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“Söz vermiştim kendi kendime: Yazı bile 
yazmayacaktım. Yazı yazmak da bir hırstan 

başka ne idi? Burada, namuslu insanların 
arasında sakin, ölümü bekleyecektim; hırs, 
hiddet neme gerekti? Yapamadım. Koştum 
tütüncüye; kalem, kâğıt aldım. Oturdum. 
Ada’nın tenha yollarında gezerken canım 

sıkılırsa küçük değnekler yontmak için 
cebimde taşıdığım çakımı çıkarttım. Kalemi 

yonttuktan sonra tuttum, öptüm. Yazmasam 
deli olacaktım…” 

Sait Faik ABASIYANIK
Haritada Bir Nokta
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DOĞUŞ
Birsel, telefondakiyle gülüşerek kapıyı açtı. Tele-
fonu kapattı, merdivenlerden yukarı bebeğinin 
odasına çıktı. Ne bakıcısından ne de bebeğinden 
iz vardı. Tüm evi didik didik ettikten sonra ağ-
lamak üzereydi. Hemen kocasını aradı ve hıçkı-
rarak olanları anlattı. Önce kocası, daha sonra 
polisler geldi. Polisler olayla ilgili notlar alıp bu 
olayı çözeceklerini iddia etseler de herkes bunun 
da diğer tüm eski dosyalar gibi kaybolacağını bi-
liyordu. Kocası ertesi gün iş gezisi için yurt dışı-
na çıkacaktı. Tek başına, bebeği ve kocası olma-
dan ne yapacağını tahmin edemiyor, ağzına tek 
bir şey almıyor ve sadece oğlunun fotoğrafına 
sarılıyordu. 
Kocasını sabah erkenden uğurladıktan sonra 
gece aklına gelen ilk kişiyi aradı: lise arkadaşı 
Dedektif Sinan. Sinan’a olanları anlatırken göz-
yaşlarına hâkim olamamıştı. Bakıcının bebeği 
alıp kaçtığından şüpheleniyordu. Gelip ona yar-
dım etmesini istedi.
Sinan’ın gelişiyle Birsel’in yüreğine su serpildi. 
Birsel, defalarca bakmasına rağmen yatağın üs-

tünde duran mektubu Sinan’ın yardımıyla fark 
etmişti. “Bakıcın ve bebeğin güvendeler. Onları 
canlı bulmak istiyorsan onları aramayı bırak. 
Hatanın farkında olduğun zaman ellerimle tes-
lim edeceğim sana. Umarım geç kalmazsın.” di-
yordu mektupta.
Birsel ne olursa olsun sakinleşemiyor, aklına bin 
türlü şey geliyordu. Öğrendiklerini kocasına an-
latmalıydı. Ya da biraz kendini rahat bırakmalı, 
Sinan’a devretmeliydi bu işi. Arkadaşına güven-
mekte karar kılarken kendini uykunun derin 
köşelerine attı. Rüyasında bunu yapanın yaban-
cı biri olmadığını görüyordu, sanırım içinden 
geçen de buydu. Uyandığında Sinan’la beraber 
posta kutusunda bir adet lacivert, simli bir zarf 
buldular. Üstünde “Bir Dost” yazıyordu.
“Hiçbir zaman hislerin seni yanıltmadı. En ba-
şından beri yanında olanlara değer vermen ge-
rektiğini anlayana kadar sadece oğlunun ölüsü-
nü rüyanda görebilirsin.”
Birsel bunu okuyunca kaskatı kesildi. Oturup 
ağlamaya başladı. Bu kadarı bir anda değişen 
hayatı için bile fazlaydı. Sinan kızarmış gözle-

rinin içine acıyarak bakıyordu. Birsel aniden 
ayağa kalktı ve bağırmaya başladı. “Oğlumu geri 
ver, geri kalan her şeyim senin olsun.”
Biraz nefes almak için evin bahçesinde gezerken 
Birsel’in ayağının dibine tatlı, yavru bir köpek 
geldi. Ağzındaki kâğıdı bıraktı ve kurulmuş bir 
oyuncakmışçasına gerisin geri koşmaya başladı. 
Mektupta yazanlar Birsel’in aklını kaçırmasına 
sebep olacaktı az daha. 
“Oğlundan önce yaşamına güzellikler katan, ya-
şamını daha yaşanabilir hale getiren, senin için 
önemli olan, önceden birbirinizi sevdiğinizden 
emin olan biri vardı. Şimdi o kişi onu sevdiğin-
den emin olmak için düşünmeni istiyor ama sen 
ısrarla görmezden geliyorsun. Hayatın boyunca 
ilelebet yanında olacağına söz vermiştin. Uğru-
na canını vereceğin tek kişi oğlun mu?’’
Birsel için değerli olduğunu düşünen ve Birsel’e 
çok değer veren biri oğluna gösterdiği ilgiyi ve 
hassasiyetini kıskanıyordu. Sinan’ın aklına ko-
casından başka biri gelmemişti. Çocuğu kaçırıl-
mışken onun yurt dışına çıkması yeterince ga-
ripti zaten. Aklından geçenleri Birsel’e yöneltti. 
Evin bahçesindeki çimlere oturmuş, olayı sor-
guluyorlardı. Birsel’i bu konu üzerine kafa yor-
ması için yalnız bıraktı Sinan. Odasına döndü.
Birsel, gece boyunca çığlıklarla uyandı. Küçük 
bebeğinin -hayatındaki en değerli varlığın- öl-
dürüldüğünü veya öldürülmüş olduğunu gör-
mek canını yakıyor, onu korkutuyordu. 
Birsel’in aklına Sinan’ın söylediği geliyordu 
ama… Hayır, bu olamazdı! Kocasını da en az 
oğlu kadar çok seviyordu. Ya ona eski değeri 
vermiyorsa? Aralarında bir sorun olmadığını 
düşünüyordu ama ya istemeden sorun yarattıy-
sa? Bir türlü emin olamıyordu. Bunu Sinan’a an-
latırsa kocasına güvenmediğini düşünürdü. Ne 
yapacağına bilemezken düşüncelerin arasında 
boğulmuştu. Kapı çalınca düşüncelerden sıyrı-
lıvermişti. Sinan’ın beti benzi atmıştı. Pek de iyi 
gözükmüyordu. 
Tek bir kelime etmeden ikisi de kahve alıp masa-
ya oturdu. Aynı anda başlarını kaldırıp göz göze 
geldiler. “Aklımdan geçenleri bilmeni istiyorum 

Sherlock Holmes Türkiye’de

Kurnazca işlenmiş bir suç, acımasız bir suçlu ve tabii ki mükemmel bir dedektif! Dedektif, tek 
camlı gözlük takan ve uzun mont giyen, zayıf bir adam olmak zorunda değil elbette. İşinin 
erbabı, kıvrak zekâlı, işine âşık olması yeterli. Edebiyatımızda çok örneği görülmeyen bir tür-
dür polisiye. Bu türü şahlandırma görevini de öğrencilerimize verdik. İşte onların bir solukta 
okunan hikâyeleri…
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ama beni yanlış anlamamalısın.” dedi her ikisi 
de. “Önce sen başla!” dediler çığlıkla karışık. 
Sinan gönüllü oldu, kocasının olma ihtimalinin 
yüksek olduğunu söyledi. Birsel de utana sıkıla 
aynı şeyden bahsedeceğini itiraf etti. İki taraf 
da kendini rahatlamış ve hafiflemiş hissediyor-
du. Birsel kendini ikna etmek için kocasının iş 
gezisinde olduğunu öne sürdü hemen. Sinan’ın 
ikna edici kozu daha acı olmasına rağmen ger-
çekçiydi: Belki de kocası bunu daha önceden 
planlamış, böyle bir mazeret üretmişti. Sinan, 
Birsel’den eskisi kadar kaliteli zaman geçirip 
geçirmediklerini gözden geçirmesini rica etti.  
Haklı olabilirdi. Onun için son zamanlarda dün-
ya oğlunun etrafında dönüyordu adeta. Kocası-
nın akşam yemekleri tekliflerini geri çeviriyor, 
oğluyla daha fazla zaman geçirmek istediğini 
söylüyordu. Birsel, bir şeylerin farkına varma-
ya başlamıştı. Yalnız kalıp öz eleştiri yapmaya 
ihtiyacı vardı. Sinan’a otele dönüp kafasını bo-
şaltmasını söyledi. Sinan onu uyardığında koca-
sının bebeğe zarar vermeyeceğinden adı kadar 
emin olduğunu, ona güvenip otele gitmesinin 
iyi olacağını söyledi. Israrlara dayanamayan Si-
nan odasına tekrar gitti.
1,5 YIL SONRA
“Haydi, gülümseyin!’’ derken dişleri parlıyordu 
Birsel’in. Şimdi çocuğu Doğuş ve kocası Melih 
ile tekrar aile olmuşlar, yeni bir fotoğraf kare-
sine dâhil oluyorlardı. Tekrar tam anlamıyla 
mutlu olabilmek için çok çaba sarf etmişlerdi. 
O kıvırcık saçlı, parlak ela gözlü ve şirin gülüm-
semeli çocuk için, Doğuş için, değerdi. Bugün 
de Doğuş’un 2. yaşını kutluyorlardı. Eskisinden 
daha güçlü bağları olan bir aile olmuşlardı. Ar-
tık kocasını da oğlunu da ihmal etmiyor, hem 
kocasına hem oğluna hem de kendisine zaman 
ayırıyordu. 
Doğuş’un ortadan kaybolmasının üzerinden 
çok zaman geçmişti. Birsel şimdi düşünüyordu 
da sadece birkaç gün içinde nasıl da hayat zin-
dan olmuştu ona. Sinan yanında olmasa akıl 
sağlığını yitirirdi muhtemelen.
“Çocuğumuz olmadan önce çok mutluyduk. 
Birbirimiz için özel olan günleri unutmuyorduk. 
Çocuğumuz olacağını öğrendiğimizde mutlulu-
ğumuza mutluluk katacağını ummuştum. Ama 
Birsel mutluluğunu başka biri ile paylaşmaya 
başlamıştı. Doğum günümü bile unuttu. Ben de 
böyle bir şey yaparsam sonrasında daha fazla za-
man ayırırız birbirimize diye düşündüm. Uzun 
zamandır tanıdığım ve çok güvendiğim bakıcı-

mıza bebeğimizi emanet ettim. Her gün kontrol 
ettim. Telefonlarına cevap vermedim ama tele-
fonda senin adını görmeme bile sevinmiştim. 
Bir aptallık ettim Birsel, lütfen beni affet!’’ deyip 
gözyaşlarına boğulmuştu. Onu dinledikten son-
ra kocasına hak vermiş, Doğuş’a kendinden bile 
daha fazla zaman ayırdığının farkına varmıştı. 
Olayı tatlıya bağlamak üzere Sinan’ın tavsiyesiy-
le ilişkilerini onarmak için bir terapistten destek 
aldılar. 
Bugün sadece Doğuş’un yeni bir yaşını değil, 
ilişki onarma ve psikolog seanslarının bitişini 
yani yeniden bir aile olmalarını kutluyorlardı. 
Ayrıca bu, Sinan’a da yeni bir teşekkür partisiydi. 
(Daha önce kaç kez sürpriz yapmışlar, hediyeler 
almışlar, bunu kimse bilmezdi.) Sinan, travmayı 
atlatmalarına yardımcı olmak için ta İzmir’den 
sık sık ziyaretlerine gelmiş ve bu aşamayı hızlıca 
geçmeleri için elinden geleni yapmıştı. Polisler 
tarafından tozlu raflara kaldırılan bu vaka, hiç-
bir zaman Doğuş’a anlatılmayacaktı. Bu karar 
ortak alınmıştı. Şu anda iki yaşına basmış se-
vimli çocuklarıyla mutlu bir aile tablosu örne-
ğiydiler. Kimse de daha fazlasını istemiyordu.

Seydanur ÇOBAN 
Sancaktepe 8-A

SUÇLU NEREDE?
Benim kim olduğumu mu merak ediyorsun? 
Ben bir dedektifim. Sana kendim hakkında 
verebileceğim tek bilgi bu, daha fazla bilgi 
veremem. Karakolda suçluların izini sürmesi 
için polislere yardım ediyorum. Dün akşam 
da bir banka soygunu oldu. Olay yeri Oxford 
Caddesi’ydi. Saat tam 14.00’tü. Tüm ekip olay 
yerini araştırmaya gittik. Tam olay yerinde hiç 
şüpheli olmadığını düşünürken yerde bir tel-
siz bulduk. Telsizin içindeki piller sökülmüştü 
fakat üstünde parmak izi olabilirdi. Bu yüzden 

telsizi alıp bir torbaya sardık, incelemeye gön-
derecektik. Şimdi birilerini sorguya çekme 
vakti geldi. Oradaki sekreteri bulduk ve ona 
birkaç soru yönelttik. “Dün gece neler oldu, 
hırsızın dış görünümü nasıldı?” sorularımız-
dan sonra sekreter, “Uzun boylu ve zayıftı.” 
dedi. Fakat maskeden yüzünü göremediği-
ni belirtti. Tam o anda Polis Daniel bana bir 
bakış attı ve  “Eee, bir şey bulabildin mi bari 
ufaklık?” dedi. Daniel benden yaşça büyüktü; 
ben 21 yaşındaydım, o ise 30 yaşındaydı. Ben 
hiç oralı olmadan çekip gittim. 

