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“E�itimdir�ki,�bir�milleti�ya�özgür,�ba��ms�z,��anl�,�
yüce�bir�sosyal�toplum�halinde�ya�at�r�veya�
bir�milleti�esaret�ve�sefalete�terk�eder.”
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“Gelecek�Nesillerin�E�itimi”�ve�“E�itimin�Gelece�i”�ko-
nular��ba�ta�e�itimciler�olmak�üzere�siyasetçiler,�sosyolog-
lar�ve�toplumbilimcilerin�gündemlerini�her�zaman�me�gul�ede-
gelmi�tir.�Bu�kapsamdaki�çal��malardan�birisi�de�25�Kas�m
2017�Cumartesi�günü�Ac�badem�Okullar�n�n�sponsorlu�un-
da,�bir�grup�üniversiteli�gencin�giri�imleriyle�olu�turulan�“TAF
Network”�taraf�ndan�Bo�aziçi�Üniversitesinin�ev�sahipli�inde
gerçekle�tirildi.�Zirvede�konuk�ülke�Finlandiya’n�n�e�itim�sis-
temi�ile�ilgili�sunumlar�ba�ta�olmak�üzere�gelecekte�okulla-
r�n,�ö�retmenlerin,�ö�renci�beklentilerinin�alaca����ekilden
hareketle�e�itimin�nas�l�planlanmas��gerekti�i�hususlar�n��ele
alan�sunumlara�yer�verildi.
Zirvenin�ev�sahibi�s�fat�yla�aç�l���konu�mas�n��yapan�Ce-

mal�ALÇIK,�TAF�Network�Genel�Koordinatörü�olarak�“Be-
yin�göçü�de�il,�beyin�gücü!”�slogan�yla�yola�ç�kt�klar�n�;�te-
mel�hedeflerinin�Türkiye’de�lisans�ve�lisans�sonras��e�itimine
devam�eden�ö�rencilerle�hali�haz�rda�yurt�d���nda�çal��ma-
lar�n��yürüten�bilim�insanlar�n��bir�araya�getirmek�oldu�unu
ifade�etti.�Nitelikli�insan�yeti�tirmeye�katk��sa�lamak�hede-
fiyle�okullarda�“Bilim�Nöbetçili�i,�Bilim�Bulu�malar�,��yi-
lik�Nöbetçili�i�ve�Bilim�Söyle�ileri”�gibi�projeler�yürüttük-
lerini;�ayr�ca�her�y�l�“Yurt�d����Fark�ndal�k�Zirvesi”�düzen-
lediklerini�söyledi.
�stanbul� �l� Milli� E�itim� Müdürü� Say�n� Ömer� Faruk

YELKENC�,�“Dünya�bize�atalar�m�z�n�miras��de�il,�çocuk-
lar�m�z�n�emanetidir”�vurgusuyla�ba�lad����konu�mas�nda�“Ya-
r�n�n�E�itimi”�denildi�inde�gelecekte�de�e�itimin�de�i�ecek

baz��unsurlar�n�n�yan��s�ra�de�i�meyip�sabit�kalacak�yönle-
rinin�de�olaca��n�;�ö�rencinin�e�itimin�merkezinde�olmas�-
n�n�de�i�meyece�ini,�e�itimde�ö�retmen�ve�ö�renci�rolleri
de�i�se�de�bir�e�itici,�ö�reten�ve�ö�renen�rollerinin�de�i�-
meyece�ini,�ancak�e�itimde�okullar�n�s�n�rlar�n�n�ise�de�i-
�ece�ini�ifade�etti.�Ö�retmenin�çok,�ö�rencinin�daha�az��ey
bilmesinin�art�k�tam�olarak�gerçe�i�yans�tmad���n��ve�e�itimde
ö�rencinin�özgürlü�ünün�kendi�geli�imi�için�çok�önemli�ol-
du�unu�vurgulad�ktan�sonra�bu�özgürlük�vurgusunun�Pakistanl�
dü�ünür�Muhammed��kbal’in�“Ne�kadar�yarat�c��dü�ünürseniz
o�kadar�özgürsünüz”�sözleri�çerçevesinde�anla��lmas��ge-
rekti�ini�söyledi.
Finlandiya�Büyükelçisi�Müste�ar��Say�n�Jussi�Soini�ül-

kesinin�e�itim�sistemiyle�ilgili�baz��ana�noktalara�de�indi�i
konu�mas�nda�Finlandiya’da�herkesin�kaliteli�bir�e�itime�ula�-
ma�konusunda�e�it�haklara�sahip�oldu�unu;�gelece�in�iyi�bir
e�itimin�üzerine�in�a�edilmesi�gerekti�ini,�her�fikre�aç�k�ol-
man�n,�yeni�fikirlere�aç�k�olman�n�son�derece�önemli�oldu-
�unu�vurgulad�.�
Soini�ayr�ca�ba�ar�n�n�uzun�bir�sürece�ba�l��elde�edilebil-

di�ini,�bu�yüzden�ülke�olarak�erken�çocukluk�e�itimine�ya-
t�r�m�yapt�klar�n�,�ülkelerinde�2015�y�l�ndan�itibaren�okulöncesi
e�itimin�zorunlu�hale�geldi�ini�söyledikten�sonra�ülkesinin
P�SA�sonuçlar�nda�ba�ar�l��oldu�unun�görüldü�ünü,�ancak
kendilerinin�ba�ar�y��sürdürmek�ya�da�daha�ba�ar�l��olmak�için
P�SA�sonuçlar�n��derinlemesine�analiz�ettiklerinde�erkek�ö�-
rencilerin�k�zlar�kadar�ba�ar�l��olamad���n��gördüklerini�ve

“YARININ EĞİTİMİ ZİRVESİ”NİN ARDINDAN“YARININ EĞİTİMİ ZİRVESİ”NİN ARDINDAN
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bunun�için�tedbirler�almaya�çal��t�klar�n��ifade�etti.�
Ö�retmenlik�mesle�inin�ülkeleri�için�çok�de�erli�oldu-

�unu�söyleyen�Soini,�tüm�ö�retmenlerin�master�dereceli�ol-
mas�n�n�kendileri�için�en�önemli�e�itim�devrimlerinden�bi-
risi�oldu�unu;�ö�retmenlerin�okul�ve�yerel�otoritelerle�bir-
likte�müfredat�olu�turmada�söz�sahibi�oldu�unu;�etkili�ve�ye-
nilikçi�ve�yarat�c��ö�retmenlik�için�resmi�ve�özel�e�itimin�tüm
payda�lar�n�n�çal��t���n��ifade�ettikten�sonra�okullarda�teo-
rik�e�itim�ile�yetinmeyip�ö�rencilerden�bilgilerini�uygula-
malar�n��sa�lamaya�çal��t�klar�n�,�ancak�teorinin�prati�e�dö-
nü�mesinin�uzun�ve�me�akkatli�bir�süreç�oldu�unu�anlatt�.
Küresel�Ö�retmen�Ödülü�Sahibi,��matemati�i�farkl��ve�il-

gi�çekici�yollarla�anlatmay��amaçlayan�‘Paths�to�Math’�plat-
formunun�kurucular��aras�nda�yer�alan�Finlandiyal��Matematik
Ö�retmeni�Maarit�Rossi�sunumuna�‘Toplumsal�ba�ar�da�ö�-
retmen�kilit�rol�oynar’�diyerek�ba�lad�.�Matemati�in�genel
olarak�s�k�c�,�anlams�z�ve�korkutucu�olarak�alg�land���n��bil-
di�i�için�sürekli�olarak�s�n�flar�nda�ö�rencisini�bu�derste�na-
s�l�yarat�c��ve�yenilikçi�yapar�m�diye�dü�ündü�ünü,�mate-
mati�in�hayatla�irtibat�n�n�kurulmas�na�çabalad���n��anlat-
t�ktan�sonra�e�itimi�anlaml��ve�e�lenceli�k�lmak�gerekti�i-
ni;�bunun�için�s�n�flar�n�yeniden�dizayn�edilmesi,�yarat�c�,�i�-
birlikçi,�esnek,�problem�çözmeye�dayanan,�akran�e�itiminin
yer�ald���,�e�itim�süreçlerinin�tüm�payda�larla�birlikte�plan-
land����bir�yap�n�n�olu�turulmas��gerekti�ini�anlatt�.�Rossi�tek-
nolojinin�e�itimdeki�rolünün�iyi�tan�mlanmas��gerekti�i�ve
her��ey�olarak�de�il�de�e�itime�destek�veren�unsurlardan�bi-
risi�olarak�görülmesini�vurgulad�.�Ayr�ca�e�itimin�disiplin-
ler�aras�,�uygulamaya�yer�veren�ve�sosyal�ö�renme�ortam�-
n�n�sa�lanaca����ekilde�planlanmas�na�de�inerek�konu�mas�n�
tamamlad�.
MEB� Müste�ar�� Say�n� Yusuf� TEK�N� konu�mas�na

1960’larda�bir�köy�okulu�ö�retmeninin�okul�bahçesini�ge-
len�müfetti��görü�lerine�göre�her�y�l�farkl���ekillerde�dü-
zenlemesini�konu�alan�bir�Aziz�Nesin�hikâyesi�ile�ba�lad�.
E�itimle�ilgili�2002�y�l�ndan�itibaren�bir�plan�dâhilinde�ha-
reket�edildi�ini,�bugüne�kadar�alt��temel�ad�m�n�at�ld���n��an-
latan�müste�ar�m�z�s�ras�yla�bu�ad�mlar��izah�etti:�
•��lk�ad�mda�maddi�yat�r�mlar�n�yap�ld���n�,�cumhuriyet

tarihinde�2002�y�l�na�kadar�yap�lan�derslik�kadar�2002’den
günümüze�derslik�yap�ld���n�,�bu�sayede�s�n�f�mevcutlar�n�n
80’lerden�30’lara�indirildi�ini;�ö�retmen�ba��na�dü�en�ö�-
renci�say�lar�n�n�ise�40’lardan�16�civar�na�çekildi�ini�söy-
ledi.
•��kinci�ad�mda�e�itimde�f�rsat�e�itli�i�için�ad�mlar�at�l-

d���n��ve�bu�kapsamda�ba�ta�FAT�H�Projesi�olmak�üzere�çe-
�itli�projeler�üretildi�inden�bahsetti.�
•�Üçüncü�ad�mda�e�itimdeki�antidemokratik�uygulama-

lar�n�giderilmesi�kapsam�nda�katsay��adaletsizli�i,�ba�örtü-
sü�yasa��,�ders�kitaplar�ndaki�nefret�söylemlerinin�ç�kar�l-
mas�n�n�sa�land���n�;�cumhuriyet�tarihinde�ilk�defa�bütçe-

den�ayr�lan�payda�e�itimin�askeri�harcamalar��geçerek�ilk�s�-
raya�yükseldi�ini�aç�klad�.
•�Dördüncü�ad�mda�dershanelerin�ortadan�kald�r�lmas��su-

retiyle�ö�rencilerin�okullardaki�e�itime�yönelmesinin�sa�-
land���n�,�böylece�topluma�maddi�ve�manevi�önemli�bir�kat-
k��sa�land���n��ifade�etti.
•�Be�inci�ad�mda�müfredat�revizyonunun�yap�ld���n�,�bu

süreçte�yakla��k�iki�yüz�bin�ki�iyle�anket�yap�ld���n�,�Üni-
versitelerden�ve�STK’lardan�katk��istendi�ini�ve�2017�y�l��ocak
ay�nda�müfredatlar�n�ask�ya�ç�kar�larak�kamuoyundan�ge-
lecek�yap�c��ele�tirilerin�de�dikkate�al�nd���n��aç�klad�ktan
sonra�özellikle�üniversitelerin�bir�iki�istisna�d���nda�hiçbir�kat-
k��sa�lamad�klar�na�vurgu�yapt�.�
•�Alt�nc��ad�mda�ö�retmen�yeterliliklerini�gündeme�al-

d�klar�n�,�‘Ö�retmen�Strateji�Belgesi’ni�yay�nlad�klar�n�;�‘Ö�-
retmen� Akademileri’� projesiyle� ö�retmenlerin� bireysel,
sosyal�ve�profesyonel�geli�imlerinin�hedeflendi�ini�aç�kla-
d�.
Finlandiya�Eski�E�itim�Bakan��Say�n�Krista�Kiuri�yak-

la��k�bir�saat�süren�konu�mas�na�Nelson�Mandela’n�n�“E�i-
tim�dünyay��de�i�tirebilece�iniz�en�etkili�silaht�r”�sözüyle�ba�-
lad�.�Finlandiya�E�itim�Sisteminin�geli�imi�ve�temel�özel-
liklerini�anlatan�Say�n�Kiuri,�ülkesinde�yap�lan�ara�t�rmalarda
en�güvenilen�kurumlar�n�ba�lar�nda�okullar�n�geldi�ini,�hal-
k�n�1960’lardan�itibaren�geli�tirilen�bu�e�itim�sistemlerini�ta-
rihlerinin�en�önemli�ve�etkili�olaylar�ndan�birisi�olarak�gör-
düklerini�söyledi.
E�itim�sistemlerinin�kö�e�ta�lar�n��“Herkes�için�iyi�e�i-

tim,�E�itimin�önemine�inanç�ve�güvenin�sa�lanmas�,�Ulu-
sal�ve�ücretsiz�e�itim�ve�okul�yeme�i,�Herkese�f�rsat�e�itli-
�inin�sa�lanmas�,�E�itimde�ç�kmaz�sokaklar�n�bulunmamas�”
olarak�ifade�eden�Say�n�Kiuri�sistemlerinin�çok�iyi�sonuç�ver-
mesinin�ilk�ba�larda�onlar�için�de�sürpriz�oldu�unu�söyledi.�
E�itim�sistemlerinin�baz��temel�özelliklerine�de�de�inen

Bayan�Kiuri�haftal�k�20�saat�program�n�tüm�okullarda�ortak
oldu�unu;�yerel�unsurlar,�okul�ve�ö�renciye�ba�l��olarak�bu
temel�ortak�programa�ilaveler�yap�labildi�ini;�esnek�bir�sis-
teme�sahip�olduklar�n�,�ö�renme�odakl�,�s�nava�dayal��olmayan
etkin�bir�e�itimi�ortalama�bir�maliyetle�sa�lad�klar�n�,�s�n�fta
zorunlu�geçirilen�süreleri�azaltarak�çocuk�ve�gençlerin�ya-
rat�c�l�klar�n��ortaya�ç�karabilmelerine�f�rsat�tan�d�klar�n��ifa-
de�etti.
Fin�E�itim�Sisteminin�Dünyadaki�di�er�e�itim�sistemle-

ri�ile�mukayesesini�de�yapan�Bayan�Kiuri�kendi�e�itim�sis-
temlerinin��u�hususlarda�farkl�la�t���n��söyledi:�
•�Esnek�müfredat
•�Bireyin�geli�iminde�ki�ilik,�ahlak,�yarat�c�l�k,�bilgi�ve�ye-

tenekler�e�it�oranda�önemli
•�Ö�retmenlerin�mesleki�profesyonelli�ine�yönelik�top-

lumsal�güven
•�Okullar�aras��seviye�fark�n�n�çok�az�olmas��(OECD�or-
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talamas�:�%30,�Fin-
landiya� ortalamas�:
%8)
•�Zorunlu�okul�za-

man�n�n� dü�üklü�ü
•� Ö�rencilerin

sosyo�ekonomik�du-
rumlar�n�n� s�n�f� ve
okula�olumsuz�etki-
si�çok�az
•� Ö�retmenlerin

çok�iyi�yeti�tirilmesi
(Ö�retmen��olmak�için�ba�vuran�10�ki�iden�1�tanesi�E�itim
Fakültelerine�girebiliyor.)
•�Ö�retmenlerin�mesleki�tatminleri�üst�düzeyde�(%90’�

ö�retmen�olmaktan�memnun;�%70’i�yeniden�dünyaya�gel-
se�yine�ö�retmenli�i�seçer,�%60’��mesleklerinin�toplum�ta-
raf�ndan�sayg�n�görüldü�ünü�dü�ünüyor)
Prof.�Dr.�Kemal�SAYAR�konu�mas�na�e�itime�bak���ile

ilgili�“e�itimi�sosyal�hiyerar�ide�öne�ç�kma�arac��görme�ve
daha�fazla�güç�için�ba�ar�”�gibi�baz��olumsuz�tespitlerini�zik-
rederek�ba�lad�.�Bugün�dünyan�n�art�k�daha�fazla�ba�ar�l��in-
sandan�ziyade�daha�çok�hikâye�anlat�c�s�na,�bar���gönüllü-
süne�vb.�ihtiyac��oldu�unu;�ailelerin�‘çocuklar�na�nas�l�bir
dünya�b�rakt�klar�’�ile�ilgilendikleri�kadar�‘dünyaya�nas�l�bir
çocuk�b�rakt�klar�n�’�da�önemsemeleri�gerekti�ini�ifade�et-
ti.
Küreselle�en�dünyada�nereye�gidilirse�gidilsin�hiçbir��e-

yi�ve�yeri�arkam�zda�b�rakamad���m�z�,�köklerimizden�ziyade
antenlerimizin�oldu�unu,�enformasyon�obezi�insanlar�hali-
ne�gelip�melez�hayatlar�ya�ad���m�z��aç�klad�ktan�sonra�e�i-
timin�art�k�okul�sonras�na�kayd���n��ve�bu�süreçte�gelece�in
ö�retmeninin�daha�az�e�itmen,�daha�çok�ak�l�hocas��olaca-
��n�� dü�ündü�ünü� söyleyerek� konu�mas�n�� ‘özgürle�tir-
meksizin�e�itmek�aptalla�t�r�r’�diyerek�tamamlad�.�
University�College�London�Ö�retim�Üyesi�Doç.�Dr.�Ya-

semin�Allsop�konu�mas�na�“Zevk�için�okumaktan�zevk�için
ö�renmeye”�vurgusuyla�ba�lad�ktan�sonra�eski�deneyimle-
rinin�kendi�geli�imine�etkisini�“Küçük�Prenses”�ve�“Os-
manc�k”�kitaplar�ndan�hareketle�aç�klad�.�Muhakemenin�öne-
mini�ve�olaylara�farkl��aç�lardan�bakabilmeyi�“Hypatia�of�Ale-
xandria”�örne�iyle�aç�klad�.�E�itimin�zorlu�ve�uzun�bir�sü-
reç�oldu�unu,�yapt�rd����arduino�e�itimlerine�otuz�civar��ö�-
renciyle�ba�lay�p�yakla��k�bunlardan�1/10’unun�e�itimi�ta-
mamlayabilmesinden�bahsederek�konu�mas�n�� noktalad�.
MEF�Üniversitesi�Rektör�Yard�mc�s��Prof.�Dr.�Erhan�ER-

