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir.” 
Bakara, 45

Kulu Allah’a yaklaştıran namaz, ırk, dil, 
renk, ülke, fakir ve zengin ayrımı yap-
maksızın mü’minleri bir safta toplar ve 
toplum şuurunu güçlendirir.
İslam dininde beş vakit namazın cemaa-
tle camide kılınması tavsiye edilir. Ayrıca 
dinimize göre cuma ve bayram nama-
zlarının cemaatle kılınması zorunludur. 
Gerek beş vakit namaz için gerekse cuma 
ve bayram namazı için camilerde bir araya 
gelen Müslümanlar tanışır ve kaynaşırlar. 
Birbirlerinin sorun ve sıkıntılarını öğrenir, 
bunların çözümü için dayanışma içine 
girerler.

Beden ile yapılan bir ibadet olan oruç ibadeti insanın nefsini dizginleme-
sini ve kendisinden başkalarını da düşünmesini sağlar.
Hz. Peygamber de “Oruç bir kalkandır (perdedir). Biriniz bir gün oruç 
tutacak olursa kötü söz sarf etmesin, bağırıp çağırmasın…”(Buhari, 
Savm, 9.)
Ramazan ayı, Allah’a yakınlaştığımız aydır. Allah’a yakın olmanın ver-
diği güven duygusu sayesinde korkular azalır. Stresli ve kaygılı bireyin 
fizyolojik sıkıntılarının giderilmesinde de oruç oldukça etkilidir.

Ramazan ayında iftar ve teravihlerde 
Müslümanların bir araya gelmesi de 
toplumsal kaynaşmayı artırır. 
Ortak açlık duygusu önce sempati sonra da 
empati duygusuna kaynaklık eder.
Oruç ibadeti sayesinde iftar ve sahurda bir 
araya gelen aile bireyleri arasında paylaşım 
artarak bireyin psikososyal iyileşme hali 
desteklenir.

Zekat ibadeti, İslâm’daki sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın 
gerçekleşmesini temin eder. Dinen fakir olanların, zengin ve servet 
sahibi olanların mallarında yine dinin belirlediği belli bir hakları vardır. 
Zenginlerin bir kısım mallarını fakirlere, yoksullara vermeleri farz kılın-
mıştır. 
Mal ile yapılan ibadetlerle insan, mü’min, cimrilikten kurtulup cömert, 
yardımsever ve hayırsever bir insan olur. Ayrıca gönlünde kibir ve 
büyüklenme duygusuna şifa bulur.

Zekât, sadaka, fitre, kurban gibi ibadetler 
toplumsal dayanışma ve kaynaşmaya katkı 
sağlar. Yoksulların ihtiyaçlarını gidermesine 
yardımcı olur. 
Allah Teala şöyle buyurmuştur: “Onların 
mallarında dilenen ve mahrun olanlar için 
belli bir hak vardır.” Mearic, 24

Hac ile birey diğer Müslümanlara olan saygı ve sempati duygusunu 
artırır. İnsanların aşırılıklarına ve verdikleri zorluklara sabreder. Kendis-
ini bütünün bir parçası olarak görür ve egosunda böylece azalma olur.
Hac ile insan dünya kaygılarından uzaklaşır. Ahrete ve yüce bir güce 
bağlı olduğu ilhamına ulaşır. Ona  itimat edip yakınlaşır. Yüce Rabb 
tarafından hesaba katılma ve bilinme arzusu gerçekleşmiş olur. 

Hac, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan 
mü’minler arasındaki kardeşlik bağlarını 
güçlendirir. Arap olanla olmayanın, siyahla 
beyazın takva dışında herhangi bir üstün-
lüğünün bulunmadığı inancını vicdanlara 
ve zihinlere yerleştirir.



İÇİMDEN
İKİ SES
Zehra KOBAHLEK

Genç kız, korkarak arkadaşına yak-
laştı. Fark ettiği şeyin doğru olup 
olmadığı belli değildi. Ama yine de 
korkuyordu. “Athanasia: Ben senin 
için değerli bir insan mıyım?” diye 
gergince sordu. Ayakta durduğu 
yerde soğuk terler döküyordu. 
Gizlice, terleyen ellerini üzerine 
sildi. “Elbette Lilith, sen benim en 
yakın arkadaşımsın. Tabii ki benim 
için değerlisin.” dedi korkulacak 
kadar sakin bir sesle. Her zaman 
sakin çıkan sesi onu daha çok kor-
kutuyordu. “Neden bir anda böyle 
bir şey sordun?” yine o sakin sesi 
duyduğunda, genç kız bakışlarını 
bu sefer yukarıya kaldırdı. Bu 
mükemmel derecede korkutucu 
sesin sahibi olan arkadaşına bak-
maya başladı. Masmavi gözler ve 
sarının en güzel ve parlak tonu olan 
saç rengine sahip olan arkadaşı-
na baktı. Önceden görünüşü ve 
bakışları ona aşırı derecede sevimli 
gelirken, şimdi ise fark ettiği gerçek 
yüzünden midir bilinmez ona çok 
korkutucu gözüküyordu. O kadar 
korkutucuydu ki o mavi bakışların 
altında ezildiğini hissetti. “Sadece 

merak ettim” dedi. Ona fark ettiği 
şeyi söyleyemezdi. Geçiştirmekten 
başka şansı yoktu. Athanasia arkadaşı-
na gülümsedi “Bu tür şeyleri merak 
etmene gerek yok, sen her zaman 
benim en değerlim olacaksın.” Lilith, 
başkalarına oldukça sevimli gelen bu 
gülümsemeden oldukça fazla korkuy-
ordu. Eh, bir zamanlar bu gülümseme 
ona da sevimli gelirdi, inkar edemezdi. 
Eğer biraz daha onunla tek başına aynı 
ortamda durursa, yeryüzünden yok 
olacağını hissediyordu. Arkadaşı ona 
hala böyle gülümsüyorsa korktuğunu 
ve gergin olduğunu fark etmediğini 
düşünüyordu. “O zaman yarın okulda 
görüşürüz Athy!” dedi gülümseyerek. 
Arkadaşının bir şey demesine fırsat 
vermeden arkasını dönüp onu bekleyen 
arabasına bindi. Kapı kapandığında 
ise titrekçe bir nefes verdi. Ne yap-
malıydı? Bilmiyordu, en ufak bir fikri 
bile yoktu. Bu gerçeği öğrenmeden 
önce Athanasia O’belia, diğerlerine 
nasıl sevimli gözüküyorsa ona da öyle 
sevimli gözüküyordu. Athanasia ona 
çok değer verdiğini söylemişti. Sadece 
bir kerelik mantıklı düşünmek yerine 
bencillik yapsaydı ne olurdu ki? Ark-
adaşından uzak kalmak istemiyordu. 
Önceden arkadaşından korkmuyordu 
ne de olsa. Şuan ondan korktuğu bir 
gerçek olsa bile ona değer verdiği su 
götürmez bir gerçekti. Galiba bu sefer 
bencilce davranacaktı. Tek arkadaşını 
kaybetmek istemiyordu. Athanasia ise 
arkadaşının gittiğini gördükten sonra 
yüzündeki gülümsemeyi yavaşça silm-
işti. Fark etmişti. Bunu en çok saklamak 
istediği kişi fark etmişti üstelik. Ark-
adaşının korktuğunu ve gergin old-
uğunu fark etmişti. Ya ondan gittikçe 
uzaklaşırsa?
Ona gerçekten değer verdiğini hisset-
tiren tek kişi oydu. Kaybetmek iste-
meyeceği tek kişi de oydu. Sıkıntılı bir 
nefes vererek onu bekleyen arabaya 
doğru ilerledi. Şoför kapıyı açar açmaz 
arabaya binip kapıyı kapatmasına fırsat 
bile tanımadan sertçe kapıyı çekip kap-
attı. Şoför, efendisinin sinirli olduğunu 
fark etmiş ve daha fazla sinirlenmesin 
diye hızlıca arabaya binip çalıştırmış ve 
eve doğru sürmeye başlamıştı. Athana-
sia hala eğer Lilith ondan uzaklaşmaya 
başlarsa ne yapacağını düşünüyordu. 
O sırada iç sesi “Eğer senden uzak-
laşmaya çalışırsa ona da diğerlerine 

yaptığını yap. Eğer sana değer versey-
di senden hiç uzaklaşmazdı zaten.” 
demişti. Dediklerine göre Adaliah 
olmalıydı bu. Ve kafasının içinde bir 
ses daha yükseldi “Senden uzaklaş-
maya çalıştığı için neden ona bir şey 
yapman gerektiğini düşünüyorsun 
ki? Her ne kadar sana değer veriyor 
olursa olsun, eğer gerçekten de her 
şeyi öğrendiyse korkup senden uzak-
laşması normal. Ne de olsa sen bir 
canavarsın.” demişti. Bu ise Charlotte 
olmalıydı. Ne yapması gerekiyordu? 
Adaliah haklıydı. Eğer ondan uzaklaş-
maya çalışırsa ona hiç değer ver-
memiş demek olurdu. Ama Charlotte 
de haklıydı. Ona değer verse bile on-
dan korktuğu için ondan uzaklaşmaya 
çalışabilirdi. Yine kafasında Adaliah 
ve Charlotte kavga etmeye başladığın-
da bu gidişle kriz geçireceğini ve her-
kesin bu gerçeği fark edeceğini anladı. 
Elleri titrerken çantasından ilaçlarını 
çıkardı ve vakit kaybetmeden içti. Bu 
sırada ise içinden saymaya başlamıştı. 
Derin derin nefes aldı. Sesler kesilm-
işti. Ne yapması gerektiğine Lilith’in 
ona olan davranışlarına göre karar 
verecekti. Lilith’in ondan korkmasına 
gerek yoktu. Ne de olsa Lilith onun 
çokça değer verdiği birisiydi. Öy-
leyse neden ondan korkmalıydı ki? 
Lilith doğru kararı vermiş olduğunu 
umarak okula girdi. Yapacağı bu 
bencilliğin kötü sonuçlar çıkarmaya-
cağını ummak yapabileceği tek şeydi. 
O sırada bahçedeki topluluğu fark 
etti. Okullarında asla kavga çıkmazdı, 
öyleyse şuan olan olayda neydi böyle? 
Ortada hiçbir tepki vermeden du-
ran Athanasia’ya doğru ilerledi. Bu 
gördükleri yüzünden gözleri doluydu, 
hareket edemiyor bir durumda old-
uğunu düşündü. Yanına gittiğinde ise 
düşüncesinin tamamen bir saçmalık 
olduğunu fark etti. Athanasia, hiçbir 
duygu belirtisi göstermeden bomboş 
ve korkutucu gözlerle kavgayı izli-
yordu. Lilith yanına gitmesi gerekip 
gerekmediğine karar veremedi. Bir 
anda sarı saçlı kız koşarak okulun 
içine girdi. Bir süre sonra ise öğret-
menler bağırarak bahçeye doğru 
ilerliyorlardı. Onlara doğru gelen 
öğretmenleri gördüklerinde kavganın 
etrafını saran kalabalık dağıldı ve 
kavga eden iki çocuk ise müdürün 
odasına götürüldü. Lilith ise Athana-



sia’yı aradı. Bulduğunda ise sarı saçlı 
arkadaşı ağlıyordu. Belki de o zaman 
yanlış görmüştü. Belki de arkadaşı 
korktuğu için o haldeydi? Emin 
olamadı. Hemen arkadaşının yanına 
gidip ona sarıldı. Athanasia daha 
fazla ağladığında ise onun hakkında 
düşündüğü şeyler yüzünden kendini 
kötü hissetti. Onun hakkında doğru-
luk gerçeği olmayan bir çıkarımda 
bulunmuşum, diye düşündü.  Aca-
ba şuan sadece sarıldığı bedenin 
arkadaşına ait olduğunu, içindeki 
ruhun Charlotte olduğunu bilseydi 
yine böyle düşünür müydü? Elbette 
böyle düşünmesi gerekirdi. Çünkü 
Charlotte, Athanasia’nın ruhunun bir 
kısmıydı. Athanasia bundan kimseye 
bahsetmemişti. Adaliah, Athana-
sia’nın ruhunun kötü tarafıydı. Asıl 
ruhun 1/3’idi.Charlotte ise Athana-
sia’nın ruhunun iyi tarafıydı. O da 
asıl ruhun 1/3’ini oluşturuyordu. 
Son olarak ise Athanasia, asıl ruhtu. 
Geriye kalan 1/3 kısım oydu. Sürek-
li Charlotte ve Adaliah yüzünden 
gerçek benliğini kaybetmiş bir ruhtu. 
Charlotte, her zaman Athanasia’ya 
onun bir canavar olduğunu söylerdi. 
Adaliah ise Athanasia’ya sürekli Char-
lotte’nin haksız olduğunu ve yaptığı 
şeylere devam etmesi gerektiğini 
söylerdi. Athanasia sakinleştiğinde, 
Lilith onun kızarık gözlerini görünce 
tekrardan kendini kötü hissetti. 
Kulaklarını dolduran zil sesi ile Lilith, 
arkadaşına derse girebilecek durum-
da olup olmadığını sordu. Sarı saçlı 
kız ise kısa sürede sakinleşebileceğini, 
derse giremeyecek kadar kötü ol-
madığını söylemişti. Lilith, bunun 
üzerine hiçbir şey demeden arkadaşı 
ile sınıfa ilerlemeye başlamıştı. Dersin 
ortasında bir öğrenci gelip müdürler-
inin Athanasia’yı çağırdığını söyleyip 
gitmişti. Lilith arkadaşının neden 
bir anda çağırıldığını bilmediği için 
endişeliyken, Athanasia tek bir kelime 
bile etmeden sınıftan çıkıp müdürün 
odasına gitmişti. Kapıyı tıklayıp içeri 
girdiğinde ise içeride kavga eden iki 
çocuğun aileleri ve kendi babasını 
görmesiyle Adaliah sırıtmış, Char-
lotte ise Athanasia’yı etkileyecek 
bir şey olmasın diyerek dua etmeye 
başlamıştı. Müdür içeri giren genç 
kızı gördüğünde hafifçe öksürmüş 
ve sorusunu sormuştu. “Şuana kadar 