***
Günlerden cumartesi, saat 10.56 olmuştu. 
Hâlâ evdeydim çünkü bugün benim izin gü-
nümdü. Derken telefonum çaldı, karakoldan 
Şef arıyordu. Şef, bana sorguya alınmam ge-
rektiğini söyledi. Nedenini sormuştum ama 
Şef çoktan telefonu kapatmıştı bile. Ben araba-
ma atlayıp karakola gittim. Oraya vardığımda 
herkes bana dik dik bakıyordu, açıkçası biraz 
ürpermiştim. Sorgu odasına girdim, Daniel 
da oradaydı. Bana, “Suçlu sen misin ufaklık?” 
dedi. Bunu duyunca sinirlenmiştim ama sa-
kinliğimi korumaya devam ettim. Şef, “Senin 
odanda bulduğumuz bu telsiz de neyin nesi?” 
dedi. Herkes benden şüpheleniyordu çünkü 
telsizlerden birinde benim parmak izim vardı. 
Kahretsin, incelemeye gönderirken eldiven 
takmayı nasıl unutmuştum! Bu aptalca hata 
benim suçlu gibi görünmeme sebep olmuş-
tu! Karar verdiler ve beni bir süreliğine hap-
se attılar. Suçlu ben değildim fakat bir oyun 
oynanmıştı bana. Bu hatamı fark eden biri, 
suçu üzerime atmaya çalışıyordu ve ne yazık 
ki benim elimden hiçbir şey gelmiyordu. Ha-
pishanede telefon sıram geldiğinde kardeşim 
Molly’i aradım. O da bir polisti ve benim suç-
suz olduğumu ispatlayabilecek tek kişi oydu. 
Molly, Şef ’i zorla Daniel’in odasına götürmüş 
ve orada ona bir şey göstermişti. Suçlunun 
Daniel olduğunun anlaşılmasını sağlayan bu 
şey, bir günlüktü ve içinde şunlar yazıyordu: 
“Bu polislerin kafaları nerede acaba? Bir tür-
lü suçlunun ben olduğumu anlayamadılar. O 
ufaklık John, hep benden şüphe etti fakat asla 
ispatlayamadı. Herkes onun suçlu olduğunu 
sanıyor fakat asıl suçlu benim. İmza: Daniel.” 
Polis bunu gördükten sonra onu hapishaneye 
götürdü fakat Daniel için bu iş daha bitme-
mişti…

Zeynep DANIŞMAZ 6-F

Sherlock Holmes Türkiye’de
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MÜKEMMEL İKİLİ
O sabah da her sabah gibi başlamıştı. Dedektif, 
olacaklardan habersiz kahvesini yudumluyordu. 
Uzun süredir yeni bir vaka üzerinde çalışma-
mıştı. Monotonluktan sıkılmış, yeni şeylere açtı. 
Ev telefonu büyük bir gürültüyle çaldı. Yardım-
cısı Dr. Watson, arka odadan koşarak geldi ve 
telefonu açtı: “Evet Lestrade, ne oldu sabah sa-
bah?” Dr. Watson’ın bu sinirli halleri Sherlock’a 
hep komik gelmişti. Hafifçe sırıttı, belli etme-
yerek konuşmayı dinlemeye koyuldu: “Buraya 
gelmeniz gerekiyor, hemen!” Dr. Watson hiçbir 
şey söylemeden telefonu kapattı ve Sherlock’a 
döndü. Her zaman yaptıkları telepatik bakış-
malardan birini yaptılar ve Baker Street’ten ay-
rıldılar. “Bu kadar acil olan ne, merak ediyorum 
doğrusu Lestrade. En son çağırdığında bizden 
market alışverişi istemiştin.” “Bir vaka var.” diye 
açıklamaya başladı Lestrade, “Doğrusu aklıma 
sizden başka kimse gelmedi.” dedi.” Zaten hiçbir 
zaman aklına başkası gelmiyor Lestrade. “Lafı 
gevelemeyi bırak da bize ne olduğunu anlat. Se-
nin aksine tüm gün boş oturmuyorum.” İntihar 
vakaları… Bir süredir çok fazla intihar vakası 
alıyoruz. Ancak sıradan vakalar değil, cinayet-
ler bana göre...” Sesi titriyordu. “İntihar eden 
kişiler tamamen sağlıklı ve ortalama olarak iyi 
bir hayatı olan kişiler. Mantıksız, anlıyor musun 
Sherlock? Aklım almıyor. Bu kişiler öldükleri 
günden önceki akşam bir mektup alıyorlar ve 
intihar ediyorlar. Gecenin bir saatinde... Mek-
tupta ne yazdığını sadece ölenler ve gönderen 
kişi biliyor. Hiçbir postacının o mektuplardan 
haberi yok, ölenlerin bağlantısı yok. Alakasız-
lar. Sonraki kurban kim bilemiyoruz, bununla 
ilgili bir tahminimiz yok. Her şey çok bulanık, 
ölecek sıradaki kişi içimizden biri bile olabilir!” 
Sherlock bütün bu saçma gerginliğe göz devirdi. 

Ölmeyecek kadar zekiydi ya da öyle olduğunu 
düşünüyordu. Mektupta bir insanı intihara sü-
rükleyecek ne olabilirdi ki? Kafasını kaşıdı ve 
Dr. John Watson’a döndü, “John haydi gidelim.” 
dedi. “Ne yani, bu vakayı almıyor musun?” diye 
sordu Lestrade telaşla. “İnsanlar kendi sorun-
larını çözemeyip intihar etti diye altından bir 
cinayet çıkarmaya çalışmayacağım, gerçek bir 
cinayet vakası olursa adresimi biliyorsun Lest-
rade.”
John ile beraber ofisi terk ettiler. Biraz süre geç-
tikten sonra Sherlock gülmeye başladı. Sonun-
da sudoku dışında üstüne düşünülecek bir şeyi 
vardı, her ne kadar yapmayacağını söylese de 
yapacaktı.

***
“Beş intihar, dört mektup ve yanmış, yazıları 
seçilmeyen bir mektup elimizde.” dedi Sherlock. 
“Buradan ne çıkarabilirsin?” diye sordu John. 
“Fazla bir şey değil. Yazılar okunmuyor ancak 
sağ elle yazıldığı belli, düzensiz yazımdan yazan 
kişinin erkek olduğunu tahmin ediyorum. Ya-
nık, sağ taraftan başlamış yani katilimizin sağlak 
olduğu kesinleşiyor. Eldiven giydiğini söyleyebi-
lirim çünkü herhangi bir parmak baskısı izi yok. 
Bu kişinin bu mektubu yakması için okuyan ki-
şinin intihar ettiğini görmesi lazım yani büyük 
ihtimalle mektubu koyduğu evi izliyor. İntihar 
olduğu belli olsun diye yaktığı mektubu atmıyor. 
Acemice... Kullandığı çakmak... Sıradan çak-
maklardan değil, laboratuvarda olanlardan. Çok 
fazla bir şey yok yani.” John gözlerini inanamaz 
bir şekilde açtı. Sherlock’un kendini beğenmiş-
liklerine alışıktı ancak bu, her seferinde şaşırma-
sına engel değildi. Yanmış kağıdı koklamasını ve 
eliyle nasıl bir madde olduğunu anlamaya çalış-
masını izliyordu. “İşte bu! Nasıl düşünemedim? 
Kimyasal! Nasıl göremedim! Yandığını sanıyor-
dum...” “Sher-” dedi John. Sözünü bitiremeden 
kapı çarpıldı. Sherlock hızlıca evden ayrıldı. Ar-
kasında şaşkın bir John ve anlam verilemez bir 
vaka bırakmıştı. 

***
Akşama kadar laboratuvarda çalışmıştı Sherlock 
ve sonunda bu maddenin ne olduğunu bulmuş-
tu. Çok farklı bir maddeydi ve temasla vücuda 
kolayca yayılıyordu. Ölümcüldü. Bunlar inti-
har değildi, zehirleniyorlardı bu madde ile. Her 
kimyagerin yapabileceği bir karışım değildi.
“Telefon çalıyor Sherlock, açar mısın? Şu anda 
müsait değilim.” diye bağırdı John içerden. “En-
dişelenme John, müsait olunca açarsın. Sorun 

değil.” Sinirle arka odadan çıkıp telefonu açtı: 
“Efendim?” dedi. “Vakayı kabul etmediğinizi 
biliyorum ancak bir bilgiye ulaştım işinize yara-
yabilir. Ölenler arasında hiçbir bağlantı bulama-
mıştık fakat bir bağlantıları varmış: Frederick 
Boston. Ölen kişilerin hepsinin kimya öğretme-
niymiş zamanında. Adresini buldum. Birazdan 
size posta ile yollayacağım. İlgilenmeseniz bile 
adamla bir konuşun. İşimi kaybetmek istemiyo-
rum John.”

***
Frederick Boston ile konuşmak için bir kez daha 
Baker Street’den ayrıldı Sherlock ve Dr. Watson. 
Evin kapısı açıktı. İçerisi dumanla doluydu. Üst 
kata çıktıklarında yerde yatan bir adam gördü-
ler. “Ben de sizi bekliyordum.” dedi Frederick 
Boston. “Otursanıza. Ben de mektubunuzu yaz-
mış, mürekkebin kurumasını bekliyordum.” 
“Neler döndüğünü bildiğimi biliyorsun Boston. 
Açıkçası seni tanımıyorum ve bunları neden 
yaptığını da öğrenmek istiyorum.” dedi Sher-
lock. “Ben sizi çok iyi tanıyorum Bay Holmes. 
Dürüst olmak gerekirse bunları sizin dikkatini-
zi çekmek için yapıyordum.” diyerek cevapladı 
Frederick. Sherlock gözlerini devirdi. Bulun-
duğu ortam yeterince rahatsızdı. “Öğrencileri-
nizi neden öldürdünüz? Sadece dikkat çekmek 
için olamaz.” diye atladı söze John. “Sadece bu 
yüzden değildi. Birilerini öldürmek istiyordum. 
Manyak olduğumu düşünebilirsiniz, bu yanlış 
olmaz. Seçimimi emek verip yetiştirdiğim ancak 
hiçbir halta yaramayan öğrencilerimden yana 
kullandım. Ayrıca insaflıydım. İki çocuğu varsa 
öldürmüyordum.”
“Senin kadar iyi kalpli bir seri katil görmedim.” 
dedi Sherlock. “Dikkatimi çektin işte, ne istiyor-
sun?” Bunu öğrenmek için yanıp tutuşuyordu. 
“İntikam.” dedi soğukça. John sesini çıkarma-
dan izliyordu olanları.
- Hayatımı mahvettiniz Bay Holmes. Hapis yat-
tım, karımdan boşandım, çocuklarım benimle 
görüşmüyor. On altı yıl önce hayatımı mah-
vettiniz. Şimdi ben de sizin hayatını mahvede-
ceğim. Buradaki gaz sizi yavaşça bayıltacak ve 
zamanında müdahale olamayacağı için yavaş 
öleceksiniz.
- Aynı odadayız Boston, sen de öleceksin.
- Benim artık kaybedecek bir şeyim yok Hol-
mes, diyerek göz kırptı ve yerde gözlerini kapa-
dı. Gözleri kapalı bir şekilde konuşmaya devam 
etti: “Ama senin kaybedecek bir hayatın var, si-
zin kaybedecek hayatlarınız var. Tabii ki acıyla 
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kıvranarak ölmeni isterdim Sherlock. Ne zaman 
öleceğini bilmeden birazdan öleceğini bilmek 
yeterince acı verici zaten. Hoşça kal, bir on da-
kika falan.” Sesi kesilmişti. Sherlock da yavaşça 
bayıldı. Öleceği fikri ilk kez bu kadar aşılanmıştı 
kafasına. Hep kendini çok zeki görmüştü, öy-
leydi de. Peki, her zaman yetiyor muydu zekası 
ona?

***
Gözlerini hastanede açtı Sherlock, anlam vere-
miyordu. Kimseye haber vermemişti. O verme-
mişti ama John vermişti.
“Yaşıyoruz.” dedi Sherlock. “Ölme fikrine alış-
tıktan sonra o kadar da korkunç gelmemişti.”
“Lestrade’a mesaj atmıştım. Bu tür ihtimallere 
karşı bir olaya gittiğimizde gittiğimiz yeri Lest-
rade’a yazıyorum. Gerekirse yardım yolluyor, 
bunu her seferinde yapıyorum.” dedi John ken-
dinden emin bir tavırla. “Bazen zeki olabiliyor-
sun John.” diyerek güldü Sherlock. “Biliyorum.” 
dedi John, “Beynim bir yarış arabası gibi hızlı 
çalışıyor.” Sherlock’un göz devirmesine John, 
“Tanrı aşkına Holmes! Hayatını kurtardım.” 
dedi isyanla. Sherlock gülmeye başladı, John da 
ona eşlik etti. Onlar bir ikiliydi: Sherlock Hol-
mes ve Dr. John Watson.

Melisa ÇEMBER 10-B

GÜLÜMSEYEN CİNAYET
Saat 06.30. Sherlock elinde kahvesiyle masaya 
oturur, gazetesini açar. Gazetede her hafta bir 
cinayet işlendiği yazmaktadır. Habere göre ce-
setlerin yüzüne de gülen yüz çizilir. Bu haber 
Sherlock’un ilgisini çeker ve hemen Lupin’i ara-
yarak bu cinayetlerden haberi olup olmadığını 
sorar. Arkadaşı, “Hayır.” der. Sherlock derin 
düşünceler içindeyken posta gelir.  Sherlock kır-
mızı zarfı alır inceler. Üzerinde “Türkiye Cum-
huriyeti” mührü vardır. Sherlock heyecanla zarfı 
açar, Türkiye’deki dedektif arkadaşının oradaki 
cinayetlerin sırrının çözülmesi için Sherlock’tan 
yardım istediği yazıyordur.

Sherlock bu durumu yardımcısı Lupin’e anlatır. 
Sherlock ve Lupin, ilk uçakla İstanbul’a gelirler. 
Sherlock eski bir araba kiralayıp Dolmabahçe’ye 
gider ve dedektif arkadaşı Murat Bey’le buluşup 
konuşmaya başlar. Aradan yarım saat geçince 
Murat Bey, Sherlock ve Lupin’i olay yerine gö-
türür. Sherlock cesedin cebinde bir kâğıt bulup 
kendi cebine sıkıştırır. Sherlock olay yerindeki 
polislerle konuşur ve onlardan cinayetle ilgili 
bilgi alır. Polislerin verdiği bilgilere göre her pa-
zartesi saat 12.00’de cinayet işlenmektedir.  Sher-
lock kamera görüntüleri olup olmadığını sorar.  
Polis iki dakikalık bir kaydın olduğunu söyler. 
Sherlock da kaydı izler ama adamların yüzü 
görünmüyordur. Sherlock otele gider, cebindeki 
kâğıdı alır ve incelemeye başlar ancak bir anlam 
veremez. Kâğıdı Lupin’e de gösterir. Fakat o da 
bir anlam çıkaramadığını söyler.
Yemek yemek için kaldıkları otele giderler. Ye-
mekten sonra daha önce hiç içmedikleri Türk 
kahvelerini yudumlarken Sherlock  “Lale Parkı” 
diye bağırır. Lupin hayretle Sherlock’a bakar. Lu-
pin çok merak etmektedir Sherlock’un kâğıttaki 
şifreyi nasıl çözdüğünü.  Sherlock, Lupin’e şifreyi 
nasıl bulduğunu anlatır. 
Lupin odaya çıkması gerektiğini söyler ve gi-
der ancak aceleyle otelden ayrılır.  Bir araba 
hurdalığının içindeki bir ambara girer. Birkaç 
adam apar topar onu kollarından yakalar. Ar-
tık Lupin de “Gülen Yüz Çetesi”nin elindedir.  
Çetenin başı gelir ve elini Lupin’in omzuna ko-
yar, “Dostum Lupin, anlat bakalım.” der. Lupin, 
Sherlock’un şifreyi çözdüğünü söyler. Elebaşı, 
Lupin’den pazartesi günü Lale Park’ında Sherlock’u 
vurmasını ister.
Pazartesi günü gelir. Lupin parkta yerini alır. 
Sherlock çeşitli yerlere gizlenmiş polislerle park-
tadır. Gözleri Lupin’i arar fakat göremez. Acaba 
başına bir iş mi geldi, diye içinden geçirirken 
Lupin’i görür ve sevinir. Ama bir tuhaflık vardır: 

Lupin silahını Sherlock’a doğrultmuştur. Lupin 
tabancasını ateşler, mermi gizlendiği yerden 
çıkarak başka bir polisi vurur. Sherlock hemen 
kaydırağın altına saklanır ve Lupin’i “Hain!” 
diye bağırarak vurur. Ayağından vurulan Lu-
pin’in üstünü aradıklarında cebinden yine bir 
şifreli kâğıt çıkar. Lupin bile şaşırır fakat anlar ki 
bu pazartesinin cesedi aslında kendisidir. Sher-
lock’a utanç ve yalvaran gözlerle bakar ama Sher-
lock ona hiçbir şey söylemez.  Çünkü onun aptal bir 
hainle işi olmaz.
Sherlock yoğun ve yorucu günün ardından otele 
geri döner. Otelde yemek yerken menüdeki “ğ” ve 
“ç” harfleri dikkatini çekmiştir.  Türk alfabesine 
bakınca aradaki bağlantıyı kurar. Bu seferki şifrede 
harfler yerine rakamlar olur. Acaba yine Türk alfa-
besiyle bir bağlantısı var mı, diye düşünür.  Bu du-
rumu çözemezse masum insanların ölmeye devam 
etmesi düşüncesi kalbini sıkıştırır. Geçen pazartesi 
çuvallaması yüzünden “Gülen Yüz Çetesi”nin bir 
polisi ağır yaralaması hayli canını sıkar. Bu düşün-
celerle boğuşurken sabah olur. Acaba Sherlock yeni 
şifreyi çözebilecek midir?
Sherlock sabah uyanır uyanmaz karakola gi-
der ve derhal bir toplantı yaparak operasyonun 
ayrıntılarından bahseder. Operasyonun Gül 
Sokak’ta olacağını söyler. Bütün polisler orada 
yerini alır.