KUT�konu�mas�na�ülkemizdeki�devaml�l���n�olmad���n��vur-
gulamak�için�Milli�E�itim�Bakanlar�n�n�ortalama�görev�sü-
resinin�1�y�l�3�ay�18�gün�oldu�unu�söyleyerek�ba�lad�.�En-
düstriyel�toplumun�ö�renci�ve�e�itimi�s�n�fa�doldurdu�unu,
ancak�gelecekte�bunun�de�i�ece�ini�çe�itli�örneklerle�aç�k-

lad�ktan�sonra�“Sa-
ge� on� the� Stage”
ça��n�n� bitti�ini,
ö�retmenin� i�inin
deneyim� kurgula-
mak�haline�gelme-
si� gerekti�inden
bahsetti.�
21.yy’da� e�iti-

mi�dönü�türen�güç-
lerin� maliyetler,
teknoloji�ve�giri�im-

ciler�oldu�unu�belirttikten�sonra�bu�yüzy�l�n�yetkinlikleri�ola-
rak�“ö�renme�ve�inovasyon;�bilgi,�medya�ve�teknoloji;�ya-
�am�ve�kariyer”�ba�l�klar�n��zikretti.�E�itimin�gelece�iyle�il-
gili�olarak�kendi�fikir,�öngörü�ve�dü�üncelerini
•��çerik�yerine�yetkinliklere�vurgu,�
•�Gerçek�ya�ama�yak�n�e�itim,�
•�Uluslararas�la�t�r�lm���e�itim,�
•�Giri�imci�yeti�tirme�oda��,�
•�Bireyselle�tirilmi��programlar,�
•�Yapay�zeka�ile�e�itim,�
•�Mooc/hibrid/flipped�ortak�program�ve�hocalar�n�kulla-

n�m�,�
•�Diploma�yerine�rozet�verilmesi,�
•�Programlar�n�parçalanmas�,�
•�Zaman�n�ak��kanla�mas��
ba�l�klar��alt�nda�sunduktan�sonra�e�itimin�gelece�iyle�il-

gili�olarak�“Lead,�Follow�or�Get�out�of�the�Way”�slogan�y-
la�sözlerini�tamamlad�.
Khan�Akademi�Türkiye�Direktörü�Alp�KÖKSAL�ko-

nu�mas�na�yak�n�gelecekte�e�itimin�merkezinde�ö�renme�ola-
ca��n��vurgulayarak�ba�lad�.�NASA’n�n�uzaya�gönderdi�i
Apollo�11’in�bilgisayar�n�n�bugün�ceplerimizdeki�telefon-
dan�en�az�1000�kat�daha�zay�f�oldu�u�gerçe�inden�hareket-
le�makinalar�n�büyük�bir�h�zla�geli�ti�ini,�ö�retmenlerin�ma-
kinalarla�yar��mak�yerine�insana�dokunan�bir��eyler�yapmas�
gerekti�ini�ifade�etti.�
J.Dewey’in�“Bugünün�çocuklar�na�dünün�yöntemleriy-

le�ö�retmeye�çal���rsak�onlar�n�yar�nlar�ndan�çalar�z”�sözü-
nü�hat�rlatt�ktan�sonra�oyunla�t�rman�n�(gamification)�ge-
lece�in�e�itiminde�çok�önemli�olaca��n��vurgulad�.�Ö�ren-
menin�hayat�boyu�süren�bir�faaliyet�olmas��gerekti�ini�söy-
ledikten�sonra�Einstein’�n�“Ö�renmeyi�b�rakt���nda�ölme-
ye� ba�lars�n”� sözünü� hat�rlatt�.� Say�n� KÖKSAL,� Khan
Akademinin�kurucusu�Sal�Khan’�n�“Tek�bir��eyi�bilmelisin
o�da�her��eyi�ö�renebilirsin”�sözüyle�konu�mas�n��tamam-
lad�.
Hasan�Kalyoncu�Üniversitesi�Ö�retim�Görevlisi�Yrd.

Doç.Dr.�Mehmet�D�NÇ,�günümüzde�okullar�n�çocuklar�ta-
raf�ndan�nas�l�alg�land����ile�ilgili�baz��tespitleriyle�konu�-
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mas�na�ba�lad�.�B.�Franklin’in�“�nsanlar�n�ço�u�25�ya��nda
ölür,�75�ya��nda�gömülür”�sözünü�hat�rlatt�ktan�sonra�Google
arama�motoruna�“school�makes�me…”�yaz�ld���nda�en�çok
aranan�sonuçlar�n�durumun�vahametini�gösterdi�ine�dikkat
çekti.�Günümüzde�okulun�ö�renmeyi�zamana,�mekâna�ve�in-
sana�hapsetti�ini,�e�itimin�do�adan�koptu�unu�tespit�ettik-
ten�sonra�okulun�ö�rencilerin�psikolojik�sa�l�klar�na�odak-
lanmas��gerekti�ini,�beceri�e�itimini�öncelemesini�ve�ö�-
rencilerin� evrensel� de�erleri� kazanmalar�na� çal��mas�� ge-
rekti�ini�söyledi.
Günümüz�gençlerinin�enerjilerini�bo�altmaya,�görünme�ve

kendilerini�ifade�etmeye�ve�akranlar�yla�sosyalle�ebilmeye
ihtiyaç�duydu�unu�ifade�ettikten�sonra�okulun�neler�yapabi-
lece�i�ile�ilgili��u�dört�önerisiyle�konu�mas�n��noktalad�:
•�Bilgi�sevgisi�a��lama
•�Do�ru�bilgi�fark�ndal���
•�Faydal��bilgi�bilinci�sa�lama
•�Bilgi�ahlak��verme
Zirvenin�son�konu�mac�s��olan�Prof.�Dr.�Deniz�Ülke�ARI-

BO�AN�e�itimin�ö�renci,�ö�retmen�ve�devlet�için�her�zaman
farkl��anlamlara�geldi�ini�aç�klayarak�ba�lad����konu�mas�nda
e�itimin�dönemlere�göre�farkl���ekilde�ele�al�nmas�n�n�son�de-
rece�normal�oldu�unu;�tar�m�toplumu,�sanayi�toplumu,�sanayi
sonras��toplumda�ve�nihayet�endüstri�4.0�döneminde�farkl��pers-
pektiflerin�olu�mas�n�n�son�derece�normal�oldu�unu�bu�dö-
nemlerde�“su”�ya�bak����örneklendirerek�aç�klad�.
Günümüzde�en�önemli�sorunlardan�birinin�e�itimle�is-

tihdam�ba�lant�s�n�n�kurulmas��oldu�unu,�e�itimin�istihdamdan
ba��ms�z�dü�ünülmesi�gerekti�ini�söyleyen�Say�n�ARIBO-
�AN,�okullar�n�en�önemli� fonksiyonlar�ndan�birinin�sos-
yalle�me�oldu�unu,�sosyal�uyumun�mutlu�olman�n�en�önem-
li�unsurlar�ndan�birisi�oldu�unu�aç�klad�.�Ayr�ca�velilerin�ço-
cuklar�n��kendileriyle�k�yaslayarak�de�erlendirmek�yerine�ço-
cuklar�n�n�ku�aklar�n�n�genel�özellikleriyle�de�erlendirme-

leri�gerekti�ini�aç�klad�ktan�sonra�gelece�in�dünyas�n��iyi�tah-
lil�etmeden�gelece�in�e�itiminin�de�iyi�planlanamayaca��n�,
bu�ba�lamda�“Meksika�Duvar�”n�n�yeni�bir�dünyan�n�sem-
bolü�oldu�unu,�“Berlin�Duvar�”�y�k�l�rken�dünyada�12-13�ül-
kenin�s�n�rlar�nda�duvar�varken�yava��yava��devletlerin�s�-
n�rlar�n�n�duvarlarla�örülü�hale�geldi�i,�fa�izmin�gün�geçtikçe
daha�ön�plana�ç�kt����bir�dünyaya�do�ru�yol�ald���m�z��aç�k-
lad�.�Nazilerin�de�bir�e�itim�sistemi�oldu�u�gerçe�inden�ha-
reketle�e�itim�sistemlerinin�ideolojilerden�ba��ms�z�olmad���n�
ifade�ettikten�sonra�ülke�s�n�rlar�n�n�duvarlarla�örülü�oldu�u
bir�dünyan�n�e�itiminin�gelecekte�nas�l�bir�hal�alaca��n�n�çok
tart���l�r�oldu�u�cümleleriyle�konu�mas�n��tamamlad�.
Toplam�11�konu�man�n�yer�ald���,�son�dönemde�e�itim-

deki�ba�ar�lar��ile�sürekli�örnek�gösterilen�Finlandiya�e�itim
sisteminin�genel�hatlar�yla�incelendi�i,�e�itimin�gelece�i-�ge-
lece�in�e�itiminin�konu�edildi�i�zirvenin�son�oturumda�da-
hi�salonda�tek�bo��koltu�un�olmad���,�çok�sesli�bir�ortamda
ve�belki�de�en�önemlisi�gençlerin�organizasyonunda�hayata
geçirilen�bir�zirve�olmas��sebebiyle�takdire��ayan�oldu�u�ka-
naatindeyim.�
Zirvedeki�sunumlar�n�ortaya�ç�kard����en�önemli�husus-

lardan�birisi�günümüzde�her�alanda�ba��döndürücü�bir�h�z-
la�ya�anan�de�i�imin�e�itimi�ve�okullar��her�yönüyle�etkile-
meye�ba�lad���;�bu�duruma�ba�l��olarak�e�itim�ortam��ola-
rak�okullar,�e�itimin�anayasas��kabilindeki�müfredat,�e�iti-
min�günümüze�kadar�ana�aktörü�rolünde�olan�ö�retmen,�yük-
sekö�retimin�mekân��üniversitelerin�yar�n��dü�ünerek�yeni-
den�ele�al�nmas��ve�de�erlendirilmesi�gerekmektedir.�Bu�de-
�erlendirmelerin�yap�lmas��s�ras�nda�ekonominin,�siyasetin,
uluslararas��ili�kilerin,�teknolojinin�geli�imi�ba�ta�olmak�üze-
re�pek�çok�unsurun�göz�önünde�bulundurulmas��zorunludur.

Dr.�Ömer�Faruk�ARAZ

Haydarpa�a�Lisesi�Müdürü
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Neriman�TEM�Z’in�F�rças�ndan
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Kutadgu�Bilig:���lk�islâmî�eserimiz.�Tam�dokuz�yüz
y�ll�k�uzunca�geçmi�iyle,�21.�yy’da�yaz�lan��veya�ya-
z�lmaya�çal���lan�birçok�ki�isel�geli�im,�siyaset,�din
vb.�k�sacas��hayata�dair��eyleri�bar�nd�ran�kitaplar�n
atas��olan�eserin�çok�zengin�içeri�inin��büyük�k�sm�n�
“edep�–�üslûp”�meselesi�i�gâl�ediyor.�Her�okundu-
�unda�farkl��ça�r���mlar�uyand�rarak��etkileme�gü-
cünü�kaybetmeyen�muazzam�bir�eser.�Hâl�böyle�olun-
ca�ben�de�Kutadgu�Bilig’in�yazar��Yusuf�Has�Hacip’in
dedi�i�gibi���“Sözü�ak�lla�söyle,�bilgi�ile�süsle”��düs-
turu�üzerine�bir�sohbet�denemesi�kaleme�almak�ve�bu
vesîle�ile�özellikle�de�çok�sevgili�ö�rencilerime�bir-
kaç���“hayâtî�hayat�dersi”�vermek�istedim.�
Ba�ar�l��olman�n,�sevilmenin,�aranan,��îtibar��edi-

len�insan�olman�n�belki�de�en�önemli��art��“güzelce”
söylemek.�Bu�anlamda�ne�söylendi�inden�çok�nas�l
söylendi�i�önem�kazan�yor.�Bir�tutam�da�iyi�niyet�ser-
pi�tirilen�güzel�sözün�açamayaca���kap��yok-
ken�zor�olan��yapmak�biz� insano�luna
mahsus�bir�anlams�zl�k�herhalde!�
Güzel� söylemenin� de� çok� öte-

sinde�güzel�dü�ünen�iki�güzel�in-
san�n�hikâyesini�bilirsiniz:
Kötü�yollardan�para�kazanan

ve�kazand����parayla�bir�inek
alan� ancak� sonras�nda� yap-
t�klar�ndan�pi�man�olan�ada-
m�n,�ine�ini�Hac��Bekta��-��
Velî’nin� dergâh�na� kurban
olarak� ba���lamak� isteme-
siyle�ba�layan�hikâye.
Hac��Bekta�,�helâl�olma-

d���� için� kurban�� geri� çevi-
rince�adam,�Mevlevî�Dergâ-
h�na�gider�ve�durumu�Mevlâ-
nâ’ya� anlat�r.� Mevlâna� hedi-
yeyi� kabul� eder.� Adam,� Hac�
Bekta�’�n�kabul�etmedi�i�hediye-
yi�neden�kendisinin�kabul�etti�ini�so-
rar�Mevlânâ’ya.�Mevlânâ��öyle�der:
-Biz�karga�isek�Hac��Bekta��bir��ahin-

dir,�öyle�bizim�gibi�her�le�e�konmaz.
Cevaptan�çok�etkilenen�adam��ü�enmez,�kalkar,

Bektâ�i�Dergâh�na�gider�ve�Mevlânâ’n�n�hediyeyi�ka-
bul� etti�ini� söyleyip� bunun� sebebini� sorar� Hac�

Bekta�’a.�Hac��Bekta�’�n�cevab��çok�etkileyicidir:
-Bizim�gönlümüz�su�birikintisi�ise,�Mevlânâ’n�n

gönlü�okyanustur.�Bizim�gönlümüz�kirli�tek�bir�dam-
layla�kirlense�de�onun�engin�gönlü�kirlenmez.

Bu�sebeple�Mevlânâ�senin�hediyeni�kabul
etmi�tir.�

�nsanlar� aras�ndaki� anla�mazl�k-
lar�n� sebebi�de�bu�olsa�gerek,�ya
söylemek� istedi�ini� net� �ekilde
söyleyememek,�yanl����anla��l-
mak��ya�da��tüm�aç�kl���yla�–
çirkinli�iyle,� � kar��s�ndakini
k�raca��n��dü�ünmeden�söyle-
yivermek.�Aradaki�mesafele-
re�ra�men�o�gönülden�gönüle
giden�görünmez�yolda�birle-
�en,�gönülleri�bir,�engin�gö-
nüllü�kullar�n�torunlar��de�il
miyiz�ki�b�rak�n�mesafelerin�ar-
d�na� gizlenmeyi;� muhatab�n
gözünün�tam�da�içine�baka�ba-
ka,�s�k�lmadan�utanmadan�üste-
lik� büyüklenerek� tüm� k�r�c�l���,
a�a��lay�c�l����ve�alayc�l���yla�söz

söylemekte� hiçbir� sak�nca� görmü-
yor;�üstelik�bunu�“�hak�etti,�dersini�ver-

dim!”�diyerek�savunuyoruz?��nsanl���m�z-
da�var�olan�bu�güzellikleri�ne�oluyor�da�kaybe-

diyoruz?
Muhakkak�ki�ölümlü�insano�lunu�ölümsüz�k�lan;

gönlü�engin�bir�okyanusa�çevirebilmek.�Hiç�de�il-

ÜSLUP ÜZERİNEÜSLUP ÜZERİNE
Söz�sayesinde�kara�yerdeki�mavi�gö�e�yükselir�ve�ba��kö�eye�geçenlerden�olur.

E�er��dil�söz�söylemesini�bilmezse�mavi�gökte�olan��yere�indirir.
(�Kutadgu�Bilig’den�)
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se�bu�hâlin,��Allah’�n�özel�kullar�na�bah�etti�i�bir�üs-
tünlük�oldu�unu�dü�ünürsek,�biz�s�radan�kullar�n�ya-
pabilece�i��ey,�sözümüzü�ölçüp�biçerek,�iyi�niyet�ve
Allah’�n�sadaka�olarak�nitelendirdi�i�tebessüm�ile�süs-
leyip�söylemek.�
Sa�l�kl��insânî�ili�kiler�için�bu�kadarc�k�dikkat�ve

feraset�yeterli�tabii.�E�ama�bir�de�edebî�üsluptan�bah-
setmek��lâz�m�ki�yukar�da�bahsetti�imiz�güzellikle-
re�nak���nak���inceliklerin,�hayallerin,�ça�r���m�ve�söz
oyunlar�n�n,�mecazlar�n��da��eklenmesi�icap�eder.�Ha-
yalsiz�söz,��ne�kadar�do�ru�olsa,�bir�edebî�söz,�bir��i-
ir�de�ildir�çünkü.
Sözün�buras�nda�bundan�tam�yirmi�sene�öncesine,

Ankara�Üniversitesi�Dil�ve�Tarih-Co�rafya�Fakülte-
si�Eski�Türk�Edebiyat��derslerine�,�ö�rencilik�y�llar�-
ma�gidiyorum.�Çok�sevdi�im��-�Allah�uzun�ömürler
versin�–�hocam�Ramazan�Kaplan’�n�dersindeyiz:�Es-
ki�Türk�Edebiyat���iir�örnekleri,��iirlerdeki�zarâfet,��ho-
cam�z�olmu��mest,�biz�hoppa�gençlik�pelt!�Tam�o�s�-
rada�d��ar�dan�müzik�sesi�geliyor,�Tarkan’�n�yeni�ye-
ni�me�hur�oldu�u�y�llar:

“Kendine�gel�kendine,�dön�de�bir�bak�hâline,
Aynalara�küsmü�sün,�k�l�oldum�abi
Üstelik�çorab��da�kaçm���k�l�oldum�abii”

Ramazan�Hoca�tabii�a�las�n�m��gülsün�mü�ne�ya-
paca��n��bilmez�bir�ifadeyle�yeni�neslin�müzikten�de
güfteden(��ark��sözü�)�de�anlam�yor�oldu�u�dü�ün-
cesiyle�üzgün,�k�rg�n�ve�hatta�k�zg�n,��bizlere�veryans�n
ediyor.�Gözleri�ise,�f�rlama�gençlik�olarak�gördü�ü�ö�-
rencilerinden�ufac�k�da�olsa�bir�destek�bulabilme�umu-
duyla�s�n�fta�geziyor�da�geziyor.�Destek�arayan��ça-
resiz�gözler,�tam�da�o�s�ra�benim�gözlerime�sabitle-
niyor.��Sevgili�hocam,�genelde�“pop”�dinleyen�arka-

da�lar�m�n� içinde
benim�Klasik�Türk
Müzi�i��ile�ilgilen-
di�imi�ve�gitar�ye-
rine� ud� çald���m�
bildi�i� için� (� e,
ay�pt�r� söylemesi
biraz�da�bu�sebep-
lerle�beni��sevdi�i-
ni�bilir�ve�bu�imti-
yaz�n�getirdi�i�tüm
f�rsatlar�� kullan-
makta�tereddüt�et-
mezdim!)�bana�so-
ruyor:
•� Eh,� söyle� ba-

kal�m�Nesime!�(ho-

cam� bana� ilk� is-
mimle�hitap�eder-
di)� Haks�z� m�-
y�m?� Eski� mûsi-
kîmizi�süsleyen��o
edepli,� a��rba�l�
�iirler,�hangi�edep
d���,�hafif,��iir�de-
dikleri� o� saçma-
l�klara� b�rakacak
bakal�m!
Sorunun�ard�n-

dan�da�en�son�ö�-
rendi�imiz��ark�-
n�n� güftesini� ar-
kada�lar�ma�oku-
mam��rica�ediyor.
Ben�de�hâliyle�ho-
cam�n� dedi�ini
yap�yor�ve��iiri�okumaya�ba�l�yorum.�Ancak��ark�ya
ait�güftenin�birazc�k�müstehcenli�e�-�veya�munzurlu�a
diyelim�–�kay�veren��içeri�ini�dü�ünmedi�im�için�ho-
cam�beni�gülerek�durdurmak�zorunda�kal�yor��ama�sö-
zünden�de�dönemedi�i�için��öyle�diyor:
-Olsun,�eski��iirlerdeki�edepsizli�in�içinde�bile�bir

edep� var.� Önemli� olan,� edepsizli�i� bile� edebiyle
yapmak.
Tüm�s�n�f��kahkaha�sesleri�doldururken�ö�rencile-

rin�en�çok�sevdi�i�do�al�sonuç�ya�an�yor�ve�ders�kay-
n�yor.�
O�gün�derste�okudu�um�ve�sizin�de�merak�etti�i-

nizi�dü�ündü�üm��iir��öyleydi:

Hâb-��gâh-��yâre�girdim�arz�için�ahvâlimi�
Bir�peri�an�hâlini�gördüm�unuttum�hâlimi
Sâkiten�icra�ederken�dîde�e�k-i�âlimi
Leblerinde,�sinesinde�gizlenen�âmâlimi
Leblerimle�toplad�m�tebrik�edin�ikbâlimi

Güftenin�günümüz�Türkçesine�çevirisi�ise�k�saca�ve
en�mâsum��ekliyle��öyle:
Karma�kar���k�hallerimi�anlatabilmek�için�yârimin

yatak�odas�na�girdi�imde�sevgilinin�öyle�peri�an�bir
hâlini�gördüm�ki�kendi�hâlimi�unutuverdim.�Beni�teb-
rik� edin,� zirâ� ben� sevgilimin� sinesinde� gizlenen
emellerimi�dudaklar�mla�toplad�m.
Bu�vesîle�ile�hocam��da�sayg�yla�an�yor,�herkese

“edep”�li���ve�“edebiyatl�”��günler�diliyorum.