duyduklarıma göre Oliver ilk önce 
sana hakaret etmiş, William ise 
Oliver’ın sana söylediğine sinir-
lenip araya girmiş. Doğru mu?” 
Müdür kızın gergin ve korkmuş 
olmaması için içinden bildiği her 
türlü duayı ediyordu. Eğer kız bir 
anda ağlamaya başlarsa O’belia 
ailesinin gazabına uğrayacağını 
biliyordu. Düşüncesi bile kötüydü. 
Kız ise müdürü şaşırtacak bir şey 
yapıp ağlamamış ve her zamanki 
sakin ses tonuyla “Evet” diyerek 
cevap vermişti. Bunun ardından 
müdür “Oliver sana ne dedi bize 
söyleyebilir misin?” diye sorduğun-
da teneffüs zili çalmıştı. Genç kız 
zilin bitmesini bekledikten sonra 
içinden sırıtmış ve cevaplamıştı. 
“Evet söylerim.” Lilith, arkadaşının 
dışarı çıktığını gördükten sonra he-
men yanına gitmiş ve ne olduğunu 
sormuştu. Aldığı cevap ise “Müdür 
bana birkaç soru sordu bende onları 
cevapladım.” olmuştu. Sorularıın ne 
ile ilgili olduğunu söyleyecek gibi 
durmuyordu, Bu yüzden Lilith’in 
sessiz kalmaktan başka çaresi yoktu. 
Arkadaşı ilerlemeye başladığı anda 
bir anda içeriden bağırış sesleri 
gelmişti. Bu bağırış seslerin sahib-
inin,Athanasia’nın babasına ait old-
uğuna adının Lilith Rozdriguez old-
uğu kadar emindi. Umursamaması 
gerektiğini düşünüp arkadaşının 
yanına ilerledi.
Bir gün O’belia, Rodriguez, O’brien 
ve Agriche aileleri, O’belia ailesinin 
evinde bir araya toplanmışlardı. 
Büyükler içeride oturup birlikte 
sohbet ederlerken, çocuklar ise 
bahçedeki masada oturuyorlardı. 
Athanasia’nın kuzenleri, Leonard ve 
Leonhartz bir süreliğine bahçeden 
ayrılmış ve eve girmişlerdi. O 
sırada James- Agriche ailesinin tek 
çocuğu- Athanasia’ya dönmüş ve 
ondan nefret ettiği oldukça belli 
bir şekilde bakmıştı. “Kuzenlerine 
oldukça fazla güveniyor olmalısın. 
Bu davranışlarının başka açıklaması 
olamaz.” Lilith de Athanasia da 
James’ın ne demek istediğini 
anlamamıştı. Gerçi anlasaydılar 
bile Athanasia’nın bir tepki vere-
ceğini düşünmüyordu. Çünkü şuan 
sinirlenmesi imkansız olabilecek 
kadar sakindi. James, hiçbir tepki 

almadığı için sinirlenmiş ve kendisini 
tutamayarak bu sefer Athanasia’nın 
kuzenlerine hakaret etmişti. Athana-
sia bu sefer kafasını kaldırıp buz gibi 
gözlerini James’a dikti. Lilith, James 
daha fazla saçmalamasın ve Athanasia 
da daha fazla üzülmesin diye James’ı 
sertçe uyarmış ve üstü kapalı bir şekil-
de tehdit etmekten çekinmemişti. O 
sırada bir ses duydu: “Seni akıllandır-
mam gerek.” Bu ses Athanasia’ya aitti. 
Kafasını çevirip yanına baktığında ise 
az önce hiç konuşmamış gibiydi. Lilith 
tekrardan kendisini suçladı. Athanasia 
hakkında bir kez yanlış bir tahminde 
bulunduğu için bilinçaltının sürekli 
Athanasia’yı kötülediğini düşündü. 
Çünkü Athanasia şuan kafasını 
bardağına çevirmiş, üzgün ve dalgın 
bir şekilde duruyordu. Aradan biraz 
zaman geçtikten sonra Leonard ve 
Leonhatz gelmiş ve Athanasia biraz 
ders çalışmak istediğini söyleyerek 
odasına çıkmıştı. Athanasia odasına 
çıktığında hiç kimsenin dikkatini 
çekmeden nasıl James’ı akıllandırabi-
leceğini düşünmeye başladı. Aklına 
hiçbir fikir gelmeyince iyice sinirlen-
meye başladı. Belki biraz sakinleşme-
sini sağlar diye çiçeklerini sulamak 
için su dolu büyük bir şişeyle odasının 
balkonuna çıktı. O sırada gözü aşağı-
da durup telefonla konuşan siluete 
takıldı. Bu siluet James’a aitti. Adaliah 
konuşmaya başlamıştı bile. “Bence 
yapman gereken şeyi sana söylememe 
bile gerek yok. Üstelik balkonunun 
tam aşağısında durması onun suçu.  
O kadar büyük ve bomboş bahçede 
başka yer mi yoktu?” Charlotte ise 
Adaliah’ın baskısı yüzünden bir şey 
diyemiyordu. Adaliah, Charlotte’nin 
karşı çıkmasını engellemek için her 
şeyi yapıyordu. Athanasia zaten çok-
tan Adaliah’ın dediğini yapmak için 
harekete geçmişti bile. Lilith duyduğu 
çığlıkla korku içinde ayaklandı. Bu 
sesin Athanasia’ya ait olduğuna adı 
gibi emindi. Hızla evin içine girip 
Athanasia’nın odasına doğru ilerle-
di. Merdivenleri çıkıp Athanasia’nın 
odasına doğru koşup kapıyı açtı. 
Karşısında ise ona arkasını dönmüş, 
titreyen bir Athanasia vardı. Yere 
düşüp kırılmış cam şişeyi es geçip 
direkt sarı saçlı kızın yaına gitti. Onun 
baktığı yere -aşağıya- baktığında yerde 
kırılmış bir saksı, eliyle başını tutmuş 



bir James gördü. O çığlığın ardından 
herkes bahçede toplanmıştı. James 
başına yapılan ilk yardımın ardından 
dışarıdaki herhangi bir sandelyeye 
oturmuştu. Athanasia ise korku içinde 
ağlayarak Lilith’e sarılmıştı. James’ın 
babası Alexander Agriche, bu olayı 
Athanasia’nın sakarlığı yüzünden 
olduğunu söylemiş ve genç kızın 
biraz da olsa ağlamayı bırakmasını 
dilemişti. Genç kız gerçekten oldukça 
korkmuş görünüyordu. Oldukça içli 
bir şekilde ağlıyordu. Lilith gözlerini 
James’tan çekip, ona sarılıp arkadaşı-
na çevirdiğinde korkmaya başlamıştı 
bile. Athanasia, sanki az önce ağlayan 
kişi o değilmiş gibi oldukça duygusuz 
gözlerle James’a bakıyor ve sırıtıyordu. 
Lilith hemen gören başka biri var mı 
diye etrafı yokladı. Kimsenin fark et-
memiş olduğunu gördüğünde ise “Ben 
Athanasia’yı odasına çıkarıyorum.” 
diyerek Athanasia ile bahçeden ay-
rılmış ve eve girmişti. Odaya gittikler-
inde içeri geçip kapıyı kapattı. Sanki 
az önce hiçbir şey olmamış gibi oda 
tertemizdi. Lilith, derince bir nefes 
aldı ve Athanasia’ya döndü. “Bunu 
neden yaptın.” diye sakince sordu. 
Bu son olan olayla her şey kafasına 
yerleşmişti. Atahansia ise Lilith’in fark 
ettiğini zaten biliyordu. Hiçbir şaşırma 
belirtisi göstermeden sakince cevap-
ladı. “Kuzenlerime ağza alınmayacak 
laflar etti. Akıllanması gerekti.” Lilith 
bunun üzerine diyecek bir şey bulam-
adı. O zamanlar fark etmemişti ama 
şimdi fark ediyordu. Athanasia’ya veya 
sevdiği bir kişiye hakaret ederseniz, 
hakaret ettiğiniz gün veya ondan 
hemen sonraki gün başınıza bir şey 
gelirdi. Bu olayların küçüklükten beri 
olduğunu fark etmişti. O küçüklükten 
beri böyle bir zihne sahipti. Ona ne 
derse desin bir şey fark etmeyecekti. 
Sessiz kaldı.
4 yıl sonra...
 Lilith, önünde durduğu malikaneye 
bir bakış attı ve güvenliğe hafif bir 
baş selamı vererek bahçeye girdi. O 
olayın üstünden 4 yıl geçmişti.4 yıl 
boyunca Athanasia’nın davranışları 
değişmemişti. Lilith ise bu durumdan 
kimseye bahsetmemişti. Athanasia’ya 
değer veriyordu. Ondan uzaklaşmak 
istemiyordu, uzak kalmasına sebep 
olacak bir şey yapmakta istemiyordu. 
Şu son günlerde ise Athanasia’nın 

kendisini odasına kapattığını duy-
muştu. Bir gün onu ziyarete gitti. 
Kapıyı çaldığında, ona kapıyı açan 
hizmetliye yine hafif bir baş selamı 
verdi ve içeri girdi. Merdivenleri 
hafif adımlarla hızlıca çıkıp Athana-
sia’nın odasına yöneldi. Aldığı derin 
nefesle kapıyı tıkladı ve içeriden bir 
‘gir’ komutunun gelmesini bekle-
meden kapıyı açtı. Hemen içeriye 
girip kapıyı kapattığında dağınıklık 
içinde dikkatli bir şekilde ilerleyerek 
arkadaşının yanına gitti. Athanasia 
kafasını kaldırmış, ona gerçekten 
değer verdiğini düşünen arkadaşına 
baktı. Gözleri doldu. “Lily.” ses-
sizce fısıldadı. Tekrardan ağlamaya 
başlamıştı bile. Lilith arkadaşına 
sarıldı “Athy,neden bir anda kendini 
odana kapattın? Sana ne oldu da bu 
haldesin?” diye sordu. Athanasia, 
daha fazla ağlamaya başladı.”Lily, 
yalvarırım bana yardım et. Onlar 
durmuyorlar, kavga edip duruy-
orlar. İlaçlarım bile artık onları 
susturamıyor. Ne olur bana yardım 
et.” diyerek ağlamaya devam etti. 
Lilith’in Athanasia’nın bedeninde 
var olmuş ve yaşamaya da devam 
eden Adaliah ve Charlotte ikilisin-
den haberi vardı. Athanasia o gün 
ona bütün her şeyi anlatmış ve on-
dan bunları kimseye söylememesini 
istemişti. Lilith ise onu üzmek iste-
mediği için tereddütsüz bir şekilde 
kabul etmişti. “Athy, onlara Adaliah 
ve Charlotte’den bahsedeyim mi? 
Çünkü sana ancak öyle yardım ede-
bilirim.” Lilith, bunu söylerken bile 
kendini kötü hissediyordu. Diğer 
herkese Adaliah ve Charlotte’den 
bahsetmesi, onun hastaneye kapatıl-
ması demekti. Eğer öyle olursa onu 
göremeyebilirdi. Ancak arkadaşının 
daha fazla acı çekmesini istemiyor-
du. Eğer Athanasia bu teklifi kabul 
ederse söylemekten başka çaresi 
yoktu. Athanasia’ya yardım etmeli-
ydi. “Eğer bana yardım edeceklerse 
söyle. Eğer bu gürültüden ve acıdan 
kurtulabileceksem söyle, Lily.” Lilith 
gözlerini merdivene dikmiş, görevli-
ler tarafından götürülen arkadaşına 
baktı. 
Onun götürülmesi kötü hisset-
mesine sebep oldu. Ancak onun 
acısının dinmesi için bu gerekliydi. 
Athanasia ile göz göze geldiler. 