Neden Gül Sokak? 
Evet, yine Sherlock 
başarır şifreyi çöz-
meyi. Ancak bu 

sefer daha dikkatli olması gerekir, artık kimse 
ölmemelidir. Bütün kalpler hızla atar. Herkes 
nefesini tutmuş, saat 12.00’yi beklemektedir. 
Polisler, saat 11.59’da 10 adamı, ağızları bağlı 3 
kişiyi çıkmaz sokak olan Gül Sokak’ın sonunda 
diz çöktürürken bulur. Operasyon başlar ve 37 
dakika sonra tüm çete üyeleri yakalanır. Üstelik 
elebaşları da...
Artık tüm şehir rahat bir nefes alır. Sherlock bu 
işin de üstesinden gelmiştir.
Bu arada, hâlâ Sherlock’un şifreyi nasıl çözdü-
ğünü anlamayanlar var sanırım. O halde sizle-
ri aydınlatma görevini de ben üstleneyim. İlk 
şifrede sayı, sütundaki kaçıncı harf olduğunu 
gösterir: “LALE PARKI”. Son şifrede ise Türk 
alfabesinin 29 harfinden kaçıncı harf olduğunu 
gösterir rakamlar: “GÜL SOK.”              
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DEFNE TÜTER-1: İstanbul Üniversitesi İkti-
sat Fakültesini bitirdiğinizi biliyoruz. 
Rakamlarla dolu bir pencereden hayata 
bakmış olmak yazın dünyasında size bir 
şeyler kattı mı? Sizce iktisat, işletme, ista-
tistik gibi alanlar insanların duygularını 
aktarmalarına engel olur mu? Yoksa duygu-
ların da bir denklemi var mıdır?

Tabii, o alanda çalışanların duygularını ak-
tarmalarına engel olmaz. Ama o meslekler 
duyguların karıştırılmaması gereken meslek-
lerdir. Hesap kitap işleri, bankacılık muhase-
becilik ya da işletmecilik rakamla yapılan ve 
dikkatle yapılması gerekken işlerdir. Herhangi 
bir yanlış yapmamak için bu işleri yaparken 
bu işlere duyguların karıştırılmaması önemli-
dir. Bu açıdan rakamlarla duyguların ilişkisini 
bu şekilde yorumluyorum.

SUDEN EKMEN: Bir çocuk kitabının yal-
nızca dönemin çocuklarına hitap etmek 
yerine, kuşaklar boyu etkili olabilmesini 
sağlamak için hangi özelliklerle donatılma-
sı gerekir?

Evet, çok güzel bir soru bu. Ne kadar evrensel 
nitelikte olursa kitaplar o kadar uzun nesiller 
tarafından okunur. Mesela aklıma ilk gelen 
Pinokyo. Sanırım 1700’lerin sonlarında ya-
zılmıştı. Hâlâ okunuyor ve okunmaya devam 
edecek. Orada temel şey evrensel düşünmek, 
evrensel karakterler yaratabilmek önemlidir. 

DEFNE TÜTER: “Sofie’nin Dünyası” adlı ki-
tapta “Çocuklar için dünya ve dünyadaki her 
şey yenidir, ilginçtir. Büyüklerin çoğu için 
dünya sıradan bir şeydir.” diye yazar. Filozof 
ise “duyarlı bir çocuk” olarak tanımlanır ora-
da. 
Çocukların dünyasını önemsemek, yazmak 
ve o dünyaya hitap etmek için “duyarlı bir 
çocuk” olarak kalmak şart mıdır? Kendini-
zi bir çocuğa ne kadar benzetir veya yakın 
görürsünüz?

Çok güzel hazırlanmış bir soru. Kahramanla-
rı doğru ve etkili anlatabilmek için yazdığın 
öykünün, romanın kahramanları çocuk kah-

ramanlarsa onların duygularını yazıyla ifade 
edebilmek için çocuk kalmış olmanın ya da 
o çocukluk duygularını çok iyi hatırlıyor ol-
manın büyük bir önemi vardır. Diyelim ki 
karakterler yetişkinse o kadar sorun olmaz. 
Karakterler çocuksa çocuk kalmak gerçekten 
önemlidir.

SUDEN EKMEN: Yazı yazmanın temel kuralı 
kitap okumayı sevmektir. Okuduğumuz her 
kitap, kahramanı ve olay örgüsü ile hayatı-
mıza mutlak bir dokunuş yapmıştır. Eminiz 
ki sizin de pek çok baş ucu kitabınız vardır. 
Şimdiye kadar okuduğunuz kitaplardaki en 
unutulmaz karakter sizin için hangisiydi? 
Bu karakter hangi yönleri ile sizi etkilemeyi 
başarmıştı?

Benim baş ucu kitaplarım dönem dönem 
değişir. Hatta ne üzerine çalıştığımla ilgili 
olarak da değişir. Mesela Büyük Atatürk’ten 
Küçük Öyküler’e çalışırken baş ucumdaki 
kaynaklar, Atatürk’le ilgilidir; 101 Deyim 
Öykü, 101 Atasözü Öykü’ye çalışırken deyim 
ve atasözleriyle  ilgili kaynaklar baş ucumda 

olur. Bütün bunların toplamında bende etki 
bırakan karakter, beni çok etkileyen özellikle 
çocukluğumda okuduğum Ömer Seyfettin’in 
Kaşağı öyküsündeki kardeşlerdi. Bir de Reşat 
Nuri Güntekin’in Kirazlar öyküsü vardı. Ben 
bunları ilkokul 4 veya 5. sınıf Türkçe ders ki-
tabında okudum. Benim zaten öyküyle tanış-
mam onlarla oldu. Beni o karakterler o kadar 
çok etkilemişti ki öyküleri şiir ezberler gibi 
ezberlemiştim. 

DEFNE TÜTER: Stephen King “Nerede ya-
zarsanız yazın, orası bütün dünyadan kaçıp 
saklandığınız yer, yeni bir sığınak olmalı sizin 
için. Çalışma mekânınız, sade bir oda olma-
lı. Orada ne kadar etraftan kopuk olursanız o 
kadar hayal gücünüzle baş başa kalıp olayla-
rın derinliklerine inersiniz.” diyor. 
Peki, siz yazılarınızı hep aynı yerde mi ya-
zarsınız? Mesela parkta otururken aklınıza 
gelen bir betimlemeyi hemen orada kaleme 
alır mısınız yoksa illa belli bir yerde yazma-
lıyım, diye yazacaklarınızı erteler misiniz?

Tabii, Stephen King’in “Yazma Sanatı” adlı 

Çocuklara Atatürk’ten öyküler anlatan yazar: Süleyman BULUT

Yazar Söyleşisi / Süleyman Bulut
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eseri kendi yazma deneyimlerinden yola çık-
tığı çok hoş altın bir eserdir. Ben de o kita-
bı birkaç kere okudum. Benim çalışacağım 
mekânda dikkatimi dağıtacak en küçük şey 
yer almamalıdır. Kapımı, telefonu kapatırım, 
televizyon zaten açık değildir. Bazen çok ra-
hatsız edici olmayan müzik olabilir. Onun 
dışında tamamen karakterlerimle baş başa 
kalmak isterim. Zaten oldukça kalabalık olu-
yorlar. Mesela roman yazıyorsan ayrı ayrı il-
gilenmek zorunda olduğun karakterle odan 
doluyor. Dolayısıyla odamda başka hiçbir 
şeye yer yok. Mesela öykü ya da romanı ilk 
düşünme aşamaları herhangi bir yerde olabi-
lir. Parkta otururken karakterin nasıl olması 
gerektiğini düşünebilirim. Ama yazmaya baş-
lamışsam bu mutlaka odamda olmalı. Fakat 
odamda benim şöyle bir alışkanlığım var. Bir 
tane masam yok, bir kaç masam var. Masamın 
bir tarafında olmaktan bile bir süre sonra sı-
kılırım. Öbür tarafına geçerim ya da masayı 
terk eder öbür taraftaki masaya geçerim. Her 
masanın üzerinde başka şeyler var: defterler, 
kitaplar... Odanın içinde masadan masaya 
gezerek de kendime bir değişiklik sağlamış 
oluyorum. Ama temel kural o anda dikkatimi 
dağıtacak hiçbir şey olmamalı. Çünkü dik-
katim bir dağıldı mı tekrar o bıraktığım yere 
dönmem oldukça güç oluyor. Onun için Step-
hen King’in söylediğine tümüyle katılıyorum.

SUDEN EKMEN: Sizin yazarken hayal gü-
cünüzün sınırlarını zorladığınızı fark edip 
bunun toplumsal yargılarla ters düşebilece-
ğini hissettiğiniz ve yazmaktan vazgeçtiği-
niz zamanlar oldu mu?

Onu yazarken “Bu toplumsal değerlere ters 
düşer.” diye düşünmedim. Öykünün ya da 
romanın kendi bütünlüğü içinde hayal gücü 
için uçmak dersek ne kadar uçarsam öykü-
nün yapısını zayıflatırım ya da güçlendiririm, 
ona baktım. Yani yüz metre uçarsam öykünün 
tam dozunda mı, yüz elliye çıkarsam fazla mı 
oluyor yoksa zayıflatıyor mu, elliye düşersem 
öyküyü çok mu basitleştiriyor? Bazen öyle bir 
hikâye yazarsın ki o andaki toplumsal değer-
lere ters düşebilir. Bunun geçmişte de olduk-
ça fazla örnekleri vardır. İlk aklıma Asrtid 
Lingren’in yazdığı İsveç çocuk kitabı Pippi 
Uzunçorap geliyor, yazıldığı zaman İsveç gibi 
bir ülkede bile ilk şekline itiraz edilmiştir. 

Yazardan eseri biraz daha ehlileştirilmesini 
istemişlerdir. Ve yazar bunu yapmak zorun-
da kalmıştır. Kitabın ilk şekli yıllar sonra ya-
yımlandı. Ben, düşünüyorum da yazdıklarım 
içinde bu açıdan henüz bir sorun yaşamadım. 
Ben öykümü ne kadar güçlendiriyor, ne kadar 
zayıflatıyor diye baktım. Uçmanın sınırı ben-
de bu.

DEFNE TÜTER: “Maviş” adlı kitabınız bir 
insanın okyanusta bir sandal olma hikâyesini 
çağrıştırıyor âdeta. Kahramanımız, kara gö-
rünmesin istiyor, uçsuz bucaksız bir mavide 
yaşamak istiyor. 
Kitabınızdaki maviyi çok seven çocuk ka-
rakteri, sadece dünyadaki her şeyin mavi 
olmasını düşleyen bir çocuk mudur yoksa 
özgür kalmak isteyen ruhunuzun bir parça-
sı mıdır?

O karakter, “Maviş” kendini özgür bir ruhun 
parçası olarak düşünse bile sonuç olarak ora-
daki tavrına ulaşamaz. Tersine tek renkli bir 
dünya haline gelir. Tek renkli bir dünyanın ne 
kadar yaşanmaz olduğunu da yaşadığı ma-
ceraların sonunda anlar. Hepimizin sevdiği 
renkler vardır. Bazı renkleri ise daha fazla se-
veriz. Sarı, lacivert, siyah, beyaz, sarı, kırmızı 
gibi bazı renkleri ya da bazı iki renkleri daha 
fazla sevmemiz; diğer renklerin olmadığı bir 
dünya istememizi gerektirmez. Bu, bizi çok 
büyük bir yanlışa götürür. Bu kitabı çok renkli 
bir dünyanın olduğunu anlatmak için kaleme 
aldım. Karakterimiz Maviş de yaşayarak öğ-
reniyor.

SUDEN EKMEN: Bilmece, eski ama içerik 
ne kadar yeni ve sizin ifadenizle ne kadar 
“şipşak” olursa o kadar eğlenceli olan bir tür. 
Şipşak Bilmeceler-2’de deyim ve atasözleriyle 
Türkçenin hazinesini açtıran; Şipşak Bilmece-
ler-3’te ise futbolu yeşil sahaların dışına taşı-
yan, beyin jimnastiği yaptıran bilmecelere yer 
verdiniz. Biz, dördüncü kitabı merakla bekle-
yenlerdeniz.

Şipşak Bilmeceler-4 gelecek mi? Gelecekse 
bu kez içerikte nasıl bir farklılık yapmayı 
düşünüyorsunuz? 
Ne olmasını istersin? Şipşak Bilmeceler, üç 
kitap biliyorsun. Birincisi Genel Bilmeceler, 
ikincisi Deyimler ve Atasözleri, üçüncüsü ise 

Şuuuttt ve Gooll’dür. Dördüncüsü sence ne 
olmalı? Aklına gelen bir şey var mı? Bununla 
ilgili ben çok uzun düşünmedim. Aklıma ilk 
üç kategori gelmişti, onları çalıştım. Dördün-
cü kategori aklıma gelmediği için orada bırak-
tım. Sizlerin aklına gelen bir konu varsa onu 
da yaparız, çalışırız. 

Öğrenci: Bitkiler olabilir. 
Süleyman Bulut: Beşincisi de “Hayvanlar” 
olabilir. Bilmece üretmek keyifle yapılan bir 
şeydir. Öykü ve roman yazarken bir değişik-
lik, eğlence olsun diye arada bilmeceler yazı-
yorum. Öykü ve roman yazmak biliyorsun ki 
eğlenceli bir şey değildir. Yazma süreci olduk-
ça sıkıntılıdır, öyle güle oynaya yapılan bir şey 
değildir. Dolayısıyla hem dinlenmiş hem de 
eğlenmiş oluyorum.