Nesîme�Seyhan�SARIO�LU

Türk�Dili�ve�Edebiyat���Ö�retmeni
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LEZZET SIRRILEZZET SIRRI
D��ar�da�yedi�imiz�veya�paketli�olarak�ald���m�z�yi-

yecekler�bize�daha�lezzetli�gelir.�Peki�bunun�nedeni-
ni�hiç�dü�ündünüz�mü?�
As�l�ad��MSG�yani�monosodyum�glutamat�olan�ve

halk�aras�nda�daha�masum�bir�ifade�tarz��olsun�diye
“Çin�Tuzu”�olarak�kulland���m�z�maddedir.�Bu�mad-
de�beyinde�güzel�tat�almay��art�r�yor.�Yedi�imiz�kö-
tü�bir��ey�bile�olsa�beyin�bu�madde�sayesinde�o�tad�
güzel�olarak�alg�l�yor.���te�bu�yüzden�bir�bisküvi�ve-
ya�krakerde�kötü�bir�ya��ve�adi�bir�malzeme�kullan�lsa
bile�çin�tuzu�sayesinde�kötü�tat�yerine�ho�umuza�gi-
den�bir�tat�al�r�z.���
�thal�olarak��gelen�g�da�maddelerinin��neredeyse�tü-

münde�bu�madde�var.�Haz�r�köfte�harçlar��,�et�suyu�tab-

letleri�,�haz�r�çorbalar�,�dondurmalar�,�renkli�yo�urt-
lar……�
Peki�bu�madde�masum�olabilir�mi?�Merkezi�sinir

sistemi� tahribat�� nedeniyle� Alzheimer,� perkinson,
epilepsi,�retinal�dejenerasyon�(göz�retina�tabakas��has-
tal�klar�)�erken�ergenlik,�ya��birikimi,�doyma�meka-
nizmas�nda�bozukluk,�obezite,�karaci�erde�ciddi�ha-
sarlar�.�Özellikle�anne�karn�ndaki�bebe�in�ayn��tahri-
batlara�maruz�kalmas��.�
Bunlar�� ö�rendikten� sonra� annelerimizin� s�cak

çorbalar��yerine�,�fast�food�tercih�etmemiz�sizce�ne��ka-
dar�do�ru?

Elife�ULUDEVEC�

Kimya�Ö�retmeni



Y�llar�ne�çabuk�geçiyor.�Yine�bir�dönemi�kapatt�k,�ya-
r�y�l�tatilindeyiz.�Yo�un�çal��malarla�geçen�günlerin�ar-
d�ndan�biraz�dinlenmeyi�hak�ettik�galiba.
�imdi�çal��malar�genellikle�elektronik�ortamlarda�ger-

çekle�iyor�ya�on�be�,�yirmi�y�l�öncesi…�Elle�yaz�lan�s�-
nav�sorular�,�not�fi�leri,�karneler�vs.�Hata�yapmaktan�kor-
karak�çal��t���m�z,�yanl���yapt���m�z�takdirde�i�lemleri�sil
ba�tan�tekrarlad���m�z�günler…
Geçen�zamanla�birlikte�teknolo-
ji�ya�am�n�her�alan�nda�kendini
gösteriyor,� ba�� döndürücü� bir
h�zla�geli�iyor.�
Türk�halk�,�özellikle�gençler,�bu

geli�ime�ayak�uydurmakta�güçlük
çekmiyor.� Ak�ll�� f�r�nlara,� cep
telefonlar�na,�tahtalara�ne�çabuk
al��t�k.��imdi�onlar�olmadan�ken-
dimizi�biraz�eksik�hissediyoruz.
Her��eyimiz�ak�ll��da�biz�kendi�ak-
l�m�z��her�alanda�yeterince�kul-
lan�yor�muyuz?
Evet,�Türkiye�özellikle�son�on

be�,�yirmi�y�lda�hemen�her�alan-
da�at�l�m�yapt�.�Yeni�yap�lan�yol-
lar� köprüler,� metrolar� ;� sa�l�k
alan�ndaki�geli�meler�ve�sa�lanan
kolayl�klar� hepimizi� sevindiri-
yor.�Yurtd����gezilerimizde�sahip
oldu�umuz� do�al� güzelliklerin
yan��s�ra�pek�çok�yönden�Avrupa’n�n�di�er�ülkeleri�ile�boy
ölçü�ebilecek�durumda�oldu�umuzu�görmek�gö�sümüzü
kabart�yor,�ancak�ne�yaz�k�ki�Türkiye’de�her��ey�tozpembe
görünmüyor.
Ka��k�dü�man�,�eksik�etek�gibi�tabirlerle�küçük�dü�ü-

rülen,�ikinci�s�n�f�vatanda��muamelesi�gören�Türk�kad�-
n�� bugün� de� eziliyor,� �iddet� görüyor,� C.� �ahabettin
“Köhne�fikirler�paslanm���çivilere�benzer,�söküp�atmak
çok�güçtür.”�derken�ne�kadar�hakl�ym��.�Ke�ke�haks�z�ç�k-
sayd�.�Kurtulu��Sava��’ndaki�fedakârl�klar�n��saya�saya�bi-
tiremedi�imiz,�ad�na��iirler�düzdü�ümüz�Türk�kad�n��maa-
lesef�günlük�ya�amda�ayn��sayg�nl��a�sahip�de�il.
Gün�geçmiyor�ki�dövülen,�yaralanan,�katledilen�ka-

d�nlara�yönelik�haberlerle�kar��la�mayal�m.�Türk�kad�n�
doktor,�mühendis,�avukat�vs.�olabiliyor�ancak�bu�durum

hem�çok�küçük�bir�kesimi�kaps�yor�hem�de�aile�ortam�nda
kad�n,�yine�erkeklerden�sonra�geliyor
Peki,� insanlarla� di�er� ili�kilerimizde� durum� nas�l?

Hepimiz�biliyoruz�ki�kom�ular�m�zla�b�rak�n�görü�meyi,
apartman�m�zda�oturan�ki�ileri�tan�m�yoruz�bile.�Oysaki
kom�uluk�ili�kileriyle�ilgili�ne�güzel�atasözlerimiz�vard�,
de�il�mi?�B�rak�n�kom�ular�m�z��yak�n�akrabalar�m�zla�bi-

le�görü�emez�olduk.��leti�imin
bu� kadar� kolayla�t���� bir� za-
manda�giderek�yaln�zla��yoruz.�
Sorunlar�yaln�zca�bunlar�m�?

Yolda�giderken�elindeki�kâ��d�
yere�atan���k�bayan,�size�çarpa-
rak� ilerleyen� üniversiteli� deli-
kanl�,�sa�a�sola�neredeyse�do-
kunulmadan�at�lm���somun�so-
mun�ekmekler,�çöp�y���nlar�…
Basit� bir� nedenle� tartaklanan
doktorlar,�ö�retmenler…
Okul� ba�ar�lar�n�n� YGS� ve

LYS�s�ralamalar�ndaki�konum-
lar�yla� ölçüldü�ü� günümüzde
ö�retim� öne� ç�kar�ld�,� e�itim
toplumun� gözünde� ö�retimin
biraz�gölgesinde�kald�.
Bilgiye�kolayca�ula�abildi�i-

miz� bir� dönemde� bile� biz� ö�-
retmenler�olarak�ö�rencilerimi-
ze�bilgi�yüklemeyi�amaç�edin-

dik.�Bilgi�vermek�yerine�ara�t�rma�yapma�al��kanl����ka-
zand�rabilseydik…�Denemedik�mi?�Denedik,�fakat�kolay
de�ildi�yerle�ik�anlay����de�i�tirebilmek.�Oysa�ara�t�ra-
rak�ö�renmek�ve�yarat�c�l�k�ruhunu,�h�zl��tüketim�yerine
tasarruf�etme�bilincini,�üretmenin�zevkini�a��layabilme-
liydik.
Yine�de�Haydarpa�a�Lisesi�ö�retmenleri�olarak�proje

okulu�olma�ba�ar�s�yla�birlikte,�farkl��bir�anlay��la�ve�he-
yecanla�çal��malar�n�sürdürüldü�ünü�görmek�gelece�e�da-
ir�umutlar�m�z��canland�r�yor.�Özellikle�genç,�dinamik�ö�-
retmenlerin�gözünde�o�������görüyorum.�Bizim�eksikle-
rimizi�onlar�tamamlayacaklar,�buna�inan�yorum…

Süreyya�GÜZELO�LU

Türk�Dili�ve�Edebiyat���Ö�retmeni
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Psikoloji�bilimi�ile�hayat�m�za�giren�birçok�durumun�sa-
dece�varl���n��yeterli�bulup�sorunmu��gibi�tav�r�almaktay�z.
Hala�her�ko�an�çocu�a�hiperaktif�diyoruz.�Temizlik�konu-
sunda�biraz�titiz�insanlar�görsek�onlara�obsesyonlar�n�m��var
diye�soruyoruz.�Bir�amaç�ya�da�hayat�tela���olanlara�da�ça-
bucak�kayg��bozuklu�u�etiketini�yap��t�r�veriyoruz.�Bu�du-
rumlardan�kayg�ya�biraz�daha�detayl�ca�bakacak�olursak;
Varolu�çu�yakla��ma�göre�kayg�,�bir�durum�kar��s�nda�or-

taya�ç�km���bir�sorun�de�il�ya�am�n�içinde�ya�ama�ait�bir�par-
çad�r.�

Mekanik�bir�hata�olmaktan�çok�öte…�kayg��deneyimi,
dünya�ile�öznel�temas�m�z�n�gerçek�do�as�n�n�çok�önemli�bir
parças�d�r.�Kayg�ya�kap�lmak,�en�az�ndan�bir�par-
ça�da�olsa�kendimizi�kand�rmaktan�uzak-
la�makt�r�(Smail,1984:82).

Varolu�çu�yakla��m�1/3’lük�bir
kayg�n�n�asla�hayat�m�zdan�ç�k-
mayaca��n�� çünkü�onun�ölüm
kayg�s�na�ba�l��oldu�unu�söy-
ler.�
Cohn�kaç�n�lmaz�kayg�n�n

zeminini�üç�boyutta�tan�mlar.
Kayg��kökünü;
1.�Seçemedi�imiz�bir�dün-

yaya�f�rlat�lm��l���m�z,
2.�Sonuçlar��hiçbir�zaman�ke-

sin�olmayan�ve�her� zaman�al-
ternatiflerin�reddi�anlam�na�gele-
cek�seçimler�yapma�mecburiyetinden;
ve
3.�Hayat�n�kaç�n�lmaz�bir� �ekilde�ölüme

do�ru�ilerleyi�ini�fark�etmemizden�al�r.
Bizim�asl�nda�devaml��olarak�radyo�frekans��gibi�hisset-

ti�imiz�genel�kayg��hali�hayat��arama�halidir.�Anlar�m�z��ya-
�am�n�kendisi�ile�doldurmak�için�devaml��aray��ta�ve�ya�a-
y���halinde�olmam�z��sa�lamaya�çal��an�bir�uyar�c�d�r.�Kay-
g��asl�nda�bizi�harekete�geçiren�bir�enerjidir.�Sadece�fazla-
s��zarard�r.�Ölümcül�bir�hastal��a�tutulmu��insanlarla�yap�-
lan�ara�t�rmalarda�ya�anmam���hayatlara�sahip�insanlar�n��z-
d�rap�ya�ad����ve�ölümü�kabullenmekte�zorland�klar��orta-
ya�ç�km��t�r.�Kayg�,�bize�ölüm�kar��s�na�ya�anm���hayatlarla
ve�ke�kelerimizi�azaltarak�ç�karsak�rahat�olabilece�imizi�an-
latmaya�çal��maktad�r.�Kayg��her�saniyemizin�her�dakikam�z�n
de�erli�oldu�unu�hat�rlatmak�için�kurulmu��bir�çalar�saattir.�
Kayg��ço�u�durumda�ola�an��üpheli�gibi�hemen�odak�nok-

tas��olur�ç�kar;�asl�nda,�gerçek�durumlar��kaç�rmam�za�ne-
den�olabilir.�
S�nav�kayg�s��diye�tan�mlad���m�z�genel�durum�üzerinden

detayland�racak�olursak,�ablas��ya�da�a�abeyi�yüksek�ba�a-
r��s�ras��elde�etmi�,�seçkin�bir�üniversiteye�yerle�mi��bir�genç-
ten�de�ayn�s�n�n�beklenmesi�gencin�kendisini�yetersiz�his-

setmesine�neden�olabilir.��Durmadan�kendini�deneme�s�na-
v��sonuçlar�na�göre�de�erlendiren�genç�kendini�de�ersiz,�ye-
terince�çal��amad����için�pi�man�ya�da�istedi�i�mesle�e�sa-
hip�olamayaca��n��dü�ünüp�ümitsiz�hissediyor�olabilir.�Bu
durumlara�kayg��diyerek�ki�inin�ya�ad����kendi�dünyas�na
has�durumu�genelleyip�asl�nda�hayat�m�zda�belirli�bir�mik-
tarda�olmas��gereken�bir�ola�anl����sorun�gibi�alg�lamaya�ba�-
l�yoruz.�

Özellikle�anne�babalar�çocuklar�n�n�var�olan�rutinin�d�-
��na�ç�kmas�na�tahammül�edemedikleri�için,�çok�h�zl�ca�ta-
n��te�hisi�kendileri�yap��t�r�p�tedavi�aramaya�ba�l�yorlar.�Yu-
kar�da�ki�örneklemelerden�konu�acak�olursak,�as�l�tedavi�a�a-

beyinin�ablas�n�n�ba�ar�s��ile�kar��la�t�rmamak,�ço-
cu�umuz�neden�sadece�deneme�ve�s�nav�so-

nuçlar�na�göre�kendini�de�erli�de�ersiz�al-
g�l�yor�diye�bakmak,�gelece�i�konu-
sunda�3-5�meslek�ve�üniversite�d�-
��nda�bir�farkl��gelece�i�olamaz�m�
diye�sormak�as�l�iyile�tirici�du-
rum�olabilir.

Türkiye�Psikiyatri�Derne-
�i’nin�web�sayfas�nda,�‘Yayg�n
Anksiyete� Bozuklu�u’� tan�s�
için�sürenin�en�az�6�ay�olmas�
gerekti�i�kriterler�aras�nda�gös-
terilmi�tir.�Kayg�,�ya�am�alanla-
r�m�zdaki�(aile,�i�,�sosyal�çevre�vs)
ak��a,�uykumuza�beslenmemize�an-

laml��bir�süre�zarar�verecek�boyutta�de-
�ilse,�gündelik�hayat�n�bir�parças�d�r.�Bir

hedef,�amaç�için�yola�ç�km���birilerine�hayat�n
ola�an�ak����içindeki�olmas��gereken�bir�duruma�sorun

gözüyle�bakmak,�sorun�olmayan�duruma�çözüm�aramak,�dert-
siz�ba�a�dert�açmaktan�ba�ka�bir��ey�de�ildir.�Hele�onu�yok
etmeye�çal��mak�bamba�ka�sorunlara�neden�olur.
Kayg�n�n,��kar��s�ndaki�duygu�grafi�inin�sonu�umutsuz-

luktur.�E�er�ki�i�kayg�s�n��yitirmi�se�ciddi�sorun�var�demektir.
Kayg�n�z��sevin�ona�sahip�ç�k�n.�Ölümün�kar��s�na�ç�kana�ka-
dar�dolu�dolu�bir�hayat�ya�amak�için�tad�nda�kayg�lar�edi-
nin.�

Kaynakça:
Emmy�Van�Deurzen�&�Clarie�Arnold-Baker,��nsan�Me-

selelerine�Varolu�çu�Bak��lar,�Alethia�Kitap,��stanbul,�2017
�.�YALOM,�Varolu�çu�Psikoterapi,�Kabalc��Kitabevi,2003
http://www.psikiyatri.org.tr/halka-yonelik/25/yaygin-

anksiyete-bozuklugu

Zeynel�ÜNVER�

Rehber�Ö�retmen�-�Psikolojik�Dan��man

Kaygınızı Sevin Kaygınızı Sevin 
Ona Sahip ÇıkınOna Sahip Çıkın
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I
Üç�mevsim�Akdeniz’le�beslendim.
Akbabayd�m�ben,
Poseidon�çok�k�zd�
En�güzel�denizini�yedim�diye,
Kanatlar�m��çat�s�na�gizleyip
Beni�Hipokrat’�n�kara���ras�yla�y�kad�.

II
Kalbin�h�rs�z,
Ondan�içine�sakland�.
Poseidon’dan�bir�deniz�de�o�çalm���sanki,
Akdeniz�kokars�n,
Bütün�filikalar�gö�sünün�alt�nda�sakl�.

Sen�hiç�görmedin�
Oysa�kaç�gündür�pe�indeyim!
Senden�bencilli�im,�
Kelebek�ömrü�çald�klar�n,�

Sen�asla�de�il.

