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EDİTÖRDEN
Hayaller…

Bu sayımızın konusu olduğu gibi yaşamımızın da en büyük parçası. Aslında parçası olmaktan öte 
yaşamımızın ta kendisi. Nasıl mı? Bana kalırsa her insan bir hayaldir. Bir annenin hayalidir ilk önce. 
Sonra bir dostun hayali ve bazen de bir sevgilinin. Her insan bir hayalse, her hayalin bir hayali vardır 
elbet. Hayalin içindeki hayallerin gerçekleşmesi ise sadece o hayali kurana mı bağlıdır bilinmez. Ama 
eğer bir hayal varsa ortada ve bu hayal size aitse o hayali gerçekleştirmeyi bir deneyin derim. Ne de 
olsa denemekten zarar gelmez. Hayallerinizden vazgeçmeyin diyemem ama onları gerçekleştirmeyi 
denemekten vazgeçmeyin. 

İyi okumalar.
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Fotoğraf: Samsun - Selenay Yılmaz
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MEMLEKETİMDEN HAYAL MANZARALARI

Bir hayalim var, diyordu Martin Luther King bundan 55 yıl önce. Geleceğe dair, insanlığa dair, iyiliğe 
ve güzelliğe dair… Ayrımcılığın olmadığı, şiddetin olmadığı, bütün insanların eşit olduğu ve rengin-
den dolayı insanların ayrımcılığa uğramadığı bir dünya hayal etmişti. Martin Luther King ‘in bu hayali 
gerçekleşti. Belki kendisi göremedi ama onun hayalini bugün başka insanlar yaşıyor.

Benim memleketimin insanlarının da hayalleri var. Yarına dair, iyiliğe dair, güzel günlere dair… Me-
sela komşu Zehra Hanım. Üç aylık bebeğini uyuturken ninnilerle hayal kuruyordu bir yandan da. Ço-
cuğu büyümüş, üniversite bitirmiş, ünlü bir avukat olmuş. Kendisi okuyamamıştı, hep avukat olmak 
istemişti ama babası okutmamış. Çünkü onların köyünde kızlar okumazmış. Onun hayalini oğlu ger-
çekleştirecekti…

Bir başka evde başka bir hayal kuruluyordu yarına dair, iyiliğe dair, güzelliğe dair. Mustafa kendini 
bir stadın ortasında 10 numara forma giymiş olarak hayal ediyordu. Sevdiği takımın renkleri vardı 
üzerinde. Alkışlar, tezahüratlar kopuyordu o çıkınca sahaya. Hele birde iki afili gol atıyordu ezeli raki-
bin kalesine. Ondan mutlusu yoktu artık dünyada. Üçüncü gole giderken odaya giren annesi bozdu 
hayalini, okul vakti gelmişti. Mustafa duvarda duran koltuk değneğini alarak düştü okulun yoluna…

Başka bir şehirde yine hayal kuran birileri vardı. Bu bir genç kızdı. Onunda hayalleri vardı yarına dair, 
iyiliğe dair, güzel günlere dair… Sevgililer günü yaklaşıyordu . Sevgilisiyle beraber lüks bir restoranda 
hayal ediyordu kendisini. Yemekten sonra sevgilisi cebinden çıkardığı bir tek taş yüzükle evlenme 
teklif ediyordu. Havalara uçuyordu genç kız. Ondan mutlu kimse yoktu dünyada...

Başka bir genç kız da hayal kuruyordu; yarına dair, güzel günlere dair. Çalıştığı fabrikadaki makinenin 
başında. Çalışmak zorunda olduğu için, kazandığı hâlde gidemediği üniversitenin hayalini kuruyor-
du. Elinde kalın kalın kitaplar, fakültenin koridorunda koşturuyordu derse geç kalmamak için. Babası 
onları terk ettiği için, kardeşlerine bakabilmek için çalışmak zorunda kalmıştı. Çalışmak yerine üniver-
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siteye gidebilseydi belki de ülkenin ünlü doktorlarından biri olurdu. Hayalini fabrikada çalan paydos 
düdüğü bozdu…

Lüks bir villanın bahçesindeki havuzun kenarında duran şezlonga uzanmış genç delikanlı da hayal 
kuruyordu yarına dair. Doğum günü yaklaşıyordu. Acaba babası hangi spor arabayı alacaktı ona? Çok 
istediği kırmızı renkli olanı mı? Kendini onun içinde hayal ediyordu. Yanında da 3 numaralı sevgilisi 
ile tatile gidiyorlardı. Radyoda en sevdiği şarkı çıkmış, müziğin ritmine eşlik ederken hayalini başında 
duran hizmetçi kız bozdu. Elinde bir bardak su ile “Başka bir emriniz var mı?” diyerek…

Başka bir genç delikanlının da hayalleri vardı. Yarına dair, güzel günlere dair, barışa dair… Savaşın 
olmadığı bir dünyaya dair. Saklandığı bir kayanın dibinde pusuya yatmış beklerken. Askere gidene 
kadar köyünden başka bir yer görmemişken şimdi ülkesinin geleceği için kilometrelerce uzakta, is-
mini dahi duymadığı başka topraklarda. O askerdeyken doğmuş olan çocuğunu hayal ediyordu. Adı-
nı Mehmet koyun demişti. Adı Mehmet olsun ki bu ülkede Mehmetlerin bitmeyeceğini görsünler 
demişti. Köyünü hayal ediyordu, vatanını hayal ediyordu. İnsanların barış içinde yaşadığı bir dünya 
hayal ediyordu. Zaten hiçbir zaman da anlamamıştı insanların neden savaştığını. Bütün bu hayallerini 
iki metre uzağına düşen bir bomba bozdu. Artık başka bir hayal dünyasına geçiş yapmıştı…

Memleketimden hayal manzaraları sunmak istedim. Hayallerimiz yaşadığımız hayatın ötesine geçe-
miyor. Yaşantımızı aşan hayaller kurmak dileğiyle… Bu arada benimde hayallerim var elbette. Yarın-
lara dair, iyiliklere dair, güzel günlere dair…

Hülya TÜTÜNCÜ
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ZULMÜ DURDURABİLSEYDİM

Ne olur “hayat” ı bir de “t” tarafından okuyabilseydim. Dünyanın aslında bir sabun köpüğü kadar 
küçük ve kısa ömürlü olduğunu anlayabilseydim. Korkuları benimkinden dünya kadar daha büyük 
olanlardan duyduğum korkularımı; saman kâğıdından yaptığım, saman çöpü direklerle ve selpak 
mendilden yelkenli gemilerimle doğduğu ve battığı yerleri bilmediğim engin vadilerden akan kıv-
rımlı nehirlere bırakabilseydim.

Sabahın alaca karanlığında uykumu bölen sessiz bir tayyarenin geride bıraktığı, hayatı anımsatan, 
çıktığı yer yakalamak için peşine takıldığı halde durmadan bir ucunu kaybeden ince ve uzun duman 
çizgisini tırnak makasımla kesip küçük parçalara ayırdıktan sonra parmaklarımın arasından serpiştirip 
gökyüzüne “Tüm insanlar! Hepinizi sevmek istiyorum.” diye yazdırabilseydim.

Tüm kara bulutları peşime takip ölmek üzere olan Suriyeli aç bir çocuğu bağırma basarak köpeğini 
çocuk, çocuğunu köpek edinmiş, fizikî şeklinden dolayı hâlâ “insan” adı taşıyan varlıklara tüm karan-
lıklarımı uyuşturucu niyetine şah damarlarında akan kara kana karıştırabilseydim.

Bir sabah benim uykumu bölen sessiz tayyareye tüm gürültüleri yükleyip hayatında hiç uykusu bö-
lünmemiş insanların kulaklarındaki ve kalplerindeki zararları patlatabilseydim.

Benim sessiz tayyaremin sesinden tüm çaresizlere çare olabilecek bir şarkı besteleyebilseydim.

“Yılın fotoğrafı” yarışmasında çöplükten ekmek ararken bulduğu, tedavülden kaldırılmış olduğunu 
bilmediği demir parayı, oracıkta kendine doğru uzanmış dilenci eline bırakıveren gözü yaşlı “yaşlı 
kadın” fotoğrafımla, bu tabloyu fotoğraflaştırmakla yetinmemden dolayı “onursuzluk” ödülüne layık 
görülebilseydim.

Kara güneş gözlüğünün altına yerleştirdiği cep telefonundan sevgilisine şehvet kokan cümleler sa-
vuran ukala sosyete çocuğuna, Selçuklu medreselerinde falakanın nasıl uygulandığını uygulamalı 
olarak gösterebilseydim.

Evinin penceresine “satılık çiçekler” yazarak kendisinin satılma ilanını yapan fahişe kadınlara, imanı 
uğruna kendisini kucağındaki çocuğu ile birlikte ateşe atmaktan çekinmeyen “Ashab-ı Uhdud” kadı-
nının atladığı ateşin çiçeklerle donanmış gülistana dönüştüğünü, fakat bu fahişelerin satılmalarına 
çiçekleri alet etmelerine rağmen gittikleri yerin ateş olduğunu anlatabilseydim.

Tanık olduğum bunca rezillik için canım kadar sevdiğim kuşları, böcekleri, su şakırtılarını, rüzgârları, 
insanları ve insanları yok oluşa doğru götüren makinaları susturup, yeryüzüne adaletin gelmesi adına 
bütün dünyayı adalet gelinceye kadar “sessiz saygı duruşuna” durdurabilseydim.

Zulmü durdurabilseydim.
İsmail DEMİRBAŞ
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HAYAL NEDİR, NE DEĞİLDİR?

Bazen bir hırs, bazen de patlamış bir balon.

Kimileri içinse çok iyi kurgulanmış, tek perdelik bir oyun.

Hayal nedir, ne değildir?

Hayal kelimesini duyduğumuzda kendimizi tutamıyoruz. Kapılıp gitmek bu olsa gerek. Hayal, insan-
lar için kelimelerle sınırlandırılamayacak kadar büyük ve ıssız. Bazen karşımıza bir bardak su olarak 
çıkıyor, bazen de gelecek gibi soyut bir kavramla.

Daha derine indiğimizde kabullenmek istemediğimiz şeyler de çıkıyor ortaya, kendini kandırma biçi-
mi gibi. Hayal kurmak güzel midir? Yoksa terkedilmiş, yıkık dökük bir evin içinde mavi, çiçekli pence-
reler mi düşünmektir?

Herkes hayal kurmayı sever. Yaşamlarında ulaşamadıkları şeylere hayallerinde can verirler ve şekillen-
dirirler. Bir tür oyun gibi. Küçük hayallerden büyük beklentiler doğar. Kontrolsüzce bölünen bir hücre 
gibi sürekli çoğalarak insanı yiyip bitiren bir canavar hâline dönüşebilir.

Bunların da ötesinde insanı ayakta tutan tek şeydir hayal kurmak. Olmayana inanmak, olacağı ümi-
diyle peşinden koşmak. Çoğu zaman karanlıktan kurtulmanın yolu kendini avutmaktan geçer. Güçlü 
ve sadık tutar. İnsanları bir şeyleri yapmaktan önce düşündürmeye odaklar. Zihin, duygusal yanı man-
tıkla birleştirmeye çalışır. Sonuçta ortaya bir işbirliği çıkar. Kulağa güzel geliyor değil mi?

Bir bilgisayar oyunu oynadığınızı düşünün, kurallarını siz koyuyorsunuz, birbiriyle savaşacak kişileri 
karşı karşıya getiriyorsunuz. Kimin ölüp kimin kazanacağını, verilecek ödül ve cezaları yine siz belirli-
yorsunuz. İşte bu oyuna hayal dünyası diyoruz. Burada yasaları siz koyuyorsunuz.

Ama her şey böyle kolay olmuyor. Bu oyunun içinde kendi benliğinizi unutup, yolunuzu da kaybede-
biliyorsunuz. Bu oyun insana gerçek hayatı vadettiğini söylediği hâlde sözünü tutmuyor. Her oyunun 
bir başlangıcı olduğu gibi bir de sonu var. İnsanın elinde avucunda kalan tek şeyin hayal olduğunu 
anlaması ne üzücü şey. Bir rüya gibi gelip geçici. Denizin kıyısına vuran herhangi bir dalga gibi anlık…

Sizi yavaş yavaş içine çeken tehlikeli bir bataklık gibi aynı zamanda, her şey elinizdeyken bir anda ka-
yıp gidiyor. Büyük beklentilerle başladığınız bu yolda mantığınızı kaybedip dibe çökebiliyorsunuz. Ya 
da bu bataklıkta size uzatılan bir ipi tutuyorsunuz ve oradan kurtuluyorsunuz. Her duygu ve düşünce 
gibi hayal dünyası ve kanunları da sizin elinizdedir.

Aslında yaşadığımız her andan zevk almak en büyük hayalimiz olmalı. Belki bir amaç, bir hedef... En 
büyük eksiklik hayallerin bencil olmasıdır bana göre. Yaşadığımız olaylar, koşullar bize bencilce bir 
hayali yansıtıyor. Hayal ile hırsı birbirine karıştırmamayı unutuyoruz. Oyunun tüm kurallarını koyup, 
uygulamıyoruz. Hayaller çoğu zaman gerçekleşmek için değil bir şeylerin farkına varmamız için zih-
nimizdeler. Her saniye, her dakika…

Unutmak da bir hayaldir, bir savaşın bitmesini istemek de. Yeter ki herhangi bir kandırmacadan uzak 
olup gerçeğe ulaşsın. İşte o zaman geçici bir duygu olmaktan çıkıp, bir hayat daha kurtarabilir.