DEFNE TÜTER: “Seviyordum Hâkim Bey” 
adlı kitabınızda sevginin arkasına sığınılarak 
işlenen kadın cinayetlerine değiniyorsunuz. Bir 
röportajınızda “Sevgi öldürücüdür… Sevgi, öl-
dürüyor bizim toplumumuzda.” diyorsunuz ve 
cinayet işleyenlerin “Seviyordum Hâkim Bey…” 
diyerek yaptıklarını gururla anlattıklarını söylü-
yorsunuz. 
Peki, siz sevgiyi yanlış anlayan, yanlış bilen in-
sanlarımıza gerçek sevgiyi nasıl anlatırsınız?

Evet, o kadar zor bir konu ki anlatamıyoruz 
işte. Anlatamadığımız için bizim toplumu-
muzda sevgi öldürücü oluyor. Sevgi öldürü-
cü değil, aslında yaşatıcıdır. Ama bizde sevgi 
tersine işliyor. Öyle zor bir soru ki bu soruyu 
cevaplamak… Kelimelerle ifade etmeye çalı-
şalım. İlk olarak hayatın her alanında ayrım-
cılık yapmamak, özellikle cinsiyet açısından 
ayrımcılık yapmamak çok önemli. Ayrımcılık 
yapılmaması gerektiğinin bilincine varılma-
sı ve toplumun bunu algılaması çok önemli. 
İkincisi başkalarına da kendine verdiğin de-
ğer kadar değer vermektir. Aslında bu da ay-
rımcılık yapmamak oluyor. İnsan ilişkilerinde 
de demokrasiyi benimsemek çok önemlidir. 
Güzel toparlanmış, cevabı zor bir soruydu. 
Siz daha ileriki yaşlarda okuyacaksınız. Ben, 
o kitabı tümüyle gerçek hikâyelerden yola çı-
karak yazdım. Onları yazarken mide ağrıları 
çektim. Olayın şiddetini kelimelerle ifade et-
meye, yanlış olduğunu anlatmaya çalıştığım 
bir yazım süreciydi. 

Yazar Söyleşisi / Süleyman Bulut
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Yazar Söyleşisi / Süleyman Bulut

SUDEN EKMEN: Ulu Önderimiz Atatürk 
“Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geç-
se bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer 
böyle olmasaydı bu yaptıklarımın hiçbirini 
yapamazdım.” diyerek kitap okumanın ne 
kadar önemli olduğunu vurgulamış; gerçek-
leştirdiği devrimlerin, kurduğu cumhuriyetin 
temelinin “kitaplar” ve “okumak” olduğunu 
belirtmiştir. 
Ne yazık ki bu bilince varamayan, okuma-
nın zevkini tadamamış arkadaşlarımız var. 
Peki, bu arkadaşlarımız için ne gibi öneri-
lerde bulunursunuz? Bu eşsiz keyfi dene-
yimlemeleri nasıl mümkün olabilir?

Evet, Atatürk o sözü söylediğinde yıl 1937 ki 
artık rahatsızlığının onu etkilediği yıllar. Ya-
kın arkadaşları da yorulmasın diye onun bir 
şey yapmasını istemiyorlar. Arkadaşlarından 
biri onu bir gün yine ziyarete geliyor ve ba-
kıyor ki Atatürk yine kitap okuyor. O da “Pa-
şam, niye yoruyorsunuz kendinizi? Samsun’a 
çıkarken kitap mı okuyordunuz? Elinizde 
kitap mı vardı? Okumayı falan bırakın yor-
mayın kendinizi.” O zaman Atatürk, “Okuma-
saydım aslında bunları yapamazdım.” diye ce-
vaplıyor. Hakikaten Atatürk kendisini çok iyi 
yetiştirmiştir. Özellikle bu nokta çok önemli. 
Büyük adamdır deriz ya, hiç kimseye durup 
dururken “büyük adam” denilmez. Her alanın 
büyükleri vardır. O insanlar, o sıfatı kazana-
bilecek iş yapmışlardır. Fizik bilginleri vardır 
ama Einstein büyük fizik bilginidir. Mesela 
büyük matematikçiler, büyük futbolcular gibi 
Atatürk de alanında büyüktür. Kendisini ye-
tiştirmiş ve çok önemli işler yapmıştır. Yetiş-
tirmenin temelinde okumak vardır. Okullar 
bir gün biter ama bitmeyecek olan şey; oku-
manın kendisi, okumanın devam etmesidir. 
Okumayı yemek, içmek gibi doğal bir alış-
kanlığımız hâline getirmeliyiz. Bunun için 
de okumayı henüz sevmeyenler, hangi türde 
okumaya kendilerini yakın hissediyorlarsa 
çizgi romansa çizgi roman, fantastik roman-
sa fantastik romandan başlayabilirler. Hangi 
türde istiyorlarsa o türle başlamaları gerekir. 
Okumanın tadını aldıklarında daha iyi eser-
lere yönelecek ve seçici olmaya başlayacaklar-
dır. 

DEFNE TÜTER: “Soğuk Savaş Dönemi’ne 
denk gelen çocukluğum nükleer savaş endi-

şesi ile geçmişti. Duyduğum her siren sesini 
buna yorar, kendimce felaket senaryoları ya-
ratırdım. Çok şükür soğuk savaş sona erdi, 
çocukluk korkularım vitrinden inip rafa girdi. 
Şimdi ise çevremdeki çocukların küresel ısın-
ma korkusuyla büyümesine şahit oluyorum.” 
diyorsunuz.
Sizin döneminizdekilere kıyasla günümüz 
çocuklarının korkuları sizce başka nasıl de-
ğişiklikler gösterdi, şimdiki çocukların da 
korkularını rafa kaldırabileceğine inanıyor 
musunuz?

Evet, en azından buna inanmak istiyoruz. 
Şimdiki çocuklar bu korkularının farkına 
varıp korkuları yaratan koşulları ortadan kal-
dırmaya çalışacaklardır. İklim değişiklikleri 
hayatımızda korkulara yol açıyor. Aralığın 
sonuna gelmemize rağmen kış yeni başlıyor. 
Mevsimler artık dörtten ikiye indi. Kış bitin-
ce yaza giriyoruz, yaz bitince kışa giriyoruz. 
Umudumuz şimdiki çocukların bu tehlikenin 
farkında olarak büyümeleridir. Umuyoruz ki 
toplumu yönetmeye başladıklarında bu konu-
larda daha duyarlı olacaklardır. Bu değişim-
lerin önlerine geçmeye çalışacaklardır, diye 
düşünüyoruz.

SUDEN EKMEN: “Çocukluğumda çok kar 
yağardı bizim bölgeye. Okula karlar içinde, 
bata çıka giderdik. Çok yakın arkadaş olurduk 

kar taneleriyle. Doğa yasasının bir gereği ola-
rak sudan buhara, buhardan yağmura, yağ-
murdan kara, kardan buza dönüşmeleri çok 
sihirli bir olay gibi gelirdi bana.” diyorsunuz 
bir yazınızda. Eskiden kar kış demeden okula 
gidilirdi oysa şimdi kar tatili diye öğrencilerin 
dört gözle beklediği bir tatil dönemi var.
O, canını dişine takarak okula giden nesille 
günümüz nesli arasındaki farklar nelerdir, 
sizce bu farklılıkları doğuran temel neden 
nedir?

İlk kitabım Kar Tanesi’nde karlardan söz et-
tim. Çünkü biz çocukluğumuzda karlara bata 
çıka yol alırdık, aylarca yeryüzündeki kar 
erimezdi. Köyde ilkokulu okuduğum zaman-
lar ders kitapları dışında kitap görmezdik. O 
yıllarda öykü veya roman kitabına ulaşmak 
çok zordu. Şimdilerde ise öyle değil. Şimdi te-
lefonlardan ve bilgisayarlardan e-kitap okuya-
biliyorsunuz. Kendi kütüphanenizi bu şekilde 
kurabiliyorsunuz. Bizim zamanımızda bu ola-
naklar yoktu. Ben ilk öykü kitaplarımı Beyşe-
hir’deki ortaokulumun kütüphanesinden alır, 
okurdum. Her dönemin, kuşaklarına avanta-
jı da dezavantajı da var. Biz oyunlarımızı ve 
oyuncaklarımızı kendimiz üretirdik. Şimdi-
ki çocuklar bunu yapmak zorunda değiller. 
Bütün mesele dezavantajları en aza indirip 
avantajlardan en iyi şekilde yararlanmak. Biz 
kendimiz bir şeyleri yaparak ortaya çıkarma 
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yeteneği ile gelişiyorduk. Tüm çocukların do-
ğuştan belli bir eğilimi vardır. Ancak o eğilim, 
o yetenek işlenirse bir şey yapar hale gelebilir. 
Yetenek tek başına hiçbir şey üretmez. Biz, 
oyunlarımızın kurallarını arkadaşlarımızla 
tartışarak belirlerdik. Bütün bu tartışmalar 
bizi çok fazla geliştirirdi, bir olay karşısında 
ne kadar inisiyatif almamız gerektiğini bu şe-
kilde öğrendik.

DEFNE TÜTER: Bir röportajınızda dinledi-
ğiniz masalları aklınızda kaldığı kadarıyla bir 
deftere yazdığınızı söylemiş, bunu da ertesi 
gün arkadaşlarınıza anlatarak onlara “masal 
bilen çocuk” havası atmak için yaptığınızı 
belirtmişsiniz. Günümüzde ise bir çocuk tele-
fonunun markası ve modeliyle, ayakkabısının 
üzerindeki amblemle hava atıyor. 
Bizleri bu duruma götüren şey sizce nedir? 
Masallara, hikâyelere çocukların ilgi gös-
termeleri ve onları öğrenmek amacıyla istek 
duymaları için neler yapılabilir?

Yazarlara düşen önemli görevlerden biri ya-
zarların bu masalları çocukların ilgisini çe-
kecek şekilde bugünün Türkçesiyle yeniden 
yazmalarıdır. Grimm, Andersen kendi ülkele-
rinin masallarını yaşadıkları çağda edebi bir 
dille yeniden kaleme almışlardır. Böylece ma-
sallar bütün dünyaca ünlü hale gelmiştir. Biz 
masallarımızı henüz bu şekilde yazamadık. 
Bu halleriyle bizim masallarımız çocuklar için 
uygun değildir çünkü bu masallar yüzyıllar 
önce büyüklere ders vermek için yazılmıştır. 
Çağlar ilerledikçe bu masallar çocuklara an-
latılmaya başlanmıştır. Yazarlara düşen, çağın 
gereklerini düşünerek yazmalarıdır.

SUDEN EKMEN: Eserlerinizi yazarken ama-
cınız memleket coğrafyasını bütün yönleriyle 
ele alıp geleceğe bir kültür mirası bırakmak 
mı yoksa unutulmaya yüz tutan ninnileri, 
bilmeceleri, tekerlemeleri gün yüzüne çıkarıp 
eski değerine kavuşturmak mı? Bu eserler ül-
kemizde gereken ilgiyi görüyor mu?

Görmüyor, görmemesinin sebeplerinden biri 
de toplumsal değişimdir. Siz, şimdi deyim ve 
atasözlerini gündelik hayatta çok az duyuyor-
sunuz. Ben babaannem sayesinde daha okula 
başlamadan deyim ve atasözleri ile tanışmış-
tım. Babaannem bize bir görev verirdi. Ve biz 

arkadaşlarımızla oyuna dalar ve o şeyi unu-
turduk. Bu şekilde babaannemi kızdırdığı-
mızda atasözü ve deyimlerle bize akıl verirdi.  
“Eliyle hamur ovalar, gözüyle dana kovalar.” 
derdi. Bu bizim yörede söylenen bir atasözüy-
dü. “Eli işte (aşta), gözü oynaşta” deyimi de 
bunu karşılayan günümüz deyimlerindendir. 
Biz bunları ilk zamanlar kavrayamazdık an-
cak bu sözler hoşumuza giderdi. Babaannem 
de tekrar tekrar söylerdi. Siz sadece okulda, 
derslerde karşılaşıyorsunuz. Bu kopukluğu 
aşmak için deyim ve atasözlerini daha gün-
cel ve çocukların ilgisini çekebilecek hale ge-
tirmeye çalıştım. Halk edebiyatının önemli 
ögelerini çocuklara nasıl ulaştırabilirim, diye 
düşünerek 101 Deyim 101 Öykü, 101 Atasözü 
101 Öykü’yü bir araya getirdim.

DEFNE TÜTER: Günümüz çocuklarına 
baktığımızda rahat konuşamadıklarını, 
duygu ve düşüncelerini yazıyla düzgün bir 
şekilde ifade edemediklerini, az sözcük 
bildiklerini görüyoruz. Bunun sebebi sizce 
nedir? Ninnilerin, tekerlemelerin, bilme-
celerin eskisi kadar kullanılmaması böyle 
sorunlara yol açabilir mi? Sizin kitaplarını-
zın bu anlamda sağlayacağı faydalar neler 
olabilir?

Elbette ki bu deyimler ve atasözleri bir dilin 
zenginliğidir. Bunları kullanmamak o zen-
ginlikten vazgeçmek, daha yoksul ve daha az 
kelimeli bir dille konuşmak demektir. Biz, dil 
hazinemizi ne kadar geliştirebilirsek kendimi-
zi o kadar ayrıntılı ve doğru ifade edebiliriz. 
Bunun için de en önemli şey okumak. Biz 
okurken okuduğumuzdan bilgiler ediniriz. 
Okumanın başka kazanımları da var: Oku-
mak, dil hazinemizi zenginleştiren, hayal 
gücümüzü geliştiren, anlama kapasitemizi ar-
tıran en önemli etkinliktir. Anlama kavrama 
kapasitesi çok önemlidir. Okuyarak bu teme-
le erişebiliriz. Neden yoksullaşıyoruz? Şu an 
kullandığımız iletişim araçları daha basit yol-
larla ve simgelerle anlaşmayı sağlıyor. Önce-
den kuş diliyle konuşanlar da vardı. İleride biz 
de simgelerle konuşarak kuş diline döneceğiz 
gibi geliyor. Asıl olandan kopmamak kaydıyla 
bunlardan yararlanmak gerekir.

SUDEN EKMEN: Okuma alışkanlığının çok 
zor edinildiği ülkemizde siz, çocuklarımıza 

okuma heyecanı verebilmek adına kitapla-
rınızda nelere özen gösteriyorsunuz?

Bir öykümü, romanımı ya da diğer kitaplarımı 
yazarken daha ilginç hale nasıl getirebilirim? 
Birinci paragrafta okuyucuyu yakalayamadıy-
sam ikinci paragrafta okuyucuya dikkatini 
çekecek bir şey yapmalıyım ki okumaya de-
vam etsin. Ya da araştırma yaparak yazdığım 
Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler, 101 De-
yim 101 Öykü’yü nasıl bir üslupla yazarsam 
çocukların daha çok ilgisini çekebilirim, diye 
dört beş ayrı metin oluşturuyorum. Bu me-
tinleri çevremdekileri okutuyorum. Böylece 
öyküyü değişik üsluplarla yazıp çevremden 
aldığım yorumlar karşısında geliştirerek yaz-
maya karar veriyorum. Bu kitabı şu üslupta 
yazmalıyım, diye ortaya çıkıyor anlatım tarzı. 
Yazar bunlara çok dikkat etmeli. Ben öykü-
mü, romanımı yazayım; okuyan okusun, oku-
mayan okumasın diye düşünmemeli. Yazar 
“Bunu daha ilginç hale nasıl getirebilirim?”i 
düşünmelidir.