III
Akdeniz�s�zar�gö�sünden,
Kaçars�n!
Ad�mlar�n�yanl��l�kla�ula��m�olur�bazen,
Gözlerinin�duva��ndan�korkar�m.
Her�gün�önünden�dünyay��süpüren�kirpiklerin
Beni�de�süpürürler.
Gece�ise�gözlerine�parmakl�k�olurlar.
Bilmezsin

Sabaha�kadar�diyetini�ben�öderim…

Zeynel�ÜNVER�

Rehber�Ö�retmen�-�Psikolojik�Dan��man

Demre/2007

DİYETDİYET
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Ahmet� Niyazi� Ç�tako�lu� 1324
(1908)�y�l�nda�Mardin’de�do�du.
1928-1929�ders�y�l�nda�Edirne�Er-
kek�Lisesi’ni�tamamlad�.�Alman-
ya’da� Naumburg� Lisesi’nden� 1
Mart�1931�y�l�nda�diploma�ald�.�Vi-
yana�Üniversitesi�Felsefe�Fakülte-
sine�devam�etti�i�dönemde�“Kon-
ya-Bey�ehir�Aras�ndaki�Arazinin

Co�rafyas�”�adl��Almanca�eserini�Viyana�Üniversite-
sine�kabul�ettirip�gereken�s�navlar��vererek�felsefe�dok-
toru�unvan�n��kazand��ve�yurda�döndü.�1936’da�Ankara
Üniversitesi�Dil�Tarih�ve�Co�-
rafya� Fakültesine� tayin� edildi.
1937�y�l�nda�ayn��fakültede�co�-
rafya�doçenti�oldu.�Dokuz�y�l�do-
çentlik�vazifesini�ifa�etti.�Bu�do-
kuz�y�l�zarf�nda�ek�ödevler�ola-
rak�Ankara�Atatürk�Lisesi’nde,
Gazi�Lisesi’nde,�Gazi�Terbiye
Enstitüsü’nde,�Ankara�K�z�Li-
sesi’nde,�Hasano�lan�Köy�Ens-
titüsü’nde� ve�Polis�Koleji’nde
çe�itli�tarihlerde�bulundu.�
1933�Üniversite�Reformu�son-

ras�nda�ça�da��e�itime�ba�layan
Dil�ve�Tarih-Co�rafya�Fakülte-
si� bünyesinde,� 1935� y�l�nda
Co�rafya�Bölümü�kurulmu�tur.

Türkiye’de�bilimsel�co�rafya�alan�nda�ara�t�rma�ve�ya-
y�nlarla�büyük�hizmetler�veren�bu�bölümün�kurulu��kad-

rosunda�Almanya’dan�davet
edilen�Herbert� �Louis� (Mü-
dür),���stanbul�Co�rafya�Bö-
lümü’nden�Cemal�Arif�Ala-
göz,�Danyal�Bediz,� �Ahmet
Niyazi� Ç�tako�lu� ve� daha
sonra�Re�at��zb�rak�ö�retim
üyesi�olarak�görev�alm��lar-
d�r.� Bu� hocalar� sayesinde,
bölüm,�Türk�bilim�hayat��ve
e�itim-ö�retim�camias�na�çok
faydal�� olacak� hizmetlerine
ba�lam��t�r.�
Türkiye’de�co�rafyan�n�ör-

gütlenme� giri�imleri� 1941
y�l�nda�toplanan�I.�Co�rafya
Kongresi� ile� gerçekle�mi�-

tir.�Bu�kongre,�ülkemizde�co�rafya�e�itim�ve�ö�retimine,

Ahmet Niyazi ÇITAKOĞLUAhmet Niyazi ÇITAKOĞLU
(1908-1953)(1908-1953)
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özellikle�orta�ö�retim�okullar�m�zdaki�gereksinimlere
yön�vermek�amac�yla�dönemin�Milli�E�itim�bakan��Ha-
san�Ali�Yücel’in�himayesinde,�6-21�Haziran�1941�ta-
rihinde�Dil�ve�Tarih-Co�rafya�Fakültesi’nde�toplanm��t�r.
Ahmet�Niyazi�ÇITAKO�LU�bu�kongreye�kat�lan�co�-
rafyac�lar�aras�nda�yer�alm��t�r.
Ahmet�Niyazi�ÇITAKO�LU�21�Temmuz�1946�gü-

nü� yap�lan� seçimde� DP� listesinden� Çanakkale’den
milletvekili�seçildi.��12�A�ustos�1946�tarihinde�TBMM
Bütçe�Komisyonu�üyeli�ine�seçildi.�11�Kas�m�1946�ta-
rihinde�ise��çi�leri�Komisyonu�üyeli�ine�seçildi.�1947,
1948�ve�1949�y�llar�nda�ayn��üyeli�e�tekrar�seçildi.�1.
toplant��y�l�nda�DP’den�istifa�ederek�ba��ms�z�kald�.�2.
Toplant��y�l�nda�CHP’ye�geçti.�1946-1950�y�llar��ara-

s�nda�TBMM-VIII.�Dönem�Milletvekilli�i�görevini�sür-
dürdü.�
1950�seçimlerinden�sonra�1��ubat�1951�tarihinde�Hay-

darpa�a�Lisesinde�co�rafya�ö�retmenli�ine�ba�lad�.�
Haydarpa�a�Lisesinde�görev�yapt����k�sa�zaman�dili-

minde�Haydarpa�a�Lisesi�ile�özde�le�en�ve�okulun�ru-
hunu�yans�tan�“Haydarpa�a�Lisesi�Mar��”�n�n�sözleri-
ni�yazd��ve�besteledi.������������
Ahmet�Niyazi�ÇITAKO�LU�Haydarpa�a�Lisesi’nde

görevine�devam�ederken�1953�y�l�nda�vefat�etti.

Eserleri:�
•�Basit�Ekincilik�Yapan�Tabiat��nsanlar��ve�Sapan�Kül-

türünün�Do�u�u,�Ankara:�Cumhuriyet�Halk�Partisi,�1938
(konferans�metni)�
•��Ernst�Reuter,�Komün�Bilgisi:��e-

hircili�e�Giri��(�çev.�Niyazi�Çitako�lu,
Bekir�S�tk��Baysal),�Ankara:�Siyasal
Bilgiler�Okulu,�1940�
•� Co�rafyan�n� Bugünkü� Anlam�,

Ankara� Üniversitesi� Dil� ve� Tarih-
Co�rafya� Fakültesi� Dergisi,� Sa-
y�:�4�Cilt:�1,�Ankara,�1943
•��Jeomorfolojinin�Temel�Bilgileri

ve�Akarsular,�1945

Rahmi�ÇAKIR

Co�rafya�Ö�retmeni
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Sistemin�d���nda�kald���n��sanmak�ve�bunun�arka-
s�na� saklanmak…� Sistemin� bir� parças�yken� sanki
parças��de�ilmi��gibi�olmak…�Kimli�ini�bulamamak,
belirli� kimliklere� dahil� olmak� ve� varolamamak…
�çerisinde�bulundu�umuz�evrensel�kümede,�anne�kar-
n�na�dü�tü�ümüz�andan�itibaren�sisteme�dahil�oluruz,
sistemin�bizi�belirlemesi�ve�içine�çek-
mesi�ise�kaç�n�lmazd�r.�Baz��ki�iler�sis-
teme�adapte�olurken,�görünürde�bir�psi-
kolojik�iyi�olu�la�ilerler,�baz�lar��ise�bu
kadar��ansl��de�ildir�“gibi�görünme”�ye-
rine�bu�anlams�z�–�anlaml��içeri�çeki-
li�te� kendini,� psikolojik� sa�l���n�� yi-
tirdi�ine� dair� birçok� eksenin� içinde
belirlenmi�� bulurlar.� � 1990'larda� ve
2000'lerde�yeni� �ngiliz�oyun�yazarl�-
��n�n�merkezinde�olan�Mark�Raven-
hill’in�“Kesim�(The�Cut)”�adl��oyunu
herbirimizin�içinden�ya�da�d���ndan�de-
rinden�hissetti�i�arada�yüzümüze�çar-
pa�çarpa�esen�sert�bir�rüzgar�gibi�tüm
bedenimizi�saran�bir�konuyu,�içinde�bu-
lundu�umuz�sistemi�ve�bu�sistem�içe-
risinde�belirlenmelerle�nas�l�s�k���p�kald���m�z�,�birçok
toplumsal,�politik,�evrimsel�de�i�imler�olsa�da�siste-
min�varoldu�undan�farkl��paternlerle�nas�l�de�i�me-
di�ini�gözler�önüne�seriyor.��çinde�bulundu�umuz�il-
lüzyonla�bizi�yüzle�tirerek�fark�ndal���m�z��artt�r�yor.
Avusturyal�� biyolog� Ludwig� von� Bertalanffy’nin

1920’lerde�ortaya�koydu�u�“Genel�Sistem�Kuram�”�psi-
koterapi�sürecine�yön�veren�bir�yöntem,�bir�bak���aç�-
s�� olarak� psikoloji� alan�nda� yayg�n� olarak� kullan�l-
maktad�r,�oyunda�bu�kuram�n�yans�mas�nda;�ki�ilerin
mezo,�makro�ve�mikro�sistemler�aras�nda�kar��l�kl��ola-
rak�nas�l�belirlendi�ini,�aile�alt�sisteminin�ki�ileri,��po-
litik�üst�sistemin�de�alt�sistemi�belirleyerek�ili�kilere
nas�l��ekil�verdi�ini,�kad�n�–�erkek,�baba�–�o�ul�ili�-
kisini�nas�l�yap�land�rd���n��somut�bir�o�kadar�da�so-
yut�bir��ekilde�görebiliyoruz.
�lk�perde�de�John’un�sistemin�ona�dayatt�klar�yla;�öz-

gürlü�ünün�nas�l�elinden�al�nd���n�,�varolu�una�nas�l

müdahale�edildi�ini�ve�sistemin�onu�nas�l�hizalama-
ya�çal��t���n�n�fark�ndal���yla,�sistemin�d���nda�kalman�n
yollar�n��ararken�buluyoruz.�John’un�sistemin�görünürde
temsilcisi�ama�bir�o�kadar�da�ma�duru�olan�Paul’ün�far-
k�ndal���n��artt�r�c��manipülasyonlar�yla�bir�an�ümit-
leniyor,�ama�sistemin�kendini�ayn��döngüsellikte�sür-

dürdü�ünü�gördü�ümüzde�ise�umut-
lar�m�z�y�k�l�yor�düzendeki�gerçekli-
�imize�geri�dönüyoruz.
Oyunun�karakterlerinden�Paul’ün

“otoriteyim,�iktidar�m,�gücüm,�baba-
y�m”�sözleriyle,�erkeklerin�mikro�sis-
temde�baba,�makro�sistemde�otorite-
iktidar,��mezo�sistemde�güç�olarak�kav-
ramsalla�t���n��ve�nas�l�bir�üst�pozis-
yona�yerle�ti�ini�net�bir��ekilde�gö-
rebiliyoruz.�Sistemin�içerisindeki�ka-
d�n�n,�bu�dayatmalarda�ve�s�k��t�r�l-
m��l�kta�depresif�belirtilere�sürükle-
ni�ini�izliyor,�cinsiyetin�sistemdeki�be-
lirleni�ine�göz�k�rp�yoruz�tüm�hissi-
yat�m�zla…
Son�perdede�baba�o�ulun�öteden�be-

ri�getirdiklerinin�hesapla�mas�nda�“ku�ak�geçi�lili�i”
net�bir��ekilde�görebiliyoruz,�baban�n�sistemdeki�po-
zisyonunu�ele�tiren�o�ulun,�sistemde�farkl��dü�ünce-
lerle�ama�ayn��i�levsellikte,�baban�n�sistemdeki�po-
zisyonunu�nas�l�tekrarlad���na,�kendi�iç�dinamikleri-
mizdeki�tekrarlarla�nas�l�benzerlik�gösterdi�ine��ahit
oluyor�biraz�daha�kendimize�yak�nla��yoruz.
Oyundaki�birçok�dokunu�ta�ya�amdan�bir�ara�kesit

ile�kar���kar��ya�geliyoruz.�Kendimizi,�annemizi,�ba-
bam�z�,�arkada�lar�m�z��görüyoruz.�Bizleri�sistemin,�el-
bise�yap�m�ndaki�gibi�belirlenmi��ölçütler�dikkate�al�-
narak,�belirli�bir�kal�pta�nas�l�standart�elbiselere�dön-
ü�türdü�üne�tan�kl�k�ediyoruz.�Oysa�görünürde�moda
de�i�iyor�ya�da�geçmi��zaman��imdide�ve�gelecekte�tek-
rar�ediyor.�

Tu�ba�KURT�ULUCAN

Rehber�Ö�retmen�-�Psikolojik�Dan��man

SİSTEME ENTEGRASYON PERDESİNDESİSTEME ENTEGRASYON PERDESİNDE
PSİKOLOJİK BELİRLENMEPSİKOLOJİK BELİRLENME

“Ne�ilerleme�kaydetmi�iz�ama!�Orta�Ça�’�da�olsak,�
beni�kesin�yakm��lard�;��ama��imdi�

sadece�kitaplar�m��yakmakla�yetiniyorlar”.�
S.Freud

�lerlemedeki�görünür�de�i�imin�ayn�la�maya
sundu�u�tekrar,�sistemin�farkl��paternlerle�
ayn�l���n�n�sürdürmesi�ve�de�i�meyen�de�i�im
S.Freud
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Benim�biricik�u�urböce�im;
Sen�çok�büyük�bir�sevgi�bebe�i�olarak�geldin�dün-

yaya.�Karl��bir�Ocak�günüydü…�Seni�ilk�kuca��ma�al�-
��m�ve�ilk�kez�o�minicik�ellere�dokunu�um�hiçbir�cüm-
leye�s��mayacak�kadar�tarifsiz�bir�duyguydu…�Ve�son-
raki�alt��ay�seninle�göz�göze�konu�malar�m�z��sadece
sen�ve�ben�bilece�iz�sonsuza�dek…
O�küçücük�eller,�küçücük�gözler�ve�küçücük�yürek

tüm�dünyam�oldu�benim.�Ya�ama�sebebim�oldu…
Hiç�bir��eyle�sat�n�al�namaz�bir�sevgiyle�ba�l�y�m�sa-

na�ve�bu�sevgi�ile�büyütmeye�çal���-
yorum�o�minicik�yüre-
�i,�hiç�bir�zaman�kötü-
lük� girmemesini� dile-
yerek�içine…
Evet,� bazen� birbiri-

mizin�sabr�n��zorlad���-
m�z� anlar� oluyor� elbet
ama� bunlar� ertesi� gün
birlikte�çözmeye�çal��t�-
��m�z� küçük� güçlükler
olarak� unutulup� gidi-
yor…
Sen�benim�bu�hayatta,

kökleri� her� geçen� gün
güçlenen� dikili� tek� a�a-
c�ms�n.�Ve�her�an�sevgi�ile
suluyorum�seni…
Sadece�ben�sana�bir��eyler�ö�retmiyorum�tabii���ki,

ö�rendim�ve�her�geçen�gün�ö�renmekteyim�ki,�sen�de
bana�bir�sürü��ey�ö�retiyorsun�bebe�im…
Mesela�ö�rendim�ki;�dünya�kendi�etraf�nda�de�il,�se-

nin�etraf�nda�dönüyormu�.�Senin�eline�k�ym�k�batsa�be-
nim�yüre�im�ac�yormu�.�Dünyan�n�en�e�siz�tablosu�öy-
le�‘Mona�Lisa’�falan�de�il,�senin�gülü�ün�ya�da�uyur-
kenki�huzurmu��yüzündeki…
Ö�rendim�ki;�sabr�n�sonu�yokmu�.�Dünyan�n�en�gü-

zel��ark�s��senin�dudaklar�ndan�dökülen�ve�“annecim…”
diye�ba�layan�cümleymi�…
Küçücük�bir�çocu�u�idare�etmek,�en�büyük��irket-

leri�idare�etmekten�çok�daha�zor�olabiliyormu��zaman
zamanϑ Vee� � anneler� saniyeler� içerisinde� çözüm
üretebilen�en�üst�düzey�yöneticilermi�ϑ

Ve�yine�ö�rendim�ki;�küçücük�bir�çocu�un�dünyas�
biz�büyüklerin�karma��k�dünyas�ndan�çok�daha�basit,
renkli,�e�lenceli�ve�“el��de�memi�’�mi�…
�u�anda�en�büyük�derdin�oyun�oynamak�ya�da�bir

oyuncak.�Umar�m�hayat�boyunca�en�büyük�sorunlar�n
hep�bunlar�kadar�küçük�olsun.�Hayat�sana�hep�gülen
yüzünü�göstersin.�Kar��na�hep�a�abilece�in�sorunlar�ç�k-
s�n(hayat�toz�pembe�de�il�her�zaman,elbet�sorunlar�n
da�olacak)�ve�en�zorland���n�anda�sevgimi�yüre�inde
hisset�ki�umut�dolsun�o�güzel�yüre�in…Hiç�kirlenme

sen,hep� böyle� tertemiz
kal� yavrum…Yüre�ine
çok�ac��de�mesin…
Onurlu� gururlu,� vic-
dan�sahibi,�iyi�bir�insan
ol�önce,�sonra�hayatta�ne
olmak�istiyorsan�onu�ol.
Umar�m�hep�iyiler�ç�ks�n
kar��na.Arkada��olarak
da,ileride�bir� e��ve�bir
baba� olarak� da� hep
dürüst� ve� adaletli
ol.Tanr�m� sana� da� s-
enin� gibi� melekler
versin…Sen� herkesi
sev,onlar� da� dilerim
seni�sevsinler.Her�anne

çocu�unun�en�iyisine�lay�k�oldu�unu�dü�ünür�ya,sen
de�ne�olursan�ol,neye�sahip�olursan�ol,sahip�olduklar�n
senin�için�en�iyisi�olsun…Erdemli�ol,hiç�bir��ey�seni
��martmas�n�asla…Hep�kar��ndakinin�yerinde�oldu�unu
dü�ünerek�davran�sen�de�onlara…
Korkma�küçücü�üm,�nefes�ald���m�sürece�hayat�n

o�zorlu�yoku�lar�nda�bir�elim�hep�s�rt�ndan�destekliy-
or�olacak�seni…
VE�bir�gün�nefes�alm�yor�olsam�da,�yaratan�n�bana

bah�etmi��oldu�u�manevi�gücümü�hep�hissedeceksin
iliklerine�kadar.Söz�veriyorum…�“ANNE”�sözü…
Seni�tarifsiz�duygularla�seven�annen…

Betül�SÜER�EY�GÜNGÖR

�ngilizce�Ö�retmeni

(Ocak�2019)