Zişan SARAÇ
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MUTLULUK BİLİMİ
Günümüzde maalesef mutluluğa ulaşmak oldukça zorlaştı. Araştırmalar gösteriyor ki, kalabalık kent-
lerin koşuşturma ile geçen günlük iş yaşamında, belirli insanların anlık mutlulukları bile yakalama 
şansı oldukça güç görünüyor. Telaşı ve düşüncesi haddinden fazla olan yaşamların, bireyin duygu 
dünyasında ortaya çıkardığı durumlara baktığımızda mutlulukların uzun vadeli bir seyri olmadığı or-
taya çıkıyor. Gelecek kaygısı taşıyan insanların, yaşamını garanti altına alma çabası, onları, farkında 
olmadan mutsuzluğa itiyor. Oysa insanoğlu, hiçbir dönemde garantili bir gelecek temin etmiş olarak 
yaşamını sürdürememiştir. Pek çok insan geçici mutlulukların peşine takılarak anı hoş bir biçimde 
yaşamaya çalışmıştır. Ekonomik yönden gelişmiş ülkelerde refah seviyesi yükseldikçe insanların daha 
da mutsuz ve kaygılı oldukları gözlenmiştir. Bu duruma çare bulmak amacıyla birtakım çalışmalar ve 
araştırmalar yapılmış, neticesinde mutluluk bilimi ortaya çıkmıştır. Bizde böyle bir bilimsel çalışma 
ne seviyededir, bilemiyorum ama biz Mevlana gibi gönül dostu, sevgiyi, hoşgörüyü ve mutluluğu 
her daim dile getirerek insanı yüceltmiş önemli bir şahsiyetin temsilcisi bir nesiliz. Ecdadımızın bize 
layık gördüğü erdemlerin faziletiyle, mutluluğu yaşam biçimi olarak benimsememiz bizim için en 
hayırlısı değil midir? İnsanların mutluluğu için her devlet kendi çapında belli uygulamalar gerçekleş-
tirmiş. Buna bir örnek olarak; İngiltere’de dokuz milyon yaşlı insanın tek başına yaşadığı belirlenince 
insanların mutlu olması için önemli bir politika geliştirilmiş ve “Yalnızlık Bakanlığı” kurulmuş. Bizde, 
zannedersem, daha çok genç nüfus mutsuz görünüyor. Bu nedenle, karşı karşıya kalınan durumun 
sebeplerini araştırmak, hatta buna çözüm aramak ve bir sonuca ulaşmak için, vaziyete bilimsel yak-
laşmak önem arz ediyor. Mutluluk bulaşıcıdır, deniliyor. Madem, mutluluk bulaşıcı, o zaman insanlar 
mutsuzluğu da bulaştırıyorlar. O hâlde çevremizde pozitif enerji yayabilecek insanları daha fazla ter-
cih etmemiz gerekiyor. “Neden?” diye sorarsanız eğer, bu duruma şöyle bir açıklama yapılabilir: Her 
şeye olumsuz bakan insanların, başta size tesir edebilecek birtakım hezeyanları, hatta çaresizlik duy-
gularını yansıtması kaçınılmazdır. Duyguları karmaşık işleyen biz insanlar, nelerden mutlu oluyorsak 
onları daha sık tekrarlamak isteriz. Yakın çevremizde yaşayan insanlara karşı sorumluluğumuzun bi-
lincini yitirmeden mutluluğu aramalıyız. Mutluluğu oturduğumuz yerde bize gülümseyecek bir hal-
de bulmak oldukça güç. Bazı insanlar da mutsuzluğu daha çok yaşamı ile iç içeymiş gibi görüyorlar. 
Biz, bir şeyler arzu ettiğimiz gibi yürümeyince, hemen karamsarlık duygusuna kapılıp kendimizi hu-
zursuz hissetmeye başlıyoruz. Oysa, her şey her an mükemmel yürüyecek diye bir kaide yok. İşin özü 
sürdürmemiz gereken bir yaşamımız, üstesinden gelmemiz gereken görevlerimiz, bağlı olduğumuz 
ailemiz, faydalı olmamız için yetiştirildiğimiz bir vatanımız olduğunu ve vakti geldiğinde hayırla he-
sap vermeyi arzuladığımız bir ebedi yaşamımız olacağını unutmadan hareket etmeliyiz ki mutluluk 
bizim için kalıcı olabilsin. Sağlıklı ve huzurlu kalın.

İsmail Ender PEKTAŞ
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HAYALLERİNİZİ ÖLDÜRMEYİN

Hayaller, hayallerimiz. Neden hayal kurarız? Gerçeklikten kaçmak için mi, onu oluşturmak ya da yap-
mak için mi?

Peki ‘’ Hayallerimiz bizim en ulaşamayacağımız imkânsız olan fikirlerden doğar’’ düşüncesinin yanın-
da, yapacağımız şeylerin de bir hayal gücüyle kısıtlı olduğunun farkında mıyız birçoğumuz? Bence 
değiliz. En azından toplum olarak bu konuda daha iyi olabiliriz diye düşünüyorum. Temellerimizi ha-
yal ve arzularımızla attığımız bu dünyada en istediğimiz şeyler daha öncesinde bir başkasının haya-
liydi ve oldu. Ve işte ben bu konuda bazen çok yetersiz olduğumuzu düşünüyorum.

Toplum olarak terörün bitmesini hayal ediyoruz mesela. Ya da çocuk istismarını yapanların, buna göz 
yumanların hala böyle yaşayan çirkin ve sapık zihniyetli insanların en ağır cezayı almalarını istiyoruz. 
Peki kaçımız bunun bitmesi için daha somut adımlar atıyoruz? Eğer bir hayalin gerçekleşmesini isti-
yorsak sadece hayal olarak değil, onu eğer bir kişi bile hayal edebiliyorsa yapılabilecek olduğunun 
farkına vararak davranmalıyız diye düşünüyorum.

Bazen o kadar ihtiyacımız oluyor ki hayallere. Hepimiz aynı duyguları yaşarken, aynı hüznü, aynı se-
vinci tadarken belki de bizi birleştiren şey yalnızca bir hayalden ortaya çıkıyor. İçimizi ya da dışımızı 
doyuran bu hayallere Afrika gibi kalmak da kalmama da bizim elimizde. Çoğumuzun hayalleri ortak; 
kan dökülmeyen, şehit verilmeyen, anneleri babaları üzmeyen daha iyi bir yaşam hayal ediyoruz me-
sela. Ama bu yetmiyor malesef. Elimizdekiler yalnızca bir kısmının karnını doyurabiliyor. Hep birlikte 
düşünürsek belki bu ihtiyacımız azalır.

Sonuçta bu da bir hayal ve hayallerin en gerçekçi fikirler olabileceğini düşünüyorum. İnsan beyninin 
aldığı bir şey bence hiçbir zaman imkânsız değildir. Biz de bunu düşünerek hayal etmekten yılma-
yalım. “Hayallerinize sıkı sıkı sarılın. Eğer hayalleriniz ölürse hayat kanadı kırık ve uçamayan bir kuşa 
benzer.” demiş Langston Hughes.

Aslında işte bu kadar basit anlaşılabiliyor hayal etmek. Biz de hiçbir zaman başkalarının hayallerinin 
önüne geçmeyelim. Onlara hayallerine ulaşmalarında yardım edelim. En azından bu şekilde hayal 
kuralım.

İnanıyorum ki başkalarının hayal kurmalarına, hayallerine ulaşmalarına yardım edersek biz de kendi 
hayallerimize ulaşabiliriz.

Berna KIYI
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YARINLAR BİZİM HAYALLER DE BİZİM

Her insanın yeryüzünde bir hayali vardır. Hayali gerçekleştirmek için farklı yöntemler dener ve uygu-
lar. Hayalleri olan sadece insan mıdır? Ülkelerin de geleceğe dair hayalleri yok mudur? Elbette vardır. 
Ülkelerin hayallerini gerçekleştirecek olan o ülkenin insanlarıdır. Her ülke geleceğine yön verirken iyi 
eğitimli bireylere ihtiyaç duyar.

Ülkemizin de büyük hayalleri var. Bunları gerçekleştirmek için kaliteli ve bilgili insanlara ihtiyacı var. 
Bunu başarabilmek için bireyleri iyi eğitmeliyiz. Ülkemizin millî, manevi, kültürel değerlerine bağlı, 
geçmişini bilen, geçmişte yapılan hatalardan ders çıkaran, geleceğe umutla bakan, asla pes etmeyen, 
geleceğe dair planları ve hayalleri olan bireyler yetiştirmek gerekiyor. Bunları yapabilmek için ise iyi 
bir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Sistemi sağlam bir zemin üzerine oturtmalıyız.

Sistemi kurduktan sonra onun ayrılmaz bir parçası olan öğretmenlerimizi çok iyi yetiştirmeliyiz. Gele-
ceğin nesli öğretmenlerin eseri olacaktır. Dünyanın en iyi okullarını yapsanız bile hiçbir önemi yoktur. 
Eğitimde en önemli faktör öğretmendir. Ülkemizi hedeflerine ulaştıracak yegâne araç, ilköğretimden 
yüksek öğretime kadar geliştirilmiş, dünya ile yarışabilen, eleştiren, sorgulayan ve üretebilen; evren-
sel değerleri kazandırırken millî değerleri önceleyen eğitim sistemimiz olacaktır. Toplum nezdinde 
öğretmenin itibarını yükseltmek gerek ve öğretmen seçiminde çok daha titiz davranılması gerektiği-
ni düşünüyorum. Öğretmen kaliteniz ne kadar iyiyse eğitiminizde o kadar iyi olur. Uluslararası alanda 
da söz sahibi olan, yabancı dil bilen öğretmenlerimizin olduğunu hayal edin. Okullarımızın ve sınıf 
ortamının da yeniden düzenlenmesi gerekir. Çocuklarımızın sadece birbirlerinin ensesine bakan bir 
oturma düzeninde değil de kendilerinin daha rahat edebilecekleri bir ortamları olabilir. Her okulun 
yüzme havuzu, spor salonu mutfağı olsa öğrenciler kendini hayatın içinde hissedebilecekleri etkinlik-
ler yapsa veya öğrenciler kendi okullarını okullarında hiç hizmetli olmadan temizleseler. Sorumluluk 
duygusu taşıyan, yetiştiği çevresine duyarlı bireylerden oluşan bir ülke olmalıyız. Okullarımız maddi 
anlamda desteklenerek sorunsuz bir şekilde eğitim ve öğretime odaklanmalı. Üniversitelerdeki yük-
sek öğrenimin eğitim kalitesinden dolayı tercih edilen ülke olmayı hayal ediyorum. Bilim, sanat ve 
spor alanında ödüller alan kaliteli insanlar yetiştirmek hedefimiz olmalı. Şu anki sistemimizde öğren-
cilerimiz malesef sadece test çözüyor ve tost yiyor. Test ve tost nesli yetişiyor veya yetiştiriyoruz san-
ki. Sınıflardaki öğrenci sayılarının yirmi kişiye indiği günleri hayal ediyorum. Okullarda ders dışında 
da sanatla ve sporla ilgilenmeleri için imkân sunabilmeyi düşlüyorum. Çocuklarımızın sabahın erken 
saatlerinde uykusunu almamış vaziyette sınıfları doldurmadığı bir zamanı düşünüyorum. Sınavdan 
sınava koşmayan, iki dil bilen bir nesil yetiştirmeliyiz. Ülkenin her okulunda kaliteli eğitimcilerden ka-
liteli ve nitelikli eğitim alan bireyleri bir düşünün. Gençlerimizin ellerinden tabletler ve akıllı telefonlar 
düşmeli ve kitap vazgeçilmez arkadaşları olmalı. Gelecek yıllarda milletimizin hiçbir ferdinin okuma 
yazma ile ilgili sorunu olmadığı bir ülke hayal ediyorum.

Eğitimde bazı aksaklıklar yaşasak da elimizi taşın altına her zaman koymaktan çekinmemeliyiz. Gele-
ceği biz inşa ediyoruz. Biz eğitimcilerin işi hiç kolay değil. Ama yılmayıp zorlukların üstesinden gelme-
liyiz. Yarınlar bizim, hayaller de bizim…
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HAYALLERİMİZ VE ÇABALARIMIZ

Türk Milletinin tarih boyunca hayalleri, hedefleri olmuştur. Örneğin; Alparslan Dönemi’nde bu ha-
yaller Anadolu’ya girmekken Osman Gazi Dönemi’nde yeni bir devlet olma hayalini kurmuşlardı ve 
hayallerine ulaşma gayretiyle her zaman çalışmışlardı.

Türk Milletinin devletler, liderler değişse de en büyük ve temel hayali “Her daim istiklâlini koruma” 
olmuştur. Bu uğurda tarih boyunca can alıp, can vermişlerdir. İstiklâlini korumak için, başka bir devle-
tin himayesine girmemek için yirmi dört milyon kilometre kare toprağa sahip olan Osmanlı Devleti, 
topraklarını zamanla yitirerek sadece yedi yüz seksen bin kilometre kare toprağı kalmıştır. Günümüze 
en yakın zamanda devletimizi parçalamak için yapılan darbe girişiminde 248 şehit vererek istiklâlini 
ve devletini koruma azmini bir kez daha tüm dünyaya göstermişlerdi. Bu girişimden kırk gün son-
ra sınırlarımızda terör örgütlerini temizlemek için sınır ötesi harekât yaparak Türk Milletinin gücünü 
azaltamayacaklarını tüm dünya gördü.

Şimdi ise hayallerimiz milletçe birlik olarak bağımsızlığımızdan taviz vermeyecek şekilde elimizdeki 
topraklarımızı korumak ve yeniden bir yükselişle yitirdiklerimize ulaşmak olmalı ve bu hayalimizi ger-
çekleştirmek için çaba sarf etmeliyiz.

Mehmet Akif KALKAN
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HAYAL VE BİZ
Daha bizler küçükken koyardık hedeflerimizi, kurardık hayallerimizi. O “Sen büyüyünce ne olacak-
sın?”sorusu bize hayal kurmayı öğretmişti. Ama şöyle bir sıkıntı vardı ki her şeyin değiştiği dünya-
da hayallerimiz ve hedeflerimizin de değişmesi kaçınılmazdı. Hayal diye bahsettiğimiz şey doktor, 
avukat, mühendis olmaktı. İyi bir insan olmak bu hayallerin içinde yoktu. Hep ilerde ne olacağımızı 
düşünür onu hedef bellerdik. Hayalimizde de hedefimizde de ne yazık ki iyi bir insan olmak yoktu. 
Ya da dere kenarındaki pembe panjurlu evinin çiçeklerle bezeli bahçesinde koşturmak gibi hayalleri 
yoktu çocukların. Tek hayalleri kafalarını bilgisayar, tablet ve telefona gömmekti. Oysa eskiden ne 
tatlı ne saf hayaller vardı insanın içini ısıtan. Ama şimdi hayal diye bahsettiğimiz şeyler aslında hayal 
değil zorunluluktan söylenmiş utangaç kelimelerdi. Mesela bir meslek adını vermek belki hayali de-
ğil olmak zorunda olduğuydu. Oysa hayal sözlüklerde zorunluluk değil gerçekleşmesi özlenen düş 
diye anılmaktadır. Bu yüzden hayal ederken isteklerimizi düşünmeliyiz. Kendimize “Ben ne istiyorum 
ki?”diye sormalıyız. Ve cevabımıza göre hayal kurmalıyız ki kurduklarımız gerçek hayallerimiz olsun.