DEFNE TÜTER: Yüzyıllardır hayatımızdan 
çıkaramadığımız o “kız işi, oğlan işi” hikâyesi-
ni bir masalın içinde yorumluyor, hayata dair 
sorumlulukların “kız”ı “oğlan”ı olmadığına 
dikkat çekerken hem küçük okurlara hem de 
anne babalara sesleniyorsunuz. 
“Kız işi, oğlan işi” algısının değişmemesinin 
önündeki belli başlı engeller nelerdir sizce?

Toplumda o kadar çok şey değişirken ona 
göre çok yavaş değişen değerler de var. Bun-
lardan birini Seviyordum Hâkim Bey’de de 
sormuştunuz. Toplumumuzdaki kadın erkek 
ilişkileri ne yazık ki diğer değişen şeyler hı-
zında değişmiyor. Hâlâ kız erkek ayrımlarını 
yapanlar var. Bunun sonucunda ortaya çıkan 
durumları da anlayamayanlar var. Oysa öyle 
yaparsan sonuç olarak öyle olur. Yani sonuç-
ların sebebi davranışlardır ve bundan kaça-
mazsın. Ben “Kız İşi Oğlan İşi” öyküsünde de 
bunu gösterdim. Anne babalar orada da hala 
anlayamıyorlar. Öykü bitiyor, masal bitiyor 
ama hala anlayamıyorlar. 

SUDEN EKMEN: Bu güzel röportajı yap-
mamızı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
Terletici sorularınız için ben teşekkür ederim. 
Çok güzel hazırlamış ve hazırlanmışsınız.

Yazar Söyleşisi / Süleyman Bulut
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SIRA DIŞI BİR SAKSI
Kapağı kırılmış, kulpu kopmuş bir tencere ve 
çaydanlık, çöp kutusundaki yerini almadan 
önce sizi doğaya yakınlaştırabilir. Nasıl mı? 
Tencereyi ve çaydanlığı saksı olarak kullanıp 
balkonunuzda veya bahçenizde bitkiler yetiş-
tirebilirsiniz. Her yerde gördüğünüz, birbirini 
taklit eden saksılardan sıkılmadınız mı? Bu 
çaydanlık ve tencere, size alışılmışın dışında 
bir görsel şölen yaşatacak. Üstelik yeni bir akı-
mın öncüsü olacaksınız. Ayrıca çaydanlığın 
demlik kısmını da çiçeklerinizi sulamak için 
kullanabilirsiniz.  

Ayşe Defne TUNCAY 6-C

ESKİ OYUNCAKLAR
Bugün arkadaşımızla birlikte eski oyuncak-
larımızı hem yer kapladığı hem de para ka-
zanmak için satıyoruz. Satılan eşyaların ka-
litesine ve özelliklerine dikkat ederek fiyatlar 
belirledik. Arabalar 1 lira, aksiyon figürleri 
20 lira vb. Bu oyuncaklar, çocuklardan çok 
büyüklerin dikkatini çekti çünkü ağırlıkla 
eski oyuncaklar vardı. Büyüklerin geçmişte 
severek oynadığı ama şimdi piyasada çok 
bulunmayan oyuncaklar… Yaklaşık bir saat 
sonra bir çift geldi, yanlarında da minik tat-

lı oğulları vardı. Çift oyuncakları incelerken 
minik çocuk bir oyuncak fark etti. Tek kolu 
olmayan, bayağı iyi bakılmış ve sıfır görünen 
bir He-man figürüydü bu.  Çift, oğullarının 
bu defolu ürünü almasını istemedi, ben de 
doğal olarak savunmaya geçtim. Hemen 
değerli ve orijinal figürün özelliklerini an-
latmaya başladım. O figür tek kolunu baş 
düşmanı İskeletor’la savaşırken kaybetmişti. 
Yani aslında bu, Gazi He-man’di. Onuruyla 
yaşamaya devam ediyordu. Bu oyuncak sa-
yesinde çocuklar engelli bireylerle empati 
yapabilir, engellileri daha iyi anlardı. Eğer 
sırf kolu yok diye bu oyuncağı çocuklarına 
almazlarsa aile ona kolu olmayanın değersiz 
olduğu mesajını verecekti. Oysa savaşlarda 
bizim için savaşan ve kalıcı hasarlar alan ga-
zilerimiz değersiz miydi? Bu sözlerimi duyan 
çift oldukça etkilenmiş ve bana hak vermişti. 
Daha fazla konuşmama gerek kalmadı. Biraz 
da utanarak o oyuncağı aldılar.

Mert Deniz ÇANAKLI 7-C

OYUN KONSOLU
Evden heyecanlı bir şekilde çıktım. Arka-
daşlarımla iki ay önceden planladığımız bir 
şeyi gerçekleştirecektik. Herkes evindeki 
kullanmadığı eşyaları getirip ne kadar kötü 
olurlarsa olsunlar onları satmayı deneyecek-
ti. Bir kural belirlememiz gerekiyordu ve bu 
kural herkesi daha çok çabalamaya teşvik 
etmeliydi. Sonunda anlaştık, kurala göre her 
eşyanın bir kötü özelliği olması gerekiyordu. 
Örneğin eğer pantolon satacaksak yırtık, fer-
muarı bozuk, düğmesi kopuk olabilirdi. Eğer 
telefon satacaksak tuşları eksik, bir yeri kırık 
ya da herhangi bir işlevinin bozuk olması 
lazımdı. Ben de o güne kadar sadece birkaç 
defa kullandığım oyun konsolumu satmaya 
karar vermiştim. Aslında bayılıyordum o 
oyun konsoluna ama nedense aldıktan bir yıl 
sonra bozulmaya başladı. Oyuna başladıktan 
tam kırk beş dakika sonra kendini otomatik 

olarak kapatıyordu. Ailemdeki herkes çok 
üşengeç olduğundan kimse tamir ettirmeye 
yanaşmamıştı. Nasıl satacağım hakkında en 
ufak bir fikrim bile yoktu. Oynayamadıktan 
sonra kim, neden bir oyun konsolu alsın ki? 
Satış başlamıştı ve herkes kendi ürünlerini 
satıyordu benim dışımda. Çok üzgündüm 
ama pes edemezdim. Ben de en azından ça-
balayacaktım ve pazardaki manav gibi bir 
anda bağırmaya başladım. Herkes bana ba-
kıp gülüyordu ama bu sayede dikkat çekmeyi 
başardım. Yanıma yaklaşan birkaç kişi oyun 
konsolunu inceliyor ama bozuk olduğunu 
duyunca yanımdan uzaklaşıyordu. Sonra 
yanıma ailesi ile birlikte bir çocuk yaklaştı. 
Belliydi, oyun bağımlısı olan bu çocuk ders-
lerini oyunlar yüzünden ihmal ediyordu. 
Aklıma hemen bugüne kadarki en akıllıca 
fikir geldi. Hemen aileyle konuşmaya baş-
ladım. Çocuktan yaşça büyük olduğumdan 
ailesi bana çocukları için bir ağabey gözüyle 
bakıyordu. Ben de hemen onların güvenini 
kazanmak için çocuğa, bu yaşların önemli 
olduğunu, derslerini ihmal etmemesi gerek-
tiğini söyledim. Sonrasında ise yanlarımdan 
uzaklaşmamaları için bir bahane buldum 
ve elimdeki oyun konsolunu pazarlamaya 
başladım: “Hem çocuğunuzun hem de sizin 
istediğinizin olması için bu ürünü almanız 
gerek. Bu sattığım oyun konsolu kendini 
kırk beş dakika sonunda otomatik olarak 
kapatıyor. Yani oğlunuz siz yokken oyun oy-
namak istese bile bunu kırk beş dakikadan 
uzun bir süre yapamaz. Üstelik kapandıktan 
sonra tekrar açılması için üç saat geçmesi 
gerektiğinden çocuğunuzun tekrar oyuna 
dönmesi de mümkün değildir.” Bunları an-
latırken aileyi büyülüyordum adeta. Bu oyun 
konsolunu alırlarsa çocuklarının zamanı yö-
netme konusunda gelişip derslerinde daha 
başarılı olacağını söylüyordum. Aslında hiç 
dönüşmek istemediğim satış elemanlarına 
benzemiştim. Onları kandırıyordum ve bu, 

İkinci Elden İkinci Anlatım

Eski eşyalar… Bozulmuş, yırtılmış, aşınmış… Atmak istediğimiz belki de atmaya kıyamadı-
ğımız... Bir köşeye bırakılan, unutulan, değersiz görülen eski eşyalar… Şimdi eski eşyaların 
değerlenme vakti geldi, dedik ve öğrencilerimizden eski eşyaları mümkün olduğunca çekici 
göstererek elden çıkarmaya çalışmalarını istedik. Öğrencilerimiz de eşyaların olumsuz özel-
liklerini bile farklı biçimlerde söyleyip gerçekleri abartarak anlattılar. 
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bir bakıma hoşuma da gitmişti çünkü ne 
desem aile inanıyordu. Arkadaşlarım da en 
başında benimle dalga geçmişti. Kimse bu 
oyun konsolunu satacağıma inanmıyordu 
ama aile, sonunda almaya karar vermişti. 
Öyle güzel pazarlamıştım ki oyun konsolunu 
satasım gelmemişti. Aile giderken arkadaşla-
rımın bana hayran hayran baktığını gördüm 
ve biraz da nispet amaçlı ailenin arkasından 
bağırdım: “Kusursuz oyun konsoluyla iyi 
dersler!” 

Cemroz YILDIRIM 10-B

DEĞİŞİM GÜNÜ
Haftalardır merakla beklediğimiz değişim 
günü gelmişti. Bu, özel bir gündü çünkü kul-
landığımız ama eski eşyaları arkadaşlarımla 
birbirimize satmaya çalışacaktık. Böylece 
eski eşyalar da değerlenmiş olacaktı. Elim-
de bir fotoğraf makinesi ile Ceren’in evine 
gittim. Ali, Mert ve Dilay getirdikleri eşya-
ları masanın üstüne koymuştu. Söze önce 
Mert başladı: “Çok güzel bir dolma kalem 
getirdim. Yandan mürekkebi akmış çünkü 
kalem çok eski. Kapağı da kaybolduğu için 
üstünü peçeteyle kapladım. Dört dörtlük 
olan bu kalem, eski olduğu için artık hiç-
bir yerde bulamazsınız. Yani bu kalem sizin 
olursa kimsede bulunmayan bir eşyaya sahip 
olacaksınız. Yandan mürekkebi aktığı için 
kalemin görüntüsü adeta renk cümbüşü ya-
ratmış. Kaleme ihtiyacınız olduğunda kapa-
ğını açmakla vakit kaybetmeye de gerek yok 
çünkü bu kalemin zaten kapağı yok.” Herkes 
hayranlıkla bakıyordu, kalemi aramızda pay-

laşamadık. Sıra Dilay’a geldi. Parfümü eline 
aldı ve konuşmaya başladı: “Bu parfüm hari-
ka bir ürün. Şişesinin kenarları çatladığı için 
özel tasarım ürün görüntüsüne sahip. Üstelik 
parfümün yarısı dolu olduğu için insanlar si-
zin düzenli olarak parfüm kullandığınızı ve 
bakımlı olduğunuzu düşünecek. Ayrıca ko-
kulara önem verdiğiniz anlaşılacak ve bun-
dan sonra sizin yanınıza gelenler kokularına 
özen gösterecek.” Parfümü tabii ki ben aldım. 
Böyle bir ürünü kaçırmak istemedim. Ceren 
odasına gitti ve bir saç düzleştiricisi getirdi. 
“Arkadaşlar, hazır Anneler Günü yaklaşıyor, 
annenize bir hediye vermek istemez misiniz? 
Bu düzleştirici 6. kattan düşerek hasar aldı 
ama çalışıyor. Düşünce ısı ayarı bozuldu ve 
artık en fazla 100 dereceye çıkıyor. Anne-
lerinizin güzel saçları bu özellik sayesinde 
hasar görmeyecek, yıpranmayacak.” dedi ve 
saç düzleştiricisini Mert’e verdi. Ali tuşlu te-
lefon çıkarttı ve anlatmaya başladı: “Bu tele-
fon yılan oyunuyla son modellere bin basar. 
Kamerası yok, interneti hiç yok ve en önemli 
özelliği, bu telefon otuz yıllık. Harika değil 
mi? Telefondaki özellikler kısıtlandıkça tele-
fon radyasyon da yaymamaya başlıyor. Özel-
likle çocuklar için ideal bir model. Karşıdaki 
kişiyi istediğiniz zaman arayabilir, ulaşmak 
istediğiniz kişiyle mesajlaşabilirsiniz. Ancak 
sosyal medya gibi çocukların vaktini alacak, 
onların ders çalışmasını engelleyecek hiçbir 
uygulama bu telefonda bulunmaz.” Dilay 
hemen telefonu Ali’nin elinden çekti çünkü 
son modelleri bile unutturacak bir telefon 
istiyordu, aradığını da bulmuştu. Bu telefon 
antika bile sayılabilirdi. Son olarak sıra bana 
geldi. Fotoğraf makinesini masaya koydum 
“Bu makine efsane. Fotoğrafları siyah be-
yaz basıyor, sizler de bu sayede fotoğraflara 
efekt yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Size 
nostalji yaşatacak olan bu makine sayesinde 
küçük şeylerden mutlu olmayı öğreniyorsu-
nuz. Bunun nedeni, olduğundan çok yavaş 
çalışması hatta bazen çalışmaması. Asıl gü-
zel tarafı da bu, çalıştığı zaman mutluluktan 
havalara uçacaksınız.” dedim ve bu fikrim 
herkese mantıklı geldi. Tüm arkadaşlarım el-
lerindeki eşyaları satmayı başarmış ve ilginç 
özelliklere sahip eşyalar elde etmişti, hepi-
miz evlerimize çok mutlu döndük.