Athanasia bu sefer arkasında kötü 
planlar barındırmayan ve içten olan bir 
gülümsemeyle Lilith’e baktı.
 6 yıl sonra...
Lilith, önündeki mezara son bir bakış 
atmış ve sonra arkasını dönüp ilerle-
meye başlamıştı. Eğer bunun olacağını 
bilseydi, Athanasia’nın götürülmes-
ine izin verir miydi? “Galiba evet.” 
dedi kendi kendine. En azından artık 
Athy’sini rahatsız eden sesler yoktu ve 
artık acı çekmiyordu değil mi? Cebind-
en o kağıt parçasını tekrardan çıkartıp 
okudu.
Lily, bu hayatımdaki tek mutluluğum 
galiba seni tanımamdı. Babam, anne-
mi öldürenin kişinin ben olduğumu 
düşündüğü için bana sürekli katilmişim 
gibi davranıyordu. Bana iyi davranıyor 
gibi görünmesinin tek sebebi O’belia 
ailesinin kanına sahip olmamdı. Ben 
neden annemi öldürmek isteyeyim ki? 
Eğer benim var olmamın onun yok 
olmasına sebep olacağını bilseydim 
var olmamak için her şeyi yapardım. 
Adaliah ölmem gerektiğini fısıldayıp 
durdu. Her zaman Adaliah’a karşı çıkan 
Charlotte bile bana ölmem gerek-
tiğini söyledi. Ben seslerin biteceğini 
düşünürken, onlar daha da arttı. Katla-
namıyordum artık. Tek kurtuluşumun 
bu olduğu gerçeği benliğimi yiyip bitiri-
yordu. Adaliah ve Charlotte ilk defa 
kavga etmiyordu. Çünkü ikisi de sürekli 
ölmem gerektiğini fısıldayıp duruyor-
du. Bu seslerden kurtulmak istediğim 
için bencilce davrandım. Lütfen ben-
cilliğim yüzünden affet beni .Aynı 
zamanda teşekkür ederim, Lily. Bana 
değer verdiğin için bana değer veren tek 
kişi olduğun için. Senin bana verdiğin 
değer yok olmadan öldüğüm için hiçbir 
pişmanlığım yok. Hatta mutluyum bile 
diyebilirim. Bana kattığın bütün her 
şey için tekrardan teşekkür ederim. 
Lütfen öldüğüm için asla kendini kötü 
hissetme ve hayatına devam et. Seni 
seviyorum, Lily. Sonraki hayatımızda 
görüşmek üzere.
                                                                                               
Sevgilerimle,Athanasia O’belia
Athanasia O’belia, hastaneye 
kaldırıldıktan 1 hafta sonra intihar 
etmişti…
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“..Ah, it’s always like this.”.
 I say, as I carefully placed an emptied 
cup of tea on the table.
My eyes were fixed on what I could 
see through the window of my living 
room: an incredibly heavy rain 
pouring down, a gray-ish sky, and my 
plain garden with nothing prettier 
than wilted flowers decorating it. It 
became a habitual thing, I suppose. 
There was nothing I had enough care 
for other than stare at the window, 
cook meals for myself, and occasion-
ally walk around the front of the gar-
den or the hallways of the mansion 
I’ve resided in for a good while now.
I have no one to talk to anymore, 
those people have all been taken away 
from me. I’m a very lonely lady, and it 
has been about ten years since I was.
I must be in my late thirties now. I’m 
never so sure, because it has been a 
while since I’ve lost count of those 
endless days in front of me. I do not 
own a calendar, nor do I own any 
electronics. But today’s date doesn’t 
concern me now, as I slowly await for 
something different to happen so my 
miserable life can finally change, that 
or death peacefully takes me away. It 
feels like years, decades, even centu-
ries, yet nothing has ever changed. 
Truly, I am a miserable woman. 
Although, I’ve found it strange that 
sometimes, when I think of treating 
myself a cup of tea, the teapot was 
already boiling. Perhaps I’d simply 
forget that I prepared it myself. How 
clumsy of me.
“Would you like another cup of tea ?”
However, my deep thoughts cut short 
as I heard this unfamiliar, feminine 
voice. My head slowly turned to see 
where the voice came from, and there 
I saw a young woman holding my 
teapot. Upon meeting a stranger in 
my mansion, I get up in panic and 
quickly back away from her.
“Gah !! Wh-Where did you.. Get 
out of my house ! Right this instant 
!! O-Or else..!” I ordered between 
stutters. As much as I wanted to 
sound intimidating, the woman did 
not move a centimeter. Instead, she 
stared at me. Aah, that’s right. I don’t 
own a phone to call the police. I sold 
everything so pricey in the past, and 
did not wish to pay for those again.

“..Oh my, so she can see me.” The un-
known woman mumbled.
I didn’t understand. Of course I could 
see her ! She is standing in front of 
me, holding a teapot! But.. what is 
she trying to say ? Is she some kind 
of ghost ? Hah, now that would be 
funny.. But, it could explain how she 
suddenly appeared in front of me. 
Or, did I not hear her footsteps ? Was 
I too careless to pay attention to my 
surroundings and the noise they could 
make ? Anyways, why is she here ?!
The woman giggled. “You look pale, 
hehehe.. Have I frightened your poor 
soul ?”
Pale..? I always look pale. Perhaps I 
am sick.
However, as I watch her leave so 
casually, I stand there, in the middle 
of the room, confused. The moment 
I decided to follow along to recieve 
clear answers for how she managed to 
enter my mansion while shouting for 
her, I hear a loud noise coming from 
upstairs. In worry, I started to run up-
stairs as fast as I could, and found the 
door leading to my deceased parents’ 
bedrooms. At first, I was reluctant to 
the idea of opening their room, but 
it may be important, so I opened the 
door and looked around. It was so 
messy, everything was on the ground, 
and the window was open. I couldn’t 
process the situation, it just happened 
so suddenly.
As I looked through the open window, 
I noticed a path of dirt leading a bit 
far away from the mansion. It caught 
my attention, so I decided to have a 
closer look.
Once I was outside of the estate and 
I followed the path, I stumble across 
three graves. On the rocks, there were 
the full names engraved on them.
“Mete Akagündüz” was my father, 
“Esra Sayan” was my mother, and 
my sister. My twin sister’s name was 
“Miray Akagündüz”. I miss them a lot, 
seeing those graves made me remem-
ber the sorrowful days I had after each 
death.
At this very moment, I once again 
heard the voice from earlier. It took 
me by surprise.
“Hello.”
I quickly got up and faced the young 
woman.



“Pelin Akagündüz, was it your name ? Mine 
is Aysun. You seem like you are still grieving 
on your late family. It has been a veeery long 
while, have you not moved on yet ?” She 
asked, all while lightly smiling. The smile felt 
like a mischevious one, I did not appreciate it.
“..You-” Before I finished my sentence, I 
immediately stretched my arms to grab the 
woman’s arms in frustration, but then, some-
thing unexpected happened.
My hands went through her arms.
I freezed in shock. How was this possible, and 
how did I just witness it happening ? Was she 
really a ghost ?
I slowly looked up to her in fear.
“..Miss Akagündüz, you should investigate 
this matter a bit more. Take a good look at the 
basement. Hehehe...”
Aysun left as I started to straighten my pos-
ture. I stood there for a brief minute before 
finally heading to my basement. This woman 
was strange, it worried me.
Once I came back to the estate, I headed to 
the basement, as Aysun suggested me to do. 
I searched everywhere, everywhere I could 
think of, but I only found old, damaged news-
paper. I could barely read them. But then, I 
found another newspaper, and they seemed 
much less used, and I could read them per-
fectly. The old newspapers dated from 1900, 
and it talked about recent deaths of a fatal 
disease. It was the same disease that took 
my parents. I then looked at when the other 
newspaper dated from.
...2000.
A difference of a century ?!
The newspaper talked about some fashion 
trend , but it really wasn’t important. What 
did was the year difference between the old 
and new newspapers.
Although, I may have missed something. Af-
ter searching through the pages, I found out 
that there was a second death announcement, 
but it did not talk about the disease, it talked 
about a murder. I then laid my eyes on the 
picture of the victim, and my eyes widened of 
shock.
The victim in the picture looks exactly like 
me.
“Miray Akagündüz, 38 years old” is what was 
informed about the victim.
I would think to myself that this was my twin 
sister, but even she didn’t look so similar.
Before I tried to reach to a conclusion, I heard 
the door open, and not even by looking back, 
I knew Aysun was behind. Nonetheless, I kept 
staring at the newspaper.
“Good for you, Miss Miray Akagündüz, you 

know it all now.”
I wasn’t able to respond.
“I am the owner of the house now, 
if you were wondering.”

KİMSESİZ YALNIZLIK

“..Ah, hep böyle.”. diyorum, dik-
katlice boşaltılmış bir fincan çayı 
masaya koyarken.
Gözlerim oturma odamın pencer-
esinden görebildiğim şeye sabi-
tlendi: inanılmaz şiddetli yağan 
yağmur, grimsi bir gökyüzü ve 
solmuş çiçeklerden daha güzel 
hiçbir şeyi olmayan sade bahçem. 
Alışkanlık haline geldi herhalde. 
Pencereye bakmak, kendime yem-
ek pişirmek ve ara sıra uzun süre-
dir oturduğum köşkün bahçesini 
veya köşkünün koridorlarını 
dolaşmak dışında yeterince özen 
gösterdiğim hiçbir şey yoktu.
Artık konuşacak kimsem yok, o 
insanların hepsi benden alındı. 
Ben çok yalnız bir kadınım ve o 
zamandan bu yana yaklaşık on yıl 
geçti.
Şimdi otuzlu yaşlarımın son-
larında olmalıyım. Asla o kadar 
emin değilim, çünkü önüm-
deki o sonsuz günlerin sayısını 
kaybetmeyeli epey oldu. Ne bir 
takvimim ne de herhangi bir 
elektroniğim var. Ama bugünün 
tarihi beni ilgilendirmiyor, çünkü 
sefil hayatımın sonunda değişm-
esi için yavaş yavaş farklı bir 
şeyin olmasını bekliyorum, ya 
da ölüm beni barışçıl bir şekilde 
alıp götürecek. Yıllar, on yıllar, 
hatta yüzyıllar gibi geliyor, ama 
hiçbir şey değişmedi. Gerçekten, 
ben sefil bir kadınım. Gerçi bazen 
kendime bir bardak çay ısmarla-
mayı düşündüğümde demliğin 
çoktan kaynamış olmasını tuhaf 
bulmuştum. Belki de kendim 
hazırladığımı unuturum. Ne ka-
dar beceriksizim.
“Bir bardak daha çay ister misin?”
Ancak bu yabancı, kadınsı sesi 
duyunca derin düşüncelerim kısa 
kesildi. Sesin nereden geldiğini 
görmek için yavaşça başım çevir-
dim ve orada çaydanlığımı tutan 
genç bir kadın gördüm. Konağım-

da bir yabancıyla karşılaştığımda 
panikle ayağa kalktım ve hızla 
ondan uzaklaştım.
“Aaah !! N-Neredesin.. Evimden 
defol ! Hemen şimdi!! O-Yok-
sa..!” Kekemeler arasında sipariş 
verdim. Ne kadar korkutucu 
görünmek istesem de kadın bir 
santimetre kıpırdamadı. Bunun 
yerine bana baktı. Doğru. Polisi 
aramak için telefonum yok. 
Geçmişte çok pahalı olan her 
şeyi sattım ve bir daha ödemek 
istemedim.
“..Aman tanrım, beni görebilsin.” 
Bilinmeyen kadın mırıldandı.
Anlamadım. Elbette onu görebil-
irdim! Önümde duruyor, elinde 
bir çaydanlık! Ama, ne demeye 
çalışıyor? O bir tür hayalet mi? 
Hah, şimdi bu komik olurdu. 
Ama bu onun nasıl birdenbire 
önüme çıktığını açıklayabilirdi. 
Yoksa ayak seslerini duymadım 
mı? Çevreme ve çıkarabilecekleri 
gürültüye dikkat edemeyecek 
kadar dikkatsiz miydim? Her 
neyse, o neden burada?!
Kadın kıkırdadı. “Solgun 
görünüyorsun, hehehe.. Zavallı 
ruhunu korkuttum mu?”
Solgun..? Ben her zaman solgun 
görünüyorum. Belki hastayım.
Ancak, onun gelişigüzel gidişini 
izlerken, orada, odanın or-
tasında kafam karışmış halde 
duruyorum. Onun için bağır-
arak konağıma nasıl girdiğine 
dair net cevaplar almak için 
peşinden gitmeye karar ver-
diğim anda, yukarıdan gelen 
yüksek bir ses duydum. Endişe 
içinde, olabildiğince hızlı bir 
şekilde yukarı koşmaya başladım 
ve ölen ebeveynlerimin yatak 
odalarına açılan kapıyı buldum. 
İlk başta, odalarını açma fikrine 
isteksizdim ama önemli olabilir, 
bu yüzden kapıyı açtım ve etrafa 
baktım. Çok dağınıktı, her şey 
yerdeydi ve pencere açıktı. Du-
rumu algılayamadım, birdenbire 
oldu.
Açık pencereden baktığımda, 
konaktan biraz uzağa giden bir 
toprak yolu fark ettim. Dik-
katimi çekti, bu yüzden daha 
yakından bakmaya karar verdim.