Hayal kurmanın sınırı yoktur, başı sonu da yoktur. Hayal dünyanızda her şeyi yapabilirsiniz. Bu yüzden 
sakın hayal dünyanızı sadece gerçekleştirebilme olanaklı şeylerle kısıtlamayın ucu bucağı görünme-
yen dünyanızı cam bir fanusla kapatıp onun içinde hayal kurmayın. Olabildiğine ileri olabildiğine 
derine inin. Çünkü sadece o dünyada uçabilirsiniz ya da orada istediğiniz kadar koşabilirsiniz kısıtlan-
madan, sadece orda rahat bırakırlar sizi. Bu yüzden hayallerinize zorunluluklarınızı sakın ha katmayın. 
Bu arada küçük bir sır vereyim” Gözlerinizi kapattığınızda hayal kurmak daha güzel.” Hayal dünyanız-
da görüşmek dileğiyle...

Emine Sena GÜZEL
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ÖLÜME DAİR

Bakacağım tadına elbet soğuk bir aşın,

Ufalanırken elde bedenim ekmek gibi.

Kızaran gözleriyle akranım, arkadaşım,

Hatırlayacak, kimdir bu sofranın sahibi.

Anı yüklü bulutlar boşanacak bardaktan,

Şiirim, mücadelem, dostluğum sulanacak.

Bir şimşek çakar gibi ayrılarak hayattan,

Ben öleceğim, zaman durmaksızın akacak.

Evet, hakikat keskin, hakikat akla bıçak,

Yıllar yılı ağzımda dolaştırıp durduğum.

Bu sözcükler ruhumun sürgününde bir kaçak,

Eşyada arar iken mezarlıkta bulduğum.

Benim mi, bana ait olan her şey gerçekte?

Saatim, giysilerim, vaktim, ömrüm, tarağım...

Kitaplar arasında kaybolan çiçek gibi,

Solacak hatıralar, kopacak dünya bağım...

Cundullah
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DAVAM
Şakır şakır yağan yağmurun altında koşarak ilerliyordum. İyice kararan hava, görüş açımı kısıtlamıştı. 
Harabeye dönmüş bir evin, yıkılan kapısından içeriye girdim, nefes nefese. Elimle kapattığım ağzım, 
nefes alışverişlerimi daha da hızlandırsa da, sesimi çıkarmamam gerektiğini biliyordum. Saniyeler 
sonra, yağmur birikintilerine basan birkaç adım sesini duydum.

Ve rahat bir nefes aldım...

Yavaş adımlarla, tekrar sokağa çıkacağım zaman, öbür odadan bir ağlayış geldi kulağıma.

Bakıp bakmamak arasında gidip gelirken, aklıma kendi yaşadığım zor günler geldi. Kırılmış camlar-
dan dolan buz gibi hava, yüzümü yalayıp geçiyordu. Girdiğim odada yerde yatan küçük bir çocuk 
çarptı gözüme.

Toz içindeki saçları, soğuktan dolayı kıpkırmızı olmuş yanaklarıyla, ağlayan küçük bir oğlan çocuğu.

Yavaşça yanına yaklaşıp, dizlerimin üstüne çöktüğümde, nemli tahtalar pantolonumu ıslattı.

Elimi saçına uzattığımda, titremeye başlayan çocukla gözlerimin dolmasına mani olamadım. Ne hâle 
gelmişti böyle, vatanımın masum çocukları?

Ona yardım etmeye çalışan bir dost olduğumu anlattıktan sonra bakabildim gözlerine. Bulutlarla be-
zenmiş gözlerini gördükçe, boğazımda oluşan yumruya mâni olamıyordum.
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Ve yanağındaki derin yara izini görünce, onu burada kesinlikle bırakamayacağımı anladım.

Ancak onu dışarıya çıkmak için ikna etmem çok güç olmuştu.

İşgalcilerin zorla götürdüğü annesi için ağlıyordu masum yavrucak.

Ellerimizden kayıp giden güzel günlere doluyordu gözlerim...

Kudüs’te çocuk olmak, mermilerden sek sek taşı yapmaktı...

Kudüs’ te genç olmak, sevdiğine, yıkılan duvarların altından çıkardığın yaprakları ezilmiş gülü ver-
mekti...

Kudüs’ te anne olmak, atılan bomba seslerinden kendin korkarken, çocuğuna korkmamasını söyle-
mekti...

Kudüs’ te baba olmaksa...Tarifi yoktu ki bunun! Allah için koşmaktı! Haykırmaktı semalara,” Allahu Ek-
ber! Allahu Ekber!”

Düşüncelere dalıp gittiğim o an, hüngür hüngür ağlamaya başlamıştım. Yanımdaki küçük çocuğa 
sarıldım sımsıkı, ölen küçük kardeşlerimi hatırlatır belki diye!

Annesinin sinen kokusunu alırım da, içimdeki cayır cayır yanan anne özlemimi bastırırım belki diye...

Yağmur azalsa da devam ediyordu, artan rüzgârla birlikte. Ancak, kor gibi yanan kalbime tesir etmedi, 
yüzüme çarpan sert rüzgâr!

Yanımdaki ufaklığın elimi çekiştirmesiyle ona çevirdim bakışlarımı.

Korku dolu gözlerinden yaşlar süzülmeye başlamışken, onu böylesine neyin etkilediğini görmek için 
bakışlarımı o tarafa çevirdim. Birkaç işgalcinin yaka paça götürdüğü kadın...annesiydi muhtemelen.

Koşup gitmeye çalıştı önce, ama nasıl izin verirdim ki? Onu öldüreceklerini bile bile!

Zor da olsa, onu bir duvarın arkasına çektim, başka da saklanacak bir yer yoktu zaten. Sarsıla sarsıla 
ağlıyordu, bu küçücük yaşında, ses çıkarmamak için elini ısırmasını hayretle izledim.

Savaş büyütürdü herkesi... Acı bir şekilde...

Gözleri bağlı, üstü başı yırtılmış olan kadını dizlerinin üstüne oturttuktan sonra, başına silah dayama-
ları, kadının yere yığılması... Her şey bir anda olmuştu...

Ağlamaktan kendini kaybetmiş çocuğu kucağıma aldım. Sanki kendim iyi hâldeymişim gibi!

Ve bir söz verdim o gün kendime, Er ya da geç, vatanımın her bir karış toprağında mutluluğu hakim 
kılmak için elimden geleni yapacaktım. Yakılıp yıkılan her evden, sevinç kahkahaları duymadan, ca-
miden eve futbol oynayarak giden neşeli çocukları görmeden, Bitmeyecekti Davam!

Hüdanur YILDIRIM
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Hayallerinin Peşinden Koşan Ümmiye Teyze 
ile Kısa Bir Sohbet

Öncelikle kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Ümmiye Koçak kimdir, bu noktaya nasıl gelmiştir?

Adana’nın Çelemli köyünde on kardeşin altıncısı olarak dünyaya geldim. 1957 doğumluyum. Benim 
zamanımda kız çocukları okula gitmiyordu. Ben tesadüfen ilkokulu bitirdim. Her evden bir kız çocuğu 
okula gidecekti. Kız kardeşimin gitmek istememesiyle ben gittim. 19 yaşımdayken Mersin Arslan-
köy’e gelin gittim.

İlk hayalinizi ne zaman kurmuştunuz?

Okumayı ilk öğrendiğim zamanlarda tesadüfen elime Maksim Gorki’nin “Ana” adlı kitabı geçti. Kitaba 
bir göz gezdirdim. Ve hayal kurmanın bir bedeli olmadığını, hayal kurarak istediğini yapabileceğimi 
keşfettim.

Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nun hikayesi nedir, nasıl başladı bu hikaye?

Bir gün köye bir tiyatro topluluğu gelip bir tiyatro sergilediler. Benim aklıma takılan soru ise sahne-
dekiler kimdi, ne yapıyorlardı, isimleri nelerdi. Sonra tiyatro bitti, bende kalkıp oyunculardan birinin 
yanına gittim oyundaki adıyla seslendim. Oyuncu o ismin sahnedeki ismi olduğunu gerçek ismi ol-
madığını söyledi. Ben tabi biraz garipsedim. Sonra baştan sona tiyatro hakkında konuştuk ben me-
rak ettiklerimi sordum, bizde yapsak izlenir mi diye düşündüm. Böylelikle bende köydeki kadınları 
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toplayıp bir tiyatro yapmaya karar verdim. Ama bir senaryoya ihtiyaç vardı elbet. Ama emin olun 
yavrularım köydeki yaşamdan en güzel senaryolar çıkardı. Bende öyle yaptım. Yan komşunun hika-
yesini, köydekilerin hikayelerini isimlerini değiştirip yazdım. İnsanlara yanlışlarını gösterebilmek için 
yazdım. Önce köydekilere bir tiyatro oyunu sergiledik. Sonra yapabildiğimizi fark edince ve insanla-
rında beğendiğini görünce neden diğer insanlara da bu oyunları izletmeyelim diye düşündüm ve 
böylelikle zorlu ama sonu güzel olan tiyatro yolculuğumuz başladı.

13 yaşında ilk hikayenizi yazdığınızda sanat dünyasında bu kadar ses getireceğinizi hiç hayal 
etmiş miydiniz?

Her zaman hayaller kurdum. Buna hiçbir şey engel olmadı. Örneğin ilkokuldan sonra okuyamaya-
cağımın farkındaydım ama asla pes etmedim. Okuduğum kitaplarda çoğu yazarın ilk okul mevzunu 
olması beni hep ümitlendirmişti. Bende yazar olurum diye düşünmüştüm.

Biz gençlere hayallerimiz yolunda tavsiyeleriniz nelerdir?

İlk önce yavrularım kendinizi iyi tanıyın. Eğer kendinizi iyi tanımazsanız karşı tarafa imkânı yok ken-
dinizi anlatamazsanız. Kendinizi anlatamazsanız asla başarıya ulaşamazsınız. Önce kendinizi tanıyın 
ve ne olmak istediğiniz konusunda emin olun. Ve ona ulaşabilmek için hiç kimsenin canını yakma-
dan, acıtmadan ve yüreğinizin sesini dinleyerek hareket edin. Ama okuyup çalışacaksınız. İlk aldığınız 
darbede vazgeçmeyeceksiniz. Bende bu yollardan geçtim. Bu engeller sizi kamçılasın. Ve kendi ken-
dinize şunu söyleyin: “Ben bunu yapacağım ve sende bunu göreceksin.” İnsanlara başarabildiğinizi 
gösterin. Hayallerinizin peşinden gidin.
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GÖLGENİN GÜNLÜĞÜ 

Birinci Sezon Üçüncü Bölüm

Sabah solumdan kalkmış, burnumdan soluyordum. Bu durumun tek müsebbibi içecek kutusuydu. 
Neymiş efendim: “Soğuk içiniz” sana ne lan. Parasını sen mi verdin? İstersem kaynatır içerim. İstersem 
ılık içerim. İstersem içmem. Al içmiyorum işte… Püsküütün üstünde de buradan açınız yazıyor. Bura-
dan açılmıyor işte bak! Oradan açılıyor. Sabah sabah iyice gerilmiştim. Hasbinallaaah!

Sınıfa girdim. Sırama ilerlerken “vatsap” zilim çaldı. %100 acı ve isabet garantili anne terliğine dönü-
şen telaşım, gelen mesajı okuduğumda cereyan yapıp sıralara düştü. O da ne! Halam, gruba atılan 
fotoğrafın kendisine atıldığını zannedip bana: “(nokta nokta nokta) şahsı da bizim evdeki damacana-
nın yürümüş hâli” diye mesaj atmış, üstüne bir de gülücük göndermişti. Gülüşünden öpüleceğinden 
habersiz olan halam için grup, fırtına öncesi sessizliğe bürünmüştü. Konu kilo olunca… için endişe 
muslukları şelale olur, sıfır bedenlere bile bile diz çöktüren diyet karışımları yapardı. Safça yapılan 
bu duruma hem gülmüş hem de biraz üzülmüştüm. Halamı çok severdim. Halamla ilişkimiz otobüs 
askısı gibiydi. Halam benim için “son durak” başkaları içinse “müsait bir yer” di…
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Telefonu bırakıp sırama oturdum. Bugünlerde karla karışık zamanlar yağıyordu gönlüme ve “dolu 
dolu boşluklar” düşüyordu aklımın en umursamaz köşelerine… Sıra arkadaşım geldi, yanıma oturdu.
Hüzünlüydü, arkadaşları tarafından terk edilmişti. Onu teselli etmek ve kendine getirmek için: “Dün 
senin için ölenlere bugün ne oldu?” diye çıkıştığımda: “Dün öldüler ya!” cevabını alınca IQ seviyemdeki
yükseklik korkusunun nereden kaynaklandığını anlamıştım. Yeminle söylüyorum, sigara paketlerinin 
üzerine bizim sınıfın resmini koysalar ve sigara içerseniz çocuklarınız böyle olur deseler Türkiye’de 
sigara içen bir Allah’ın kulunu bulamazsınız. Sınavlarda kopya vermemek için evladına sarılır gibi 
kâğıdına sarılan mal arkadaşlarım! Sizi de unutmayacağım. Bugün hepinizden intikamımı aldığımda; 
kopya çekme girişimi sonucunda, yerleri değişen öğrencilerin en hüzünlü ayrılık sahnesini bile 
aratmayacak bakışları gibi olacaksınız hepiniz. Sınıftakilere yapacaklarımı şeytana anlattığımda; 
yapma günahtır, ehliyet al, ondan sonra yap dediğinde; fizik testine, saatlerce boş boş baktığım gibi 
baktım duvarlara. Ruhumda trafoda oluşan gerilim cinsinden bir sıkıntı olsa da kalbim Milka’nın 
kalpleri yumuşatan mor ineği gibiydi. Gönlümde, dershanede parasını verip de derse gelmeyen 
hocaya sevinen geri zekâlıların sevinci vardı. Tablette araba yarışı oynarken tuşlara daha kuvvetli 
bastığında, arabanın daha hızlı gideceğine inanmış bir iradeyle sınıftakilere yapacaklarımı planladım. 
Önce bir kişi listesi hazırladım. Sınıfla aramda öyle bir buz dağı vardı ki küresel ısınma bile bizi 
çözemezdi. Yaptıklarıma bozulacaklardı belki, ama ne yapalım ucuz şeyler çabuk bozulur. Herkesin 
Pinokyo gibi şanslı olmasını bekleyemezdim, bazıları elbette odun olarak kalmaya devam etmeliydi. 
Tam listemde marka olmuş kişilere etiket koymaya karar vermişken içime bir huzur doğdu. Çünkü 
kader lotosu onları en zayıf yerlerinden, not menüsünden vurmuştu. Sınıfımdakilerden intikam 
alma planımdan vazgeçmem belki de sırf öteki dünyada onlarla aynı mekânda olmamak içindi... 
Piyangonun bana vurmamasına şaşırmıştım. Hâlbuki tüm numaralar bendeydi. Sonra zil çaldı, dışarı 
çıktım. Çevremdeki herkes yolunu çizmiş, ben ise resmim zayıf olduğundan bir şey çizememiştim. 
Elime tebeşiri aldım ve çizmeye başladım…
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TWİTTER FENOMENLERİ

‘’Twitter’’ kullanıyorsanız mutlaka takipçi sayısı çok olan ‘’Twitter’’ hesapları görmüşsünüzdür. Hatta 
birçoğunuz onları beğenerek takip ediyorsunuzdur. Evet, onlar ‘’Twitter’’ fenomeniler ve bu noktaya 
gelmek için bazı ipuçlarını kullandılar.