Nehir EMRE 
Sancaktepe 8-A

ESKİ OYUNCAK YARIŞI
Bir gün arkadaşlarımla değişim oyunu oyna-
maya karar verdik. Oyunda parçaları eksik 
olan eski eşyaları satmaya çalışacaktık. Sata-
bilen kişi oyunu kazanacaktı. Eşyaları seçtik. 
Mert kanadı kırık bir oyuncak uçak getirdi,  
Tuna kısık ses çıkaran bir radyo. Emir, te-
kerlekleri patlamış kumandalı arabayla geldi. 
Ben de uçmayan bir dron getirdim.  Hepimiz 
satış masalarımızı kurduk. İlk müşteri bana 
geldi. Dronun özelliklerini sordu. Ben de 
“Havaya atınca kanadı olmasa da iki saniye 
durabiliyor ve frizbi olarak da kullanılıyor, sa-
dece yirmi lira.” dedim. Adam dronu aldı ve 
cebinden küçük bir kanat çıkarıp drona taktı. 
Dron artık havada uzun süre kalabiliyordu. 
Bu müşteri, benden sonra Mert’e gitti ve uça-
ğın özelliklerini sordu. Mert “Tek kanadı yok 
ama atınca havada dört saniye durabiliyor ve 
hortum gibi dönerek düşüyor.” dedi. Adam 
uçağı aldı ve cebinden bir oyuncak uçak kana-
dı çıkarıp uçağa taktı. Uçak da artık aynı dron 
gibi havada uzun süre kalabiliyordu. Mert’ten 
sonra Tuna’ya giden adam, ona radyonun 
özelliklerini sordu. Tuna “Çok az ses çıkarıyor 
ama her yerde kullanılır, belki tamir de edi-
lebilir, hatta partide de kullanılabilir. Tamir 
edilemezse de kısık sesle müzik dinlemeniz 
gerektiğinde yanınızda kulaklık yoksa bu rad-
yo işinize oldukça yarayacaktır.” dedi. Adam 
radyoyu aldı ve radyonun kulaklık takılan 
yerine mini hoparlör taktı. Bu sayede radyo 
yüksek ses çıkarabiliyordu. Kısık sesle dinle-
mek gerektiğinde hoparlörü çıkarmak yeterli 
olacaktı. Tuna’dan sonra Emir’e giden müşteri 
ona kumandalı arabanın özelliklerini sordu. 
Emir de “Tekerlekleri patlak olduğu için biraz 
yavaş ama çok iyi çalışıyor, tamir edilse uçakla 
yarışır.” dedi. Adamın az önce diğer eşyaları 
nasıl tamir ettiğini görmüştü. Adam kuman-
dalı arabayı aldı ve çantasından dört tane te-
kerlek çıkarıp arabaya taktı. Araba gerçekten 
de çok hızlı gidebiliyordu. Sonradan öğrendik 
ki bu adam “Mutlu Oyuncak Dükkânı”nın 
sahibiymiş. Bozuk oyuncakların çalışan par-
çalarını ayırır, diğer oyuncakları tamir etmek 
için kullanırmış. Onun sayesinde bizim kul-
lanmadığımız oyuncaklar eskisinden sağlam 
oldu. Biz de eşyalarımızı sattık ve yarışımız 
berabere sonuçlandı.

Tekin İSLAM
Sancaktepe 4-C 

İkinci Elden İkinci Anlatım
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KAPAĞI OLMAYAN BULAŞIK MAKİNESİ
Gel vatandaş gel! Dünyanın en değişik bulaşık 
makinesi burada. Size tanıtacağım bu eşsiz bula-
şık makinesinin kapağı yok ama bu bir eksiklik 
değil, tam tersi bir avantaj. Bulaşık makinesinin 
kapağının olmaması çalışmasını engellemiyor. 
Olmayan kapak sayesinde bulaşık makinesinin 
içinde ne var ne yok görebiliyorsunuz. Makine 
çalışırken tabakların yerini değiştirebiliyorsu-
nuz. Makineye koymayı unuttuğunuz bir şey 
olursa rahatlıkla içine koyabiliyorsunuz. O an 
makinede yıkanan bir şeye ihtiyacınız olduğun-
da makineden alıp kullanabiliyorsunuz. Üstelik 
yıkanan bulaşıkları kurutmak için ekstra enerji-
ye ihtiyaç duymuyorsunuz. Bulaşıklar olmayan 
kapı sayesinde hava alarak doğal ortamda kuru-
yorlar. Su sıçrar, deterjan bulaşır diye endişelen-
meyin çünkü makinenin üstüne örteceğiniz su 
geçirmez bir örtü ya da naylon sizi bu dertlerden 
kurtaracaktır. Almayan pişman olur. Gel vatan-
daş gel!                                                                                             

Betül KUBİLAY 4-D 

DETERJAN BÖLÜMÜ OLMAYAN 
ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Deterjan bölümü olmayan bu harika ürün saye-
sinde artık cildinizi tahriş eden o kimyasallara 
maruz kalmak zorunda değilsiniz. Bu bölmenin 
eksik olması size herhangi bir dezavantaj değil, 
aksine avantaj sağlıyor. Kıyafetlerinizi nasıl te-
mizleyeceğinizi düşünebilirsiniz. Sudan iyi te-
mizlik ürünü yoktur. Su, her şeyi temizlemeye 
yeter. Çamaşırlarınız güzel koksun istiyorsanız 
bu makine sayesinde istediğiniz kokuları karıştı-
rıp (lavanta, kayısı yağı vb.) yaratıcılığınızı özgür 
bırakabilirsiniz. Siz, ille de deterjan kullanmak 
isteyenlerdenseniz bu makinenin size uygun 

olmadığını düşünmemelisiniz. Deterjan kullan-
mak için özel bir kutuya ihtiyaç yok ki! Makine-
nin içine deterjanı direkt koyarak da istediğiniz 
temizliğe ulaşmanız mümkündür.

Yalın Lal ÜLKEN 7-C

KAPAĞI KAPANMAYAN BUZDOLABI 
Muhteşem bir buzdolabım var ve bu buzdolabı-
nın kapağı kapanmıyor. Bunun o kadar çok ya-
rarını görüyorum ki… Ama artık onu elden çı-
karmak istiyorum çünkü mutfağım çok küçük. 
Ben faydalanamasam da kapağı kapanmayan bu 
buzdolabından başkaları faydalansın isterim. Ne 
gibi faydaları mı var? Mesela kapı açık kalınca 
bunu uyarmak için buzdolabı ötüyor ve bu ses 
sizin her zaman dikkatli olmanızı sağlıyor. Evde 
size bir şeyleri hatırlatmak için kurulmuş bir 
alarm gibi düşünebilirsiniz bu buzdolabını. Di-
yelim ki evinize hırsız girdi. Girer girmez fark 
edeceği bu ses sayesinde korkuya kapılacak ve 
evinize ya da size vereceği zarardan kurtulmuş 
olacaksınız. Hırsız, buzdolabının sesini güven-
lik alarmı zannedecek. Sizin de bu buzdolabı 
sayesinde ayrıyeten bir güvenlik alarmı masrafı 
yapmanıza gerek kalmayacak. Başka bir harika 
özelliği ise kapak açık olduğundan ışığının sü-
rekli yanması. Mesela karanlıkta mutfağa girdi-
niz ve buzdolabından bir şey alacaksanız, ışığı 
açıp bir de elektrik faturasını yükseltmeye ne ge-
rek var! Zaten buzdolabının ışığı var ve bu saye-

de buzdolabını rahatlıkla görebilecek ve almanız 
gereken şeyi kolaylıkla elde edebileceksiniz. Üs-
telik sizi her seferinde kapak açıp kapama der-
dinden kurtarıyor. Başka bir faydasıysa içindeki 
soğukluğu dışarı yansıtabilmesi. Özellikle yaz 
aylarında terlemekten bıktıysanız ve her odaya 
klima taktırma gibi zahmetli bir işe girişemeye-
cek, bu iş için bütçe ayıramayacaksanız size müj-
de! Bu buzdolabını alan mutfağa klima da almış 
demektir. Mutfağa girdiğinizde ferah bir serinlik 
hissedecek, yaz aylarının bunaltıcı sıcağından 
etkilenmeyeceksiniz. Bir yemek yapacaksınız, 

malzemeleri çıkarırsınız bir şey unuttuğunuzu 
fark edersiniz. Bu, birkaç kez yaşanır ve o kapak 
defalarca açılıp kapanır. Bu buzdolabını alınca 
böyle bir sorununuz olmayacak. Kapanmayan 
kapı, sizi buzdolabını açma kapatma derdinden 
kurtarıyor ve enerjinizi boşa harcamamış olu-
yorsunuz. Bu buzdolabı çok farklı bir buzdolabı, 
bakmadan geçmeyin.

 Begüm ÖZENGİN 5-C

ESKİ PİKAP
Bir pikap düşünün, evet o eski zaman pikap-
larından bahsediyorum. Sizi o nostaljiye gö-
türebilecek bir pikap… Çok hoş değil mi? 
Şimdi size kendi pikabımdan bahsedeceğim. 
Bu pikabın maalesef ki dönen yeri çalışmıyor 
ama bu, onu özel yapan şey işte. En sevdiği-
niz plağı yerine yerleştirdiğinizde zamanda 
yolculuk başlıyor. Duymanıza gerek yok; siz 
o anı yaşıyor, duyuyorsunuz zaten. Sessizliğin 
sesini duyuyorsunuz. Pikap kafanızda çalıyor 
ve bedeninizde ritmi hissediyorsunuz. Eliniz-
le yavaşça plağı döndürdüğünüz zaman o eski 
anıları görüyorsunuz ama bu sefer sarhoş gibi 
daha etkili yaşıyorsunuz. Günlük yaşamın stre-
sinden, kalabalığından uzaklaşıp meditasyon 
yapar gibi pikapta yolculuk yapıyorsunuz. Şar-
kının güzel kısmı normalde hızlı giderken artık 
bu, sizin elinizde. İstediğiniz gibi düşleyebilir-
siniz. Zamanı hapsetmeye yarayan bu pikabın 
ne kadar özel olduğunu söylemiştim. Sizce de 
çok hoş değil mi?

Efe Kayra AKYOL 10-C

İkinci Elden İkinci Anlatım
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KAYBOLMAK
Kaybolursun kimi zaman bir mısrada
Kimi zaman bir ormanda
Kaybolursun zamanın koşuşturmacasında
Günün yorgunluğunda

Kaybolursun bir çocuğun mutluluğunda 
Kimi zaman bir çığlığında
Kaybolursun bir gülün kokusunda
Kimi zaman bulutların arasında

Kaybolursun bir kuşun kanadından 
Süzülüp bulutlara
Uçtuğunu sanarsın
Kaybolursun, kaybolursun

                                   Ecrin EKMEN 4-D

KAYBOLUŞ
Hayatta bir günün olur kaybolduğun
Hiçbir insanın sana saygılı olmadığı
Sana çok iyi davrananların
Artık iyi davranmadığı
Bundan sonra yaşamanın bir anlamı yok
Çünkü artık kayboluyorsun
Yaşamın tadını çıkaramıyor
Üzülüp üzülüp duruyorsun
Arkadaşlarının oyununa katılamıyor

Dışlanıyorsun
Hayatta olmak sana kaybolduğun anı hatırla-
tıyor
Artık yaşamaya katlanamıyorsun
Kaybolduğun gün 
Kâbuslarına giriyor
Aklından çıkarmaya çalışıyorsun
Fakat olmuyor, başaramıyorsun
Kaybolmak
Saygı duyulmamak
Hayatın tadını çıkaramamak
Sana hayatta yokmuş gibi davranılmasıdır

                                            Eren YÜKSEL 5-F

YİTİK
Bomboş sokaklar, bırakıp gidilmiş yıkık dökük 
binalar… Gördüğüm bu ıssız kasaba büyük 
bir hayal kırıklığıydı. Yaşadığım o masal gibi 
kasaba ölüyor, yıkılıyordu. Burası da karanlık-
lar boyunca kaybolup bizi bırakıyordu. Bütün 
bunlara bakmak bizim için o kadar zordu ki… 
Babamın canına daha savaş başlamadan kıy-
mışlardı. Yalnız ablam kalmıştı, bana bakacak. 
O da acıyla kıvranıyor, yataktan kalkamıyordu. 
Ağır yaralanmıştı. Savaştan dolayı karnımı-
zı doyuracak gıda bulamıyor, ablam için ilaç 

alamıyorduk. Savaş bizim olan yaşanmışlık-
ları, umutları ansızın alıp götürmüştü. Artık 
o, mutlu yaşayan insanlar gitmişti. Yas havası 
vardı bütün sokaklarda. 
Ama asıl üzüldüğüm olay, babamın bugün top-
rağa uğurlanacak olmasıydı. N’olacaktı bana? 
Bu karmaşada nasıl yaşayacaktım? Yurdumuz, 
ordumuz savaşa katılmasın bir daha… An-
lamsız bu isyan dursun. Kalbimiz hatıraların 
sarhoşluğuyla avunmasın, istikbâlin umuduy-
la dolsun, taşsın. Bu alın yazısı olmaz olsun. 
Bunu farklılaştıracaklar, inanıyorum. Başka 
türlüsünü asla aklıma sokmuyorum. 
Karabasanlarla yaşayamam. Başka türlü insan-
lığımız yok olur, ölürüz somutta da soyutta da. 
KAYBOLURUZ.
                                                                                                                                                      
                                    Eda Selin ÖZTÜRK 7-C

NAZDROVYA 
Soluklarımda
Solumda
Canımda 
Yoksun artık
Dudaklarımdan havaya karışan dumanda
Avucumdaki fallarda
Alınmış zarflarda
Soluk fotoğraflarda
Aşkın dibini gördüğüm bardakta
Aklımda 
Kollarımda 
Bakıyorum da hayatıma
Yoksun artık
Yanımda olmayıp
Rüyamda oluşuna
Nazdrovya

                                Nazlı ODABAŞI 9-B
* Nazdrovya: Sağlığınıza

Kayboluş

1969 yılında Fransız edebiyatında bir mucize gerçekleşti. Georges Perec isimli bir yazar, Fran-
sızcada en çok kullanılan sesli harf olan “e”yi kullanmadan bir roman kaleme aldı. Bu muci-
zenin adı, “Kayboluş”. Asıl ilginç yanı ise bu roman, aynı özellikte birçok dile çevrildi. 57.002 
sözcük, 370.430 harf bulunan “Kayboluş” adlı kitabın Türkçe çevirisinde de bir tek “e” harfi 
yok. “E” sesinin eksikliğine rağmen eser; dil oyunları, çağrışımları, kurgusu, hayal gücü ve 
mizah duygusuyla adeta bir başyapıt oldu.