Malikanenin dışına çıkıp yolu takip 
ettiğimde üç mezara rastladım. 
Kayaların üzerinde, üzerlerine tam 
isimler kazınmıştı.
“Mete Akagündüz” babam-
dı, “Esra Sayan” annemdi, kız 
kardeşim... İkiz kardeşimin adı 
“Miray Akagündüz” idi. Onları çok 
özlüyorum, o mezarları görmek 
bana her ölümden sonra yaşadığım 
acılı günleri hatırlattı.
Tam bu sırada az önceki sesi bir kez 
daha duydum. Beni şaşırttı.
“Merhaba.”
Hızla ayağa kalktım ve genç kadınla 
yüz yüze geldim.
“Pelin Akagündüz, senin adın 
mıydı? Benimki Aysun. Rahmetli 
ailene hala yas tutuyor gibisin. 
Uzun zaman oldu, hala taşınmadın 
mı?”  Hafifçe gülümserken sordu. 
Gülümseme yaramaz gibiydi, takdir 
etmedim.
“..Sen-” Cümlemi bitirmeden, hüs-
ranla kadının kollarını tutmak için 
hemen kollarımı uzattım ama sonra 
beklenmedik bir şey oldu.
Ellerim onun kollarından geçti.
Şokla donup kaldım. Bu nasıl 
mümkün oldu ve ben bunun 
gerçekleştiğine nasıl tanık oldum? 
O gerçekten bir hayalet miydi?
Korkuyla yavaşça ona baktım.
“..Akagündüz Hanım bu konuyu 
biraz daha araştırmalısınız. Bodru-
ma iyi bakın. Hehehe...”
Ben duruşumu düzeltmeye 
başlayınca Aysun gitti. Sonunda 
bodrumuma gitmeden önce orada 
kısa bir süre durdum. Bu kadın 
tuhaftı, beni endişelendiriyordu.
Siteye geri döndüğümde Aysun’un 
önerdiği gibi bodrum katına indim. 
Aklıma gelen her yeri aradım 
ama sadece eski, yıpranmış gazete 
buldum. Onları zar zor okuyabil-
dim. Ama sonra başka bir gazete 
buldum ve çok daha az kullanılmış 
gibiydiler ve onları mükemmel 
bir şekilde okuyabiliyordum. Eski 
gazeteler 1900 tarihliydi ve son 
zamanlarda ölümcül bir hast-
alığın ölümlerinden bahsediyordu. 
Annemle babamı da aynı hastalık 
kapmıştı. Sonra diğer gazetenin ne 
zaman çıktığına baktım.
...2000.
Bir asırlık fark mı?!

Gazete bir moda akımından bahsetti 
ama bu gerçekten önemli değildi. Eski 
ve yeni gazeteler arasındaki yıl farkına 
ne oldu?
Yine de, bir şeyi kaçırmış olabilirim. 
Sayfaları karıştırdıktan sonra ikinci bir 
ölüm ilanı olduğunu öğrendim ama 
hastalıktan bahsetmiyordu, cinayetten 
bahsediyordu. Daha sonra gözlerimi 
kurbanın resmine diktim ve gözlerim 
şoktan büyüdü.
Resimdeki kurban tam olarak bana 
benziyor.
Mağdur hakkında “Miray Akagündüz, 
38 yaşında” bilgisi verildi.
Kendi kendime bunun ikiz kardeşim 
olduğunu düşünürdüm ama o bile o 
kadar benzemiyordu.
Bir sonuca varmaya çalışmadan 
kapının açıldığını duydum ve arka-
ma bakmadan bile Aysun’un geride 
olduğunu anladım. Yine de gazeteye 
bakmaya devam ettim.
“Afiyet olsun Miray Akagündüz 
Hanım, artık her şeyi biliyorsunuz.”
Cevap veremedim.
“Merak ediyorsan artık evin sahibi 
benim.”



TARİH
KAZANDIRMAK
MÜRSEL MUSA İLBASMIŞ
9 FEN/A Sınıfı

    Ali geçmişte birçok uygarlığa ev 
sahipliği yapmış bir köyde yaşayan 
7. Sınıfa giden arkadaşlarıyla ve 
çevresiyle oldukça iyi geçinen bir 
çocuktu. Uzun boylu, siyah saçlı, 
afacan ve zeki bir çocuktu. Olayları 
çabuk kavrar ama çabuk sıkılırdı. Ali; 
annesi, babası, kız kardeşi ve nine-
siyle birlikte yaşardı. Ali’nin babası 
Hasan Bey çiftçilik yapan, köyde 
hatırı sayılır, orta yaşlı, enerjik bir 
adamdı. Ali’nin annesi Nergis Hanım 
genellikle evde ev işleriyle uğraşan 
ara sıra Hasan Bey’e yardıma giden, 
düzenli, sevecen bir kadındı. Ali’nin 
kız kardeşi Reyhan 5.sınıfa giden 
derslerinde oldukça başarılı ama 
bir o kadar da inatçı, çevresiyle pek 
geçinemeyen, ufak, gözlüklü ve saçı 
örgülü bir kızdı. Ali’nin ninesi Hatice 
Hanım Ali’nin evdeki en iyi dostuy-
du. 70-80’li yaşlarda, dinine bağlı, 
hikayeler anlatmayı seven tam bir 
Osmanlı kadınıydı. Akşamları Ali’ye 
ve Reyhan’a hikayeler anlatır ve onları 
eğlendirmek için elinden geleni 
yapardı. Ali araştırmayı ve keşfetmeyi 
çok severdi ama bu huyu kimi zaman 
başına bela açabiliyordu.
    Bir ilkbahar sabahıydı Ali ve Rey-
han okula gitmek için hazırlanıyor-
lardı. Ali çoktan hazırlanmış ceketini 
giymiş, çantasını sırtına takmış ve 
ayakkabısını giyiyordu. Reyhan ise 
hala ortalarda yoktu. Ali, Reyhan’ın 
hazırlanmasını beklerken bir yandan 
da haftanın ilk gününde erkenden 
okula gidecek olmanın sıkıntısıyla ce-
belleşiyordu. Reyhan geldi ve birlikte 
köyün karışık ama güzel yemyeşil 
ağaçlarının arasından okula doğru 
yola koyuldular. Okula gelince Ali ve 
Reyhan kendi sınıflarına gittiler. Ali 
derslerinde çok başarılı olmayan ama 
hocaları tarafından oldukça sevilen 
bir çocuktu. Ali nedense sosyalbil-
giler öğretmeni Mehmet Bey’e pek 
ısınamamıştı. Aslında Mehmet Bey 
oldukça hoş sohbet ve eğlenceli bir 
adamdı. Mehmet Bey okula yeni 
gelmişti. Mehmet Bey aynı zamanda 
Ali’nin sınıf öğretmeniydi. Tahmin 
edersiniz ki Ali de bu durumdan çok 
memnundu(!). Haftanın ilk gününde 
hafta sonu babasına yardım etmiş ol-
masından gerek çok yorgundu derste 
uyumakla uyumamak arasında gidip 
geliyordu. İçinden “Bugün böyle 

sıkıcı geçecek herhalde “dedi. Gerçek-
ten de öyleydi sıkıcı monoton bir gün. 
Aslında bizim her gün aynı şeyleri 
yapıp, aynı yerden okula işe gitmemiz, 
aynı yüzleri, aynı insanları görmemiz 
Ali’ye çok sıkıcı geliyordu. Belki de 
haklıydı… 
    Ali eve dönünce Nergis hanımın 
hazırladığı bazlama ve patates kızart-
masını yerken bir yandan da ark-
adaşlarıyla dışarıda oynamayı, atla-
mayı, zıplamayı belki atılacakları yeni 
maceraları düşünüyordu. Ali yemeğini 
yedikten sonra ödevini yaptı çünkü 
annesiyle yaptığı anlaşma öyleydi. Ali 
için ödevler, dersler, notlar önemliydi 
ama sürekli bu kavramların kıstas, 
şart, sebep olması hoşuna gitmiyordu. 
Bu düşüncelerle kafasında savaşırken 
birden odasının kapısı açıldı ve Nergis 
Hanım içeri girdi Ali’ye “Arkadaşların 
geldi seni çağırıyorlar” dedi. Ali 
hemen ayağa fırladı ve ceketini alıp 
dışarı çıktı. Gelenler Murat, Oktay, 
Onur’du. Murat orta boylu, cılız, çalış-
kan ama biraz çekingendi. Oktay köy 
muhtarının oğluydu, onu köyde her-
kes tanırdı. Birazcık kibirliydi. Onur 
yemek yemeyi seven, kilolu, derslerle 
arası olmayan bir çocuktu. Aynı za-
manda Ali’nin en iyi arkadaşıydı. Bir-
likte biraz gezip sohbet ettikten sonra 
Oktay “Hadi saklambaç oynayalım. 
Bu ne böyle sıkıntıdan çatlayacağım” 
dedi. Bunun üzerine Onur, Murat ve 
Ali, biraz uyumsuz da olsa, aynı anda 
“Olur” dedi. Saklambaç oynamaya 
başladılar. Ebeyi seçmek için sayıştılar. 
Ebe Oktay çıktı. Kısa bir süre “Ben 
ebe olmam, bana ne” gibi sözlerle 
mızıkçılık yaptıktan sonra saymaya 
başladı. Herkes bir tarafa doğru koştu. 
Murat köy meydanında bulunan 
koca çınarın karşısındaki berbere 
saklandı. Onur köyün biraz dışında 
bulunan tarlalara doğru gitti. Ali ise 
köyün sınırı diye kabul edilen kay-
alıklara doğru koştu. Ali saklanacak 
yer ararken bir yandan da buralara 
daha önce hiç gelmediğini fark etti. 
Ve etrafı incelemeye başladı. Etrafta 
bir sürü kaya, çakıl vardı. Sanki burası 
köyden apayrı bir yer gibiydi. Biraz 
daha yürüdüğünde azda olsa olan 
çiçek ve ağaç bulunan yerden uzak-
laştı. Topraklarda girintili çıkıntılı bir 
şeylerin olduğu dikkatini çekmişti. Bu 
çıkıntılar pek normal durmuyordu. 