Peki bu kişiler nasıl ‘’Twitter’’ fenomeni oldular ?

İşte twitter fenomeni olmak için 7 ipucu!

1. Kendi Tarzları Vardır.

‘’Twitter’’ fenomenleri ilk başladıklarında öncelikle ne tarz konularda paylaşım yapacaklarını düşü-
nürler. Daha sonra hedef kitlelerini ve ilgi alanlarını belirlerler. Kimlere hitap edecekleri ve nasıl biri 
olacakları onlar için çok önemlidir.

2. Özgün Olurlar.

Evet, özgün olurlar ve kendilerine has bir duruşları vardır. Başkalarının ‘’tweetlerini’’ çalmazlar. Çünkü 
bu kolayca fark edilir ve takipçilerinin üzerinde negatif bir etki yaratır. Bunun için beğendikleri ‘’twe-
etleri’’ çalmak yerine onları ‘’retweet’’ ederler.

3. ‘’Tweet’’ Sayılarını Belirlerler. Başlangıçta günde en az 4-5 ‘’tweet’’ atmışlardır. Daha sonra takipçi 
sayılarını arttırmak adına bu sayıyı arttırmışlardır.

4. Trend Topic Listesini Kaçırmazlar. ‘’Trend Topic(TT)’’ listesine hâkim olurlar. Ve ‘’TT’’ olan konular 
hakkında ‘’hashtag(#)’’ kullanarak düşüncelerini çarpıcı bir şekilde belirtmeye özen gösterirler. Böyle-
ce takipçi sayılarını arttırmış olurlar.

5. Ünlüleri Takip Ederler. Fenomenler veya bu yolda ilerleyenler ünlüleri takip ederler. Hatta onları ta-
kip etmekle kalmaz onları bazı ‘’tweetlerin’’ altına ‘’mentionlarlar’’. Onlar için bu ‘’tweetlerin’’ olumlu ya 
da olumsuz olması önemli değildir. Önemli olan iyi ya da kötü fikirlerini belirtmektir. Objektif olarak 
yazarlarsa daha çabuk fark edileceklerdir.

6. Takip Edeni Takip Etmezler. Fenomenler ya da olmak isteyenler takibe takip dediğimiz o kavramı 
pek uygulamazlar. ( Uygulayanlar da var tabii :D).

7. ‘’Spam’’ ve Otomatik Mesajlara Dikkat Ederler. Sahte hesaplardan gelen otomatik ‘’spamlardan’’ 
mutlaka uzak durmaya çalışırlar. Çünkü eğer hesaplarından takipçilerine otomatik bir direkt mesaj 
veya saçma bir link giderse takipçilerini kaybedebilirler. 

Eğer siz de ‘’Twitter’‘da fenomen olmak istiyorsanız bu taktiklerden yararlanabilirsiniz. Başarılar :))

Zennure Büşra POLAT
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DEBBAĞ NEDİR?

Yahya YILDIZ: Debbağ mı? Diğerlerine bir yorum getirebiliyordum ama hiçbir çağrışım yapmadı bu.

Hüseyin KAZANCI: Dabbe vardı ya. Bu bir meslek bence. (Yaklaştınız hocam)

Selma TERZİ: Çok şaşaalı bir kelime gibi geldi. Bir isim gibi ama ne bilmiyorum vallahi. (Canınız sağ 
olsun hocam)

Mustafa ÖZÇAT: Bildiğim bir kelime değil bu. (Mantık yürütün hocam. Bir meslek grubu.) Üfüreyim 
yani. Genelde ters köşe yapıyorsunuz. Bağ, bağcık falan değil. Debdebe, şaşaa, güvenlik gücü falan 
mı? Zabıta, eskinin Polisi falan. Çok üfürdüm.

Hasan ABAOĞLU: ( M. Özçat: Dur dur, Hasan Hocaya da sor. Çok merak ediyorum ne söyleyecek.) 
Hep hazırlıksız yakalıyorsunuz beni. Her şeyi yazıyorsunuz ama hayret bir şey yahu. Kopya hakkım var 
mı? Durun abi sıkboğaz etmeyin. Düşünme hakkımı kullanmak istiyorum. Üzüm mü demek?

Musa AVCI: Deriyle alakalı bir iş. (Diğer hocalara söylemeyin sakın hocam.) Tam adamına denk geldin 
sen. Ben bir dönem tabakhanede çalışmıştım.

Mehmet DİRİ: Yerden çıkan bir şey gibi.

Yasemin ÇETİNKAYA: Ay şu uydurulan kelimeler. (Sözlükten buluyoruz hocam uydurma değil.) Hiç 
aklıma bir şey gelmiyor. Bilmiyorum. Sözlüğe bakabiliyor muyuz?

İsmail Ender PEKTAŞ: Eyvah buna ne diyeceğiz? Vallahi bir şey çağrıştırmıyor. Debdebe desek. Deb-
bağ, çözemedim.

Ali Fuat GÖRGÜLÜ: Bir dakika şimdi öyle bir şey yok. Sazan gibi atlamayacağız. Soracağız namussu-
za. (telefonuna bakar) Oyunun kurallarını ben belirlerim. Yaz kız oraya. Dabakçı demekmiş. Dabakha-
neye b*k yetiştirmek var ya o bu işte.

Adnan İNCE: Dur ben bir geliyorum. (Kaçmayın sakın hocam!) (2 dakika sonra) Dabaktan gelir. Deriyi 
işleyen demek. İsmi faildir. Az buçuk bilirim ben Arapçayı. Biliyor muydun ismi fail olduğunu? (Bilmi-
yorduk. Sözlük gibi açıkladınız hocam. Tebrikler.) (Ali Fuat Hocayı göstererek) Bu adam bilememiştir 
ama. (Ali Fuat Hoca: Takoz, bak bakayım oraya bilmiş miyim?)

Mustafa AKGÜL: (Yüzünde bir gülümseme oluştuktan sonra) Deri işlemeci. Bu sefer kolay sormuş-
sun. Hikâye anlatayım mı size? (Dedikten sonra çok da anlayamadığımız uzun bir hikâye anlatır de-
riyle ilgili.)

Neşe HAYTA: Kaçayım ben ya. Abartı gibi geldi.

Yıldırım ERDEM: Hiçbir fikrim yok.
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Şerife YAVUZ: Hiçbir fikrim yok. (Hiç mi?) Hiç.

İsmail DEMİRBAŞ: Emin olmamakla birlikte deri işleriyle uğraşan kişi. Meslek olduğunu biliyorum. 
Bildim mi? Oh rahatladım. Ne zaman sıra bana gelecek diye bekliyor, bilemezsem diye korkuyordum.

Habib KAPLAN: Depderin bahçe, derin toprak olabilir. (Deri dediğinizi sanıp heyecanlanmıştık ho-
cam)

Yusuf KISA: Debbağ nedir ya? Bana sorma böyle şeyleri. Yav kardeşim Türk Cihan Hakimiyetini, İlayı 
Kelimetullah’ı sorsanız ya.

DEBBAĞ NEDİR?

Debbağ, Osmanlı Dönemi’nde derileri sepileyip meşin, sahtiyan, kösele haline getiren ustalara denir.
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MAVİ VE YEŞİLİN KALBİNE YOLCULUK

31 Temmuz-6 Ağustos

31 Temmuz 2017

Çok heyecanlıydım, sevinçli bir hâlim vardı. Hırçınlığı ve ferahlığıyla; mavisinin ve yeşilinin eşsiz uyu-
muyla; kendisi gibi sert, olgun ve güçlü insanlar yetiştirmesiyle Karadeniz...

Çok duymuştum namını, gitmeden bildiğimi sanıyordum Karadeniz’in karakterini. Karadeniz denince 
aklıma hep sert dalgalarıyla, hırçınlığıyla, insanının sinirli olduğu ve yeşil renk gelir. Şimdi mavi ve 
yeşilin kalbine yolculuk yapacaktım.

Anıt’ın oradan binecektik otobüse. Elimizde valizlerle çeşitli acentaların otobüslerinin bulunduğu o 
uzun kaldırımın kenarına geldik. Kocaman bir otobüstü bizimkisi. Bu arada heyecanımı doruklarda 
yaşıyordum. Kalbimin “küt küt” atmasından anlamıştım bunu.

Otobüse bindik, yolcular yerleşti. Koltuklarımız çok rahattı. Önümdeki koltuğun arkasında mini bir 
televizyon monteliydi. Cam kenarına oturmuştum. Rehberimiz gezi planını anlatmaya başladı bize. 
Can kulağıyla dinliyorduk hepimiz. Rehberimiz anlattıktan sonra araç içi açık büfe ikramı başladı. Ah!! 
Söylemeyi unuttum. Geziye annem, babam, ablam ve ben gittik. Ablam ve ben yan yana oturmuştuk, 
ikimiz de kahve aldık. Annem leblebi almıştı evden ondan da yedik:)

Yolculuğu biraz televizyon izleyerek, müzik dinleyerek, dışarıdaki derin karanlığa dalarak ve uyuya-
rak(çok derin olmasa da:) ) tamamladık.
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1 Ağustos

Samsun Terme’ye geldik. Açık büfe sabah kahvaltımızı yaptık bir dinlenme tesisinde. Orada yeşil bir 
gölet ve sazlık vardı. Hemen bir öz çekim yapıverdik:)

Daha sonra Evliya Çelebi’nin deyimiyle Karadeniz’in incisi olan Ordu Ünye’ye hareket ettik. Ünye’yi ve 
Karadeniz’i panoramik olarak izleyebileceğimiz Çakırtepe’ye çıktık. Karadeniz çok uçsuz bucaksız gö-
rünüyordu. Ordu Karadeniz’in kıyısından başlıyordu. Bir tarafta koca bir şehir, bir tarafta KARADENİZ.

Bu olağanüstü manzarayı seyrederken çaylarımızı içip, öz çekim yaptık. Tüm ihtişamıyla ağırlıyordu 
beni Karadeniz. Bir an burada yaşama arzusu doldu içime.

Güzelyalı’dan geçerek Fatsa’ya ulaştık ve Fatsa’dan sonra Türkiye’nin en uzun tünellerinden biri olan 
Nefise Akçelik tünelinden geçtik. Hakikaten çok uzunmuş bu tünel. Karanlık bize ağırladıktan uzun 
bir süre sonra aydınlık karşıladı bizi. Ordu’ya ulaştık. Artık şu büyüleyici şehir manzarasını görme vakti 
gelmişti. 700 m yükseklikteki Ordu Boztepe›ye teleferik ile çıkacaktık. Teleferiğe ilk defa binecektim. 
Acaba nasıldı? Korkutucu muydu, yoksa şu içimdeki “pır pır” eden şey daha mı fazla çırpacaktı kanat-
larını? Bir teleferik geliyor, bir teleferik gidiyordu. Ayak izi resminin olduğu yuvarlak alan içine giriyor-
duk. Teleferik önünüzden geçerken atlayıverecektik içine.

İnsanların teleferiğin içine atlarkenki o bacak açışları ve zıplayışları, teleferiğin içindeki o koltuklara 
irade dışı kendilerini atışları tam bir trajikomikti. Ordu Boztepe’ye çıkıyorduk. “Manzara nedir?” soru-
sunun cevabını şimdi bulmuştum. Hiç korkmamıştım. Şehrin üzerine hızlı hızlı göz gezdiriyordum bir 
şey kaçırmamak için ki teleferik durdu. O an elim ayağım buz kesti, öyle korktum ki bir şey düşüne-
mez olmuştum Meğer yaşlıların binmesi için teleferik sistemini durduruyorlarmış. Teleferik dururken 
şehrin tüm ayrıntılarını izledim. Boztepe’ye çıktık. Etkisinden çıkamadığım manzarayı doya doya sey-
retmiştik. Gerçekten Ordu Karadeniz’e büyük bir uyum sağlıyordu. Sanki bir manzara resmi çizilmişti 
ayaklarımın altına. Öz çekim yaptık her zamanki gibi. Bu arada bu öz çekim çubuğu her eve lazım.

Serbest zamanınızı geçirirken birçok turist gördüm. Mısır yiyorlardı bir yandan da güzel Türkiye’min 
bu büyüleyici coğrafyasının her bir karışını hayran hayran seyrediyorlardı. Serbest zamanınızı geçir-
dikten sonra Gülyalı-Piraziz-Bulancak üzeri fındığın ana vatanı Giresun’a yola çıktık. Fiskobirlik mağa-
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zasına gittik. Fındıkla ilgili aklınıza ne gelirse her şey vardı burada Çikolatası, ezmesi, kreması, kroka-
nı...

Kendimiz ve akrabalarımız için fındık aldık buradan. Nereye baksanız fındık mağazası vardı Gire-
sun’da. İl merkezini epey bir gezdik. Keşfetmediğimiz yer kalmasın istiyorduk.

Artık konaklama yerimize gidecektik. Konaklayacağımız otel 1800 rakımlı Kulakkaya Yaylası’ndaydı.