OĞLUMA MEKTUP…OĞLUMA MEKTUP…



Bir�e�itimci�olarak�ö�rencilerin�fen�ve�mate-
matik�derslerine�ön�yarg�yla�yakla�t���n��dü�ü-
nüyorum.�Ö�rencilerimden�s�kl�kla�‘’Bu�dersler
bizim�ne�i�imize�yarayacak?’’�ifadesini�duyuyo-
rum.�Derslerimde�ö�rencilerime�kimyan�n�ya�a-
m�n�her�alan�nda�kar��lar�na�ç�kaca��n�,�kimyan�n
her�konuda�ya�am�n�içinde�oldu�unu;�öy-
külerle,�ilginç�bilgilerle�kan�t-
lamaya�çal���r�m.�Bu�bil-
giler�genellikle�onla-
r�n� duydu�u� ama
ne�oldu�unu�bil-
medi�i� terim-
ler,� kavram-
lar� ve� olay-
larla�ilgilidir.
Bu� bilgiler-
den�birini�siz-
lerle�payla�mak
istiyorum.
Konumuz� Ber-

muda��eytan�Üçgeni…
Duymu�sunuzdur�mutlaka.
Atlantik�Okyanusunda� çok� say�da
uçak�ve�geminin�esrarengiz��ekilde�kayboldu�u
bölgenin�ad�d�r.�Bazen�halk�aras�nda�kurtulu�u�ol-
mayan,�tehlikeli�i�ler�için�de�sanki�deyim�gibi�kul-
lan�lan�Bermuda��eytan�Üçgeni.�
Yap�lan�ara�t�rmalarda�ula��lan�son�teoriye�gö-

re� okyanus� dibinden� ç�kan� do�algaz� sebep� ol-
maktad�r.�Okyanus�derinliklerindeki�do�algaz,�dip-
teki�dü�ük�s�cakl�k�nedeniyle�kat��hale�dönü�ür.
Kat��haldeki�beyaz�ve�buza�benzeyen�bu�madde
metan�hidratt�r.�Metan�hidrat,�buz�kristalleri�içi-

ne�hapsolmu��metan�gaz�d�r.�Bu�bölgeden�geçen
s�cak�su�ak�nt�s��bazen�okyanus�taban�n�n�fazla��s�n-
mas�na,�buz�kristallerinin�erimesine�ve�metan�ga-
z�n�n�serbest�kalmas�na�sebep�olur.�Metan�gaz��su-
dan�hafif�oldu�u�için�de�okyanus�taban�ndan�yü-
zeye�do�ru�yükselir.�Böylece�bu�bölgede�havan�n
yo�unlu�u�azal�r.�Yo�unluk�azald����için�ge-

mileri�ve�uçaklar�� ta��yacak�kal-
d�rma�kuvveti�olu�maz.�Bu

s�rada�oradan�geçen�ne
varsa�okyanus�dibine
gider.�Bir�süre�son-
ra�yo�unluk�tek-
rar� eski� haline
döner,� uçak� ve
gemiler�hiçbir�iz
b�rakmadan� ki-
lometrelerce�de-
rine�gömülür.
�nsan�n�ya�am�n-

daki�bilinmeyenler�onu
hep�korkutur.�Benim�ço-

cuklu�umda� bu� bölgede� kay-
bolan�gemi�haberleri�gazetelerde�yer

al�rd�.�Art�k�günümüzde�bilim�ve�teknoloji�iler-
ledikçe�kafam�z��me�gul�eden�pek�çok�soru�cevaba
kavu�uyor.�Ö�rendi�imiz�her�yeni�bilgi�ya�am�-
m�za� fark�ndal�k� katarak� hayattan� daha� fazla
zevk�almam�z��sa�l�yor.�
Unutmayal�m�kimya�da�güzeldir,�fizik�de,�bi-

yoloji�de…��
Emel��ffet�KÖSE

Kimya�Ö�retmeni

KİMYA GÜZELDİRKİMYA GÜZELDİR
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BABASIZ ŞİİRBABASIZ ŞİİR
Türk�edebiyat�n�n�en�asi��iiridir��kinci�Yeni.�Bilinen,

al���lm��,�egemen��iir�gelene�ine�tümden�kar���ç�k��.
�iir�diline,�geleneksel�ahenge,�imge�kurulu�una,�anlama
isyan!�Dahas��tarihe,�ahlaka,�iktidara�isyan..����te�bu�is-
yankarlardan�biri�de��lhan�Berk.�

"Kalkt�m�sonra�bir�a�a���bir�yukar��dola�t�m�
�iirler�okudum��iirlerdeki�ya�a�geldim�
Karanfil�sak�z�kokan�solu�unu�üstümde�duydum�
Eskitiyorum�eskitiyorum�kal�yor�ne�kadar�güzel�oldu�un"�

�lhan�Berk,�neden�hep�anlam�n�üstüne�üstüne�gider,
anlam��tümden�silmek�ister.�Niçin�dili�anlams�z�k�lmak
pe�indedir?�Elbette�poetik�veya�toplumsal�nedenleri�var-
d�r;�ama�biyografik�kökleri�de�vard�r�bence�bu�y�k�c�
tavr�n.�Bir�tür�ba�kald�r��olarak�okunmal�d�r�bu.�Ba�-
kald�r�n�n�nedenlerinden�biri�ise�babas�zl�kt�r.�Bir�ya-
z�s�nda;��“Çocuklu�um�olmad��benim”�der��lhan�Berk.
Çünkü�babalar��o�do�du�unda�aileyi�terk�edip�gitmi�-
tir.��air,��öyle�diyor�bu�konuda:�“�Öyle�san�yorum�ki
benim�çocuklu�um�olmad��derken,�babam�,�bir�onu�dü-
�ünüyorum�da�böyle�diyorum.�Asl�nda�benim�“Babam
olmad�,�ben�baba�nedir�bilmiyorum”�demek�yerine,�‘Ço-
cuklu�um�olmad��benim’�diyorum.”�
Evet,�Berk�için�çocukluk,�büyük�ölçüde�babad�r,�ço-

cukluk�as�l�babayla�ba�lar.�Ama��air,�babas�n��dü�ün-
dü�ünde,�hiçbir��ey�an�msamaz�ondan.�Haf�zas�nda�ba-
bas�yla�ilgili�pek�iz�yoktur;�varsa�da�olumsuz�izlerdir
bunlar.�Berk,�ayn��yaz�da�babas�zl���n���öyle�anlat�yor:�
“Onu,�do�du�um,�büyüdü�üm�evde�hiç�görmedim.

Onunla�hiç�oynamad�m.�Kimi�bayramlar�d���nda,�ba-
bamla�hiç�el�ele�yürümedik.�Bunu�bile�söylemem�zor.
Beni�hiç�dövmü��olabilir�mi?�Bilmiyorum.�Hiç�sevdi
mi?�Onu�da�bilmiyorum.�Elinin�yana��m�n�üstünde�hiç-
bir�an�s��yok.�Onunla�bir�deniz�k�y�s�na,�k�ra,�da�lara
ç�kmad�k.�Gökyüzüne�birlikte�hiç�bakmad�k.�(...)�Ba-
bam,�ben�do�unca�çekip�gitmi�,�bir�daha�da�eve�ayak
basmam��t�.��Bir�yeniyetmeyken�öldü�ünü�ö�renince
de�hiçbir��ey�duymad�m.�Bugün�mezar��nerdedir,�onu
bile�bilmiyorum.�Merak�da�etmiyorum.”�
Bu�sat�rlarda�büyük�bir�ac�,�bir�kah�r�ve�kalbin�de-

rinliklerine�çöreklenmi��kin�yok�mudur?�Baban�n�öl-
dü�ünü�ö�renince�hiçbir��ey�duymamak,�mezar�n�n�ye-
rini�bilmemek;�hatta�merak�etmemek..�o�ulun�isyan�-
n�,�ac�s�n�,�kinini�buluyoruz�bu�sat�rlarda.�Bu�isyan,�bu
ac�,�bu�kin��iirlere�yans�mam���olabilir�mi?���te�onun
içindir��lhan�Berk‘in�kural�tan�mazl���,�anlam�n�üstü-
ne��üstüne��gitmesi,�anlams�z��iirler�yazmas�...�Babayla
beraber,�anlam��da�yitirmi�tir�çünkü.�Bu�sebeple�onun
�iir�anlay���n��aç�klarken,�biyografisinin�de�göz�önün-
de�bulundurulmas��gerekir.�Babas�zl���n�n�intikam�n�,

sanki��iirden,��iir�yoluyla�al�yor�gibidir.�Onun�için�ba-
bay��temsil�eden��iir�gelene�ine�sald�r�r,�alt�üst�etmek
ister��iirin�kurallar�n�.�
Babas�n��tasvir�ederken�çirkin,�hovarda,�sert,�hiç�gü-

lümsemeyen�bir�baba�portresi�çizer.�Onun�ahlak�d���
birtak�m�davran��lar�n��da�anlat�r.�Sonra...�sonras��tra-
jik�bir�çocukluk!�“Dünya�güzeli”�anneye�s���nm��.�Ev-
de�ç�r�lç�plak�dola�an,�Manisa’n�n�Yunanl�larca�i�ga-
li�s�ras�nda�yanarak�ölen��deli�bir�abla,�istasyonda�don-
durma�satan�bir�çocuk,�sonra�ci�ercide,�ard�ndan�bir�di�-
çide�ç�rakl�k,�ustan�n�yard�m�yla�okula�ba�lay��...����-
te��terk�edilen�o�ulun,�çocuklu�u�y�k�lm���o�ulun�hü-
zün�yüklü�sat�rlar�:�
“Renkli�kalemlerim,�eli�i�ka��tlar�m,�da�lar,�evler,

denizler�çizdi�im�resim�defterlerim,�resimli�resimsiz
kitaplar�m�da�olmad��benim.�(...)�Nas�l�bir�çocukluk-
tur�bu�benimki?�Be��ya��m�y�k�k�dökük,�yang�nlar,�du-
manlar�içindeki�bir�dünyayd�.�Kendini�sava��n�içinde
bulan�bir�çocukluktu.�Ama�ya�sonras�?�(...)�Benim�oyun-
caklar�m�a�abeyimle�içinde�dondurma�yap�p�satt���m�z
o�dondurma�kutusu,�o�varil,�kar,�süttü.�Sonra�da�ci�erci
dükkan�.�(...)�Bunlar�n�d���nda�ben�oyuncak�bilmiyo-
rum.�Bana�kimse�de�oyuncak�getirmedi.�
Belli�ki�baban�n�yoklu�u�ve�ac�lar,�yoksulluk�için-

de�geçen�çocukluk�y�llar�,�derin�bir�bo�luk�do�urmu�tur
�lhan�Berk’te.�Belki�de�bu�nedenle�bir�yaz�s�nda��“�Ge-
rime�ancak�y�karak�bakabiliyorum”�der.��iirin�tüm�ku-
rallar�n��y�kmak�istemesi�de�bununla�ili�kili�olabilir�mi?��

Fatma��ENER

Türk�Dili�ve�Edebiyat��Ö�retmeni
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EDEBİYAT – EĞİTİMEDEBİYAT – EĞİTİM
�nsan�her��eyden�önce�dü�ünen�ve�yaratan�bir�varl�k-

t�r.�Dü�ünme,�yorumlama�ve�yarat�c�l�k�özelli�i�onu�öte-
ki�canl�lardan�ay�ran�temel�niteliklerin�ba��nda�gelir.�Ger-
çekten�insan��hayvandan�ay�ran�ana�özellik,�güzellik�ya-
ratma�ve�güzellik�aramad�r.��nsan�n�yarat�c��gücünden�do-
�an�en�önemli�ürünlerden�biri�de�edebiyatt�r.�
Edebiyatla�e�itim�aras�nda�s�k��bir�ba��vard�r.�Edebiyat

sözcü�ünün�kökünü�olu�turan�ve�“terbiye�=�e�itim”�an-
lam�na�gelen�“edeb”�sözcü�ü�de�bunu�aç�kça�gösterir.�
Edebiyat�ve�e�itim,�insanla�ve�insan�topluluklar�yla

ilgilenip�u�ra�ma�bak�m�ndan�birbirini�tamamlayan,�bir-
biriyle�yak�ndan�ili�kili�olan�iki�aland�r.��nsano�lunun�yer-
yüzündeki�serüvenleri,�do�al�ve�toplumsal�çevresiyle�ili�-
kileri,�sa�l�kl��bir�ya�ay���özlemi,�bu�iki�alan�n�ortak�ko-
nusunu�olu�turur.�Birbirinden�ayr��yollarda,�ayr��amaç-
larda�olan,�birbirinden�habersiz�ve�kendi�dünyas�nda�ya-
�ayan�insanlar��ruh�ve�zevkçe�birle�tiren�köprüyü�ise�ede-
biyat�kurar.�
Sanat,�hem�ki�inin�yarat�c��gücünü�geli�tirmek�hem

de�insanl�k�niteliklerini�yüceltmek�için�güçlü�bir�araçt�r.
Kalpten�kalbe�en�s�cak,�en�dolays�z�ve�en�sa�l�kl��araç.
Sanatç�;�duyarl�l���,�dü�ünü�ü�ve�yorumlay����dikkate�çe-
ker,�öteki�insanlardan�ayr�l�r.�Çünkü�o,�toplumun�ve�yur-
dunun�insanlar�n�n�özlemlerini,�ihtiyaçlar�n��en�iyi�du-
yan�ve�sezen�ki�idir.�
Genel�anlamda�sanat�n�ve�sanat�eserinin�as�l�amac�,

ya�am��kolayla�t�rmakt�r.�Çünkü�ya�am��yaln�zca�tek-
nolojik�araçlar�kolayla�t�rmaz.��nsanlar��iyiye,�güzele�ve
do�ruya�yöneltme,�güzellik�duygusunu�geli�tirme�ve�top-
lumun�ilerlemesi�yolunda�hizmet�etme,�sanat�n�temel�i�-
levleri�aras�nda�yer�al�r.
Sanatç�,�örne�in�bir�yazar�bu�ödevlerini,�bazen�iyiyi

canland�rmak,�bazen�de�kötüyü,�toplumun�ve�insanlar�n
aksak�yanlar�n��sergilemek�biçiminde�yerine�getirir.�Ve-
rece�i�dersi�yasa�maddeleri�ya�da�ders�notlar��ezberletir
gibi�de�il,�sezgi,�ya�ant��ve�telkin�yoluyla,�estetik�yolla
verir.�Bu�yönüyle�sanat,�genel�anlamda�e�itimin�bir�or-
gan��ve�arac�d�r.
Edebiyat�toplumsal�bir�kurumdur�ve�toplumun�yap�-

s�ndaki�de�i�ime�ba�l��olarak�da�de�i�ir.�Toplumdan�ve
toplum�düzeninden�etkilendi�i�gibi,�toplumu�da�etkiler.
Çünkü�edebiyat�ürünleri�sadece�ya�am��yans�tmakla�kal-
maz,�ayn��zamanda�ya�am��biçimlendirir.�Böylece�oku-
yucular�,�dolay�s�yla�da�toplumu�derinden�etkiler.
Bütün�bunlar�n�yan��s�ra�edebiyat�eserleri,�ba�ta�psi-

koloji�ve�sosyoloji�olmak�üzere�birçok�alanda�yap�lan�ara�-
t�rmalar�için�temel�birer�kaynak�olma�özelli�ine�sahip-
tirler.�O�nedenle�ruh�bilimciler,�toplum�bilimciler,�e�i-
timciler…�edebiyat�ürünlerine�genellikle�birer�toplum-
sal�ve�psikolojik�belge�gözüyle�bakm��lard�r�ve�bakar-

lar…
Özellikle�bilinçalt��ve�derinlikler�psikolojisi�alan�nda

önemli�bir�ç���r�açan�Freud,�psikanalizin�edebiyattan,�ede-
biyat�ak�m�ndan�do�du�unu�aç�kça�söylemektedir.�Fre-
ud:�“�nsan�n�ruhsal�ya�am�n�n�tasar�mlanmas�nda�gerçekte
romanc�n�n�alan�d�r;�romanc��her�zaman�bilim�adam�n-
dan,�özellikle�psikologdan�önce�gelmi�tir.”�diyor.
Edebiyat�eseri�insan��ve�çevresini�tan�t�r.��nsan�n�ken-

disiyle,�ba�ka�insanlarla,�do�al�ve�toplumsal�çevresiyle
çat��malar�n��yans�t�r.�Bu�yans�tma,�edebiyat�n�de�i�meyen
i�levlerinden�biridir.�Gerçekten,�edebiyat,�de�i�ik�insanl�k
durumlar�n�,� serüvenlerini� yans�tarak� insan� do�as�n�
tan�t�r,�bu�yolla�ya�ant�m�z��zenginle�tirir,�güzelin�tad�-
n��ve�fark�na�varma�gücünü�geli�tirir.�
Genel�olarak�sanat�n�amac��ya�am��kolayla�t�rmak�ol-

du�u�gibi�edebiyat�eserleri�de�insan�n�iç�dünyas�n��yu-
mu�at�r.��nsan��sevgiyle,�yurt�sevgisiyle,�ya�ama�sevgi-
siyle,�do�a�sevgisiyle�ve�daha�nice�sevgilerle�yumu�a-
t�r.��yilik,�dostluk,�ho�görü,�ba���lama,�dayan��ma,�ça-
l��kanl�k,�dürüstlük…�gibi�insana�özgü�temel�duygula-
r��geli�tirip�peki�tirir.
Sonuç�olarak,�edebiyat�eserleri�insana�özgü�baz��de-

�er�ve�niteliklerin�yerle�ip�kökle�mesi,�toplumsal�ya�a-
m�n�ve�ça��n�gerektirdi�i�de�erlerin�benimsenmesi�yo-
lunda�önemli�roller�oynar.�K�sacas��edebi�eserler�hem�bi-
reysel�hayatla�hem�de�sosyal�hayatla�ilgili�olarak,�iyiye,
güzele�ve�do�ruya�yönelme�yolunda,�yeni�de�erler�ka-
zand�rma�yolunda�telkinlerde�bulunur,�insanlar��bunlar
do�rultusunda�e�itir.

Çi�dem�GÜNER�

Türk�Dili�ve�Edebiyat��Ö�retmeni



21

Hangi�ya�tayd�n�sen�gitti�inde?
Oysa�a�arm���saçlar�n��suçlayacakt�m.�
Hangi�iklimdi�sen�yitti�inde?
Yüzündeki�çizgileri�öpüp�koklayacakt�m.�
Gittin!
Yitti�çocuklu�um
Y�k�ld���ehirlerim
Ve�ben�ate�e�verdim�sokaklar��bir�bir
Hangi�soka�a�sapsam�hasretini�ta��yor��imdi
Hani�sen�bana�bahar��anlatacakt�n?
Ah!�Ne�çok�eziyet�ettim�sensizli�e�yenik�zamanlara
Öylesine�geçip�gittin�k�y�s�ndan�hayat�n
Hangi�sabaht��ku�lar��pe�ine�takt���n?
Hangi�mevsimdi�yüre�imi�cay�r�cay�r�yakt���n?
Tüm�baharlar��koyup�heybene�gittin
Oysa�gölgende�derledi�im�umutlar��ya�ayacakt�k.�
Kimbilir�kaç�mutlulu�a�göz�k�rpacakt�k?
Gittin�öylece�kald��hayalin�umuda�kat�k
Yüre�im�demini�ald��
Bekle!�Ben�de�geliyorum�art�k�!

Emine�KAÇAR

�ngilizce�Ö�retmeni

Babama...Babama...