Ali oyunu unutup orayı yani “Yamaç 
Sınırı” nı keşfetmeye dalmıştı. Burada 
farklı bir şeyler olduğunu anlamıştı. 
Tam o sırada Oktay geldi. Ali oyunun 
heyecanıyla her şeyi unuttu ve koşarak 
sobelemeye çalıştı. Ama Oktay ‘a yetişe-
medi. Onur ve Murat da sobelenmişti. 
Bu şekilde oyuna devam ettiler.
Ali akşam eve gidince bugün gördükler-
ini Hatice Hanım’a anlattı. Hatice 
Hanım orasının Yamaç Sınırı old-
uğunu ve orada çok eskiden insan-
ların yaşadığını söylemişti. Ali de “O 
zaman oradaki girinti çıkıntılar eski 
kalıntıların olduğu anlamına gelebil-
ir mi?” dedi. Hatice Nine: “Orasını 
bilemem ama gel ben sana Yamaç Sınırı 
ile ilgili bir hikâye anlatayım” der ve 
anlatmaya başlar. “Bundan yıllar önce 
burada bir şehir varmış. Bu şehirdeki 
insanlar birbirleriyle çok iyi geçinen 
mutlu ve huzurlu insanlarmış. Ama 
şöyle bir sıkıntı varmış. Bu yamaç 
sınırı o zamanda sınırmış ama şimdiki 
gibi kayalıklar ve çakıllar yokmuş. Bu 
sınırın bir tarafını bir kardeş kral diğer 
tarafını diğer kardeş kral yönetirmiş. Bu 
kardeşler birbirini çok sever ve her şeyi 
birlikte yaparlarmış. Bir gün bir tüccar 
gelmiş. Bir sandık dolusu mücevher, 
altın, ipek kumaş, çok değerli taşlar 
getirmiş. Ama sadece bir sandık.  Bu 
sandığı her iki kral da almak istiyormuş. 
Fakat bir türlü anlaşmaya varamamışlar. 
Büyük olan “Ben büyüğüm, ben 
alacağım.” Küçük olan “Ben küçüğüm 
ben alacağım” diyormuş. Bu kavga üç 
gün, iki hafta, bir ay sürmüş. En sonun-
da iki kral şöyle bir karar almış. “Biz 
bunu alalım tam sınırın ortasında bir 
yere dağıtarak gömelim, ardından da 
kimse almasın diye üstünü kayalarla ve 
çakıllarla kapatalım” demişler. Krallar 
burayı kapatmaya başlamışlar. Nerdeyse 
bir dağ kadar yukarı çıkmışlar. Krallar 
ölmüş zamanla bu hazine de unutul-
muş. Dağ rüzgarla fırtınayla doğal 
afetlerle yıkılmaya başlamış ve şimdiki 
halini almış.” diye hikayesini noktalamış 
ve sıcak çayından bir yudum almış. De-
vam etmiş “Bu hikâye ne kadar doğru 
ne kadar yanlış bilemem ama kimin 
bileceğini biliyorsun.” demiş. “İyi gecel-
er, Allah rahatlık versin.” deyip Ali ‘yi ve 
Reyhan’ı öpüp yatmaya gitmiş.
Ertesi gün Ali, Mehmet öğretmene pek 
söylemek istemese de içi içini yiyormuş. 
Bir yandan da Mehmet öğretmenin 

tepkisini kestiremiyormuş. Cesaretini 
toplayıp Mehmet Bey’in yanına git-
miş ve olayları anlatmış. Mehmet Bey 
sevecen bir şekilde karşılamış ve cevap 
olarak “Evet, olabilir. Burada çok eski 
uygarlıklar yaşamış. İstersen ben bunu 
bir Arkeolog arkadaşıma sorayım. Sana 
haber veririm.” Ali, Mehmet Bey’den 
beklemediği bir tepki almış ve çok 
sevinmiş. Mehmet Bey’e karşı olan ön-
yargısı yavaş yavaş azalmaya başlamıştı.
Bir hafta sonra Mehmet Bey, Ali’yi 
yanına çağırdı ve arkadaşının yarın 
geleceğini ve üçünün birlikte yamaç 
sınırına gideceklerini söyledi. Ali bunu 
duyunca sevinçten havalara uçtu. 
Akşam eve gidince Hatice Hanım’a 
olanlardan bahsetti. Hatice Hanım, 
seninle gurur duyuyorum, dedi. Ali, 
Mehmet Bey, Arkeolog Hakan Bey ile 
birlikte yamaç sınırına gittiler. Hakan 
Bey yanında getirdiği ilginç malzemeler-
le bazı kazı ve ölçümler yaptı. Bu sırada 
Ali heyecanla Hakan Bey’ i seyretti. 
Hakan Bey işini bitirince “Bu bilgileri 
sisteme girdikten sonra çalışma izninin 
çıkartılıp çıkartamayacağımıza bakmam 
lazım. Eğer çıkarsa ne ala, çıkmazsa 
biraz uğraşırız” dedi. Ardından “Ben 
seni ararım Mehmet” dedi ve meydana 
doğru yürümeye başladılar. Bu sırada 
Mehmet ve Hakan Bey Ali’ye tarihimiz-
in çok önemli, her zaman korunması 
gereken ve geleceğimizin şekillenmesine 
yardımcı olacak temel taşlardan biri 
olduğunu anlatmaya başladılar.
Bu olay Ali için büyük bir dönüm 
noktası oldu ve Ali o günden sonra 
tarihi özellikle de Mehmet Öğretmen’i 
çok sevmeye başladı. Ha bu arada, 
merak edeniniz varsa izin çıktı ve kazı 
başlatıldı ve orada dünyanın en büyük 
yeraltı şehri keşfedildi. Bu olay uzun 
yıllar sürdü hatta son yıllarında Ali bile 
yardımcı oldu. Ama bu sefer gerçek 
bir arkeolog olarak. Ali’nin araştırmacı 
ruhu ve keşfetmeyi seven tarafı hem 
Ali’ye hem Türkiye’ye hem de dünyaya 
büyük bir tarih kazandırdı.



ODUNCU
BABA                                                                                                                                     
HAYRUNİSA ÇOBAN
9/A Sınıfı

Bir varmış bir yokmuş evvel zaman 
içinde kalbur  saman içinde bir baba, 
anne ve iki çocuk varmış. Mutlu 
mesut yaşarlarmış. Ama bir gün anne 
çok kötü bir hastalığa yakalanmış ve 
ölmüş. Günler, haftalar, aylar geçmiş. 
Adam hem çalışıp hem de çocuklarla 
ilgilenemediği için evlenmeye karar 
vermiş. Günlerden bir gün evlenmiş. 
Adamın yeni eşi çocukları hiç mi hiç 
sevmezmiş. Hep kurtulmanın bir yol-
unu ararmış. Bir gün kocasına güzel 
bir sofra hazırlamış. Sofrada çeşit 
çeşit yemekler varmış. Adam her bir-
inin tadına bakmış ve her birinin tadı 
ayrı güzelmiş. Adam çok sevinmiş 
ve karısına: “Karıcığım yemekler çok 
güzel olmuş ellerine sağlık.” demiş. 
Kadın da bunu fırsata çevirip kocası-
na: “O çocuklardan kurtulursan sana 
her gün böyle sofralar kurar, yem-
ekler yaparım.” demiş. Kadının bu 
sözlerini küçük olan çocuk duymuş. 
Adam ilk başta razı olmamış. O sof-
radaki yemeklerin tadını düşünmüş. 
Her birinin birbirinden güzel olan 
tatları damağında kalmış ve kabul 
etmiş. Sabah kahvaltı yapmak için 
sofrada toplanmışlar. Kadının hazır-

ladığı kahvaltıyı yerlerken babaları: 
“Çocuklar hadi beraber odun kırmaya 
ormana gidelim.” demiş.  Kadının 
sözlerini hatırlayan küçük çocuk çak-
tırmadan cebine ekmek almış. Gerekli 
araç gereçleri alıp hazırlandıktan 
sonra ormana doğru yola çıkmışlar. 
Küçük çocuk bir yandan yürüyor bir 
yandan da aldığı ekmeği parçalara 
ayırıp yere atıyormuş. Ormana geld-
ikten sonra babaları çocuklara: “Siz 
şuradaki ağacın altında oturun. Ben 
ilerde odun kıracağım. Biraz odun 
kırdıktan sonra gideriz.” demiş ve 
çocuklar ağacın altına geçmişler. Ba-
baları ise az ileriye gidip bir süs kabağı 
bulup onu ağaca asmış. Süs kabağı 
rüzgar esdikçe “tak tak!” diye odun 
kırıyormuşçasına ses çıkarıyormuş. 
Çocuklar da babaları odun kırıyor 
sanıyorlarmış. Öğlen olmuş, ikindi ol-
muş, akşam olmuş babaları gelmemiş. 
Çocuklar acıkmış ve susamışlar. 
Sonra küçük çocuğun attığı ekmeğin 
yolunu bulmak için yola çıkmışlar. 
Meğerse kuşlar ekmekleri yemişler. 
Sonra yürümüşler, yürümüşler hem 
yollarını kaybetmişler hem de çok 
susamışlar. Karşılarına iki çeşit ayak 
izi çıkmış. Küçük çocuk ablasına: 
“Abla, çok susadım!” demiş. Ablası ise: 
“Bak kardeşim bundan içersen keçi 
bundan içersen de canavar olursun.” 
demiş. Ama küçük çocuk çok susamış 
ve artık dayanamamış ablasına çak-
tırmadan keçinin suyundan içmiş. 
Sonra ablası bir bakmış arkadan 
“meee meee!” diye ses geliyor. Ablası 
kardeşine: “Kardeşim ben sana deme-
dim mi bundan içersen keçi, bun-
dan içersen canavar olursun diye?” 
demiş. Sonra bunlar yürümüşler, 
yürümüşler… Bir çeşmenin başına 
gelmişler akşam olduğunda kız ağaçta 
keçi oğlan da ağaca çıkamadığı için 
ağacın altında yatıyormuş. Derken 
sabah olmuş. 
Bir Bey varmış oralarda yaşayan. 
Çeşmenin oraya her gün atını sula-
maya gelirmiş ve o gün sabah yine 
atını sulamaya gelmiş. Ama at suyu 
içmemiş. Bey: “Allah, Allah her gün su 
içen at bugün neden içmiyor?” demiş. 
Eğilmiş ve suya bakmış bir de ne 
görsün kızın güzelliği suya yansımış. 
Bey yukarı bakmış ve kıza: “İn” demiş. 
Kız: “İnmem” demiş. Bey tekrar: “İn“ 
demiş. Kızda yine: “İnmem“ demiş. 

Bey bu sefer: “İn misin, cin misin?“ 
demiş. Kız: “Ne inim ne cinim; seni, 
beni yaratan Allah’ın kuluyum.” 
demiş. Sonra kız en sonunda inmiş. 
Bey: “Ne arıyorsun burada?“ demiş. 
Kız başından geçenleri baştan sona 
anlatmış. Bey de: “Yatacak yerin yoksa 
gel benim evimde çalış. Hem kalacak 
yerin olsun hem de maaş vereyim.“ 
demiş. Ve kız Beyin evinde çalışmaya 
başlamış. Aylar geçmiş. Bey kıza aşık 
olmuş ve evlenme teklifi etmiş. Kız 
da kabul etmiş. Evlenmişler. Akşam-
ları kızın kardeşi: “Şu ablamın ayağı 
şu eniştemin ayağı“ diye söyleyip 
dururmuş. Evde de Karağanlak diye 
bir hizmetçi varmış. Bu Karağanlak 
Bey’e aşıkmış. Bu yüzden de kızı hiç 
istemezmiş. Bir gün bey işe gidince 
Karağanlak kıza: “Beyim seni denizin 
orada bekliyor“ demiş. Kız hazır-
lanırken Karağanlak kızdan önce 
oraya gidip kuyu kazmış. O kuyunun 
üzerine yapraklarla kapatıp toprakla 
üzerini örtmüş. Sonra eve gelmiş. Kız 
hazırlanmış. Kız yolu bilmediği için 
Karağanlak onunla beraber gidip ona 
yolu göstermiş. Sonra kazdığı yeri 
gösterip: “Şuradan ilerle“ demiş. Kız 
da Bey ile buluşacağının sevinciyle 
ilerlemiş. Ve Karağanlak’ın kazdığı 
kuyuya düşmüş. Kızı bir balık yutmuş. 
Karağanlak kızın kılığına girip eve 
gelmiş. Akşam olmuş. Kızın kardeşi 
yine gelip: “Şu Karağanlak’ın ayağı 
şu eniştemin ayağı“ demiş. Bu Bey’in 
dikkatini çekmiş. Sabah olduğunda 
kızın kardeşi Karağanlak’ın kazdığı 
kuyunun başına gelerek: “Karağanlak 
düşürdü seni büyük balık yuttu seni 
Hamit Sultan kucağında ya ben öley-
im kardeşim.” demiş. Bey şüphelenmiş 
ve hemen balıkçıları oraya getirt-
miş. Büyük bir balık yakalamışlar. 
Karnını yardıklarında ise bakmışlar 
ki kız orada ve kızın bir çocuğu 
olmuş. Sonra Bey Karağanlak’a: “Atın 
üstünde tıkır tıkır gitmek mi istersin 
teneke bağlayıp takur tukur gitmek 
mi istersin?“ demiş. Karağanlak atın 
üstünde gitmeyi tercih etmiş. Onu ata 
bağlamışlar ve ata vurmuşlar. At çok 
hızlanmış. Karağanlak paramparça 
olmuş. Bey kırk gün kırk gece düğün 
yapmış. Mutlu mesut yaşamışlar. 
Onlar ermiş muradına biz çıkalım 
kerevetine.  