İsmini sadece mayıs ayında açan zifin çiçeğinden alan, rengarenk çiçekler ve köknar, ladin, sarıçam, 
sedir, kayın, meşe gibi upuzun ağaç türleriyle kaplı bir coğrafyası vardı buranın. İlk defa 1800 m yük-
sekliğe çıkıyordum. Heyecan vardı ama korkum heyecanımı bastırıyordu. Çünkü gittiğimiz yollar 
dapdardı ve yolun bir kenarı uçurumdu. Dağın etrafını dolaşarak, kıvrımlı yollardan geçerek 1800 
metreye tırmanıyorduk. Yolcular olarak hepimiz ne kadar korksak da sözüm ona o yolları ezberlemiş 
şoförümüzü heyecanlandırmamak için ağzımızı açmıyorduk. Olan biteni otobüsteki teyzelerimizin, 
amcalarımızı dualarıyla, yüreğimiz ağzımızda izliyorduk. İlerlerken karşımıza koca bir kamyon çıktı. 
Otobüsü yoğun bir endişe kapladı. Geri geri yolun genişlediği yere doğru hafif hafif dönerek gidiyor-
duk. O anlarda ki korkumuz tarif edilemezdi. Kamyon dibimizden geçtikten sonra dağı tırmanmaya 
devam ettik. Bütün her şeyi ölümsüzleştirmek istemiştim. O yüzden telefonumun kamerası açıktı ve 
her yeri çekmiştim. Küçükken bana deselerdi ki “Bulutların içinden geçeceksin”, alay edercesine gü-
lümserdim.

Ama her insanın ki gibi benim de hayalimdi. Karadeniz benim bu hayalimi gerçekleştirdi. Ne kadar 
yüreğim ağzıma gelse de bulutların içinden geçmiştim. Hayal ettiğiniz gibi bulutlara dokunamıyor-
sunuz. Çünkü bulutlar beyaz bir sis ve buhardan ibaret. Kulakkaya yaylasına gelmiştik. Hiç kimsecikler 
yoktu burada, çok sessizdi. Daha da çıkmaya devam ediyorduk yükseğe bu arada. Nasıl bir his biliyor 
musunuz? Koca bir otobüs. Sanki şoför gaza biraz az bassa çıktığınız o dik yokuşlar sizi aşağı doğru 
çekecekmiş gibi. Her an böyle bir his vardı benim içimde. Bu adrenalin dolu yolculuk nihayet sona 
erdi. Odamıza çıkıp dinlenmeye çekildik. Akşam yemeğine indik. Akşam yemeğinde yöresel şeyler 
vardı. Fasulye turşusu, soğan kavurması gibi.

Burası çok daha soğuktu. Bu yüzden odadaki battaniye de çok kalındı. Bugün çok yorulmuştum ger-
çekten. Karadeniz’in temiz havası beni yormuştu biraz. Bu yüzden erkenden yattık. Yatar yatmaz da 
uyudum:)

2 Ağustos

Otelde kahvaltıya indik. Kahvaltıda ilk defa mıhlama yedim. Mıhlamanın tadı çok yoktu. Ama farklı bir 
tat olarak güzeldi.

Epey bir oyalanmıştık kahvaltı masasında. Valizlerimizi odadan aldık. Yolcularımız arasından birisinin 
kimliği kaybolmuştu. Kimlik başka bir kimlikle yapışmıştı. Kimlik bulunduktan sonra Kuzalan Şelale-
si’ne yola çıktık. Kuzalan Şelalesi’nin nereden akmaya başladığını göremiyordum. Kuzalan Şelalesi 
dağın arasından akıyordu. Yalancı cennet gibiydi burası.

Şimdi çayın soframıza olan yolculuğunu öğrenecektim. Tirebolu Çay Fabrikası’na gittik. Bu konuda 
uzman birisi bilgi verdi. Bize minik bir külahta fındık kreması ve çay verdiler. Daha sonra bu çay fab-
rikasına girdik ve çay aldık. Burada beyaz çay, yeşil çay, siyah çay...Çayın her çeşidi mevcuttu bura-
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da. Şimdi şu meşhur Akçaabat köftesini tatmaya gidecektik. Fındıklı baklava da vardı burada. Köfte 
enfesti. Zaten böyle bir lezzeti tadacağımı bekliyordum. Şimdi Sürmene’ye geldik. Buranın meşhur 
Sürmene bıçaklarından aldık.

Konaklamak için Zarha Dağı’na Sürmene il merkezinden kiralanan ufak araçlarımızla tırmanmaya 
başladık. Bir gün önce yaşadığım o adrenalin dolu duyguyu şimdi de yaşayacaktım anlaşılan. Yolculu-
ğa başladık. Karadeniz’in karakterini öğrenmeye başlamıştım yavaş yavaş. Sürmene’yi, Karaklı’yı, Of’u 
kuşbakışı seyrederek gidiyordum. Of ilçesiyle ilgili ilginç bir şey öğrenmiştim. Burada eğer bir evde 
imam ya da hafız yok ise o eve kötü gözle bakarlarmış. Yani neredeyse gördüğünüz bütün evlerde 
imam ya da hafız bulabilirsiniz. Zarha Dağı’na 3 saatlik yolculuğun ardından tırmandık. Burada akşam 
yemeğimizi yedikten sonra dışarıdaki çay içilen masalara oturduk ve çay içtik. Bir adam bize Trabzon 
horonu oynadı. Meğer horonun bir çeşidi daha varmış. Trabzonlular horonu benim televizyonlarda 
gördüğüm gibi oynamamışlardı. Resmen göbek atmıştı adam. Yerlere yattı kalktı. Bir şey anlamamış-
tım. Ama hiç şüphesiz çok eğlenceliydi.

Erkenden yatmak için odalarımıza dinlenmeye çıktık.

3 Ağustos

Otelde açık büfe kahvaltı yaptıktan sonra sahil yolundan Rize’ye ulaştık.

Keten’in hayat ile buluştuğu Rize Bezi Fabrikası’na gittik. Buradan alışveriş yaptık. Rizeliler çok cana 
yakın insanlardı. Espri ve güler yüzleri hiç misafir gibi hissettirmemişti. Burada çocuklar için elbiseler, 
atletler ve şallar yoğunluktaydı. Hepsi de ketendi. Daha sonra Çamlıhemşin’e devam ettik. Fırtına 
Deresi’ne gidiyorduk. Fırtına Deresi’nde rafting yapıyorlardı. Ardeşen’dendisine dönüp Fırtına Deresi 
kenarında tesiste serbest zaman geçirdik. Burada öğle yemeklerimizi yedik. Fırtına Deresi hakikaten 
fırtına gibi akıyordu. Ayrıca Fırtına Deresi’nde zipline yapılıyordu. Birçok insan zipline yapmıştı. Çok 
kararsızdım. Korkuyordum sanırım. En sonunda ben de karar verdim zipline yapmaya. Çok eğlence-
liydi zipline. İlklerimi yaşatıyordu bana Karadeniz.
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Çamlıhemşin’den kiralanan ufak araçlarımızla iki saat boyunca Zilkale’ye çıkacaktık şimdi. Bu yolculuk 
diğerlerine benzemiyordu. Çünkü yine yükseğe tırmanıyorduk ve bir zamandan sonra uçuruma sıfır 
ilerliyorduk. Sadece korku yaşıyordum. Gözlerimi hızlı hızlı gezdiriyordum pencereden dışarıya.

Korkudan yokuş çıktığımızın farkında bile değildim ki karşımızdan o daracık yolda bir sürü araba gel-
mişti. Aman Allah’ım!! Ne olacaktı şimdi? Şoför geri geri geldi. Uçuruma sıfırdık hâlâ ve arkamızda 
da arabalar vardı. O an çok çaresiz hissetmiştim. Ahh Karadeniz! bana bu kadar korku yaşatmana 
rağmen hâlâ çok hayrandım sana, ne kadar burada yaşamayı istesem de ne yazık ki güçlü değildim. 
Senin ikliminde yaşamanın öyle kolay iş olmadığını dağlarına yapılan evlerden anlamıştım. Her neyse 
iki saatlik yolculuk bitmişti. Zilkale’ye geldik. Çok yorulmuştum. Burada misafirler horon tepti ama ya-
vaş. Horonlarla, tulumlarla zaman geçmişti. Şimdi Ayder Yaylası’nda yer alan otelimize geldik. Ayder 
Yaylası’nda hayal edemeyeceğiniz kadar Arap turist vardı. Bu yüzden burada oturulan yerlere otura-
caksanız bir şeyler almak zorundasınız ve alırsanız da bir bardak çaya yirmi beş lira ödeyeceksiniz:)

Zaten en iyisi Ayder Yaylası’na oturmaktı. Ayder Yaylası’nın en yükseğine kadar çıkmaya çalıştık fakat 
geri indik çünkü çok dik ve kaygandı toprak. Bulutlar dağların arasına pamuk gibi yayılmıştı. Bereket 
yağmaya başlamıştı üzerimize. Karadeniz’in narin damlalarını da tenimde hissetmiştim artık. Çok gü-
zel, anlatılamaz bir duyguydu bu.

Bugün de temiz havayı almıştık yeterince. Odalarımıza dinlenmeye çekildik.

R. Pınar OĞUZALP
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1,2,3 TIP

Tıp dedik. Konuşanın ağzına abeslang (doktorların kullandığı dil basma çubuğu) girsin. Şimdi herkes 
her şeyi sustursun. Sadece kendini dinlesin. Bu güne değin belki de hiç yapmadığımız bir şeyi yapı-
yoruz. Kendimizle baş başa kalıyoruz.

-Aç bakayım ağzını.

-Aaa!

-Daha büyük.

-Aaaaaa!

-Söyle bakalım büyüyünce ne olmak istiyorsun?

-Doktor.

-Doktor demek…

-Evet.

-Peki neden?
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-…

-Gerçekten tıp okumak istiyor musun?

-Evet.

-Peki ama niçin okumak istediğini bilmezsen okumak isteyip istememenin bir anlamı var mı?

-…

-Buyur reçeten.

Muayene odasından çıktım. Reçeteyi buruşturdum. Hastalığım umrumda değildi. Doktorun sorduğu 
ve benim cevaplayamadığım soru kafama bir darbe gibi inmişti. Beynim zonkluyordu. Neden? Ne-
den? Peki ama niçin doktor olmak istiyorsun? Bunu bilmezsen tıp okumak istemenin bir anlamı var 
mı?

Hayallerim vardı, çok büyük hayaller. Herkes ‘’Ben itfaiyeci olacağım, ben Süpermen olacağım’’ der-
ken ben ‘’Ben doktor olacağım’’ diyordum. Herkes ayda bir meslek değiştirirken ben on bir yıl bo-
yunca hep doktor olmak istedim. Peki şimdi? Şimdi tek bir soruyla nakavt oldum. Ama bu soruyu 
cevaplamam lazımdı. Neden doktor olmak istiyorum?

Sorunun cevabını aramaya küçüklüğümden başladım. Zihnimde akrabalarımın sesleri yankılanma-
ya başladı. ‘’Doktor olacak benim yavrum’’, ‘‘Benim guzum doktor olacak, romatizmalarıma bakacak.’’, 
‘‘Sana doktorluk çok yakışır’’. Doktorluk ilk duyduğum meslek olmuştu. Uzun zaman boyunca da tek 
duyduğum meslek. Kimse bana ne olmak istediğimi sormuyor, herkes bana ne olacağımı söylüyordu. 
Biraz daha büyüdüm öğretmenimiz sırayla herkese ne olmak istediğini soruyordu.

-Polis olup kötü adamlarla savaşacağım.

-Terzi olup kendime çok güzel elbiseler dikeceğim.

-Kuaför olup insanlara hayallerindeki saçı yapacağım.

-Bakkal olacağım. Çocuklara çikolata dağıtıp kendim de yiyeceğim.

Öğretmen çok tepkisizdi. Ta ki biri ‘’Ben doktor olacağım’’ diyene dek. Öğretmen heyecanlandı. Arka-
daşı tebrik etti. Niye diye de sormadı.

Anlamıştım. Ben de doktor olmalıydım.

Lise yıllarımda artık kendimi iyice inandırmıştım. Büyüyünce ne olmak istediğimi soranlara artık hiç 
düşünmeden ‘’Doktor’’ diyor, karşımdakinin gözlerinin açılmasını keyifle seyrediyordum. ‘’Büyüdü-
ğünde kızımı, torunumu sana vereceğim’’ diyen teyzeleri duydukça gönlüm bir hoş oluyordu. Dok-
torluk saygınlıktı, kapalı kapıların açılmasıydı. Evet, doktor olan kendini ispatlamış, toplumda önemli 
bir yere sahip olmuş oluyordu. Evet, tıp mezunlarının atanamama sıkıntısı yoktu. Evet, üniversite sı-
navında sadece çok iyi yapanlar tıp okuyabiliyordu ve çok iyi yapanlar da hep tıp okuyordu. Tıp oku-
yabilmek belli ki bir ayrıcalıktı. Peki ya bu anlattıklarım tıp okuyanlar için değil de başka herhangi bir 
meslek için geçerli olsaydı? O zaman da tıp okumak ister miydim? Gerçekten tıp okumayı ben kendim 
mi istiyordum? Yoksa hayalini kurduğum şey zenginlik içinde mutsuzluk muydu?

Bunca yıldır kimse bana ‘‘Neden?’’ diye sormamıştı. Ama şimdi tam sırasıydı. Kendimle baş başa kal-
manın…

Tarık KAYMAKÇI
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BİR GÜNEŞ DOĞUYOR

“Kim Allah’a davet eden, salih amel işleyen ve ‘Muhakkak ki ben Müslümanlardanım.’ diyen kimseden 
daha güzel sözlü olabilir?”

(Fussilet, 33)

Güneş, gecenin siyah ipliğini sabahın beyaz ipliğine ilmek ilmek dokuyor yine. Kandillerden sarkan 
umutsuzluklarımız teker teker kayboluyor. Ruhlarımız şakıyor, kurumuş insanlığımızın yüksek dalla-
rına konup-kalkarak.

Ve şimdi mümbit mürekkeplerden, ilahî kitaplardan beslenen gönüllerimizin minik kafesinde kanat-
lar çırpılmakta. Gün uyanmış, güneşi ölçmek için mızrak arıyor, insan ise uyumakta.

“Uyananlar uyuyanları uyandırsın!” diye haykırırken bir çoban, rüzgâr arkasından esiyor. Sonra bir 
teyze, penceresinin perdesini aralarken “ben” diyor. “Henüz kalkmışken uyandırmak ne haddime?” ve 
çeşme başında bir güzel, uyuyanlardan uzaklaşmayı tercih ediyor, şehrin dışına doğru.

“Peki kim uyandıracak bu şehri?”

Ufkumuz yankılıyor, iz bırakıyor ıslak toprak kokan kitaplıklar. Rüzgâr fısıldıyor, insanlığımız hışırdıyor 
da öğle namazını mı bekliyor camiden çıkan amcalar? Bulutlar tarifsiz ağrılarla ışık ışık inilderken, 
şemsiye satanlar hangi yağmuru bekliyor? Nerede tellallar? Fırtınalar nerede? Kimse bilmiyor.