Tarihte�375�Kavimler�Göçü�ile�ba�lay�p,�1453��s-
tanbul’un�fethine�kadar�geçen�döneme�Ortaça��den-
mektedir.�Ortaça�,�insanl�k�için�karanl�k�ça��olarak�zik-
redilen�ve�dünyan�n�geli�mi�lik�seviyesinin�dü�ük�ol-
du�u�bir�dönem�olarak�görülmektedir.�Ne�var�ki�bu�dü-
�üncenin�bizim�aç�m�zdan�pek�bir�geçerlili�i�de�yok-
tur.�Bu�süreçte�iki�birbirine�yak�n,�iki�farkl��co�rafya-
y��ayr��ayr��ele�almak�daha�ak�ll�ca�olacakt�r.�Bu�co�-
rafyalar�Avru-
pa� ve�Ortado-
�u’dur.
Avrupa’ya

bakt���m�zda
siyasi� olarak
feodal� yöne-
timlerin�görül-
dü�ü,� insanla-
r�n�din�kisvesi
alt�nda�skolas-
tik�dü�ünce�ile
bask�� alt�na
al�nd����bir�sü-
reçtir.� Bu� dö-
nemde�tüm�yetkiler�din�adamlar��ve�senyörlerin�elin-
de�olmu�tur.��nsanlar�n�günahlar�n�n�din�adamlar��ta-
raf�ndan�parayla�affedildi�i,�dinden�atma�yetkisi�olan
aforozun�bask��arac��olarak�kullan�ld���,�cennetten�in-
sanlara�yer�sat�ld���,�özgür�dü�üncenin�olmad����ve�hat-
ta�papan�n�bir�toplumu�dahi�dinden�ç�karabildi�i�geri
kalm���karanl�k�bir�süreç…�Dolay�s�yla�Avrupa�için�Or-
taça�’a�karanl�k�denmesi�normal�olarak�görülmekte…
Türk-�slam� kültürünün� egemen� oldu�u� Ortado-

�u’ya�bakt���m�zda�ise�durum�çok�farkl�d�r.�Avrupa’ya
ne�kadar�karanl�k�dersek�Ortado�u’ya�da�bir�o�kadar�ay-
d�nl�k�dememiz��bir�o�kadar�mant�kl��olacakt�r.�Bu�dö-
nem�Ortado�u’da��güçlü��monar�ik��yap�lar�görülmekte
ve�bilim�adamlar��bu�devletler� taraf�ndan�desteklen-
mektedir.�Ortado�u�topraklar��için�Ortaça�,�özgür�dü-
�ünce�ve�insan�haklar�n�n�önemli�oldu�u,�bilimsel�alam-
da�geli�mi��bir�süreci�ifade�etmektedir.
Avrupa’da�dünyan�n�yuvarlak�oldu�unu�söyleyen�in-

sanlar�engizisyon�mahkemelerinde�yarg�lan�p�idam�edi-
lirken,�dünyan�n�düz�oldu�u�belirtiliyordu.�Ortado�u’da

ise� El-Biruni� b�rak�n� dünyan�n� yuvarlak� oldu�unu
dünya�üzerindeki�enlem�ve�boylamlar��hesapl�yordu.�Ti-
mur’un�torunu�Ulu��Bey�Semerkant’ta�açt����ünlü�ra-
sathane�ile�döneminin�astronomisini�Zic�ad�n��verdi�imiz
Y�ld�zlar�Cetvelinde�yaz�yordu.�Takuyiddin�Mehmet�de
�stanbul’da�bir�rasathane�açm��t�.��lkça��n�ünlü�felse-
fecisi�olan�Aristo’yu�kendi�vatanda�lar��anlamazken�Fa-
rabi�(Muallim-i�Sani),�söylemlerinde�Aristo’nun�dü-

�üncelerini� in-
sanl��a� aç�kl�-
yordu.��bn-i�Sina
(Avicenna),�yüz-
y�llarca�üniversi-
telerde� okutula-
cak�olan�El�Ka-
nun�Fit-T�p� adl�
eserini� kaleme
al�yor�ve�eserinde
büyük,� küçük
kan� dola��m�n�
en�ince�ayr�nt�s�-
na�kadar�veriyor-
du.� Avrupa’da

din�üzerine�en�ufak�bir�tart��ma�yap�lamazken�Gazali
din�felsefesini�kaleme�al�yordu.�Artuklu�beyli�i�gibi�kü-
çük�bir�beylik�içinden�El-Cezeri�ç�k�yor�ve�bugün�tek-
nolojideki�araçlar�n�beyin�sisteminin� temeli�olan�si-
bernetik�biliminin�temellerini�at�yordu.�Abbasi�halife-
si�Harun�Re�id�Frank�kral���arlman’a�çalar�saat�hedi-
ye�etmi�ti.�Ömer�Hayyam,�Celali�takvimini�olu�turu-
yordu.�Bu�örnekler�fazlas��ile�ço�alt�labilir.
Sonuç�olarak�Ortaça��için�söylenen�Karanl�k�Ça��de-

yiminin�Türk-�slam�dünyas��için�do�ru�bir�deyim�ol-
mad����çok�aç�k�bir�gerçektir.�Avrupa�için�karanl�k�olan
bu�dönem,�Ortado�u�topraklar�� için�ayd�nl�k�bir�dö-
nemdir.�O�günlerin�gelecekte�de�ya�anmas��hiç�zor�de-
�ildir.�Bunu�için�yap�lacaklar�bellidir.�Bilimi�ve�bilim
adam�n��desteklemek,�üretmek�ve�çal��mak�her�türlü�ay-
d�nl���n�ilac��olacakt�r.�

Volkan�ÇOBAN

Tarih�Ö�retmeni

ORTAÇAĞIN AYDINLIĞI ve KARANLIĞIORTAÇAĞIN AYDINLIĞI ve KARANLIĞI
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ANI
TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük der-

sinin sınavını yaptığımda sorduğum so-
rulardan biri:

• Türk Medeni Kanununu açıklayınız.

Bir kız öğrencimin cevabı:

• Hocam Türk Medeni Kanunu ile ka-
dınlara istediği kocayı seçme hakkı ve-
rilmiştir.  

Volkan ÇOBAN
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Yaz�n�n�ba��ndaki�epigrafta��smail�Hakk��(Baltac�o�lu)�Ça-
nakkale’nin�bir�hayat�müdafaas��oldu�unu�ifade�ediyor.�Türk
Milleti�için�Çanakkale’yi�bu�denli�önemli�ve�de�erli�k�lan�ger-
çekte�neydi?�Cephelerden�bir�cephe�olan�Çanakkale,�niçin�bir
ölüm-kal�m�meselesi�haline�dönü�tü?�Çanakkale’yi�bu�kadar
önemli�k�lan�olay,�milletin�özgüvenini�yerle�yeksan�eden�Bal-
kan�Facias�d�r.�Cirmi�kadar�yer�yakaca���dü�ünülen�Balkan
Devletleriyle�yap�lan�Balkan�Sava�lar��büyük�bir�hezimetle�so-
nuçlanm���ve�Osmanl��Devleti�bu�sava��sonunda�Balkanlar’daki
topraklar�n�n� yüzde� 83’ünü� kaybetmi�tir.� Bulgar� ordusu
Edirne’yi�teslim�alm��,�Osmanl��ordusu�Çatalca’ya�kadar�ge-
ri�çekilmek�zorunda�b�rak�lm��t�r.�Ayd�nlar�m�z�n�önemli�bir
bölümü�Balkan�Facias�n��“milletimizin�aln�na�sürülen�bir�le-
ke”�görmü�tür.�Çanakkale�Müdafaas��zaferle�sonuçland���n-
da�ayd�nlar�m�z�Balkan�Sava�lar�’nda�aln�m�za�sürülen�leke-
nin�art�k�temizlendi�ini�söylemi�lerdir.�Kuvvet�bak�m�ndan,
teknik�aç�dan,�say�ca�bizden�katbekat�üstün�olan��tilaf�güçle-
rine�kar���kazan�lan�bu�zafer�sayesinde�kendine�güvenini�kay-
betmi��bir�ordu/millet�kendine�güvenini�yeniden�kazanm��t�r.
Ömer�Seyfettin,�Çanakkale’den�Sonra�isimli�hikayesinde�ay-
d�n�m�z�n�içine�dü�tü�ü�bu�buhran��ele�alm���ve�hikayesinin
kahraman��olan�gelecekten�ümidini�kesmi��Türk�ayd�n�na,�Türk
ordusunun�Çanakkale’de�dü�man�güçlerine�geçit�vermeyerek
bu�topraklarda�bir�milletin�ya�ad���na�olan�inanc��yeniden�ye-
�ertti�ini�söyletmi�tir.
Yeni�Mecmua’n�n�Çanakkale�Özel�Say�s�’nda�yay�nlanan

yaz�s�nda��smail�Hakk��(Baltac�o�lu)�“Çanakkale�Müdafaa-
s�� �stanbul’un� müdafaas�d�r.� Payitaht�n� kap�s�n�� müdafaa
eden�Türkler�dayand�klar��ve�öldükleri�nisbette�ruhlar�ndaki
�stanbul�a�k�n�n,��stanbul�hissinin�büyüklü�ünü�ispat�ettiler”
demektedir.� Hakikaten� Çanakkale� Muharebesi� esnas�nda
Çanakkale�Bo�az��geçildi�i�takdirde��stanbul’un�dü�me�teh-
likesi�vard�r�ve�bu�tehlikeye�kar���hükümet�Anadolu’ya�ta��nma
haz�rl�klar��yapmaktad�r.�Hükümet�erkan��ve�birçok�kurum�Es-
ki�ehir’e�ta��nma�haz�rl�klar�na�giri�mi�lerdir.

Çanakkale�Sava���Devam�

Ederken�Edebiyatç�lar�m�z

Tarihin�seyri�içerisinde�milletlerin�ba�lar�na�gelen�bü-
yük�hadiseler�sanat�ve�edebiyat�eserleri�sayesinde�gelecek
nesillere�aktar�labilmi�tir.�Sanat�ve�edebiyat�eserleri,�mil-
letlerin�varl�klar�n��ebediyete�ta��malar��için�kuvvetli�birer
vas�ta�olmu�lard�r.�Çanakkale�Sava���s�ras�nda�ve�sonras�nda
meydana�getirilen�eserler�de�Çanakkale’nin�bugüne�kadar�can-

l��bir��ekilde�gelmesini�sa�lam��t�r.�Çanakkale�cephesinde�sa-
va��n�devam�etti�i�yakla��k�on�bir�ayl�k�süre�zarf�nda�edebi-
yatç�lar�m�z�Çanakkale�cephesiyle�ilgili�ne�gibi�eserler�orta-
ya�koymu�lard�r?�O�dönemde�yay�n�hayat�n��sürdüren�Tanin,
Sabah,��kdam,�Tasvir-i�Efkar�gibi�gazetelere,�Servet-i�Fünun,
Türk�Yurdu�ve�Donanma�Mecmuas��gibi�dergilere�bakt���m�zda
özellikle�Çanakkale�deniz�harekat��s�ras�nda�(19��ubat-18�Mart
1915)�“Çanakkale�Bombard�man��Hakk�nda”�ba�l���n��ta��-
yan�haberleri�s�kça�görürüz�fakat��air�ve�yazarlar�m�z�n�kale-
me�ald�klar��herhangi�bir��iire,�hikayeye,�makaleye�rast�gel-
mek�neredeyse�imkans�zd�r.�Sava��s�ras�nda��stanbul’da�ya-
y�n� hayat�n�� sürdüren� gazete� ve� dergi� say�s�� 14’e� kadar
dü�mü�tür�ve�yay�n�n��sürdüren�ismi�öne�ç�kan�gazetelere�bak-
t���m�zda�Tanin,�Tasvir-i�Efkar�ve�Sabah�dörder,��kdam�ise�iki-
�er�sayfa�halinde�ç�kmaktad�r�ve�bu�sayfalarda�daha�çok�sa-
va�a�dair�haberlere�yer�verilmektedir.�Mart�1910’da�yay�n�ha-
yat�na�ba�layan�Donanma�Mecmuas��Çanakkale�Sava��’n�n�de-
vam�etti�i�günlerde�haftal�k�olarak�ç�kmaktad�r�ve�o�dönem
ç�kan�her�say�n�n�ilk�sayfas�nda�Çanakkale�hakk�nda�haber-
ler� vermektedir.� Fakat� bu� nüshalarda� edebiyatç�lar�m�z�n
do�rudan�Çanakkale�ile�ilgili�eserlerine�tesadüf�edemiyoruz.
Daha�çok�gazeteci�kimli�iyle�tan�nan�Abidin�Daver’in��Do-
nanma�Mecmuas�’n�n�84.üncü�(8�Mart�1915)�say�s�nda�“Ça-
nakkale�Geçilebilir�mi?”�ve�86.nc��(25�Mart�1915)�say�s�nda
“Çanakkale�Bo�az�nda��ngiliz�ve�Frans�z�Donanmas�n�n�Za-
yiat�”�ba�l�kl��yaz�lar�n��görmekteyiz.�Fakat�bu�yaz�lar�n�da�ede-
bi�mahiyet�ta��yan�bir�taraf��yoktur.�Çanakkale’nin�bombar-
d�man�edildi�i�günlerin�hemen�akabinde�Türk�Yurdu’nun�19
Mart�1331�(1�Nisan�1915)�tarihli�say�s�nda�“Çanakkale�Gül-
lelenirken”�isimli�imzas�z�bir��iir�yay�nlan�r.�18�Mart’tan�yak-
la��k�bir�ay�sonra�Donanma�Mecmuas�’n�n�15�Nisan�1915�ta-
rihli�89.uncu�say�s�nda�tarihle�ilgili�eserleriyle�bilinen�Ali�R�-
za�Seyfi’ye�ait�Kal’a-i�Sultaniye�isimli��iir�yay�nlan�r.�Ayn�
derginin�90.�nc��say�s�nda�(22�Nisan�1915)�ise�yine�Ali�R�za
Seyfi’ye�ait�Çanakkale�Zaferi’nden�bahseden�“A����n�Saz�”
�iiri�yay�nlan�r.�“A����n�Saz�”��iirinde�Ali�R�za�Seyfi:

Dü�man�kan��olmu���rmak
Su�bir�nurdur,�görünür�Hakk
“Çanakkale”�vurdu�çakmak�

Topçu�bizim�Mehmed�m’ola?
Yusufgilin�Ahmed�m’ola?

ÇANAKKALE ZAFERİ’NDENÇANAKKALE ZAFERİ’NDEN
MÜTAREKE’YE HARP EDEBİYATIMÜTAREKE’YE HARP EDEBİYATI

Bu�müdafaan�n�neticesinde�ya�kanl��bir�ölüm�veya��anl�
bir�hayat�vard�.��Ya�amak�ise�ancak�bu�müdafaay�

kazanmakla�mümkün�olacakt�.�Türkler�
Çanakkale’yi�ya�amak�için�müdafaa�ettiler.��

�smail�Hakk��(Baltac�o�lu)



25

M�sralar�yla� Çanakkale’den� bahsetmektedir.� Fakat� bu
birkaç�örne�in�d���nda�edebiyat�m�z�n�önemli��air�ve�yazar-
lar�n�n�herhangi�bir�eser�yazd�klar�na�en�az�ndan�sava��n�ilk
a�amas�nda��ahit�olmuyoruz.�Çanakkale�cephesinde�sava��n
s�ca���s�ca��na�sürdü�ü�dönemde��air�ve�yazarlar�m�z�olan�bi-
teni��iir�ve�yaz�larla�edebiyata�aksettirmeyerek�ba�ar�s�z�bir
s�nav�vermi�lerdir.�Edebiyatç�lar�m�z�n�bu�suskunlu�u�bir�sü-
re�daha�devam�edince�devlet,�askerimizin�Çanakkale�cephe-
sinde�gösterdi�i�kahramanl�klar�n�ya�at�lmas�na�dönük�ede-
biyat�ve�sanat�eserleri�üretilmesi�için�birtak�m�giri�imlerde�bu-
lunur.�Harbiye�Nezareti�taraf�ndan�giri�ilen�ilk�faaliyet��stanbul
Heyet-i�Edebiyesi’nin�Çanakkale�harp�sahas�na�gönderilme-
sidir.�

Edebiyatç�lar�m�z�Çanakkale’de

Birinci�Dünya�Sava��’nda�Çanakkale�deniz�harekat�n-
daki�zaferin�ard�ndan��stanbul�Edebiyat�Heyeti’nin�Ça-
nakkale�harp�sahas�na�yapt����ziyaret�edebiyat�tarihimiz-
de�önemli�bir�yere�sahiptir.�Harbiye�Nezareti’nin�giri�im-
leriyle�Çanakkale’de�gösterilen�e�siz�mücadele�ve�kahra-
manl�klar��sanat�ve�edebiyat�eserlerinde�ya�atmak�mak-
sad�yla�düzenlenen�bu�geziye�birçok��air,�yazar,�ressam�ve
müzisyen�davet�edilmi�tir.�Ço�unlu�unu��air�ve�yazarla-
r�m�z�n�olu�turdu�u�davetliler�1915�y�l�n�n�Haziran’�nda�bu
davete�dair�resmi�yaz�y��alm��lard�r.��Fakat�davet�edilen�isim-
lerin�bir�k�sm��geziye�kat�lamam��lard�r.�Ço�u�gençlerden
olu�an�“Heyet-i�Edebiye”��u�isimlerden�olu�mu�tur:
A�ao�lu�Ahmet,�Ali�Canip,�Celal�Sahir,�Çall���brahim

(ressam),�Enis�Behiç,�Hakk��Süha,�Hamdullah�Suphi,�H�f-
z��Tevfik,�Mehmet�Emin,�Muhiddin�(eski�Tanin�gazetesi
muharriri),�Nazmi�Ziya�(ressam),�Orhan�Seyfi,�Ömer�Sey-
fettin,��brahim�Alaaddin�(Gövsa),�Rauf�Yekta�(bestekar),
Selahaddin�(Eski�Darü’l-Eytamlar�müdürü)�ve�Yusuf�Ra-
zi�Bey.
Görüldü�ü�üzere�o�dönem�hayatta�olan�birçok�önemli

�air�ve�yazar�m�z�ya�davet�edilmediklerinden�ya��stanbul’da
olmad�klar�ndan�yahut�da�hastal�klar��sebebiyle�geziye�ka-
t�lamam��lard�r.�Abdülhak�Hâmid,�Tevfik�Fikret,�Ahmet
Ha�im,�Cenap��ehabettin,�Yahya�Kemal,�Mehmet�Akif,�Sü-
leyman�Nazif,�Yakup�Kadri,�Ziya�Gökalp,�Midhat�Cemal
gibi�edebiyat�m�z�n�önde�gelen�isimleri�maalesef�bu�gezi-
de�yer�almam��lard�r.�Mehmet�Akif�May�s�ay��ortalar�nda
resmi�görevli�olarak�Te�kilat-��Mahsusa’n�n�ba�kan��Ku�-
çuba��� E�ref� Bey’in� idaresindeki� heyetle� Arabistan’�n
Necid� bölgesine� yap�lan� seyahate� kat�ld���ndan� �stan-
bul’da�de�ildir.�Tevfik�Fikret�ise�hastal����sebebiyle�gezi-
ye�kat�lamayan�isimlerdendir.�Ahmet�Ha�im�ise�yedek�su-
bay�olarak�bir�süre�Çanakkale�Sava��’nda�bulunmas�na�ra�-
men�Çanakkale�harp�sahas�na�yap�lan�geziye�davet�edil-
memek�gibi�bir�gadre�u�ram��t�r.�
Ço�unlu�u�genç�sanatç�lardan�olu�an�kafile�11�Temmuz