ODUNCU
BABA                                                                                                                                     
HAYRUNİSA ÇOBAN
9/A Sınıfı

Bir varmış bir yokmuş evvel zaman 
içinde kalbur  saman içinde bir baba, 
anne ve iki çocuk varmış. Mutlu 
mesut yaşarlarmış. Ama bir gün anne 
çok kötü bir hastalığa yakalanmış ve 
ölmüş. Günler, haftalar, aylar geçmiş. 
Adam hem çalışıp hem de çocuklarla 
ilgilenemediği için evlenmeye karar 
vermiş. Günlerden bir gün evlenmiş. 
Adamın yeni eşi çocukları hiç mi hiç 
sevmezmiş. Hep kurtulmanın bir yol-
unu ararmış. Bir gün kocasına güzel 
bir sofra hazırlamış. Sofrada çeşit 
çeşit yemekler varmış. Adam her bir-
inin tadına bakmış ve her birinin tadı 
ayrı güzelmiş. Adam çok sevinmiş 
ve karısına: “Karıcığım yemekler çok 
güzel olmuş ellerine sağlık.” demiş. 
Kadın da bunu fırsata çevirip kocası-
na: “O çocuklardan kurtulursan sana 
her gün böyle sofralar kurar, yem-
ekler yaparım.” demiş. Kadının bu 
sözlerini küçük olan çocuk duymuş. 
Adam ilk başta razı olmamış. O sof-
radaki yemeklerin tadını düşünmüş. 
Her birinin birbirinden güzel olan 
tatları damağında kalmış ve kabul 
etmiş. Sabah kahvaltı yapmak için 
sofrada toplanmışlar. Kadının hazır-

ladığı kahvaltıyı yerlerken babaları: 
“Çocuklar hadi beraber odun kırmaya 
ormana gidelim.” demiş.  Kadının 
sözlerini hatırlayan küçük çocuk çak-
tırmadan cebine ekmek almış. Gerekli 
araç gereçleri alıp hazırlandıktan 
sonra ormana doğru yola çıkmışlar. 
Küçük çocuk bir yandan yürüyor bir 
yandan da aldığı ekmeği parçalara 
ayırıp yere atıyormuş. Ormana geld-
ikten sonra babaları çocuklara: “Siz 
şuradaki ağacın altında oturun. Ben 
ilerde odun kıracağım. Biraz odun 
kırdıktan sonra gideriz.” demiş ve 
çocuklar ağacın altına geçmişler. Ba-
baları ise az ileriye gidip bir süs kabağı 
bulup onu ağaca asmış. Süs kabağı 
rüzgar esdikçe “tak tak!” diye odun 
kırıyormuşçasına ses çıkarıyormuş. 
Çocuklar da babaları odun kırıyor 
sanıyorlarmış. Öğlen olmuş, ikindi ol-
muş, akşam olmuş babaları gelmemiş. 
Çocuklar acıkmış ve susamışlar. 
Sonra küçük çocuğun attığı ekmeğin 
yolunu bulmak için yola çıkmışlar. 
Meğerse kuşlar ekmekleri yemişler. 
Sonra yürümüşler, yürümüşler hem 
yollarını kaybetmişler hem de çok 
susamışlar. Karşılarına iki çeşit ayak 
izi çıkmış. Küçük çocuk ablasına: 
“Abla, çok susadım!” demiş. Ablası ise: 
“Bak kardeşim bundan içersen keçi 
bundan içersen de canavar olursun.” 
demiş. Ama küçük çocuk çok susamış 
ve artık dayanamamış ablasına çak-
tırmadan keçinin suyundan içmiş. 
Sonra ablası bir bakmış arkadan 
“meee meee!” diye ses geliyor. Ablası 
kardeşine: “Kardeşim ben sana deme-
dim mi bundan içersen keçi, bun-
dan içersen canavar olursun diye?” 
demiş. Sonra bunlar yürümüşler, 
yürümüşler… Bir çeşmenin başına 
gelmişler akşam olduğunda kız ağaçta 
keçi oğlan da ağaca çıkamadığı için 
ağacın altında yatıyormuş. Derken 
sabah olmuş. 
Bir Bey varmış oralarda yaşayan. 
Çeşmenin oraya her gün atını sula-
maya gelirmiş ve o gün sabah yine 
atını sulamaya gelmiş. Ama at suyu 
içmemiş. Bey: “Allah, Allah her gün su 
içen at bugün neden içmiyor?” demiş. 
Eğilmiş ve suya bakmış bir de ne 
görsün kızın güzelliği suya yansımış. 
Bey yukarı bakmış ve kıza: “İn” demiş. 
Kız: “İnmem” demiş. Bey tekrar: “İn“ 
demiş. Kızda yine: “İnmem“ demiş. 

Bey bu sefer: “İn misin, cin misin?“ 
demiş. Kız: “Ne inim ne cinim; seni, 
beni yaratan Allah’ın kuluyum.” 
demiş. Sonra kız en sonunda inmiş. 
Bey: “Ne arıyorsun burada?“ demiş. 
Kız başından geçenleri baştan sona 
anlatmış. Bey de: “Yatacak yerin yoksa 
gel benim evimde çalış. Hem kalacak 
yerin olsun hem de maaş vereyim.“ 
demiş. Ve kız Beyin evinde çalışmaya 
başlamış. Aylar geçmiş. Bey kıza aşık 
olmuş ve evlenme teklifi etmiş. Kız 
da kabul etmiş. Evlenmişler. Akşam-
ları kızın kardeşi: “Şu ablamın ayağı 
şu eniştemin ayağı“ diye söyleyip 
dururmuş. Evde de Karağanlak diye 
bir hizmetçi varmış. Bu Karağanlak 
Bey’e aşıkmış. Bu yüzden de kızı hiç 
istemezmiş. Bir gün bey işe gidince 
Karağanlak kıza: “Beyim seni denizin 
orada bekliyor“ demiş. Kız hazır-
lanırken Karağanlak kızdan önce 
oraya gidip kuyu kazmış. O kuyunun 
üzerine yapraklarla kapatıp toprakla 
üzerini örtmüş. Sonra eve gelmiş. Kız 
hazırlanmış. Kız yolu bilmediği için 
Karağanlak onunla beraber gidip ona 
yolu göstermiş. Sonra kazdığı yeri 
gösterip: “Şuradan ilerle“ demiş. Kız 
da Bey ile buluşacağının sevinciyle 
ilerlemiş. Ve Karağanlak’ın kazdığı 
kuyuya düşmüş. Kızı bir balık yutmuş. 
Karağanlak kızın kılığına girip eve 
gelmiş. Akşam olmuş. Kızın kardeşi 
yine gelip: “Şu Karağanlak’ın ayağı 
şu eniştemin ayağı“ demiş. Bu Bey’in 
dikkatini çekmiş. Sabah olduğunda 
kızın kardeşi Karağanlak’ın kazdığı 
kuyunun başına gelerek: “Karağanlak 
düşürdü seni büyük balık yuttu seni 
Hamit Sultan kucağında ya ben öley-
im kardeşim.” demiş. Bey şüphelenmiş 
ve hemen balıkçıları oraya getirt-
miş. Büyük bir balık yakalamışlar. 
Karnını yardıklarında ise bakmışlar 
ki kız orada ve kızın bir çocuğu 
olmuş. Sonra Bey Karağanlak’a: “Atın 
üstünde tıkır tıkır gitmek mi istersin 
teneke bağlayıp takur tukur gitmek 
mi istersin?“ demiş. Karağanlak atın 
üstünde gitmeyi tercih etmiş. Onu ata 
bağlamışlar ve ata vurmuşlar. At çok 
hızlanmış. Karağanlak paramparça 
olmuş. Bey kırk gün kırk gece düğün 
yapmış. Mutlu mesut yaşamışlar. 
Onlar ermiş muradına biz çıkalım 
kerevetine.  



ÖĞRETMENİM
Ezel ŞAKAR
11/C Sınıfı

Hayat bir yolculuktur
En önemli durağı okuldur.
Okul ikinci ailemiz
Öğretmenlerimiz babamız, anne-
miz.

Aydınlığa  giden yolda 
Bizleri iyiye, doğruya
Sabır, özveri ve fedakarlıkla
Güzele götüren öğretmenim.

Bizi topluma kazandıran
Yoğurup şekillendiren 
Ailemizden sonra gelen
Benim canım öğretmenim.

Gözümün nuru, başımın tacı 
İnsan yetiştirmenin yok bir 
karşılığı 
Eli öpülesi, saygı duyulası 
Benim cefakar öğretmenim.

Öğretmenlik Tanrı mesleği
Toplumun en zor işi
Ektiğini en geç biçen çiftçi
Benim sanatkar öğretmenim

Başarımızın  kaynağı
Çalışıp iyi olmayı 
Bilgiyi paylaşmayı
Sen öğrettin öğretmenim.

Güneş dünyayı aydınlatır
Öğretmen öğrenciyi
Gece gündüz çalışır
Benim emektar öğretmenim.



İSLAM’IN ELÇİSİ
Eren TEMİZ    
11/A FEN

Rasulullah dedi, önemlidir ilim 
İnsanları uyardı, kendinizi bilin
Kurtuluş arıyorsanız beni dinleyin
Sonu ne oldu Kabe’yi yıkmak isteyen 
kafirin

Kuranlar okundu huşu ile 
İslam’ın şartları geldi dile 
Bir gün sordum sevgiliye 
İslam’ı iyi anlayayım diye

İslam’ın elçisi ya Muhammed 
Son peygamber için her gün dua et
Bir gün bulunacak huzur elbet
İslam dünyadaki en büyük servet 

İnsanlığın yüz karası cahiliye 
Müslümanlar uyardı: ‘’Günahtır,etme’’ 
diye
Kafirler dinlemedi, peki niye? 
Şeytanın oyunları tatlı geldi dile  

Yıl 571, Rebiülevvelin on ikinci gecesi 
Bu gün doğdu İslam aleminin neşesi 
İyilikten geçer İslam bilmecesi 
Bu yolda şehit olmuştur yiğitlerin 
nicesi 



NAZLI
Polat BOSTAN
11/C

Bana bir muhabbeti çok gören nazlı
Derdi veren Allah dermanı vermez mi?
Geçiyor seneler baharlı yazlı
Kara bahtım bir gün olsun gülmez mi?

Beni bir gün olsun sevemeyen nazlı
O güzel gözlerinle baksan olmaz mı?
Geceleri aklıma geliyorsun bazı
Senin için atan bu kalbim, bir gün uslanmaz mı?

Anlatsam da anlamadın sana olan hislerimi
Bu yürek sevdana bir ömür hasret kaldı
Hayal ederdim bana bir tebessümünü 
İnan gözlerine sürgün olmak gibi bir hayalim 
vardı!..



MUALLİM’E
Sudenaz ÇAKMAK
12/B

Belli bir kalıba sığdıramadığım kişi
Yeri geldiğinde anne misali sırdaş
Yeri geldiğinde baba misali koruyucu
Sevgisini her zaman kalbimde hissettiğim kişi

Bir ağaç kökü kadar sert
Bir o kadar da yufka yürekli
Sonsuz sevgi pınarı
Duygularımın en güzel ifadesi

Ey gönlü güzel insan
Nereden gelmekte bu sevgi seli
Hissettirdiğin için mi sevgiyi
Bu denli seni anlamlı kılan?

Yoksa ezelden mi hikmetli
Dertli gönle derman olan
Şefkat pınarıyla yoğrulan
Senin aziz hatıran…



YA MUHAMMED 
YA RESULULLAH
MUHAMMET EMİN ŞENER
10/B

Sen bile Rabbin’den af dileyensin. 
Senin Ümmetin ne halde, Ya Resulullah?
Senin yoluna uymayanlar,
Sana hasret, ya Resulullah 

Neler oluyor bu dünyada,
Darda olan ümmetin,
Ağlıyor Kudüs’te, Arakan’da, Afgani-
stan’da...
Ağlıyor senin için Ya Resulullah.

Sen yetim çocukları çok severdin,
Yetim ağlayınca dünya ağlıyor derdin
Ağlıyor çocuklar, Ağlıyor yetimler
Sahipsiz kalanların sahibi sensin Ya Resu-
lullah

Sana gelen bu yollarda
Senin için ağlayanlar
Sancağın altında toplansın.
Rabbine kul olanlar...