Öğrencilerimizden, “e” harfini kullanmadan “kayboluş” konusuyla ilgili bir şiir, öykü ya da de-
neme yazmalarını istedik. İşte “e” harfi olmadan öğrencilerimizin kaleminden dökülenler…
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Kayboluş

BASİT
Hayat kısa
İnsanlar, hayvanlar bunalmış
Nasıldır ki bu
Anlatılmaz, yaşanır
Oysa hayat çok basit

Sıkılmış dünya
Bunalan hayatlarla örülü
Sorsak “Niçin?” sorusunu
Hiçbiri açıklayamaz
Oysa hayat çok basit

Kimisi mutlu, kimisi umutlu
Sorsan durmadan anlatırlar kuruntu
Hiçbiri açıklayamaz
Oysa hayat çok basit

Yuvasında mutludur insan
Saydıklarıyla birdir insan
Aşkla büyür daima insan
Hiçbiri açıklayamaz
Oysa hayat çok basit

Durma, kaybolma bu akışta
Kalbini sal bir bakışta
Varsın çocuk kal, bu yolda
Hiçbiri açıklayamasa da 
Hayat aslında çok basit

                     Emir BAŞAĞALAR 10-B

KAYIP AŞK
Taştın sonunda çılgın gönül
Sular gibi çağlar mısın
Aktın sonunda kanlı yaşım
Yollarımı bağlar mısın

Adı aşk olan yar
Bana bir zaman bakar mısın
Yokluğun kayboluşum
Alın yazımsın, anlar mısın

Anlayamazsın bilirim
Kayıpsın, kayboluşumsun
Ama yokluğunla da
Kalbimsin, var oluşumsun

               Batıkan DELİACI 10-B

SORGULA
Korkunun anlamını sorgula
Sanki isminmiş gibi
Sanki o, kulağına fısıldanmış da
Onunla daima anılacakmışsın gibi

Hatıra sözcüğünü sorgula
Yaşadıklarını sorgula
Boş bir kâğıtsan misal
Anılarının döktüğü tüm boyaları sorgula

Hayatını sorgulama ama
İnsan unutmalıdır aslında
Hangi boyaların kâğıdına aktığını umursama-
dan
Yaşamalısın, tam güç, kaybolmadan

                                          Elif Naz GİRİT 10-B

ANLAMAK
İnsanlar, hayatları sona yaklaştıkça bazı 
konular hakkında caymaya oldukça yatkın-
lar. Yaşlanmaya başlayan insan, olmak için 
yıllarını harcadığı o varlıktan ansızın uzak-
laşıyor. Bin bir sıkıntıyla ulaştığı hayatla-
rından, uğraşlarından bir anda ayrılıyor. 
Bunun için uzun uzun düşünüp bir yanıt 
arayabilirsiniz. Fakat o yanıtı bulamazsınız. 
Yaşamadıkça sanırım anlayamazsınız onla-
rın kararlarını. Onlara sorsanız alacağınız 
yanıt şu olacaktır: “Hayatımı hiç yaşayama-
dım. Göçüp gidiyorum bomboş, bu dünya-
dan. Artık hayalimi yaşamalıyım, yapama-
dıklarımı yapmalıyım.” Doğrusu bu akıllıca 
bir karar. Hayalini, hayatını yaşama arzusu 
duymak, insanların doğal bir hakkı. Fakat 
asıl dikkat uyandıran nokta şu, insanlar 
bunu yapmak adına aldıkları kararlardan 
dönüyor. Daha küçücük bir çocuk oldukları 
zaman aldıkları o büyük ama umut dolu ka-
rarlardan da… Aslında o zamanlar o küçük 
çocuğun haykırışına kulaklarını kapatıyor-
lar. Yani başkalarından duydukları hayat-
lar için o küçük çocuğun hayalini kurdu-

ğu hayatı yok sayıyorlar. Sonrası dipsiz bir 
boşluk, günlük koşturmacalarda kayboluş. 
Ucuz yaşanmışlıklarla kimlik uyuşturma-
ları, dışarıdan büyümüş olanların duyduğu 
acı. Dünya bu kayboluştan onu kurtaracak 
bir kahraman istiyor. Hâlbuki görmüyor, o 
kahraman bir zamanlar susturduğu o küçük 
çocuk. Kayboluş yolculuğunda algılayama-
dığı asıl konu bu. Bir anlasa kurtulacak. 
Açın ruhunuzu, yılların tozlu anıları ardın-
da saklanan o minik çocuğa…

                         Eylül Deniz SOYLU 10-B

KADIN
O sabah mutlulukla uyandı adam. O gün 
olacakları bilmiyordu. Bütün sabah zaman-
larında yaptığı gibi fanustaki balığının karnı-
nı doyurdu. Sonra ayakkabılarını giyip yola 
koyuldu. Çalışmaktan hiç hoşlanmıyordu, 
onu buraya bağlayan yalnızca âşık olduğu 
kadındı. Mavi gözlü, hüzünlü, buğulu kadın. 
Sonbahar kokan, daima ağlamaklı, anlamak 
arzusu uyandıran... Komik olan şuydu, son-
bahar kadın onu tanımıyordu. Garip bir bağ 
idi bu. Tanımamışlığın, yaratılan hayalin 
hayranlığı, aşkı… Bu hissi tanıyordu ama ka-
dını? Yapması lazım olan konuşmaktı onunla 
ama niçin? Anlatmak, anlaşılmamak, kay-
bolmak olmaz mı başkasının anladığında? İş 
bitti o gün sonunda, adam, koyuldu yuvası-
nın yoluna. Kapıyı açtı, gözü fanustaki balığa 
takıldı. Balık, mavi; mavi, kadın. Sayıkladı 
o anda, kapısı çaldı. Kapıyı açtı. Bir mavilik 
dalgalanarak ruhunu, akıntısına aldı. Gün 
boyu, karanlık boyu… Huzur, kadın. Huzur, 
mavi… Bu kayboluş farklıydı, arzu duyduğu, 
kapılıp kurtulmaya çabalamadığı… Kapıyı 
açtı, orada yalnızca kadının mavi hayali var-
dı.
                                                                                                                                                      

                                     Melisa ÇEMBER 10-B
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BOŞ
Atıştırıp, tıkıştırıp doldurdular çanak çanak
Nasıl olduğunu anlamadılar
Çıplak ruhları onlardan uzaklaştı

Mutluluk saçan, dolu çanaklardan
Avuçları bomboş kaldı
Avuçları boş, ruhları bomboş

Omuz omuza şahlanan pişmanlık dalgası
Boşlukta çalkalandı
O anlara dönüş yoktu, anladılar

Anladılar anlamasına ama 
Ya canavar ya mal arsızı 
Nasıl adlandırılır bu kayboluş
Ona uygun bir ad bulamadılar

                         Yaren Zeynep UĞUZ 12-B 

KARANLIKTA KUŞLAR
Muazzam bir gündü
Kuşlar uçuyordu
Yavaş yavaş karanlık çöküyordu
Ama nasıl karanlık
Kayboluş tadında

Akşam olduğunda kuşlar
Yuvalarına doğru kanatlandı
Çünkü artık karanlık hüküm saldı
Kuşlar kaçarcasına çırpındı

Arkaları soğuk, ışıksız bir kayboluş
Havada karaltıları yankılandı

                        Melissa KÖLÜRBAŞI 12-B 

SAY
Saydım
Ağaçları, kuşları, bulutları, yolları
Baharı, kışı, yazı saydım
Yapılanları, anladıklarımı, anlamadıklarımı 
saydım
Baktım
Ağaçlara, kuşlara, bulutlara, yollara
Bahara, kışa, yaza baktım
Yaptıklarına, anladıklarına, anlamadıklarına 
baktım
Tattım
Acıyı, gamı, mutluluğu sana dair nasılsa
Yaptıklarımızı, anladıklarımı, anıları tattım
Gittin
Ağaçlar, kuşlar, bulutlar, yollar
Bahar, kış, yaz gitti
Gittin, ardında bıraktıklarını saydım
Gittin, ardında bıraktıklarına baktım
Gittin, ardında bıraktıklarını tattım
Gittin, kayboldum…

                          Bedirhan ÖZDEMİR 12-B 

KAYBOLAN
Sabahın ilk ışıkları saklanıyordu Ay’ın arka-
sına
Ağaçlar sükûtunu korumaya ant içmiş
Ruhum dolanıyor İstanbul’un umutsuz so-
kaklarında
Adımlarım yavaşlıyor, bilincim aksıyor, unu-
tuyorum
İsmim unutuluyor yavaş yavaş
Toprağa karışmaya az kalmış vücudum yılma-

ya hazırlanıyor
Artık kayboluşlarıma bir çözüm yok
Azrail kapıma dayanmış, hâli ölüm için hazır
Hatıralar ayrılıyor canımdan, duyanım yok
Kayboluyorum

Kübra Güler AVCI 11-A 

İS
Yazdı ama soğuk bir gündü. Sırtımda çan-
tam, ayağımda yaza inat ağır mı ağır botlarım. 
Tozlu, yaşlı kapıyı açıp ortalığa bir göz attım. 
Masama koyduğum vazodaki gül solmuş, 
aşağı dökülmüş… Sabah masada bıraktığım 
çay bardağım da düşmüş, parçalara ayrılmış-
tı. Tuhaf bir hava sinmişti ortalığa, korkuyla 
dolu bir hava. Adımlarımı hızlandırıp odama 
gittim, mutlaka başka biri girmişti buraya. 
Aklıma ansızın günlüğüm düştü, koşarak onu 
aradı gözüm. Tüm duygularımı paylaştığım; 
anılarımı, hatıralarımı aktardığım, sakladığım 
ya da sakladığımı sandığım ruhumun sandığı, 
günlüğüm… Kimin girmiş olacağını aslında 
biliyordum. Fakat hâlâ aklım almıyordu, bu 
nasıl olabilirdi? Odama girip yatağıma saçılmış 
yanık parçalara bakınca anladım. Tüm biriki-
mim, tüm duygu girdabım bir anda kül olmuş-
tu. Odanın tavanında küllü bir duman vardı 
şimdi. Yapanı bulmak için can atan kalbim 
güm güm atıyordu. İlk farkındalığın akıttığı o 
korku da yoktu. Bu kayboluşla daha bir özgür, 
hafif yani ilk hâlimin tam zıddıydım. Aynaya 
doğru gittim. Aynanın tam karşısına dikildim. 
Bir zaman yansımama baktım usulca. Sonra 
parmaklarımdaki isi kokladım ardından tuttu-
ğum çakmağı yatağımın oraya bıraktım. 
                                                 Buse YEŞİL 10-B

Kayboluş
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Mars’ta Yaşam

Kızıl gezegen Mars’ta kurulması planlanan ilk yerleşik koloni hayaline her gün bir adım daha 
yaklaşıyoruz. Hollandalı iş adamı Lansdorp’un “Mars One” projesi kapsamında, 2024 yılında 
Mars yaşamının başlayacağı öngörülmekte. Metan ve buz halinde su barındıran fakat kayda 
değer bir manyetik alanı ve atmosferi olmayan gezegene yerleşimin nasıl mümkün olacağı ise 
bir tartışma konusu.

Öğrencilerimizden 2024 yılında Mars’a gidecek şanslı azınlığa seçildiklerini düşünmelerini 
istedik. Onlar da Mars’a yolculuklarını ve Mars’ın özelliklerini ve oradaki yaşantılarını kur-
gulayıp iç seslerini de katarak bizlere anlattılar.

MARS’TA YAŞAM
Sonunda o büyük gün gelmişti ve ben in-
sanlığa katkı sağlayacak bir gezide bulunu-
yordum. Mars’a ulaşana kadarki heyecanımı 
size anlatamam. Ama gittiğimde fark ettim 
ki oradaki yaşantı o kadar da kolay değildi. 
Çünkü Mars’ta gezindiğinde oksijen tan-
kı belli bir sürede bitiyordu. O yüzden çok 
uzaklaşamıyordun. Tüp bitince uzay kıyafe-
tine yeni bir tüp yüklüyorlardı. Onun dışın-
da da bazen kum fırtınaları ya da başka bir 
deyişle toz fırtınaları oluyor, bu yüzden her-
kes uzay istasyonuna geri dönüyordu. Yani 
dışarıda kalamıyor, çoğu zamanımızı içeride 
uzay istasyonunda geçiriyorduk.
Uzay istasyonunu uzun bir süre geçtikten 
sonra oksijen üretmek için her yere ağaçlar 
dikilmiş, bu da bizim oksijensiz kalmamıza 
neden oluyordu. Bir sürü tarım odaları vardı 
artık. Orada sebze ve meyve ekip biçiyorlar-
dı. Ayrıca herkesin uzay istasyonunda özel 

odaları vardı. Bu odalarda buzdolabı, fırın, 
televizyon gibi bir evde bulabileceğiniz bü-
tün aletler vardı. Yiyecek olarak ise et, balık 
konservesi ve su depolarımızda bol miktar-
da su bulunuyordu. Çocuklar için parklar, 
teknolojik aletler ve sanal simülasyon odala-
rı; büyükler için ise sinema salonları vardı. 
Kısacası insanlar içeride hayatlarından çok 
memnundu.
Tüm bunlara ek olarak uzay istasyonunda 
güvenlik olarak kalkanlar vardı. Bunlar aste-
roit çarpmalarını ve şiddetli kum fırtınaları-
nı engelliyordu. Eğer teknik bir sorun olur ve 
makineler bozulur ise bunları, insanları ris-
ke atmadan tamir eden robotlarımız vardı. 
Ama yine de kötü durumlar için buradan ka-
çış kapsüllerimiz vardı. Bu kapsüller teknik 
olarak dünyaya dönüş için programlanmış-
lardı. Uzay kapsüllerindeki yapay zekâ, ya-
kınında onu rotasından çıkaracak bir sorun 
hissederse rotasını dünyaya tekrar çevirecek 
bir yol bulacaktı.
Son olarak Mars’ta yaşamak bir insanın sa-
hip olabileceği güzel ve bir o kadar da ilginç 
bir deneyimdi.

Deniz BİLİRGEN 
Sancaktepe 6-C

MARS’TA HAYAT
Mars, yaşanılması zor bir yer. Bugüne kadar 
ancak uydular yollanabildi. Bir gün gelecek, 
İnsanoğlu Mars’a ulaşmayı başaracak. Bunun 
için bilim adamları Mars’a bir seyahat plan-
ladılar.
Sene 2024, Kuzey Polat ve ekibi rokete bin-
mek için hazırlanıyordu. Kuzey çok heye-
canlıydı çünkü 2018’den beri bu anı bekli-
yordu. Kuzey ve ekibi aileleriyle vedalaştı. 