Kâinat lâl olmuş, uyandırıcı bir ses arıyorken kendisine hidayet nimeti verilmiş olanların bu nimeti 
infak etmesi gerekiyor. Belki birkaç kelime sarfederek, belki birkaç damla yaşayarak...

Şiir sancılarıyla dolu akşamların karanlık siluetinde, mum ışığına muhtaç etmeyecek kadar parlak ve 
kalemtıraş gerektirmeyecek kadar keskin bir nida yükseliyor. Yarıda bırakılmış uyanışlar, ertelenen 
alarmlar adına; filizlenen bir kıyam:

“Ey uyanmış olanlar! Uyandırın, zira bir güneş doğuyor.”

Cundullah
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LAPLACE’İN ŞEYTANI

Geçmişinize en ince ayrıntısına kadar hâkim olan, anlık duygu ve düşüncelerinizi bilen, tüm atomla-
rın konumunu, çevresel etkilerini kusursuz bir şekilde algılayabilen bir varlık olduğunu düşünelim. 
Yani tüm evreni ve canlıları her koşulda bilen bir varlık... Şimdi bunun teorik olarak nasıl var olduğuna 
bakalım.

18. ve 19. yüzyılda yaklaşık 78 sene yaşayan Fransız gök bilimci ve matematikçi Simon Laplace 1801 
yılında “Olasılık Hakkında Denemeler” kitabını yazmıştır. Bu kitabında Laplace olasılık teorisini ma-
tematikte ilk defa kullanan kişi olmuştur. Ayrıca “Evrenin şimdiki halini geçmişin sonucu ve gelece-
ğin nedeni olarak ele alabiliriz. Bir an için evrenin tüm güçlerinin ve bunu oluşturan tüm varlıkların 
konumlarını anlayabilen bir canlı olduğunu düşünürsek ve bunun bu verileri inceleyebileceğini de 
düşünürsek, aynı anda evrendeki en büyük varlıklardan en küçük atomlara kadar her şeyi hesaba 
katarak bir hesap yaparsa, hiçbir şey belirsiz değildir ve gelecek de, aynı geçmiş gibi, onun gözlerinin 
önündedir.” teorisini de ortaya atmıştır. Bu teorisi daha sonradan Laplace’in şeytani olarak adlandırıl-
mıştır.

1700’lü yıllarda Londra da yaşamış olan De Moivre’in “Şansın Doktrinleri” isimli 52 sayfalık eseri Lap-
lace’in çalışmalarına temel oluşturmuştur. De Moivre ömrünün son dönemlerinde her geçen gün 
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bir önceki günden 15 dakika fazla uyuduğunu fark etmiştir. 24 saat uyuyacağı gün öleceğini düşün-
müştür. Yaptığı hesaplamaya göre ölüm tarihini 27 Kasım 1754 olarak bulmuştur. Varsayımlarından 
ulaştığı tarihte ölmüştür. De Moivre’nin ölüm tarihini hesaplayarak ölmesi kendisinin ve Laplace’in 
düşüncelerine dayanak sağlamıştır. Bu durum bize kesin bir tahmin sonucuna varabilmek için bey-
nimizin algılayabileceği düzeyde gelişmesi gerektiğini gösteriyor. Eğer Moivre bir önceki günden 15 
dakika sonra uyandığını fark etmeseydi böyle bir varsayıma ulaşması olası değildi.

Moivre ve Laplace’in ortak noktası şansa inanmamalarıdır. Onlara göre şans yanılgıdan ibarettir. Şans 
diye düşünülen şey aslında fizik kuralları ile meydana gelmiştir. Her şeyi kendinden önce oluşan olay-
ların sonucu olarak kabul ederler. Buna kelebek etkisi de örnek gösterilebilir. Hiçbir şeyin belirsiz ola-
madığını, her şeyin bilinen veya bilinmeyen bir sebebinin olduğunu savunan bu düşünce sistemine 
Determinizm denir. “Hiçbir şey belirsiz değildir; her şey kendinden önceki sebebin bir sonucudur, 
biz bu sebebi bilsek de bilmesek de... “ cümlesi ile de bu düşünce açıklanabilir. Her birimizin en az 
bir kere duyduğu ve en basiteindirgenmiş olan örneğe başvuracak olursak bir madenî parayı havaya 
attığımızda yazı mı tura mı geleceği bazı fizik kurallarına göre şekillenir; elin açısı, hava akımı, elin 
yüksekliği, paraya uygulanan kuvvet, paranın alaşımı, paranındüştüğü yerin şekli, havada bulunan 
toz miktarı, sıcaklık, paranın büyüklüğü gibi. Bunları ve bunun gibi daha fazla etkisi olabilecek fizik 
kuralını hesaplayarak tahmin etmek yerine paranın yazı mı tura mı geleceğini hesaplayabilir ve kesin 
olarak ne gelebileceğini söyleyebiliriz. Bunları hesaplamaya insan beyninde bulunan kapasite izin 
vermeyecek bile olsa bir insanın hesaplayamıyor oluşu asla kimsenin hesaplayamayacağı anlamına 
gelmez.

Laplace ve Moivre şans konusunda ortak düşünce de olsa da ayrıldıkları bazı noktalarda mevcut. 
Laplace’in olasılık teorisine göre yapılan hesaplamalar ve kurulan denklemler bizi kesin sonuca ulaş-
tırmaz. Çünkü ona göre kusursuz denklem yoktur. Kusursuz denkleme ulaşmak için gereken bilgiye 
sahip olmamız imkânsız gibi bir şeydir. Sadece yanlışı en aza indirgeyecek olan doğru olma olasılığı 
en yüksek olan seçeneği bulmanıza yardımcı olur. Asla %100 kavramı yoktur. De Moivre ise yaptığı 
hesaplamaların kesin sonuca ulaştıracağının mümkün olduğunu düşünmekteydi.

Laplace’in Şeytanı teorisinde her şeyi bilen varlık şeytana benzetilmiştir. Bazı kişilere göre şeytan diye 
bahsedilen şey evren ya da tanrının kendisidir. Eğer bu şeytan bir an için kusursuz bilgiye sahip ola-
bilirse, o anki her fiziksel etkeni bilirse, düşünce hızının ışık hızından daha süratli olduğu ele alınırsa 
en az hata payı içeren seçim sayesinde geleceği kendi istediği yönde şekillendirebilirdi. Bu kısım da 
özgür iradenin yok sayıldığını öne atanlar olsa da en az yanlış olanı ya da bir durumdan ötürü yanlış 
olma ihtimali yüksek olan seçeneği seçme iradesi bize aittir. Sonuçta bir şey yapmamayı seçmek bile 
bir seçimden ibarettir.

Bu çelişkiler Laplace’in Şeytanı teorisinde bahsi geçen şeytanı yanlış yorumluyor olmaktan da kay-
naklanıyor olabilir. Belki de Laplace’in bahsettiği şeytan aslında evrenin ya da tanrının kendisidir. Za-
ten o andaki tüm bilgiye sahip olan, bilgileri aynı anda işleme sokan ve bu bilgilerin aynı anda işleme 
sokulmasını devamlı sağlayan şey evren ya da tanrı değil midir? Kısaca bunu bir insan olarak düşün-
mek ne kadar doğrudur? Laplace’in şeytanı, teoriye göre kâinatın geleceğini bilen sanal varlık olarak 
tanımlanmaktadır. Yani varlığı kesinlikle olduğu düşünülen bir şey değildir.

SimonLaplace’in ortaya atmış olduğu teorinin mantıklı birçok açıklaması olduğu gibi bu teoriyi çürüt-
mek için hazırda bekleyen birçok düşünce de mevcut. Hâlâ tartışmaya açık bir konudur.

Sude AKPINAR
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BİREYİN HAYALLERİ VE TOPLUM

Bireyin hayalleri, toplumun beklentileri ve çıkarları konusunu ele almak istedim bu satırlarda. He-
pimizin hayalleri vardır. Bazıları köreltilmiş, bazıları değiştirilmiş, bazıları insanların çirkin sözleriyle 
süslenmiş, bazıları ise her şeye rağmen hızla akan berrak bir su kadar saf ve temiz kalmıştır ama vardır 
işte öyle ya da böyle...

Toplumdaki her birey aklı bir şeylere ermeye başladığı andan itibaren hayaller kurar. İnsanın doğa-
sıdır bu. Hayalimizdeki oyuncakla başlar belki bu sonra ise büyür hayaller ve son aşama olarak bir 
çoğumuzda küçülür. İşte bu küçülmenin bir kaç sebebinden bahsetmek isterim birçok kez hayalleri 
kesip biçilmeye çalışılmış biri olarak.

“YAPAMAZSIN!”

Bu tepkiyi eğer birilerinden duyuyorsanız tavsiyem oradan olabildiğince hızlı bir şekilde arkanıza 
bakmadan kaçmanız olacaktır. İnsanlar kendi yapamayacakları şeyleri sizin yapabilecek olmanızı hat-
ta yapmayı düşünmenizi bile istemezler. Kendilerinden yüksek mevkide olanları kıskanır ve kötüler, 
olmak isteyenleri ise hedeflerinden vazgeçirmeye çalışır. Bu sayede kendilerini üstün görmeleri daha 
kolay olur değil mi? Gümüş yanına altın gelince tüm o ışığını yitirirmiş.

“NE GEREK VAR?”

Bunu genelde meslek seçimlerinde duymamız oldukça olasıdır. Bu anlamsız kelime grubunun ben-
deki versiyonu “Ne yapacaksın yazar olup o işte para yok”. Bunu söyleyen insanın maddiyata ciddi 
önem vermemesi veya yaptığı işi severek ve hakkıyla yapıyor olması pek inandırıcı gelmiyor bana.

“SANA TAVSİYE VERiYORMUŞ GİBİ YAPACAĞIM AMA ASLINDA ÇIKARLARIMA UYMUYOR!”

Bu tip insanlar en tehlikelileridir. Genelde sizin üzerinizden bir şeyler kazanma potansiyeli olup da 
siz buna izin vermezseniz sizin iyiliğinizi düşünür gibi yapıp, sizi çıkarlarıyla zehirleme yetenekleri 
oldukça yüksektir.

İZİN VERMEYiN!

Bu sizin hayatınız. Çıkar bıçağı, beklenti makası ve para kerpeteni ile şekillendirebileceğiniz basit bir 
mukavva değil! Ona göre yaşayın...

Zehra YILMAZ
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YAŞAMIN SIRRI

Seni kaybetmezsin düşüncesine eyvallah ettiğinde

Biliyor musun? Aynalar yine tüm gerçekleri inadına fısıldar sana ona hakaret ettiğinde.

Beyhude bu isyanlar, hayatın sana kullandığı tüm gücüne karşı

Haksızlık, Allah korkusundan gözyaşı dökenlere.

Yalvarırım tükürme!!!

Şehidinin kanıyla boyanan, analarımın yaşıyla sulanan şu kurban olduğum toprağıma.

Susma bağırdığı gerçekleri bu bayat sessizliğin

Her şeyden önce sen sana duy hayranlık

İşte dillerde dolanan yaşamın sırrı.

Rahmed Pınar OĞUZALP
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TEK YÜREK
Şimdi sizlerle bir düşünce yolculuğuna çıkalım. Soracağım sorulara sesli bir şekilde cevap verin. Sizi 
siz yapan özellikleriniz nelerdir?

Bu soruya cevap olarak birçoğumuz fiziksel özelliklerimizden bahsedeceğiz, kalan kısım ise ruhsal 
öğelere yer verecek. Saç şekli, göz rengi, kıskanç olmak gibi benzer unsurlara değineceğiz. Peki, eğer 
bu unsurlar sizi siz yapan özelliklerse bunları kaybetmek ister miydiniz? (Fiziksel özelliklerden bahse-
diyorum ki somut örnekler verebileyim.)

Hayal edin, sabah kalktığınızda o çok sevdiğiniz saçlarınız yok denecek kadar azalmış ne hisseder-
diniz? Eminim ki birçoğumuz çok üzülür ve eski hâline gelmesi için elimizden geleni yapardık. Peki 
millî değerlerimiz için neden aynı hassasiyeti göstermiyoruz? Saç uzar ama o değerler bir kere toplu-
mumuzdan silindiğinde gelir mi geriye? Siz o saç için belki birkaç ayınızı verdiniz, taş çatlasın birkaç 
yılınızı. Peki bu vatan için emek vermek bir kenara dursun canlarını veren ecdadımız ne yapsın? Birkaç 
yıl değil, birkaç can bile değil, milyonlarca can bu vatanı ve bu değerleri yaşatmak için canını feda 
etti. Bu vatan için can verenler görselerdi kahrolmazlar mıydı sizce? Bedelini canlarıyla ödedikleri bu 
değerlerin bir hiç uğruna kaybolmasına.

İlk akla gelenlerden olan İstiklâl Marşı okunurken okumayan arkadaşlarım size sesleniyorum. Meh-
met Akif Ersoy’un dediği gibi Allah bu vatana bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın ama olur da bir gün 
bütün millî ve manevi değerlerimizi sömüren o devletler(!) İstiklâl Marşı gibi hayatî önem taşıyan 
değerlerimizi elimizden aldığında istesen de okuyamayacaksın o marşı farkında mısın? İşte tam da bu 
yüzden okunmasını istemeyen o insanlara karşı dimdik ve gür bir sesle “KORKMA!”diyeceğiz.

Değerlerimiz bizi biz, Millî değerlerimiz vatanı vatan kılar. Bu değerler olmasa vatanın toprak parça-
sından farkı kalmazdı. Sahip çıkalım, tek yürek olalım, sımsıkı sarılalım birbirimize ve o değerlerimize. 
Eğer biz sarılırsak kimse alamaz elimizden.

Tuana Fatmanur ARICAN
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ADAM OLMAK

Bir bayram günü olsun istiyorum. Yoksullara et dağıtırken bir apartmanın 3. katından atılan bedenim, 
arabayla ezilip geçilsin. Yasin ve Arkadaşlarının şehadeti gibi.

Bir gemide yolculuk yapmayı hayal ediyorum. Gazzeli çocuklar bekliyor beni. Hediyelerini vermeden 
hediyemi alıyorum. Mavi Marmara’nın güvertesinde Furkan Doğan misali.

HindikuşDağlarında yürümeyi düşlüyorum. Adaşım Bilal(ra)’den aldığım muştuyla okuduğum sabah 
ezanı sanki selâm oluyor. Bir cümlelik mektubumla vuruluyorum cephede. “Bilal öldü derler ise sakın 
inanma ana! Bil ki ben şehit olmuşum, şehitler ölmez ana” ulaşıyor aileme.