SEZAİ KARAKOÇ 
HAYATI SANATI 
VE ESERLERİ
BERRA BİLDİK
9/FEN A

Sezai Karakoç, 1933’te Diyarbakır’ın 
Ergani ilçesinde dünyaya gelmiştir. 
Parasız yatılı okuduğu Gazian-
tep Lisesi’ni 1950’de bitirmiştir. 
1954’te Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat 
bölümünden mezun olmuştur. Bir 
süre Maliye müfettiş muavinliği ve 
Gelirler Genel Müdürlüğünde kon-
trolörlük yapmıştır. Daha sonra bu 
meslekten ayrılarak serbest çalışmaya 
başlamıştır. Bunun ardından gazeteci-
lik ve yayıncılık işlerine girişti. Diriliş 
adlı dergiyi aralıklarla dört defa çı-
karan Karakoç’un Fransızca’dan man-
zum ve mensur tercümeleri de vardır. 
Yeni İstanbul, Babı Ali’de Sabah, Milli 
Gazete’de yazılar yazdı.
Şiir ve sanat üstüne yazıları, araştır-
ma, eleştirme ve tartışmaları da ünlü 
olan; Mülkiye, Hisar, İstanbul, Şiir 
Sanatı, Pazar Postası, Soyut Diriliş 
gibi dergilerde şiir ve yazıları yayım-
lanan Karakoç’un bugüne kadar 
çıkmış şiir kitapları şunlardır: Körfez, 
Şahdamar, Hızırla Kırk Saat, Sesler, 
Kıyamet Aşısı, Gül Muştusu, Zamana 
Adanmış Sözler, Leyla İle Mecnun, 
Ateş Dansı, Alın Yazısı Saati... 
Karakoç ayrıca şiir çevirilerini iki 
kitapta toplamıştır. Bu kitaplar, 
İslamın Şiir Anıtların’dan ve Batı 

Şiirlerindendir. Ayrıca Yunus Emre 
ve Mehmet Akif üzerine incelemeleri 
İslamın Dirilişi, İslam Toplumunun 
Ekonomik Strüktürü, Yazılar, Sütun, 
Mağara Ve Işık, Ölümden Sonra 
Kalkış, Allah’a İnanmak, Çağ Ve İl-
ham, Edebiyat Yazıları vs. kitapları bu-
lunmaktadır. Sezai Karakoç 1979’dan 
itibaren şiirden başka edebi türleride 
denemeye başlamıştır. 
Karakoç şiir üslubu bakımından az 
çok İkinci Yeni’ye bağlanabilir olsa 
bile sanatında görülen temalar ve in-
andığı değerler bakımından şiirimizde 
daha ileri , yeni bir sestir.İslam Türk 
inançlarını timsaller ve taze özlerle 
yükseltmenin gayreti içindedir.
Karakoç: “Bir ülküyle şartlanmak, 
sanat eserinin estetik bir değer alması-
na engel değildir.” demiştir.  
Sezai Karakoç, İkinci Yeni’nin kapalı, 
dolaşık ifade tarzını benimsemiştir. 
Ona göre; “Anlam yeni şiirde, ken-
di öz fonksiyonunu yitirmiştir. Bir 
uyurgezerdir, hafızasını kaybetmiştir 
belki… Gerçi yeni şiir yer yer an-
lamsızlığı dener. Anlam boşlukları 
bırakabilir, anlam sıkıntıları çekebilir 
ama büsbütün anlamsız şiir düşünüle-
mez.” 
Sezai Karakoç’un üslubunda argo, 
çirkin kelime, açık saçıklık da yoktur. 
Konuşma dilinin bazen ustaca kul-
lanıldığı görülür eserlerinde. Mecazlar 
hemen bütün şiirlerinde güzel bu-
luşların bir sağanağı halinde mıs-
ralarını doldurur. Bu imge tutkunluğu 
Karakoç’un şiirini bütün andıran-
lardan ayırır, ayrıca onu söylenmişi 
tekrarlamış olmaktan kurtarır. Bu 
şiirlerde imge, hemen hemen bütün 
unsurlardan önce gelir. Mecazlar şiirl-
erinin kendisidir denebilir. 
Karakoç, biçim değiştirmekle şiir 
yeniliği olmayacağını düşünür. 
Yenilik şiirin özünde olur ve her öz 
yeni bir biçim yaratır görüşündedir. 
Sezai Karakoç bu yüzden öze olduğu 
kadar biçime de önem vermektedir. 
Mısrayı güçlü kılmak için, kafiyeden, 
iç kafiyeden, tekrardan, kelime 
oyunlarından ve başka ahenk un-
surlarından yararlanır.  Hatta Divan 
şairleri gibi kelime oyunları yaptığı 
görülmektedir. Sezai Karakoç’un 
mecaz dünyası bütünüyle İslami 
mecazlar, timsaller, ayetler, hadisler, 
kıssalar, kahramanlar, imalar, sezdir-

meler, tasarılar ile doludur.
İslam zeminine yerleşmiş olan ilk 
şairimiz, Sezai Karakoçtur. Daha 
sonra “Yeni İslami Şiir” akımları-
na öncülük eden ve bugün yeni bir 
akımın doğmasına öncülük etmiştir. 
Karakoç’un şiirinde yalnız ruh değil, 
niyet, dil, bilgi, kültür, sevgi, nefret, 
ümit, inanç ve hatta mesajları da 
Müslüman’dır. Karakoç şiirlerinde 
biçim yönlerini aşmış güçlü bir imanı 
coşkun şekilde, her dilden, her aletle, 
her renk ve sesle, her çağa uygun 
söylemeye çalışmıştır.
Sezai Karakoç şiirlerinde Mevlana 
Celalettin’den ilham almıştır. Kar-
akoç şiirine ve diğer sanat eserlerine, 
iman, duygu ve fikir zemini olarak 
“DİRİLİŞ” terimini seçmiş bulunmak-
tadır. “Diriliş” adıyla dergi ve kitaplar 
çıkaran, parti kuran ve onu hayatının 
şiirinin amacı haline getiren Karakoç, 
bu terimi hem “Rönesans” hem de 
daha derinliğine “Ba’s ü bade’l mevt”  
anlamlarında kullanmaktadır. Daha 
samimi anlamda, diriliş, “İnsanlığın 
İslam’da dirilişidir.” Onun istediği 
hem sanatta, hem hayatta, hem de 
düşüncede aynı “ diriliş ilhamıdır.” 
Diriliş kavramını anlattığı bir şiir 
örneği de böyledir;
“Olmasa basubadelmevt bereketi 
Umutlanacak ne var 
Basubadelmevt nimeti yalnız 
Bozulmaz kilit erimez anahtar 
Demir paslanır elmas küf tutar 
Her kabaran şıra kef bağlar 
Yeşil dağlar sararır gün solar 
İnsan için ne aptallık büyüklenmek 
illeti.
En son çıkar gelir alçakgönüllük 
nöbeti 
En güçlü sofra devrilir bir rüzgarla 
En ömürlü çiçek göçer sonbaharla 
Ve ölüm hep asılı keskin kılıç 
başuçlarında 
Ve kapanır açılır ulu bir perde her 
yüzyılda “ 

(Leyla ile Mecnun)
Türk edebiyatının sevilen şairlerinden 
olan Sezai Karakoç 16 Kasım 2021 tar-
ihinde aramızdan ayrılmıstır. Bu yüce 
gönüllü şairi rahmetle yad ediyoruz. 
Türk edebiyatına bıraktığı önemli 
eserler ve düşünceleriyle her zaman 
zihinlerde ve gönüllerde yaşayacaktır.



MONA ROSA
SEZAİ KARAKOÇ 

Mona Rosa. Siyah güller, ak güller.
Geyve’nin gülleri ve beyaz yatak.
Kanadı kırık kuş merhamet ister.
Ah senin yüzünden kana batacak.
Mona Rosa. Siyah güller, ak güller.

Ulur aya karşı kirli çakallar,
Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa.
Mona Rosa bugün bende bir hal var.
Yağmur iri iri düşer toprağa,
Ulur aya karşı kirli çakallar.

Açma pencereni perdeleri çek,
Mona Rosa seni görmemeliyim.
Bir bakışın ölmem için yetecek.
Anla Mona Rosa ben bir deliyim.
Açma pencereni perdeleri çek.

Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi,
Bende çıkar güneş aydınlığına.
Bir nişan yüzüğü bir kapı sesi.
Seni hatırlatır her zaman bana.
Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi.

Zambaklar en ıssız yerlerde açar
Ve vardır her vahşi çiçekte gurur.
Bir mumun ardında bekleyen rüzgar,
Işıksız ruhumu sallar da durur.
Zambaklar en ıssız yerlerde açar.

Ellerin, ellerin ve parmakların
Bir nar çiçeğini eziyor gibi.
Ellerinden belli olur bir kadın,
Denizin dibinde geziyor gibi.
Ellerin, ellerin ve parmakların.

Zaman ne de çabuk geçiyor Mona.
Saat onikidir söndü lambalar
Uyu da turnalar girsin rüyana,
Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar.
Zaman ne de çabuk geçiyor Mona.

Akşamları gelir incir kuşları,
Konarlar bahçemin incirlerine.
Kiminin rengi ak kiminin sarı.
Ah beni vursalar bir kuş yerine.
Akşamları gelir incir kuşları.

Ki ben Mona Rosa bulurum seni
İncir kuşlarının bakışlarında.
Hayatla doldurur bu boş yelkeni.
O masum bakışların su kenarında.
Ki ben Mona Rosa bulurum seni.
Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa.
Henüz dinlemedin benden türküler.
Benim aşkım uymaz öyle her saza.
En güzel şarkıyı bir kurşun söyler.
Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa.

Artık inan bana muhacir kızı,
Dinle ve kabul et itirafımı.
Bir soğuk, bir mavi, bir garip sızı
Alev alev sardı her tarafımı.
Artık inan bana muhacir kızı.

Yağmurdan sonra büyürmüş başak,
Meyvalar sabırla olgunlaşırmış.
Bir gün gözlerimin ta içine bak
Anlarsın ölüler niçin yaşarmış.
Yağmurdan sonra büyürmüş başak.

Altın bilezikler o kokulu ten
Cevap versin bu kuş tüyüne.
Bir tüy ki can verir gülümsesen,
Bir tüy ki kapalı geceye güne.
Altın bilezikler o kokulu ten.

Mona Rosa. Siyah güller, ak güller.
Geyve’nin gülleri ve beyaz yatak.
Kanadı kırık kuş merhamet ister,
Ah senin yüzünden kana batacak.
Mona Rosa. Siyah güller, ak güller.



SÜRGÜN 
ÜLKEDEN 
BAŞKENTLER 
BAŞKENTİNE
SEZAİ KARAKOÇ 

IV
Senin kalbinden sürgün oldum ilkin
Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu 
sürgünün bir süreği
Bütün törenlerin şölenlerin ayinlerin 
yortuların dışında
Sana geldim ayaklarına kapanmaya 
geldim
Af dilemeye geldim affa layık ol-
masam da
Uzatma dünya sürgünümü benim
Güneşi bahardan koparıp
Aşkın bu en onulmazından koparıp
Bir tuz bulutu gibi
Savuran yüreğime
Ah uzatma dünya sürgünümü benim
Nice yorulduğum ayakkabılarımdan 
değil
Ayaklarımdan belli
Lambalar eğri
Aynalar akrep meleği
Zaman çarpılmış atın son hayali
Ev miras değil mirasın hayaleti
Ey gönlümün doğurduğu
Büyüttüğü emzirdiği
Kuş tüyünden
Ve kuş sütünden
Geceler ve gündüzlerde
İnsanlığa anıt gibi yükselttiği
Sevgili

En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim
Bütün şiirlerde söylediğim sensin
Suna dedimse sen Leyla dedimse 
sensin
Seni saklamak için görüntülerinden 
faydalandım Salome’nin Belkıs’ın
Boşunaydı saklamaya çalışmam öyles-
ine aşikarsın bellisin
Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için
Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini
Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun 
haberini
Ey gönüllerin en yumuşağı en derini
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim
Yıllar geçti saban ölümsüz iz bıraktı 
toprakta
Yıldızlara uzanıp hep seni sordum 
gece yarılarında
Çatı katlarında bodrum katlarında
Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz 
lamba
Hep Kanlıca’da Emirgan’da
Kandilli’nin kurşuni şafaklarında
Seninle söyleşip durdum bir ömrün 
baharında yazında
Şimdi onun birdenbire gelen sonba-
harında
Sana geldim ayaklarına kapanmaya 
geldim
Af dilemeye geldim affa layık ol-
masam da
Ey çağdaş Kudüs (Meryem)
Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır 
(Züleyha)
Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan 
merhametin kalbi
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim
Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs 
bardağında
Köle gibi satıldım pazarlar pazarında
Güneşin sarardığını gördüm Konstan-
tin duvarında
Senin hayallerinle yandım düşlerin 
civarında
Gölgendi yansıyıp duran bengisu 
pınarında
Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu 
anda
Verilmemiş hesapların korkusuyla
Sana geldim ayaklarına kapanmaya 

geldim
Af dilemeye geldim affa layık ol-
masam da
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Uzatma dünya sürgünümü benim
Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır
Mezarlardan bile yükselen bir bahar 
vardır
Aşk celladından ne çıkar madem ki 
yar vardır
Yoktan da vardan da ötede bir Var 
vardır
Hep suç bende değil beni yakıp yıkan 
bir nazar vardır
O şarkıya özenip söylenecek mısralar 
vardır
Sakın kader deme kaderin üstünde bir 
kader vardır
Ne yapsalar boş göklerden gelen bir 
karar vardır
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir 
mimar vardır
Yanmışsam külümden yapılan bir 
hisar vardır
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer 
vardır
Sırların sırrına ermek için sende an-
ahtar vardır
Göğsünde sürgününü geri çağıran bir 
damar vardır
Senden ümit kesmem kalbinde mer-
hamet adlı bir çınar vardır
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili



BALKON 
SEZAİ KARAKOÇ 

Çocuk düşerse ölür çünkü balkon
Ölümün cesur körfezidir evlerde
Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocukların
Anneler anneler elleri balkonların demirinde