1915�günü�yola�ç�kar.�Heyetin�yola�ç�k���haberi�ayn��gün
gazetelerde�yer�al�r�ve�bas�nda�Enver�Pa�a’n�n�bu�dü�ün-
cesini�öven�haberler�yap�l�r.�Edebiyat�Heyeti,�Rumeli�fa-
tihi�Süleyman�Pa�a�ile�vatan��airi�Nam�k�Kemal’in�kabir-
lerini�ziyaretten�sonra�Çanakkale�harp�sahas�na�ula��r.�Ar�-
burnu�ve�Seddülbahir�bölgesini�gezen�bu�isimler�daha�son-
ra�Liman�Von�Sanders’i�ziyaret�ederler.�Daha�sonra�Ça-

nakkale’ye�geçerek�savunma�tesislerini�görme�imkan��bu-
lurlar.�Gezinin�ard�ndan�kafilenin��stanbul’a�dönü��tarihi
23�Temmuz�1915’tir.�Edebiyat�Heyetindeki�isimler��stan-
bul’a�dönü�lerinde�Sabah�gazetesinde�(24�Temmuz�1915)
Hitabe-i��ükran�ba�l���yla�ortak�bir�beyanname�ne�reder-
ler.�Beyannamenin�ba��nda��u�ifadelere�yer�verilir:
“Ey�vatan�n�kurucu�ve�kurtar�c��kahraman�ordusu!�Biz,

milletin�dü�ünen�ve�duyan�evladlar��nam�na�size�geldik.�Al-
n�m�zda�bir�millî�gurur,�gönlümüzde�derin�bir�minnet�ve
�ükran,�beynimizde�kuvvetli�bir�iman�ve�ile�babalar�n�z�n
ölülerini�mezarlar�nda�sevinçle�titreten,�dost�ve�dü�man�be�
dünyan�n�bütün�halk�n���a�k�nl�klara�dü�üren,�milletiniz�için
tarihlerde�alt�n�yapraklar�haz�rlayan�kahramanl�klar�n�z��ya-
k�ndan�görmeye�geldik.”�
Beyannamenin�sonunda�ise�orada�gördükleri�askerleri-

mizin�kahramanl�klar�n��bütün�halka�söyleyeceklerini�ve
son�Balkan�felaketinde�yerlere�e�ilen�ba��m�z��nas�l�gök-
lere�kald�rd�klar�n��anlatacaklar�n��vurguluyorlard�.�

Edebiyat�Heyeti’nin�Çanakkale�

Dönü�ü�Yazd�klar�

Gezi�sonras��geziye�kat�lm���olan��air�ve�yazarlar�m�z
Çanakkale’yle�ilgili�manzum�ve�mensur�çe�itli�eserler�yaz-
m��lard�r.�Celal�Sahir’in�yazd����“Ordunun�Duas�”��iiri�Tem-
muz�ay�nda�Türk�Yurdu’nda�ne�redilir.��brahim�Alaaddin
(Gövsa)’n�n�Çanakkale��zleri�üst�ba�l���yla�yazd����“Siperler
Aras�nda”,�“Gece�Yürüyü�ü”�ve�“Yaral�”��iirleri�Tanin�ga-
zetesinde�ç�kar.�Daha�sonra�bu��iirlerin�de�yer�ald����eser
Çanakkale��zleri�ad�yla�kitapla�m��t�r.��brahim�Alaaddin
“Siperler�Aras�nda”��iirinde�18�Temmuz�1915’te�Seddül-
bahir’de�kumandan�Cafer�Tayyar�Bey’in�refakatinde�ile-
ri�siperlere�do�ru�giderken�gördüklerini�anlat�r.��iir��öyle
ba�lar:

Kur�unlar�n��sl���ndan�daha�nâfiz�bir�seda�
“E�iliniz,�tehlike�var,�çabuk�geçin�buradan.”
Tenbihini�f�s�ldad�,�önde�bakt�m�ki�hâlâ
Sars�lmayan�bir�burç�gibi�duruyordu�kumandan

Art�k�Türk’ün�yüksek�aln��e�ilmiyor,�anlad�m.
Kul�ölüme�yakla�mazsa�dirilmiyor,�anlad�m.���

Enis� Behiç’in� “Çanakkale� �ehitli�inde”� �iiri� Eylül
1915’te�yine�Türk�Yurdu’nda�yay�nlan�r.�Enis�Behiç�bu�uzun
�iirinin�ilk�iki�dörtlü�ünde��ehitlerimize��öyle�seslenir:

Ey��imdi�köyünden�pek�çok�uzakta,
Ey��imdi�bir�y���n�kara�toprakta
Uyanmaz�uykuya�dalm���olanlar,
�ehitlik��an�n��alm���olanlar!

Yan�yana�dizilen�mezarlar�n�z
Zemine�semavî�iftihar�olmu�.
Dünyaya�kapanan�nazarlar�n�z
Tanr�’n�n�ma�firet�nuruyla�dolmu�.

Hakk��Süha’n�n�bu�geziden�dev�irdi�i�“Siperlerde”��ii-
ri�Harb�Mecmuas�’n�n�üçüncü�say�s�nda�(Ocak�1916)�iki
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sayfa�halinde�ve�Çanakkale�cephesinden�foto�raflar�e�li�inde
yay�nlan�r.�Asl�nda��iirin�yaz�l���tarihi�15�A�ustos�1915’tir.
�iirin�bir�yerinde�Hakk��Süha��öyle�bir�sahneyi�tasvir�eder:

Sahillere�uzanan�siperlerden��imdi�yan�k
Türkülerin�hüzünlü�na�meleri�ak�yordu,
Dü�man�n��çi�nedin�helal�olsun�e�len�art�k
Zaferleri�tarihlere�s��mayan�yüksek�ordu!
Yats��vakti…�Türküler,�ba�lamalar�bütün�sustu
Ezan�sesi,�ruhlar��vecd�içinde�sar�yordu.
�arapneller�da��lan�ufuklardan,�Türk�ordusu
Karanl�kta�Allah’�na�giden�yolu�ar�yordu.

“Millî��air”�unvan��ile�tan�d���m�z�Mehmet�Emin�(Yur-
dakul)’un�“Orduya�Selam”�isimli��iiri�Harb�Mecmuas�’n�n
dördüncü�say�s�nda�(Ocak�1916)�Çanakkale�cephesinden�fo-
to�raflarla�iki�sayfa�halinde�yer�al�r.��iir�alt��ar�m�sral�k�on
bentten�ve�her�bent�aras�nda�tekrar�edilen�iki�er�m�sral�k�na-
karattan�olu�maktad�r.�Bu��iirin�üç�ve�dördüncü�bentleri��u
�ekildedir:

Ar�burnu,�Seddülbahir�
Bize�birer�Plevne’dir
Burda�sana�yedi�gökten;
Zafer�diye�sesler�geldi;
Kanl�s�rt’ta�ufka�de�en
Kemiklerden�tâk�yükseldi.

Selam�sana��anl��ordu
Sen�kurtard�n,�azîz�yurdu!...

Bundan�sonra�Gelibolu
Bize�yeni�bir�hac�yolu
Her��slâm’�n�bu�yüce�yer�
Bir�ikinci�Kabe’sidir;
Her�tepede�kanl��siper
Sahâbeler�türbesidir.�

Selam�sana��anl��ordu
Sen�kurtard�n,�azîz�yurdu!...

Mehmet�Emin’e�göre�Çanakkale�“haccedilecek�mukad-
des�bir�mekan”,�“müslüman�n�ikinci�Kabesi”dir.�
Hamdullah�Suphi’nin�Çanakkale�harp�sahas�na�dair�ilk�not-

lar���kdam�gazetesinin�28-30�Temmuz�1915�tarihli�say�la-
r�nda�“Gördüklerimiz”�ba�l����ile�üç�yaz��halinde�yay�nla-
n�r.�Bu�yaz�lar�daha�sonra�Günebakan�kitab�n�n�“Çanakka-
le”�bölümünde�yer�alacakt�r.

Harb�Mecmuas�’nda�Harp�Edebiyat�na�

Dair�Edebi�Ürünler����

Birinci�Dünya�Sava���s�ras�nda�cephede�sava�an�asker-
lerimizin�gösterdi�i�kahramanl�klar��edebi�eserler�vas�tas�yla
yayma�ve�halka�ula�t�rma�görevini�ba�ar�yla�yerine�getiren
yay�n�organlar�n�n�ba��nda�Harb�Nezareti�taraf�ndan�ne�re-
dilen�Harb�Mecmuas��gelmektedir.�Harb�Mecmuas�’n�n�ilk
say�s��Te�rinisani�1331’de�(Kas�m�1915)�ç�kar.�Bazen�ay-
da�bir�bazen�on�be��günde�bir�yay�nlanan�dergi�27.nci�(Ha-
ziran�1918)�say�s�nda�yay�n�hayat�n��noktalam��t�r.�Yaz�n�n

bundan�sonraki�bölümünde�Harb�Mecmuas�’nda�yay�nlan-
m���olan�Çanakkale�cephesindeki�kahramanl�klar��ele�alan
eserlerin�bir�k�sm�n��okuyucular�m�z�n�dikkatlerine�sunma-
ya�çal��aca��z.�
Edebiyat�m�zda�birçok�türde�yazd����eserleriyle�ve�sahip

oldu�u�millî�duru�uyla�tan�d���m�z�Süleyman�Nazif’in�“Çi-
mentepe’de”�ba�l�kl��yaz�s��Harb�Mecmuas�’nda�yay�nlan�r.
Süleyman�Nazif�bu�yaz�da�ya�lar��20�ile�25�aras�ndaki�alt�
kahraman�Türk�subay�n�n��ngilizlere�kar���korkusuzca�taarruz
edi�lerini�anlat�r.�Yaz�s�n�n�bir�yerinde�bu�alt��genç�Türk�su-
bay�n�n�dü�man�üzerine�at�l��lar�n���öyle�tasvir�eder:
“Vatan�n�kendi�hayat�n��idame�için�evlad�n�n�hayat�n��san-

cak�alt�na,�silah�ba��na�davet�etti�i�tehlike�gününde�zâbit�nam-
zedi�olmaya��itâb�etmi��olan�o�alt��genç,�vicdanlar�ndan�su-
dûr�eden�bir�irâde-i�mukaddese�ile�art�k��ehid�namzedi�ol-
maya�terfi-i�nefs�ediyorlard�.�Bir�ak�am�evvel�yaz�p�beste-
lemi��olduklar���ark�ya…

Bu�topra���Türk’ün�kan��yo�urdu
Annem�beni�bugün�için�do�urdu!...

�ark�s�na�bir�a��zdan�ba�layarak�siperlerden�d��ar��f�rla-
d�lar.”

Bu�kahraman�subaylar�Çanakkale’ye��ehit�olmaya�gel-
mi�lerdir�ve�“Anam�beni�bugün�için�do�urdu!...”�sözleriy-
le�dü�mana�sald�rm��lard�r.�Süleyman�Nazif�yaz�s�n���u�söz-
lerle�tamamlar:
“Ey�vatanda�,�ey�karde�!...�Çimentepe’yi�unutma…�Çi-

mentepe’yi�müddet-i�ömründe�birkaç�hacc-��takdis�ve�hacc-
���ükran�borcun�olsun.”�
Bunun�d���nda�Süleyman�Nazif’in�Harb�Mecmuas�’nda

ne�redilen�“Çanakkale’nin��stanbullu��ühedâs�na”�ve�“Ça-
nakkale’den�Galiçya’ya”�ba�l�kl��iki�yaz�s��bulunmaktad�r.
Nazif,�“Çanakkale’nin��stanbullu��ühedâs�na”�ba�l���n��ta-
��yan�yaz�s�n�n�sonunda�Çanakkale�cephesinin��stanbullu��e-
hitlerine��öyle�seslenir:
“Ey��ühedâ-y��mübâreke!...�Ey�vatan�n�tarihinde�ve�kal-

binde�ilelebed�ya�ayacak�evlad�!...�Her�sülale�ve�silsilesi�ba�-
ka�bir�matemin�â�inâ-y��ebed-mahzunu�olan�Anadolu,�bu-
gün�size�ve�sizin��stanbul’unuza��ükran�ile�müteveccihtir.��eh-
riniz�de�nam�n�z�gibi�müebbed�olsun!...”
Âsitân-��Tarihte�Galiçya�ismiyle�müstakil�bir�eseri�de�bu-

lunan�Süleyman�Nazif�“Çanakkale’den�Galiçya’ya”�yaz�s�nda
Çanakkale’nin�yaln�z�bizim�askerî�tarihimizin�de�il�dünya
tarihinin�en�büyük�harp�hadisesi�oldu�unu�söyler.�Balkan�Mu-
harebesi’nden�nam��lekelenmi��ve�ümidi�k�r�lm���bir�halde
ç�kan�Osmanl�l���n�evvela�Çanakkale’de�nam�ndaki�lekeyi
temizledi�ini,�Galiçya’da�ise�ümitlerini�tamir�etti�ini�vurgular.
Süleyman�Nazif’in�yaz�s�nda�geçen�iki�bölüm�var�ki�bu�iki
k�sm��okurlar�m�za�aktarmazsak�büyük�bir�vebal�alt�nda�kal-
d���m�z�hissine�kap�laca��z:
“Çanakkale�bundan�sonra�bir�isim�de�il,�bir�tarih�olacakt�r.

Galiçya�da�onun�zeyli.�Tarihin�altm���as�rl�k,�yüz�as�rl�k�gö-
zü,�Gelibolu��ibh-i�ceziresinde�[yar�madas�nda]�dokuz�ay�sü-
ren�melhame-i�kübrân�n�[büyük�ve�kanl��sava��n]�ve�oradaki
harikülade�kahramanl�klar�n�emsâlini�ne�kurûn-��ûlâda�[�lk-
ça�da]�gördü,�ne�ondan�evvelki�edvâr-��esâtîrde�[mitolojik
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devirlerde]…”�
“Allah�ile�ahdim�var:�Ölmezsem�Çanakkale�sahne-i�ci-

dâlini�ziyaret�edece�im.�Bu�benim�için�hem�vecîbe-i�dini-
ye,�hem�ibâdet-i�hissiyedir.”
Görüldü�ü�üzere�Çanakkale�Zaferi�Süleyman�Nazif’in

nazar�nda�bir�dinî�vecibe�derecesinde�de�er�ta��maktad�r.�
Ya�ad����dönemde�“�slam��airi”�olarak�tesmiye�edilen

Mehmet�Akif’le�otuz�üç�y�ll�k�eskimez�bir�arkada�l����olan
ve�Mehmet�Akif�hakk�nda�bir�biyografi�eseri�yazan�Mid-
hat�Cemal’in�“Çanakkale’den�Kaçanlara:��ngilizlere,�Fran-
s�zlara”,�“Kolunu�Harb�Meydan�nda�B�rakm���Bir�Askere”
ve�“Serhaddeki�Asker”�ba�l�kl��üç��iiri�de�Harb�Mecmua-
s�’nda�yay�nlanm��t�r.�Çanakkale�cephesinden�foto�raflar-
la�birlikte�ve�“Çanakkale’den�Kaçanlara”�ba�l���yla�takdim
edilen��iirin�“�ngilizlere”�k�sm�nda�Midhat�Cemal�Çanak-
kale’de�bozguna�u�rayan��ngilizlere��öyle�seslenmektedir:

Kimdir�bu�kaçanlar,�k�z�n�z�m��kar�n�z�m�?
Cidden�o�mehâbetli�dretnotlar�n�z�m�?
Bir��âibe��eklinde�duran�öyle�denizde?
Namusunuzun�derbeder�enkâz�n��biz�de
Askerleriniz�zannediyor�aldan�yorduk!...
�ngiltere,�ey�maskeli�haydûd-��müdebdeb
Ey�arz��soyan�rahat-��akvâm��çalan�hep
Biz�kavmini�millet,�seni�devlet�san�yorduk!

Yirmi�sekiz�beyitlik�uzunca�bir��iir�olan�“Kolunu�Harb
Meydan�nda�B�rakm���Bir�Askere”��iiri�ise,�süngü�hücu-
munda�sol�kolunu�kaybeden�Üste�men�Hasan�Dursun�Efen-
di’nin�foto�raf��ve�foto�raf�n�alt�ndaki�“Çanakkale�muha-
rebesinde�kolunu�milletinin�varl���na�feda�etmi��zabitleri-
mizden�Mülaz�m-��Evvel�Hasan�Dursun�Efendi”�ifadeleriyle
okuyucuya�takdim�edilir.�

�air-i�Azam�ve�Çanakkale�Sava���

�air-i�Azam�Abdülhak�Hâmid’in�Birinci�Dünya�Sava��
s�ras�nda�yazd�����iirleri��lham-��Vatan�ad�yla�kitapla�m��-
t�r.�Bu�kitapta�yer�alan��iirlerden�“�lham-��Nusret”��iiri�Ça-
nakkale�Zaferi�üzerine�yaz�lm���ve�ilk�olarak�Safer�1334’te
(Aral�k�1915)�Servet-i�Fünun�dergisinde�yay�nlanm��t�r.��i-
ir�ilk�bölümde�dokuz�dörtlükle�ba�lar,�ard�ndan�gelen�on�dört
beyitle�devam�eder�ve�sonunda�üç�dörtlükle�tamamlan�r.��a-
ir-i�Azam��iirinde�Türk�askerine��öyle�seslenir:

Türk�askeri�ey�memleketi�kurtaran�evlad,
Senden�feyezân�etti�bu�imdâd-��Hüdâ-dâd
Sensin�o�bahad�r�ki�bu�gün�dü�mana�k�ld�n
Sinenle�Çanakkale’yi�bir�kal’a-i�pulâd!...

Aczimle�beraber�seni�ben,�çâker-i��slâm,
Tebrik�ile�fahr�eylerim�ey�asker-i��slâm,
Ey�sanca��n��göklere�i’lâ�eden�ordu,
Etmi��sana�tevdi�onu�Peygamber-i��slâm!...