Bir namaz çıkışında hayal ediyorum kavuşmayı. Daha 21 yaşında Fatih Camii’nin merdivenleri önün-
de “Şehadet bir çağrıdır tüm nesillere ve çağlara” diyerek Rabb’ine yürüyen Metin Yüksel gibi.

Hedefimi belirliyorum. En güzel ölümü… 4 küçük kızının önünde 16 kurşunla karşılayan Malcolm X 
gibi.

Üstadın en büyük arzusunu arzuluyorum. Allah Yolunda Ölmenin bir çocuğun döktüğü süt dişleri mi-
sali Davayı yükselteceğini, güçlendireceğini biliyorum ve Hasan El Benna’yı selamlıyorum sessizce...

Tıpkı diğerleri gibi ben de istiyorum…

Abdülkadir Salih gibi “Uçaklardan üzerime atılan bombalar beni kokutmuyor. Çünkü biliyorum ki her-
kesin bir eceli var.”
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İmreniyorum onlara…

Çünkü ölüm kanserden de olsa, Apaçi’den atılan kurşunla da olsa aynı şey. Ama Rantisi gibi ben de 
Apaçi’den atılan bir füzeyle istiyorum.

Duvara sloganımı yazıyorum. Abdullah Yusuf Azzam’ın dediği gibi “Madem ölüm tek bir defa gelecek; 
O da neden Allah için olmasın?” diye haykırıyorum.

Erdem Bayazıt’ı hatırlıyorum. Fısıldıyorum dizelerini:

“Ölüm bize ne uzak

Bize ne yakın ölüm

Ölümsüzlüğü tattık

Bize ne yapsın Ölüm?”

Sözümü tutmak istiyorum. Tıpkı diğerleri gibi. Adam olmayı hayal ediyorum.

“Müminlerden öyle ADAMLAR vardır ki Allah’a verdikleri sözde durdular. Kimi verdiği sözü 
yerine getirdi (şehid oldu). Kimiyse yerine getirmeyi bekliyor. Ve onlar sözlerini hiç değiştirmediler. 
(Ahzâb 23.Ayet)

Yani şairin deyimiyle;

“Onlar gittiler

Yalnız bir yemin kaldı aramızda

Ben şimdi bu yanda

Kasılmış çıplakbir kurşun gibiyim

Namluda

…

Onlar gittiler

Giderken Bir Muştu gibiydiler.”

MUSAB
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KAÇMA! 
YÜZLEŞ!

İnsanoğlunun doğasında vardır bu.

Başı sıkıştığında, elinden bir şey gelmeyeceğini düşündüğü sıralarda bir şeylerin arkasına korkakça 
sığınmak ve olacakları endişeli gözlerle beklemek.

Aslında düşününce burada bile bir çelişki var. “Akıl” ile donatılmış bir varlık olan bizler neden sonu-
cunu adımız gibi bildiğimiz şeyleri değiştirmek yerine sadece oturup bekleriz ki? Bu biraz da yakala-
nacağını bilmesine rağmen yine de kapana koşan bir fareye benzer. “Yahu iyi de bu fare akılsız? Biz 
de mi akılsızız?” gibi düşünebilirsin. Haklısın. Belki de akılsızlaşmadık ama zamanla beynimizin “bir 
şeyleri değiştirmek için harekete geçme” düğmesi bozuldu. Orası kesin.

Git gide pasifleştik mesela. Yaşantımız, gardiyanlığını tembelliğimizin yaptığı bir mahkuma dönüştü. 
Bu tembellik yaşantımızı esir alırken ruhumuzu rahatsız eden sorunları da unutmadı tabi ki. Sonra 
çözersin ne acelesi var bunların, git saklan şu ötedeki dağın arkasına dedi mesela bize.

Tabi bu sorunlardan kaçma eylemi sadece geçici bir çözümdü bizim için.(Bizim için diyorum çünkü 
bence çitalar sorunlarından koşarak kaçabilirler.) O sığındığımız dağlar, tepeler yıkıldı bir gün. Biz en 
başta olduğu gibi sorunlarımızla baş başa kaldık. Hem de yüzleşmek artık en baştakinden çok daha 
zorken.Biz Biz saklandıkça sorunlar daha da büyüdü hatta arkasında yer edindiğimiz sığınaklarımızı 
ezip geçti.Tıpkı bir çığın yavaş yavaş büyüyerek etraftaki kar tanelerini bünyesine alması gibi prob-
lemler de bizi alıverdi altına fakat fark etmedik bile. Sonra ne mi oldu? Pişman olduk. En sonunda 
kendi yönettiği korku filminden korkan yönetmen gibi sorunlarımızı nasıl da kendi ellerimizle büyüt-
tüğümüzü gördük. Pişman olduk.

Zümra EKİM
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GEZ
SEVGİLİ’DEN(S.A.V.) KALP’E UZANIŞ
Bismillahirrahmanirrahim

Tarihin en güzel vakitlerinin 571 ile 632 yılları arasında kaldığı Ravza’dan, yerlerin ve göğün onun 
kudreti karşısında secde ettiği Rahman’ın Evi, arzın kalbi Beytullah’a uzanan kavuşma.

Ruh hep aslına hasrettir. O’na hasrettir üflendiğinden beri. Bu Allah’ın kuluna verdiği bir sırdır. Ya-
şanmadan anlatılmaz çünkü Yaratan’ın hikmetidir izni olmayan kelam dokunamaz Mekke’ye, Medi-
ne’ye. “Yaşamaktır!” duyguların en üstü. Rahman kuluna duyguların en güçlüsünü “yaşatır”. O sebeptir 
kavuşan der ki “Yaşanmadan anlatılmaz.”. Şimdi düşün yaşaman gerek ise sen ezelden çağrılmışsın 
Beytullah’a.

Dünya’nın yedi harikası diye sıralanan listenin yazıdan ibaret kalıp hem fâniye hem ebede dokunan 
güzelliğin - eşi ve benzeri olmayanın mükemmelliğinden ve O’nun hikmetini barındıran Kâbe- dün-
yanın harikasında barınmaması bundandır.

Medine’den ayrılık, Mekke’ye kavuşma... Hüzün ve sevinç nedir? Nasıl hissedilir? Orada öğrendim. De-
dim ya Allah’ın kuluna verdiği bir sırdır diye, sırrın “aşk” olduğunu orada öğrendim. Kalpten ayrılınca 
ruhun iflah olmadığını orada öğrendim.

Yaklaştıkça mı, uzaklaştıkça mı arttı bilemedim ama artık mesafe yoktu kokusunu işittim. Hep bu 
kokuyu aramış durmuşum meğer. Sevgili’nin (s.a.v.) huzurunda olmak demek , kalbi tüm gücünle 
dindirmek ki en zoruydu işte. Kabrinin karşısında O’na (s.a.v.) kavuşmak , O’na (s.a.v.) var gücüyle 
sarılmak isteyen bir kalp artık fâni bir bedende atmıyor da huzurunda kokuna mest , ruhuna hasret 
çırpınıyor ve nihayetinde denildi “Geldim Ya Resûlullah”. Ayrılığa gelince zaman bir daha Rahman’ın 
izniyle kavuşmak için ayrıldım senden Ya Habibullah. Artık bir SÖZ var...

Mekke’ye kavuşma, Ondan gayri baktığım her şey dünya gibi geçicilik taşıyor üstünde ama o öyle mi? 
Bir göz kapağının kapanışı kadar yakın.

Mesafenin bittiğini hisseden ruh, bütünüyle dünyevi kelamdan kopuyor, beyazlar içinde artık be-
denen değil ruhen yaşıyor insan. Bir üstadın ağzından işittim: “Burada Rahman deyiniz çünkü O’nun 
evindesiniz ve O’nun sonsuz ikramlarıyla, sonsuz merhametiyle Rahman’ın huzurundasınız. İşte ruh 
sadece O’nu anıyor, dil O’na dönüyor.”

Coşkuyu öğrendim orada. Birbiri ardınca sıralanan Telbiyelerin coşkusunu hissettim Beytullah’ın ya-
nında. Beytullah’a dokunduktan sonra parmaklarınız da değişiyor artık. Hayata yeni bir Bismillah olu-
yor her adımınız.

Şimdi iflah olmayan bu ruh ile Rabbim hem sizlere hem de bu aciz kuluna nasıl etsin tekrardan.

Hatam olduysa affola...

Betül İrem YARDIMCI
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İZLE
VEDA

Her Türk vatandaşının kendi canından önemli saydığı, yeri gelince göğsünü siper ettiği, yeri gelince 
çocuğunun örtüsünden feragat ettiği güzel vatanımız. Biz bu vatan için ne destanlar yazdık, nice 
şehitler verdik. Bu destanlar nece destanlardır ki, bu şehitler nece yüce şehitlerdir ki ; adlarına kaç bin 
şarkı yazıldı bizim aşkımıza doyum olmadı, nece filmler çekildi bizim ne gözümüz ne kalbimiz doydu.

Ama öyle filmler var ki bizi yasa, sevince ve gurura boğan...

Nice şartlarda 1964’te çekilmiş olan, bizi yasa boğan Çanakkale Aslanlarından mı bahsetsem...

Halide Edip Adıvar’ın nacizane eserinden uyarlanan ve Kurtuluş Savaşı’nı gözler önüne seren “Ateşten 
Gömlek”ten mi bahsetsem... bilemedim. Ama benim için özel yeri olan Zülfü Livaneli gibi harika ve 
unutulmaz eserleri imza atmış bir yazarı/yönetmenin yazıp yönettiği “Veda” adlı filmden bahsedece-
ğim...

Film 10 Kasım 1938’de tüm vatanın hüzüne boğulduğu, saatlerin durduğu ülkemizin Ulu Önder’ini 
kaybetmesinden iki saat önce başlıyor. Film belki de herkesten daha çok yasa boğulan, Salih Bo-
zok’un yasını bize yansıtıyor. O tek Atasını, Ulu Önderi’ni değil; çocukluk arkadaşını da kaybediyor. 
Salih Bozok’a bu acı o kadar fazla geliyor ki onu ölümden başka hiçbir şeyin tatmin edemeyeceğini 
düşünüp kendisini vuruyor. Ama neyse ki Allah (c.c.) onu ailesine ve bizlere bağışlıyor. Yazdığı “Veda” 
adlı mektupta ise Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin kuruluşu ve bir milletin nasıl karanlıktan kurtuldu-
ğunu anlatıyor.

Bu film bize kayıplarımızı, zorluklarımızı, acımızı ama en önemlisi de vatanımızın değerini anlatıyor.
Biz görüyor ve anlıyoruz ki biz ne kayıplar verdik, yılmadık; ayağa kalktık, asla ve katiyen pes etmedik. 
Şimdi her tarafımızı kuşatan düşmandan da korkmuyoruz. Biz Türk milleti olarak ne bundan yüz yıl 
önce pes ettik ne yüz yıl sonra pes edeceğiz. Her zaman bağımsızlığımız için mücadele edeceğiz ve 
daha nice Mustafa Kemallerimiz olacak belki de. Biz Türküz, yani vatan mevzu bahis olunca canımızı 
bile verebiliriz. Biz Nene Hatun’uz, biz Sütçü İmam’ız, biz Ömer Halisdemir’iz.

Biz nereden, nasıl, ne yitiklerle bu vatanı kazandık... Vatanımız bize bir armağan değil. Biz vatanımızı 
canla başla aldık. Kısaca Mehmet Akif’in de o şahizane dizelerde dediği gibi “Kim bu cennet vatanın 
uğruna olmaz ki feda?”

Esra ÖNEL
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OKU
MUCİZE
Henüz 10 yaşında bir çocuk. Geçirdiği onlarca ameliyat yüzünden daha önce hiç okula gidememiş ve 
hiç gitmek istememiş. İstememesinin sebebi ise çok farklı: O genel olarak sıradışı bir çocuk.

Düşünceleri ve hayalleri diğer çocuklarla aynı olsa da diğer çocuklardan farklı olan yüzü. Gözleri ol-
ması gerekenden üç santim daha aşağıda, neredeyse yanaklarının üzerinde. Göz kenarları fazlasıyla 
aşağı doğru eğimli, neredeyse biri yüzünde dikey kesikler açmış gibi ve sol gözü sağdakine göre bariz 
daha aşağıda. Gözleri pörtlek çünkü göz çukurları yeterince derin değil. Üst göz kapakları sanki her 
an uyuyacakmış gibi yarı yarıya kapalı. Alt göz kapakları o kadar sarkık ki sanki görünmez bir ip onları 
aşağı doğru çekiyor ve içindeki kırmızı kısım neredeyse ters çevrilmiş gibi görünüyor. Kaş ya da kir-
pikleri yok. Burnu yüzüne göre orantısız biçimde fazla büyük ve etli. Elmacık kemikleri yok. Burnunun 
iki yanından ağzına doğru inen derin çizgiler var. Bu da ona öfkeli bir görünüm veriyor. Ama bunların 
hiçbiri August’un okula gitmesine ve arkadaş edinmesine, bir nevi sıradan bir çocuk olmasına engel 
değil.

O da okula başlayacak, onun da arkadaşları olacak. Değişmeyen tek bir şey: ona bakan tekrar dönüp 
bakacak ama bir ucubeye bakar gibi değil, tüm okulun tanıdığı ‘’küçük adam’’a bakar gibi. August asla 
sıradan bir çocuk olamazdı çünkü kaderinde sıradışı olmak varsa sıradan kalamazsın.

Bu kitabı okurken birey olarak hayalim; insanların, bir gece yattıktan sonra ertesi sabah, insanların di-
ğer insanlara karşı ön yargılarının kırıldığı ve insanların ruhlarını tanımadan insanları yargılamadıkları 
bir dünyaya uyanmaktı.

*Kitabın Orijinal Adı: Wonder

*Kitabın Yazarı: R. J. Palacio

*Yayıncısı: Pegasus

*Sayfa Sayısı: 334

*İlk Baskı: İstanbul, Kasım 2015

*Kitabın Türü: Roman

Gizem KARAKAVAK
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TANI
STEFAN ZWEIG

Doğrusu bugünlerde yeni yeni tanımaya başladığım ve belki de beni en çok etkileyen yazarlardan 
birisi olan Stefan Zweig’tan büyük bir keyif ve istek ile bahsetmek istiyorum. Öncelikle Stefan Zweig 
kimdir?