İçimde ve evlerde balkon
Bir tabut kadar yer tutar
Çamaşırlarınızı asarsınız hazır kefen
Şezlongunuza uzanır ölü

Gelecek zamanlarda
Ölüleri balkonlara gömecekler
İnsan rahat etmeyecek
Öldükten sonra da

Bana sormayın böyle nereye
Koşa koşa gidiyorum
Alnından öpmeye gidiyorum
Evleri balkonsuz yapan mimarların



1.Biyoloji ile uğraşan kimse, biyoloji uzmanı.
2.Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik.
3.DNA ‘ da bulunan bir pentoz şekeri.
4.Köken bakımından değişik olmakla beraber aynı görevi yapan yapılardan her biri.
5.Bazı hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda enjekte edilen ölü yada zayıf bakteri süspansiyonu.
6.Kromozom üzerinde belirli bir yer işgal eden kalıtımın temel birimi.
7.Kimyasal ve biyokimyasal reaksiyonları geciktiren veya durduran genellikle organik yapıda olan bileşikler.
8.Bir olay, bir yapı ya da düzenin nedenleri açıklamak isteyen genel düşünce, görüş, kuram.
9.Enfeksiyon etkenini bir konaktan diğerine aktaran genellikle eklem bacaklı, omurgalı veya omurgasız taşıyıcı canlı.
10.Derinin, dokuların ve organizmadaki sıvıların sarı bir renk almasıyla beliren hastalık, karaciğer yangısı.
11.Omurgalı hayvanlarda kandaki glikoz seviyesini düşüren, karaciğerde glikojen sentezini ve depolanmasını artıran bir hormon.
12.Canlı hücrelerde meydana gelen, biyokimyasal tepkimelerde katalizör olarak görev yapan genellikle protein yapılı molekül.
13.Görme, su dengesi, sıcaklık, uyku gibi. Çeşitli kontrol merkezlerini içeren, bazı organ ve bezlerin çalışmasını düzenleyen ön 
beynin alt bölgesi.
14.Midenin yemek borusu ile birleştiği genişlemiş kısmı, mide kapısı.
15.Hücreler arasında normalden fazla miktarda sıvı toplanması.
16.Göz küresinin en içte bulunan, ışığa duyarlı hücreler ile sinir liflerini içeren tabakası, ağ tabaka.
17.Canlı organizmalar üzerinde etkili olan zehirli madde, zehir.
18.Tohumun ana bitkiden ayrılıp çimleninceye kadar geçen, embriyonik faaliyetlerin sıfıra yakın olduğu dönem.
19.Çiçekli bitkilerde bulunan böcekleri, kuşları çeken tozlaşmaya yardımcı, bitki öz suyu.
20.Bakteri ve mantar hücrelerinin oksijensiz ortamda organik besinleri parçalayarak enerji açığa çıkarması.
21.Alveollerin iltihaplanması ile ortaya çıkan hastalık ( pnömoni )
22.Kanda şeker oranının çok artmasıyla ortaya çıkan hastalık.
23.Organizmada meydana gelen ve hücreleri kontrolsüz büyüyen kötü huylu tümörlere verilen isim.
24.Hücre iskeletinde bulunan protein yapıdaki ince iplikler.
25.Omurgalılarda beyinde bulunan ve melatonin hormonu salgılayan iç salgı bezi.
26.İnsanda karın bölgesi, karın.
27.Başın iki yanında birer tane  bulunan işitme organı.
28.Ağzın üstünde, alınla üstdudak arasında yer alan, çıkıntılı, iki delikli solunum ve koku alma organı.



YUKARIDAN AŞAĞI
1) Taş kömürü denince akla gelen ilimiz
2) Osmanlı zamanında padişahı korumakla görevli askerler
3) Konya ile özdeşleşmiş düşünür ve tasavvuf erbadır
4) Sinir hücrelerine verilen ad
5) Güneş'e en yakın gezegen

SOLDAN SAĞA 
1) Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsuna çıktığı vapur
2) Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman
3) Gözdeki yakını görüp uzağı görememe hastalığı
4) Işığın gözde kırıldığı ilk yer
5) Parayı ilk bulan uygarlık

ALİ BERKAY ÖZKAN



SAĞDAN SOLA
1.Bir yapıya girmeyi sağlayan veya odaları birleştiren ince uzun geçit.
2.a. Bir ünlem      b. Bir kıta
3.a. Farsça baş     b. beyaz, pembe, sarı, mor çiçekler açan kış aylarının vazgeçilmezi olan bir bitki.
4.Yakınları veya herhangi birini bir yere veya bir şeye çağırma.
5.Kapalı kelimesinin zıttı
6.a. Efor gerektiren ve bir yerden uzaklaşmayı sağlayan eylem    b. Kasabadan daha küçük ve geri olan kırsal 
yerleşim alanı.
7.Suyun kara ile birleştiği yer

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1.elek, kalbur, tef gibi şeylerin tahta çemberi.
2.a.Almak eyleminin zıttı. b.Az kelimesinin zıttı, nicel
3.Yumurta oluşturan, erkekçe döllenebilen, yavru doğuran (birey).
4.Uyumak, dinlenmek gibi amaçlarla üzerine ya da içine yatılan ev eşyası.
6.Bir ağırlığın kaldırılması için vinç ve benzeri makineleri çalıştırma komutu.
7.Kâğıtları, karton ve benzeri şeyleri bir yere tutturmak için kullanılan, düz ve geniş başlı, kısa bir çivi 
görünüşünde metal araç.
NOT:  Bulmaca Osmanlı Türkçesi alfabesine göre hazırlanmıştır ve bulmaca kelimelerin Osmanlı 
Türkçesindeki yazımı ile çözülmelidir.

MUSTAFA DOĞAN



25 YILLIK 
DENEYİMİYLE 
SAFA KOLEJİ

Öğretmenlerimiz:
Alanında uzman, gelişime açık ve 
hayat boyu öğrenme felsefesiyle 
yaşayan, öğrencilerin ders takibini 
yapan, veli ve öğrencinin beklentiler-
ini karşılayan, eğitimi kazanç olarak 
görmeyen ve insan yetiştirmeyi amaç 
edinen, öğrenciyle samimi diyalog 
kurabilen, ders dışında da aktif olarak 
öğrenciyle ilgilenen, gerektiğinde 
diğer birimlerle öğrenci konusunda 
koordinasyon kurabilen, öğrencinin 
deneme ve tarama sonuçlarına göre 
konu eksiklerini tamamlayan öğret-
menlerle çalışıyoruz.

Öğrencilerimiz:
Öğrenme sorumluluğunu alabilen, 
birey olma olgusuna sahip olan, 
geleceği için fedakarlık yapan, 
hedefleri doğrultusunda elindeki 
imkanları verimli kullanan, çevr-
eye ve çevresindeki insanlara karşı 
duyarlılığı olan; ailesi, öğretmenleri 
ve arkadaşlarıyla iletişim kurabilen, 
kendisi için uygun görülecek pro-
gramlara uyan, disiplini bir korku 
olarak değil bir gereklilik olarak 
gören ve yolun sonunda hedefine 

ulaşan öğrenciler yetiştiriyoruz.
Rehberliğimiz:
 Öğrencinin kendini tanıyarak 
gerçekleştirmesini sağlayan, veli ile 
sürekli irtibat kuran, öğretmenlerle 
öğrenciler hakkında sürekli görüşme-
ler yapan, öğrencinin gerek ders gerek 
özel hayatı ile ilgili etkili dokunuşlar 
yapan ve öğrenciye ihtiyaçları doğrul-
tusunda ek ders ayarlayan, öğrenci 
– veli – öğretmen arasında köprü 
olan, öğrenciyi yeteneklerine göre 
yönlendiren, iletişim gücü kuvvetli 
ve öğrenciyi birebir takip eden ve bu 
takibi neticesinde gerekli envanterleri 
hazırlayarak öğrenci ile ilgili konu-
larda veliyi belirli aralıklarla bilg-
ilendiren, öğrenciye milli ve manevi 
değerleri aşılayan ve birey olma bil-
incini kazandıran rehberlik birimiyle 
çalışıyoruz. 
Yaptığımız çalışmalar:
 Öğrenci okula girmeden çeşit-
li testlere tabi tutularak durumu tespit 
edilir. Sonrasında öğrencinin; sınıfı 
ve öğrenciye uygulanacak program 
ayarlanır. Yıl içerisinde öğrencinin 
etkin bir şekilde okulda ders çalışma 
programını tamamlaması ve herhangi 
bir özel derse ihtiyaç duymaması 
hedeflenir. Öğrenci okul saatleri 
içerisinde hem derslerini görür hem 
de etüt ve soru çözümlerini yaparak 
eve ders yükü taşımaz. Etütlerimiz 
öğretmenler gözetiminde ve disiplinli 
bir şekilde ilerler. Öğrenciye uygula-
nan deneme ve taramaların sonuçları-
na göre öğrencinin takibi yapılır ve 
eksikleri belirlenen öğrencilerin ek 
ders alması sağlanır. Ek dersler eğitim 
koordinatörü gözetiminde yapılır. 
Öğrenciye yönelik yapılan okul içi ve 
okul dışı faaliyetler konusunda gerekli 
envanterler hazırlanarak veli bu konu-
larla ilgili belirli aralıklarla bilgilendi-
rilir. Okul dışı ve okul içinde yapılan 
sosyal faaliyetlerle öğrencilerin çevresi 
ve arkadaşlarıyla etkili iletişim kur-
ması sağlanır.

ÖZEL SAFA FEN VE ANADOLU 
LİSESİ OLARAK:
ˈ Öğrenciye kendini 
gerçekleştirmesi için önce kendini 
tanıtıyoruz.
ˈ Mutlu öğrenci felsefesiyle 
öğrenci odaklı eğitim veriyoruz.
ˈ Öğrencinin ders ile ilgili tüm 

sorumluklarını (ödev, soru çözümü 
vb.) okul içerisinde halletmesini 
sağlıyoruz.
ˈ Öğrencinin eksikliklerini 
tespit ederek o ders ve konu ile ilgili 
etüt almasını, eksiklerini kapatmasını 
sağlıyoruz.
ˈ Öğretmen ile öğrenci ar-
asındaki bağları güçlü tutarak öğretici 
ile iyi iletişim kurmasını sağlıyoruz.
ˈ Katı disiplinlere sığın-
madan öğrenciye sevgi ile ulaşmaya 
çalışıyoruz.
ˈ Haftanın belirli günler-
inde yapılan deneme ve taramalarla 
öğrencinin öğrenme düzeyini be-
lirleyerek eksilerini görüp tedbirler 
alıyoruz ve ona göre çalışma programı 
hazırlıyoruz.
ˈ Öğrenciyi maddi kaynak olar-
ak görmeyip yığınlar arasında kaybol-
masını önlüyoruz.
ˈ Eğitim ve öğretimimizi çağa 
uygun teknolojik cihazlar ve yardımcı 
yazılım programlarıyla destekliyoruz. 
Bu sayede velilerin de öğrencinin 
eğitimi noktasında aktif rol almasını 
sağlıyoruz.
ˈ Okulumuzun bilgisayar 
işletmenleri tarafından yazılımı 
gerçekleştirilen SUEM platformumuz 
aracılığıyla video ders anlatımları 
yaparak öğrencilerin anlamadığı veya 
kaçırdığı dersleri oradan telafi etme-
sini sağlıyoruz.
ˈ Derslerimizi 15 – 20 kişilik 
sınıflarda yaparak özel ders konsepti-
yle eğitim veriyoruz.
ˈ Alanında uzman ve toplumun 
değer yargılarını en iyi şekilde 
yansıtan öğretmenlerle çalışıyoruz.
ˈ Öğrencileri belli bir süzgeçten 
geçirerek okulumuza kazandırıyoruz.
ˈ Birebir yapılan öğrenci reh-
berliği ile öğrencinin sorunlarını min-
imize ederek verimli takip sağlıyoruz.
ˈ Velilerimizle sürekli irtibat 
kurarak öğrencinin başarısında aktif 
rol almasını sağlıyoruz.
ˈ Sınav müfredatına uygun 
olarak öğrenciyi yeni nesil soru ve 
yöntemlerle sınava hazırlıyoruz.
ˈ Ne yaptığını bilen, kararlı, öz 
güveni yüksek, toplumsal kurallara 
duyarlı ve gerek çevreye gerekse in-
sanlara saygılı bireyler yetiştiriyoruz.
ˈ Öğrenciye birey olma bilinci 
aşılıyoruz.

MUSTAFA DOĞAN

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 
ÖĞRETMENİ



OKULUMUZ 
ETKİNLİKLER

Öğrencinin eksikliklerini tespit 
ederek o ders ve konu ile ilgili etüt 
almasını, eksiklerini kapatmasını 
sağlıyoruz.