Abdülhak�Hâmid�de�Türk/�slâm�askerinin�Çanakkale’yi
gö�üsleriyle�müdafaa�etti�ini�ve�Çanakkale’nin�dü�man�için
çelik�bir�kaleye�dönü�tü�ünü�söyler.�Sonraki�dörtlükte�ise
�slam�Peygamberinin�kendilerine�emanet�etti�i�sanca���or-
dumuzun�göklere�yükseltti�ine�dikkati�çeker.�

Mehmet�Akif�ve�Çanakkale�Zaferi

Bugün�Çanakkale�denildi�i�zaman�birço�umuzun�akl�-
na�ilk�gelen�Mehmet�Akif�Ersoy’un�Çanakkale��ehitleri-
ne��iiridir.�Midhat�Cemal�Kuntay’�n�Ku�çuba���E�ref’ten
naklen�anlatt���na�göre�Mehmet�Akif�bu��iiri�Hicaz�yolcu-
lu�u�devam�ederken�Medine�yak�nlar�nda�yazm��t�r.�Fakat
�iir�ilk�defa�Sebilürre�ad’�n�10�Temmuz�1924�tarihli�say�-
s�nda�ne�redilir.��iirin�yer�ald����Âs�m�ise�A�ustos�1924’te
kitap�olarak�ç�kar.�Mehmet�Akif�bu��iiriyle�Çanakkale’yi
gönüllerimize�nak�etmi�,�zihinlerimize�kaz�m��t�r.�Çanak-
kale�Zaferi,�aradan�bir�as�r�geçmesine�ra�men�canl��bir��e-
kilde�zihinlerimizde�ya��yorsa�bunu�Çanakkale��ehitlerine
�iiri�ve�emsali�eserlere�borçluyuz.
Edebiyat�m�z�n�önemli�isimlerinden�Kemal�Tahir�Yol�Ay-

r�m��roman�nda�kahraman�na��u�sözleri�söyletir:
“Bunlar�bizi�tarihimize�ba�layan�halkalard�r.�Milli�onu-

run�gözle�görünür�eserleridir.�Dün�padi�ah�nsa�yar�n�hal-
k�n�olur.�Bence�bugün�Edirne��ehri�s�n�rlar�m�z�n�içindey-
se,�biz�bunu�Enver�Pa�a’ya�de�il,�hatta�Lozan�Sulhu’na�de-
�il,�Sinan’�n�Selimiye’sine�borçluyuz.�Selimiye�orada�dur-
dukça�Edirne�de�bizim�s�n�rlar�m�z�n�içinde�durur,�hepimiz
toptan�ölmedikçe...”�
Çanakkale�Zaferi�bizi�tarihimize�ba�layan,�kopmas��im-

kans�z�halkalardan�biridir.�Çanakkale�orda�durdukça�bu�top-
raklar�Türk�vatan��olmaya�devam�edecektir.�Ve�Çanakka-
le�Zaferi,�hakk�nda�yaz�lm���eserler�sayesinde�yüz�y�ld�r�ha-
f�zalar�m�zda�canl��bir��ekilde�yerini�muhafaza�etmektedir.
Aziz��ehitlerimizin�ve�onlar�n�hat�ralar�n��eserleriyle�ya�a-
tan�sanatkarlar�m�z�n�ruhlar���âd�olsun…

Emir�Hüseyin�Y���T

Türk�Dili�ve�Edebiyat��Ö�retmeni

�smail�Hakk�,�Çanakkale�Müdafaas��Nedir?,�Yeni�Mec-
mua�Çanakkale�Nüsha-y��Fevkaladesi,�1918
Ömer�Seyfettin,�Çanakkale’den�Sonra,�Yeni�Mecmua�S.6,

16�A�ustos�1917
Erol�Köro�lu,�Türk�Edebiyat��ve�Birinci�Dünya�Sava��

1914-1918�Propagandadan�Milli�Kimlik��n�as�na,�s.�184-
185,�2010,��stanbul
�brahim�Alaaddin�(Gövsa),�Çanakkale��zleri,��stanbul,

1926
Harb�Mecmuas�,�Say�:�3,�Rebiülevvel�1334-�Kanun-��Sa-

ni�1331�(Ocak�1916)
Harb�Mecmuas�,�Say�:�5,�Rebiülâhir�1334-��ubat�1331

(�ubat�1916)
Harb�Mecmuas�,�Say�:�20,�Ramazan�1335-�Temmuz�1333

(Haziran�1917)
Harb�Mecmuas�,�Say�:�5,�Rebiülâhir�1334-��ubat�1331

(�ubat�1916)
Harb�Mecmuas�,�Say�:�8,�Receb�1334-�Nisan�1332�(Ma-

y�s�1916)
Harb�Mecmuas�,�Say�:�15,�Rebiülevvel�1335-�Kanun-�

Evvel�1332�(Ocak�1917)
�lham-��Vatan,�Matbaa-i�Amire,�1334�(1916),��stanbul
Kemal� Tahir,� Yol� Ayr�m�,� �thaki� Yay�nlar�,� S.119,

4.Bask�,�Mart�2010,��stanbul
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�ki��eyin�elden�gitmeden�de�erini�takdir�etmek�zordur:�
Biri�sa�l�k,�öteki�de�gençlik.�

Hz.�Ali

Genç�kelimesi�as�rlar�boyunca�“genc”��eklinde�yaz�lm��t�r.
Eski�yaz�da�genç�kelimesi�kef,�nun�ve�cim�harfleriyle�“genc”
biçiminde�yaz�l�rd�.�Bu�yaz�m��ekliyle�Farsçadan�Türkçe-
ye�geçmi��olan�hazine�anlam�ndaki�“genc”�kelimesiyle�ya-
z�m��birebir�ayn�d�r.�Çok�derin�etimolojik�tahlillere�girme-
den�genç�demek�hazine�demektir�dersek�mübala�al��bir��ey
söylemi��olmay�z.�Fakat�kanaatimce�gencin�hazine�olu�u
kuvve�halinde,�potansiyel�olarak�bir�hazine�olu�tur.�Sa�lam
bir�e�itim�ve�terbiyeden�geçmi��her�genç;�kendisi,�ailesi,�çev-
resi�ve�milleti�için�hazine�olma�imkan�n��her�an�kendisin-
de�ta��maktad�r.�Hat�r�m�zdan�hiç�ç�karmamal��ki��stanbul’u
fetheden� komutan,� �s-
tanbul’un�biricik�Fâtih’i,
k�rat�n�n� üstünde� yirmi
bir�ya��nda�ya��z�bir�de-
likanl�yd�.�Gençli�in�ha-
zine�olma�imkan��vard�r
derken�bu�ve�buna�ben-
zer�i�leri�ba�arma�gücü-
nü�potansiyel�olarak�ken-
dinde� bulunduran� gen-
çli�i�kastediyoruz.�Bunu
söylerken� ça��m�zda
gençli�i�kay�ts�z��arts�z
alabildi�ine�yücelten�an-
lay��a�ihtiyatla�yakla�mak�gerekti�inin�de�alt�n��çizmek�is-
terim.�Gençlik�iyi�de�erlendirilirse�bir�imkana�dönü�ür,�ak-
si�takdirde�berhava�olur�gider.
Gençli�in�çe�itli�dönemlerine�de�i�ik�isimler�verilir.�Di-

limizde�bununla�ilgili�kelimelerden�biri�de�re�it�kelimesi-
dir.�Re�it,�rü�d�sahibi�ki�i�demektir.�Rü�d�ise�bedenen,�ru-
hen�ve�aklen�geli�mek,�belli�bir�olgunlu�a�ula�makt�r.�Re-
�it�olmu��bir�fert,�her�yönüyle�belli�bir�olgunlu�a�ula�m��
demektir.�Kayda�de�er�bir�ba�ar��gösteren�insanlar�için�“rü�-
dünü�ispat�etti”�deyimini�s�kça�kullan�r�z.�Özetle�genç,�re-
�it�olmu��ki�idir;�bedenî�ve�aklî�geli�imini�tamamlay�p�bel-
li�bir�olgunlu�a�ula�m��t�r.
Gençlik�döneminde�gençlerin�en�belirgin�ve�olumlu�özel-

likleri�adalet,�cesaret,�co�kunluk,�fedakarl�k,�do�ruya�aç�k
olma�ve�idealizm�gibi�özelliklerdir.�Gençlerde�bu�gibi�has-
letler�bask�n�oldu�u�içindir�ki�her�ça�da�peygamberlerin�et-
raf�nda�onlara�inanan�insanlar�n�ço�u�gençler�olmu�tur.��s-
lam�peygamberi�Hz.�Muhammed�(s.a.v)�“Beni�ya�l�lar�ya-
lanlad�,�gençler�tasdik�etti”�sözüyle�belki�de�gençlerin�top-
lumda�kökle�mi��yanl��lara�kar���durarak�cesaretle�do�ru-
nun�yan�nda�yer�alabildikleri�hususuna�dikkati�çekmekte-
dir.�Kadim�Yunan’da�Atina�site�devleti�taraf�ndan�yarg�la-
narak�idam�edilen�“ihtiyar”�Sokrates’in�anlatt����“do�rula-
ra”�kulak�verenlerin�de�daha�ziyade�gençler�oldu�unu�unut-
mamak�gerekir.�Kur’an-��Kerim’de�k�ssas��anlat�lan�ve�za-
lim�hükümdar�n�zulmüne�boyun�e�meyip�bir�ma�araya�s�-

��nan�Ashâb-��Kehf’in�de�bir�rivayete�göre�yedi�tane�genç
oldu�unu�tekrar�hat�rlayal�m.�Gençli�in/Gençlerin�insanl�k
ve�milletler�için�hazine�olma�imkan�na�sahip�oldu�unu�bu
örneklerden�hareketle�söyleme�cesaretini�kendimizde�bu-
luyoruz.������������
Kültür�tarihini��öyle�bir�kolaçan�etti�imiz�zaman�birçok

ilim�adam�,�filozof,��air,�romanc�,�ressam,�bestekar,�mimar,
doktor�v.b.�alan�nda�otorite�olarak�kabul�edilen�birçok�is-
min�çok�genç�ya�larda�iyi�ve�sa�lam�eserler�ortaya�koy-
duklar�na��ahit�oluruz.�Dü�ününüz�ki�büyük�bestekar�Mo-
zart�hepi�topu�35�y�ll�k�ömrüne�yüzlerce�eser�s��d�rmas�n�n
yan��s�ra�birçok�önemli�eserini�yirmili�ya�lar�nda�bestele-
mi�tir.�Vatan��airimiz�Nam�k�Kemal�daha�16-17�ya�lar�n-
dayken��stanbul’a�geldi�inde�evli�ve�divan��olan�bir��airdir.
Bu�gibi�büyük�isimler�gençlik�denen�hazineyi�har�vurup�har-

man�savurmam��lar,� ta-
sarruflu� ve� verimli� bir
biçimde�kullanma�bece-
risi�göstermi�lerdir.
�nsan�dedi�imiz�var-

l�k;� tek�ba��na�ya�ayan,
tek�ba��na�var�olabilen�bir
varl�k�de�ildir.�Her�biri-
miz�bir�ailenin,�bir�top-
lulu�un�ve�nihai�kertede
bir� milletin� parças�y�z.
�ahs�m�za�ait�bir�hayattan
bahsedebilmemiz�ancak
millî� bir� hayat�n� olma-

s�yla�mümkündür.�Bir�milletin�parças��olmad���m�zda�in-
san�de�il�de�ba�ka�bir��eyizdir�art�k.�Bu�sebeple,�hayat�bo-
yu�bizden�sâd�r�olan�bütün�hareketlerimizin,�davran���ve�ey-
lemlerimizin�kendimizi�ait�hissetti�imiz�milletin�menfaa-
tine�olup�olmad���na�dikkat�kesilerek�ya�amam�z�gerekir.
Milletimin�faydas�na�oldu�u�için�bu�i�i�yap�yorum,�mille-
timin�menfaati�için�bu�eylemde�bulunuyorum�diyen,�ken-
di�hayat�yla�milletinin�hayat�n��bir�ve�beraber�gören�bilin-
çli�ve�idealist�bir�gençlik�hazinenin�ta�kendisidir,�hatta�böy-
le�bir�gençli�in�k�ymeti�hazinelerin�de�fevkindedir.�
E�itim�süreçlerinin�sonunda�dil�ve�tarih�bilincini�kazanm��,

manevî�de�erlerimizi�özümseyerek�sa�lam�ölçülere�sahip
olmu�,�fazilet�ahlak�n���ahsiyetinin�bir�parças��k�lm��,�bu-
na�ilave�olarak�adalet,�dürüstlük,�azim,�gayret,�çal��kanl�k,
sab�r,�disiplin,�direnç,�kararl�l�k�gibi�vas�flar��parlat�lm���ve
güçlendirilmi��bir�gençlik�meydana�ç�karsa�i�te�o�zaman�ha-
kiki�bir�gençli�in�varl���ndan�söz�edebiliriz.�Yaz�m�z��ün-
lü�Alman�matematikçi�ve�filozofu�Leibniz’in�sözüyle�nok-
talayal�m.�Leibniz��öyle�demi�:�“Gençli�i�iyiye�yönelten�in-
sanl����iyiye�yöneltir”.�����

Emir�Hüseyin�Y���T

Türk�Dili�ve�Edebiyat�Ö�retmeni

GENÇLİK EN DEĞERLİ HAZİNEMİZDİR …
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İki  günlük kar tatilinin ardından ders
ziliyle beraber sınıflara girdik

Ders:�Dil�Anlat�m
Konu:�Dü�ünce�Yaz�s��olan�"f�kra"�türü.�

�lk�ders�f�kra�türünün�ne�oldu�unu�ö�rendik.�Tart��t�k,�ko-
nu�tuk.��kinci�ders�güzel�ö�rencilerimden�bu�türle�ilgili�ya-
z��yazmalar�n��istedim.�Hemen�hemen�s�n�f�mdaki�tüm�k�z
ö�renciler�ayn��konuyu�seçmi�ler.�"Kad�na�taciz,�tecavüz,
kad�na���iddet,��ve��isimsiz�ve��kimliksiz�ve�sevgisiz�kad�nlar.”�
Ço�u�internette�veya�orada�burada�payla��lan�popüler�söy-

lemler�kullanm���olsa�da�içlerinden�birkaç��çok�güzel�ifa-
de�etmi�ti���hissettiklerini.�Hele�biri�vard��ki�içlerinde�"Her
k�z�n�utanç�duyaca���ve�kimseye�anlatamad����bir�an�s��var-
d�r."�cümlesinin�alt�n��çizmi�ti�yazd����metinde.�Okumak�is-
tedi�ve�okurken�gözya�lar�na�bo�uldu.�Bir�an�bütün�güzel
ve�masum�k�zlar�mla�göz�göze�geldim.�Herkesin�anlatacak

bir�hikayesi�oldu�unu�fark�ettim��henüz��16�ya��ndaki��ço-
cuk�zihinli�ve�ruhlu�yeti�kin�bedenlerinde.�Bak��lar�m�zla
anla�t�k.�Yan�ma�geldiler.�Onlar�gözleriyle�sessizce�anlat-
t�lar,�ben�gözlerimle�sessizce�dinledim.�Sessizce�a�lad�lar.
Sessizce�a�lad�m.��çimi�da�lad�lar.�

Sessizce�daha�ya�an�las��bir�ülke�ve�bir�dünya�diledim�yü-
ce�mevlâdan..�

Sonra�tenefüs��zili�çald��ve�yeti�kin��görünümlü��güzel
çocuklar�m.��Bahçeye�kar�topu�oynamaya�ç�kt�lar.

Fatma��ENER

Türk�Dili�ve�Edebiyat��Ö�retmeni�
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Uyuyan�suyu�uyand�rmaya�k�yamayan�melekler�
Sessiz�bir�tela���anlat�r�gözleriyle
Uzayan�sessizlikleri�izleyen�bir�mevsim�gibi
De�i�tikçe�yeniden�anlat�r�bu
Bütün�zamanlar�tekrar
Bütün�aynalarda�ayn��yans�
Uzak,
�iirin��ark�s��ise�e�er�gitmek�zorunludur
Hep�ayn��töreni�bekler
Ayn��sözcükler�yorgun
Ayn��caddelerde�ölüm�sansar�yüzümü�oyalayan�tarih�ve�rastlant�

Ç�k�p�dönememek
Kuzeyin�so�u�unda�emmek�bütün�dü�leri

�ark�lar�ç�plak��geceyi�örtüyor
Ü�üyor�bütün�ku�lar
Ku�lar�ki�aram�zda�kals�n,�Haf�z’��tan�r�hepsi

Kravat���iir�gibi�ta��yan��airler�gerçekçidir
Ellerinde�mevsimin�ilk�tan���;
Nar�çiçekleri
K�rm�z�,�kendine�deliren
Ölümü�bir�gerçekle�yürüten�ve�soluk�almay��erteleyen

Ah��imdi�uzam���sakallar�ma�cinnet�ya��yor�her�gün
Bu�kent�beni�t�rmal�yor
Yüzümde�gezinen�bir�ma�ripli
Dilimde�bir�küf�tad�
Tan��an�mevsimleri�kolayca�seviyorum,
Tan��an�insanlar��sevmedi�im�gibi

Azalan�bir�ses
Yiten�bir����k�üstümü�ört�ey�karanl�k!
Evlerde�delirmi��bir�s�k�nt�
Uzlet�burcunda�bütün�a�klar
Gitmek�pe�i�s�ra�bir�ac�n�n
Ve�ölüm�dinlenmi��bir��ark�

Yusuf�Ziya�GEM�C�

Türk�Dili�ve�Edebiyat��Ö�retmeni

UZLETİN SON DANSI
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Yusuf�Ziya�GEM�C�’nin�Objektifinden
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Ankara�Gaziçiftli�i�Lisesi�12.�s�n�f�Dil�ve�Anlat�m�dersi�sorumluluk�s�nav��sorusu:
Ergenekon�Destan�’na�ait�yukar�daki�metnin�içinden�iki�tane�fiil�bulunuz.
Neden�bu�kadar�basit�bir�soru�sordu�umuzu�dü�ünenler�için�hemen�aç�klayay�m.�Okulumuz,�Ga-

zi�Üniversitesi�Beden�E�itimi�Bölümü’nün�hemen�yan�nda�yer�ald���ndan�millî�sporcular�m�z�n�lise
diplomas��alabilmek�için�en�uygun�bulduklar��okul,�bizim�okulumuzdu.�Biz�ö�retmenler,��derslerle
pek�ilgisi�olmayan,��geneli�güre��ve�boks�ile�ilgilenen�ö�rencilerimizi�zorla�da��olsa�geçirebilmek�için
oldukça�çaba�sarfetmek�zorunda�kal�yorduk:�Koca�bir�metnin�içinden���“gelmek�–�gitmek”�gibi�iki
tanecik�fiil�buldurabilmek�gibi…

Ö�rencilerimizden�birinin�verdi�i�cevap��u�idi:��ergenekon
Sevgili�ö�rencim�anlayamayaca��m�z��dü�ünmü��olacak�ki�cevab�n���aç�klama�gere�ini�duymu�-

tu:�ergene��konmak
��in�komik�veya�üzücü�taraf��ise,�ö�rencimin��aka�yapm�yor�olmas�yd�.
Not:�Ö�rencimden�bu�cevab��her�yerde�anlataca��m��söyleyerek�helâllik�alm��t�m.
Allah�bütün�eski�–�yeni�ö�rencilerime�uzun�ve�hay�rl��ömürler�versin.

Nesîme�Seyhan�SARIO�LU

Türk�Dili�ve�Edebiyat���Ö�retmeni

ANI
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KARTALLARIN�KANADINI�YOLMAK,�GELECEK�
NES�LLER�N�KARTAL�OLMASINI�ENGELLEMEZ.

CENAP ŞEHABETTİN

KÜÇÜK��EYLERE�FAZLA�ÖNEM�VERENLER,�
ELLER�NDEN�BÜYÜK��EYLER�GELMEYENLERD�R.

CENAP ŞEHABETTİN

G�TME�EY�YOLCU,�BERABER�OTURUP�A�LA�ALIM
ELEM�M�B�R�YÜRE��N�KÂRI�DE��L,�PAYLA�ALIM

M. ÂKİF ERSOY

SÖZ�A�IZDA��KEN�SAH�B�N�N�ES�R�D�R,�
A�IZDAN�ÇIKTIKTAN�SONRA,�

SAH�B��ONUN�ES�R�D�R.
KUTADGU BİLİG

NASIL�GÜLDÜ�ÜNÜZ�EDEB�N�Z�N,�
NEYE�GÜLDÜ�ÜNÜZ�ZEKÂNIZIN�GÖSTERGES�D�R.
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Okulumuz�yurdumuzun�en��erefli�lisesi.
�lm-i�irfandan�me�’ale�ta��r�her�bir�kö�esi...
Çok�yücesin,�çok�ulusun�imanl��Türk�gençli�i
Amaç�yapt�n�sen�kendine,�cesaret�ve�mertli�i
Haydarpa�a�Lisesi�bu,�gençlere�kucak�açar.
Medeniyet�dünyas�na�nurlu����klar�saçar.
Üç�k�taya�feyiz�veren�atalar�n�ahfad�,
Fazilet�ve�hakka�tapan�büyük�neslin�evlad�!
Tarihinin�e�i�yoktur�ey�kahraman�Türko�lu
Ey�cihanda�devir�açan,�devrim�yapan�Türko�lu
Haydarpa�a�Lisesi�bu,�gençlere�kucak�açar.
Medeniyet�dünyas�na�nurlu����klar�saçar.�����

Beste�ve�Güfte�:�Niyazi�ÇITAKO�LU

HAYDARPAŞA LİSESİ MARŞI HAYDARPAŞA LİSESİ MARŞI 
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