Stefan Zweig, 28 Kasım 1881 Viyana doğumlu ünlü bir romancı, oyun yazarı, gazeteci ve biyografici-
dir. Babası varlıklı bir sanayici olan Stefan Zweig, küçük yaşlardan itibaren kültür ve edebiyat alanında 
eğitim görmeye başlamış, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Latince ve Yunanca öğrenmiştir. Ayrıca Vi-
yana ve Berlin Üniversitelerinde felsefe öğrenimi de görmüştür. Şiir yazmaya lisede çeşitli yazarların 
etkisiyle başlayıp kendisini geliştirmiş; daha sonrada deneme, roman ve biyografi yazarlığına ilgisi 
başlamıştır.

Günümüzde hâlâ çok satılan kitaplar listesinde birçok kitabı bulunan Zweig’ın ölüm hikâyesi de bir 
o kadar ilginçtir. Hitler’in iktidarı tek başına ele geçirdiği 1934 senesinden sonra, Yahudi kökenli olan 
Zweig’ın Avusturya’da yaşama imkanı kalmamıştı. Yaşayan en popüler yazarlardan olan Zweig’ın ya-
pıtları artık meydanlarda yakılıyor, yayımlanması yasaklanıyor ve o da buna daha fazla dayanamaya-
rak önce İngiltere, sonra Amerika ve en sonunda da, hayatının sonuna dek yaşayacağı Brezilya’nın 
Petropolis kentine yerleşiyordu. Vatanı Avusturya işgal edildikten sonra, artık vatansızdı da. Adım 
adım tırmandığı zirveden, bir itmeyle boşluğa fırlatılmış gibiydi. Yersiz, yurtsuz ve pasaportsuz Zwe-
ig, İngiliz vatandaşlığına geçiyordu ama insanlığın geleceğine dair ümitleri de günden güne tüke-
niyordu. Çünkü Almanlar, İngiltere harici tüm Avrupa’yı o kadar çabuk ele geçirmişti ki İngiltere de 
düştü düşecekti. İnsanlar toplu hâlde katlediliyor, tarihi şehirler acımasızca bombalanıyor ve savaş 
tüm dünyaya dalga dalga yayılıyordu. Zweig, savaş zamanlarında erdemli bir insanın sorması gere-
ken sorunun “Nasıl hayatta kalırım?” sorusundan çok “Nasıl insanlığımı korurum?” olduğunu savunan 
biriydi. Oysa toplama kamplarının yavaş yavaş duyulmasıyla birlikte, insanoğlunun tarih boyunca 
erdemden en çok uzaklaştığı anlara şahit oluyordu. Hatta tarihte en çok çile çekmiş kuşağın kendi-
leri olduğunu vurguluyordu. Yıl 1942’yi gösterdiğinde, Almanlar yıldırım hızıyla ilerlemeye devam 
ediyordu. Savaştan uzakta, Brezilya’da yaşayan Zweig çifti güvendeydi. Brezilya’da ünlü Rio Karnavalı 
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sürmekteydi ve Zweig çifti, bunu bizzat yerinde takip ediyordu. Sonra gazetelerde bir habere rastladı; 
Hitler, Süveyş Kanalı’nı da hedefleri arasında almıştı. Bu, Zweig için son nokta oldu. 21 Şubat sabahı 
Zweig kararını kesin olarak vermişti, intihar edecekti.

Önce Petropolis Postanesi’ne gidip, zarfların birine “Satranç” adlı yapıtının müsveddelerini koyarak 
onu Amerika’daki yayımcısına yollar. Bu yapıt, o öldükten sonra ancak Aralık 1942’de Brezilya’da Al-
manca olarak yayımlanacaktır. Aynı gece ise yanında karısı dışında bir kişi daha vardır, yakın arkadaşı 
Ernst Feder. Bu onun son gecesidir ve Zweig, o son gecesinde dostu Feder ile satranç oynar. Kaza-
nıp kazanamadığını bilinmemektedir ama dünya Zweig’ı sonraki gece kaybedecektir. Ertesi gün, 22 
Şubat 1942’de yanında karısı Lotte varken, son mektubunu 20 yıla yakın bir süre evli kaldığı eski eşi 
Frederike’ye yazar ve şunları söyler:

“Hayata kendi dileğimizle başlamıyoruz, oysa ölümü seçmekte özgürüz. Bu kararı aldığımdan beri ne 
denli rahatladım, bilemezsin.”

Arkadaşı Feder’i uğurladıktan bir süre sonra, 61 yaşındaki Zweig, henüz 33 yaşında olan karısıyla bir-
likte zehir içerek intihar eder. Geride bir mektup bırakır ve mektubun son cümlelerinde yine umudun 
ışığı vardır:

“Bütün dostlarımı selamlarım! Umarım, uzun gecenin ardından gelecek olan sabahın ışığını görebilir-
ler! Ben, çok sabırsız olan ben, onların önünden gidiyorum.”

Brezilya hükümeti, ona yaraşır bir devlet töreniyle cenaze merasimi düzenler. Başta devlet adamları 
ve generaller olmak üzere, ülkedeki büyük yazarlar ve sanatçılar ve elbette Brezilya halkı bu devasa 
törene katılır. Resmi bir tebliğ olmamasına rağmen kentteki tüm dükkanlar kapanır. İnsanlığın yetiş-
tirdiği en hümanist ve en büyük yazarlardan Stefan Zweig, görkemli bir törenle Brezilya imparatoru-
nun yanına defnedilir.

Ayrıca Zweig, yaşamı boyunca birçok eser ortaya çıkarmıştır. İşte bunlardan birkaçı;

1- Satranç: Kitap, Buenos Aires’ e gidecek bir vapurda başlıyor. Vapurda bir tanıdığı ile konuşan kah-
raman, az ötesinde gazetecilerin bir kişinin etrafına toplanıp onu soru yağmuruna tutmasını izliyor-
lar. Yanındaki arkadaşı bu kişinin dünyaca ünlü satranç şampiyonu Czentovic olduğunu söylüyor ve 
hikâyesini anlatmaya başlıyor. Satranç, Zweig’ın intiharından önce bıraktığı bir veda mektubu hem de 
doğrudan Nazizm’i hedef aldığı tek kurmaca eseridir.

2-Amok Koşucusu: Amok Koşucusu, doktor olarak yardıma ihtiyaç duyan bir insana el uzatmanın 
vicdani yükümlülüğüyle kendi karmaşık duyguları arasında sıkışıp kalan bir adamın hikâyesidir. Hol-
landa Doğu Hint Adalarında görev yapan bir doktor, dara düşüp kendisine başvuran çok zengin bir 
kadının “yardım” talebini geri çevirir. Zira kadının mağrur ve hesapçı tavrı karşısında büyük bir öfkeye 
kapılmış, gururuna yenik düşmüştür. Ancak söz konusu olan insan hayatıdır. Kısa süre içinde pişman-
lığın pençesine düşer. Kadına yardım etmeyi saplantı hâline getiren doktor, Malezya halkında rastla-
nan bir nevi öldürücü delilik olan hummanın, amokun etkisi altına girer.

3-Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar: Stefan Zweig, Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar’da pek çok açıdan 
birbirinden farklı üç yazarın, Casanova, Stendhal ve Tolstoy’un hikâyesini anlatıyor. Bu üç farklı şahsi-
yetin yaşamlarını biyografik, duygusal, felsefi ve insani bir yönden gözlemliyor.

Yağmur KOYUNCU
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AB EĞİTİM PROJELERİ VE ONHAL

Geçen sayımızda ‘’Avrupa Birliği Projeleri’’nin başlangıcından günümüze geçirdiği evreleri ve ülkemi-
zin bu çalışmalara katılımının nasıl gerçekleştirildiği konularında bir yazı kaleme almıştık.

Ülkemizin bu katılımı gerçekleştirmesindeki en önemli rolü, Avrupa Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı 
arasında iletişimi sağlayan ve koordine eden kurum olmasıdır.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı)dır. Bu kurum 6 
Ağustos 2003 tarihli, 25191 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı ku-
ruluş ve görevleri hakkında KHK’de değişiklik yapılması hakkında 4968 sayılı kanunla kurulmuş olup 
tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip bir kuruluştur. Başkanlık 2011 yılında 634 sayılı KHK ile 
Avrupa Birliği Bakanlığının ilgili kuruluşu olmuştur.

2003 yılında pilot uygulamalara başlayan Ulusal Ajans, 1 Nisan 2004 yılında AB Eğitim ve Gençlik Prog-
ramlarının tam üyesi hâline geldi ve 2006 yılına kadar süren Socrates, Leonardo da Vinci ve Gençlik 
adlarıyla bilinen topluluk programlarını yürütmeye başladı. 2007-2013 dönemi içerisinde Hayat boyu 
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Öğrenme ve Gençlik Programları da Türkiye Ulusal Ajansı tarafından başarıyla yürütülmüştür. 2014-
2020 yıllarını kapsayan yeni program, Erasmus+ Programı da yine Türkiye Ulusal Ajans unvanıyla, AB 
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Görevler

Temel olarak Avrupa Birliği’nin eğitim ve gençlik programlarını ülke içinde duyurma, bu programlara 
katılım çalışmalarını koordine etme, yürütme ve izleme, Avrupa Komisyonuna rapor hâlinde sunma, 
program uygulamaları hakkında Avrupa Komisyonu ile gerekli görüşmeleri yapma ve uygulama söz-
leşmelerini imzalama görevlerini üstlenmiştir.

Özel olarak ise aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir:

Kamu kuruluşları, kamu ve özel eğitim kurumları, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum örgütleri, ye-
rel yönetimler, meslek kuruluşları ve gençlik kuruluşları ile yakın işbirliği sağlanması.

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının Türkiye’deki ilgili tüm yararlanıcılara tanıtılması ve bu amaçla 
gerekli insan gücü, bilgi, fiziki ve hukuki alt yapının oluşturulması ve geliştirilmesi.

Çeşitli alanlarda küçük çaplı pilot uygulamaların gerçekleştirilmesi.

Programlara ilişkin belgelerin Türkçeye çevrilmesi.

Katılım şartları, başvuru ve seçilebilirlik ile ilgili konularda bilgi sağlanması, başvuru işlemlerinin des-
teklenmesi, organize edilmesi ve kayıt altına alınması.

Proje önerilerini hazırlama konusunda başvuru sahiplerine ve finanse edilmek üzere seçilen proje 
önerilerinin uygulanması konusunda katılımcılara tavsiyede bulunulması ve gerekli hâllerde eğitim 
desteği verilmesi.

Türkiye’de programlardan yararlanacak kişilerle ve AB Komisyonu ile gerekli sözleşmelerin yapılması 
ve programlardan yararlanma hakkını kazananlara ödemede bulunulması.

Ayrılan fonların etkin yönetimi, Başkanlığa (Ulusal Ajans’a) tahsis edilen kaynakların muhasebesi ve 
izlenmesi için gerekli sistemin kurulması ve işletilmesi,

Programlar çerçevesinde seçilerek finanse edilen projelerin gelişiminin izlenmesi, tahsis edilen kay-
nakların kullanımına ilişkin teknik denetim yapılması, rapor istenmesi ve değerlendirilmesi; idari, 
mâli ve hukuki işlemlerin yürütülmesi.

Proje sonuçlarının ve özellikle beğeni kazanan iyi uygulamaların ülke içinde ve dışında yayılmasına 
katkı sağlanması.

Programın genel değerlendirmesine, gelişimine ve farklı programlar arasında işbirliğinin artırılması-
na katkıda bulunulması.

AB Komisyonu, diğer ulusal ajanslar ve diğer ülke yararlanıcıları ile ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi 
ve koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması.

Bir sonraki sayımızda Türkiye Ulusal Ajansı’nın üyesi olduğu ulusal ve uluslararası çalışma platformları 
hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Kendinizi yenilediğiniz ve geliştirdiğiniz bir ay geçirmeniz dileğiyle.

Hasan ABAOĞLU
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Hırvatistan/ Dubrovnik - Selenay Yılmaz
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BAK ÜMMİYE TEYZE GELMİŞ”
Hepimizin tanıdığı hatta Ronaldo ile aynı reklamda oynaması ile aklımızda iz bırakan Ümmiye Teyze 
ONHALDER sayesinde bizim okulumuza da geldi.

Arslanköy Tiyatro Grubu ile beraber “Baba Ben Geldim” adlı eserin canlandırıldığı zamanlarda öğren-
ciler heyecanlı ve mutluydular. Bu geçirilen güzel vakit için hem Arslanköy Tiyatro Grubu’na hem de 
emeği geçen ONHALDER’e teşekkür ediyoruz.

KIZLARIMIZ TENİSTE
Okulumuz, dört başarılı kız öğrencimizin katıldığı tenis yarışmasını kazanmasına şahitlik etti. Aldığı 
kupayla da bizi onurlandıran öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca öğrencilerin koçluğunu üstle-
nen Ali Navgasın hocamıza minnetlerimizi sunuyoruz.

‘’PISA ARTTI BİZ DE SİZE GETİRDİK’’
Okulumuz her üç yılda bir ülkelerin eğitim seviyelerini öğrencilerin bir sınava tabi tutularak ölçüldü-
ğü PISA sınavı için Türkiye’deki temsilci okullarından biri oldu. Bu amaçla öğrenci ve öğretmenleri 
bilinçlendirmek için okulda bir seminer verildi.

Sadece 2002 yılında doğmuş olan öğrencilerin girebildiği bu sınav için fizik öğretmenimiz Mustafa 
Akgül “Pisa’yı verdiler, arttı biz de size getirdik” sözleriyle öğrencileri güldüren öğretmenlerimiz semi-
nerde sınavdaki konu ve sorular için bilgi verildi.

Hatta öğretmenlerimizin ortak kararıyla her hafta PISA soru örnekleri panolara asılacak. Bu şekilde de 
öğrenciler düzenli olarak sınava on hazırlık yapacak.

Şimdiden (her ne kadar belli olmasa da) sınava girecek arkadaşlarımıza başarıları dileklerimizi sunu-
yoruz.

TÜKENMEYEN MARİFET
Okulumuzda 9/A sınıfında bulunan ve daha önce Judo’ da Türkiye ikincisi olan Musa Mıh şimdi de 
Antalya’da Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ve 500 kişinin katıldığı 
satranç yarışmasında Türkiye üçüncüsü olmuştur. Musa Mıh’ a bizi gururlandırdığı için teşekkür edi-
yor ve daima arkasında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Havva Gül SOLMAZ
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Doğudan Batan Güneş Osmanlı
Yazar: Önder Volkan Erikçi
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Ohrid Gölü/ Makedonya- Arnavutluk sınırı - Selenay Yılmaz
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Yazılarınız ve iletişim için
onhal.dergi@gmail.com

Sonraki Sayı:

Bahar ve Biz
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