Bütün ekip rokete bindi ve roket havalandı. 
Uzaya çıkan ekibin amacı Mars’ta su bul-
maktı. 5’inci gün Kuzey erkenden kalktı, 
spor yaptı ve ekibi uyandırmaya gitti. Ekibin 
tamamı uyandı ve işe koyuldular. Kuzey’in 
ekibi 6 kişiden oluşmaktaydı. Sırasıyla John, 
Kuzey, Mona, Zeynep, Ali ve Saafi. John ve 
Zeynep’in görevi roketi sürmekti.  Saafi ve 
Kuzey’in görevi roketin yakınındaki gök 
taşlarının uzaklıklarını hesaplamaktı. Ali ve 
Mona’nın görevi ise erzak ihtiyaçlarını takip 
etmek ve erzak depolamaktı.
Uyku saati gelince bütün ekip derin bir uy-
kuya daldı. Mona ve Ali, ekibi 48 saat sonra 
derin uykularından uyandırdılar. Bir süre 
sonra bir asteroit, geminin roketine sürttü. 
Bu sürtme yüzünden geminin dışında kü-
çük bir yangın başladı. Mona ve Saafi, özel 
kıyafetlerini giyerek ve kendilerini güvenlik 
halatlarına bağlayarak geminin dışına çıkıp 
yangını söndürmeye çalıştılar. Sonunda tüm 
ekip birlikte çalışıp yangını söndürmeyi ba-
şardı. Çarpmadan dolayı oluşan hasar, gemi-
de hız kaybına sebep olmuştu. Kuzey şöyle 
dedi: “Mars’a gitme süremiz 2 ay daha uza-
mıştır.” Seyahatin başlangıcından beri 1 yıl 
geçmişti. Yakıt ve yiyecek durumu normaldi.  
Ekip Saafi’nin onları uyandırmasıyla birlik-
te bir sürpriz ile karşılaştı.  O gün aileleri ile 
görüntülü görüşme yaparak mutlu anların 
tadını çıkardılar.  Seyahatte 18. aya gelin-
mişti. Herkes yorgun ve bitkindi. Umutların 
tükenmek üzere olduğu anda 2. Kaptan Zey-
nep, Mars’a çok yaklaştıklarını ekibe söyledi. 
Tüm mürettebat çok sevindi. Kaptan Kuzey, 
iniş ile ilgili tüm hazırlıkları yaptıktan sonra 
gemiyi kontrollü bir şekilde az bir sarsıntı 
ile Mars’a indirmeyi başardı.  İnişin hemen 
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sonrasında ekip, hazırlıklara başlayarak ka-
ranlığa yakalanmadan üssü kurmayı başardı. 
Mars’ta bulundukları 6. günde gemiyi tamir 
ettiler. Karanlık çökmeye yakınken büyük 
bir fırtına başladı ve üssün bazı bölümleri 
zarar gördü.
Mars’ta geçen 2. ayda Ali hastalandı ve teda-
visiyle Mona ilgilendi. Ancak ne yazık ki Ali 
hayatını kaybetti. Tüm ekip çok üzülmüştü 
ama Mars’ta hayat devam etmekteydi. Ekip 
Mars yüzeyindeki çalışmalarına yoğun bir 
şekilde devam etti. Günlük keşiflerle suyun 
bulunabileceği noktalara ufak ziyaretler yap-
tılar. Son ziyaretlerinde çok büyük bir çukur 
keşfettiler. Kaptan Kuzey ve John, çukura 
beraber inmeye karar verdiler. Çukur olduk-
ça derin ve karalıktı. İniş sırasında Kuzey’in 
elindeki fener düştü ve çukurun bir zemini 
olduğunu gördüler. Kuzey ve John kontrollü 
bir şekilde çukurun zeminine indiler. Etraf 
çok karanlık ve soğuktu. John ile Kuzey çu-
kur içinde yürümeye başladılar ve zeminin 
belirli kısımlarında buz parçaları tespit etti-
ler. Hızlıca bazı örnekler alıp tekrar yukarı 
çıktılar. Artık Mars’ta suyun olduğu keşfedil-
mişti. Bu buluşla ilgili tüm bilgileri dünya ile 
paylaştılar.
Uzun süren hazırlıklardan sonra artık dönüş 
zamanı gelmişti. Kaptan Kuzey, tüm ekibi 
ve gemiyi hazırlayarak dönüş için harekete 
geçti. 18 ay gibi bir sürede Dünya’ya vardılar. 
Yer ekibi onları büyük bir heyecanla ve mut-
lulukla karşıladı. Ekip başarılı seyahatin tüm 
keyfini uzun bir tatil ile çıkardı.

Kuzey POLAT 5-F

MARS’TA YAŞAM
Marsta yaşam çok güzel; her yer yemyeşil, sa-
vaşsız, dövüşsüz. Dünyadaki gibi ama daha 
güzel. Öyle bir şey yapmışlar ki eline istediğin 
desende ve renkte bir bileklik takıyorsun ve 
hiçbir şey giymeden bir kıyafetin olmuş olu-
yor. Ve tabii ki nefes de alıp veriyorsun. Bir 
sürü deniz ve havuz var. Çok az tarafı dün-
yaya benzese de bence dünyadan daha iyi bir 
yerleşim yeri. Bence dünyada öyle bir makine 
yapmalılar ki dünyadaki herkes gelip bu ma-
kinenin içine girmeli ve iyi olanları Mars’ta, 
kötü olanları Dünya’da bırakmalı. Böylece 
Mars’ta hep iyiler olur.   
     

Melis MEŞELİ 5-E 

KIZIL GEZEGEN
Gün 1098
3 gün oldu. Mars’ta ağaçlar, çiçekler, yeşil 
bitkiler yok ve kızıl gezegen, Güneş’e uzak 
olduğu için son derece karanlık bir yer. Mars 
yüzeyi ölü, orada hiçbir şey yok. Dünyada-
ki güzel tabiat manzaralarına ve bizi saran 
hayatın canlı seslerine alışkın olmamız he-
pimizi zorlayacak. İstanbullu olduğum için 
buraya alışmamın diğer iş arkadaşlarımdan 
daha kısa süreceği aşikâr. 18 ay süren küçük 
kapsüllerin içindeki sıkış tıkış yolculuğu-
muzdan sonra Mars’ın herkese cennet gibi 
geldiği hususunda kimse yalan söyleyemez.
Gün 1109
Mars’a ayak basalı tam 2 hafta oldu. Küçük 
bir uzay aracında sıkış tıkış yolculuk ettik ve 
burada küçük yaşam kapsüllerinde kalıyo-
ruz. Bazen duvarlar üstüme geliyor, kapana 
kısılmış gibi hissediyorum. Bir de duvarın 
üstünde küçük küçük kablolar, hortumlar 
varsa kalbim sıkışacakmış gibi oluyor. An-
laşılan buradan kaçış yok.
Gün 1171
Bugün Mars’taki 76. günümüz. Ve bugün 
benim 23. yaş günüm. Yaklaşık 3 yıldır ai-
lemden 55 milyon km kadar uzaktayım. 
Onları çok özlüyorum. Bana bir sürpriz ya-
pıp yaş günü dileklerini video yoluyla ile-
tebilmeyi başardılar. Birkaç gün önce vide-
oyu hazırlamış olmaları lazım çünkü uydu 
sinyallerinin Mars’a ulaşması birkaç gün 
sürüyor. Teknoloji yolları, atmosferi hatta 
yıldızları aşsa bile insanın içindeki özlem 
duygusunun yerini dolduramıyor. Teşekkür 
videom umarım yarın ailemin elinde olur.
Gün 1187
Bugün dünyadan bir mesaj aldık. Kapsül-

leri Mars’ın zeminine oturttuğumuz için 
artık sebze yetiştirme zamanı geldi. Neden 
dünyadan erzakınızı götürmediniz derseniz 
size hemen açıklayayım: Dünya’dan uzak-
laştıkça uzay gemisine erzak yükleme ma-
liyeti artıyor. Buna ek olarak hazır gıdalar 
yerine taze meyve ve sebze ile beslenmek 
hepimiz için çok daha sağlıklı. Bunu bilen 
bilim adamları, Mars için yola çıkılmadan 
birkaç sene önce genetiği değiştirilmiş or-
ganizma teknolojisinden yararlanarak gece 
karanlığında büyümeye devam eden hor-
monlu bitkiler ürettiler. Bu teknoloji ile 
uzayda, gecelerin 14 gün sürdüğü Ay’da ve 
Mars’ta kurulan seralarda turfanda meyve 
ve sebze yetiştirmeye başlayacağız. Zorlu 
bir görev olacak. Yolculuğumuz 3 yıl 92 gün 
önce başladı. Ve sadece 92 gündür Mars’ta 
devam etmekte. Anlayacağınız üzere daha 
yolun başındayız.    

Dila Ece HACIALİOĞLU
Sancaktepe 8-A

MARS
Yaptığım başvurudan bir gün bir mesaj 
geldi. Kızıl gezegen Mars’a gitmeye hak ka-
zandınız, yazıyordu mesajda. Bu habere çok 
sevinmiştim, bir yandan da ailemden nasıl 
ayrılacağımı düşünüyordum. Ama NASA 
yetkilileriyle yaptığım konuşmada ailemin 
de benimle birlikte gelebileceğini öğrendim 
ve çok sevindim.
Tüm hazırlıklar sonrası rokete yerleştik ve 
geri sayım başladı: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 
1, 0. Sonunda roket havalandı. Uzun bir 
yolculuk sonrası Mars’a varmıştık. Ortam 
çok garipti, yerler kum gibiydi. Yer çekimi 
olmadığından zıpladığımızda adeta uçuyor-
duk. Bir rehber her gruba bir istasyon kur-
durttu. Biz de kendi istasyonumuzu kurduk 
ve istasyon mutfağında ilk çayımızı demle-
dik. Çayı bardaklara doldururken çay ha-
vada süzülmeye başladı, bir türlü bardağın 
içinde durmuyordu. Rehber tarafından her 
istasyona oksijen tüpleri verildi. Çok ağır 
olan bu tüpler Mars’ta tüy kadar hafiflemiş-
ti. Ama tüpler bir gün bitecekti. Bu nedenle 
Mars’ta ağaç yetiştirme çalışmalarına baş-
ladık. Bizler böylece sonsuza kadar Mars’ta 
yaşadık.

Arda ÇOLAK 6-F

Mars’ta Yaşam
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Mars’ta Yaşam

TÜRÜMÜZ TÜM GALAKSİDE
Her şey hazırdı ve sonunda geri sayım başladı. 
Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Sarsıntılı 
bir şekilde havalandık. Galiba hayatımın en 
korku dolu anlarını yaşıyordum. Uzun bir yol-
culuk sonrası Mars’a ulaştık. Dünya’dan seçil-
miş kişiler artık burada yaşayacaktı. Peki nasıl? 
Elbette özel giysiler ve ayakkabılar ile… Geze-
genin belli bir bölgesini yer çekimi oluşturan 
bir metal ile kapladık.
Su sorunu yaşamıyorduk çünkü önlemimizi 
önceden almıştık. Bitki yetiştirmek için de ko-
caman saksılar içinde toprak getirmiştik. Or-
tamı yaşamaya uygun hâle getirdikten sonra 
arkamızdan gönderilen değişik türdeki hay-
vanlar da Mars’a ulaştı. Mars’taki medeniyet 
gelişiyordu yavaş yavaş. 
Uzun çalışmalar sonunda Mars da Dünya’ya 
benzemişti. Mars’taki ulaşım ve oksijen soru-
nu zaman içinde çözüldü. Hatta Mars’la Dünya 
arasında düzenli turlar yapılmaya başlandı. Şu 
anda pahalı bir yolculuktu bu. Bu nedenle sa-
dece varlıklı insanlar bu yolculuğun maliyetini 
karşılayabiliyordu.
Mars’a yerleşim tamamlanma noktasına gel-
mişti. Yeni hedefimiz Satürn’dü. Bunu başa-
rabilir miyiz bilmiyorum ama türümüz tüm 
galaksiye yayılıyordu. Bekle bizi Samanyolu! 
Kim bilir belki oralarda birkaç yeni dostla kar-
şılaşırız.

Melis ADEMOĞLU 6-F

SON İSTEK
3, 2, 1... İşte kalkıyoruz. Elon Mask önderliğin-
de Mars’a iniyoruz. Bir sessizlik ama duyulan 
bir sessizlik... Derken kıyafet içindeki telsiz 
sesi duyuluyor. Etrafta bir telaş, bir tedirgin-
lik... Canları pahasına koloniler için çalışanlar, 
adeta bir fabrika gibi. Dünyadan gelen oksijen 
tüplerinin gagaya benzeyen renkli uç kısımları 
bir araya getirilirken aman Tanrı’m! Yüz met-
re ötede bir tepe, pardon, bir çöp yığını... Evet, 
yanlış değil. Buradaki ilk çöplerimizi de oluş-

turmaya başlamıştık.
Zaman da akmayı unutmamıştı. Her şey bu 
ilk günden sonra muazzamdı. Ta ki “Mira vi-
rüsü” ortaya çıkana kadar... Bu virüs insanları 
zehirleyerek öldürüyordu. Herkes ölmüştü. 
Sıra bendeydi. Ölümle kalım arasında 5 saniye 
ya vardı ya yoktu. Son duamı ettim ve ellerimi 
Allah’a açtım. Ondan, insanların açgözlülü-
ğü için özür diledim. Ve birden virüsün beni 
sardığını anladım. Ciğerlerim büzüldü. Ecel 
şurubundan içip yukarı doğru süzülmeye baş-
lamıştım...

Eray Fuat TEKİN 6-B

MARS’A YOLCULUK
Mars, 2024 yılında yaşamın başlayacağı ilk geze-
gendir. Mars’a gitmek için tam olarak 11 kişi se-
çilir ve ben yedinci kişiyim. Şu anda bizi Mars’a 
gitmek için hazırlıyorlar.
Yıl 2024, saat sabah 5.49 ve uzay aracımız hazır-
lanıyor. Tam 6.30’da Mars’a doğru hareket ede-
ceğiz. Rahat bir yolculuktan sonra Mars’a iniş 
yaptık. Bir rehber herkesin kilosunu sorduktan 
sonra Dünya’da 50 kilo olan birinin Mars’ta 19 
kilo olacağını söyledi. Çok şaşırmıştık.
Mars’ta ufak bir gezinti yaptık. Mars, kızıl bir ge-
zegendi ve burada birçok canlı yaşamaktaydı. En 
önemli özelliği ise “Olympus Mans Dağı”nın bu-
lunması. Bu dağ yaklaşık 21 km yükseklikteydi. 
Rehber bize Mars’ı tanıttıktan sonra bazı çadır-
lar kurmaya başladık. 10 gün içinde toplam bin 
altı yüz seksen çadır kurduk. Bu çadırlar sadece 
içinde yaşamak için değildi. Diğer çadırların 
içinde bitki yetiştirmeye başlayacaktık. Böylece 
Mars’taki oksijen oranını artırmayı hedefliyor-
duk. Bizden sonra Mars’ta yaşamaya gelecekler 
için burayı hazır hâle getirmemiz gerekiyordu. 
Benim Mars’taki hikâyem böyleydi. Belki siz de 
bir gün buraya gelirseniz görüşebiliriz.

Sulin Zehra YEŞİLYURT 6-F

MARS’TA YAŞAM
Yıl 2024. Bütün hazırlıklar tamam. Arkada-
şım ve ben bugün Mars’a gitmek için uzay 
mekiğimizin kalkmasını bekliyoruz. Ben çok 
heyecanlıyım. İşte mekik hareket ediyor. Yol-
culuğumuz uzun sürdü ama sonunda Mars’a 
ulaştık. Hayatımda ilk defa uzaya ve başka bir 
gezegene ayağımı basmıştım. Çok mutluydum. 
Mekiğin içinde hayat zordu çünkü yer çekimi 
yoktu ve her gün 2 saat spor yapmak zorunday-

dık. Yine de çok eğlenmiştik. Mars’ta gezerken 
bir gün gizli gizli dolaşan birini gördüm, onu 
takip ettim. Onu görünce çok şaşırdım çünkü 
rengi yemyeşildi ve yüzü salyangoza benziyor-
du. Sonra bana adımı sordu, ben de Kayra de-
dim. Beni evine götürdü ve orayı gezdik. Biraz 
değişik ve ilginçti ama güzeldi. Ben de onu me-
kiğimize götürdüm ve mekiğimizi gezdirdim. 
Arkadaşlarım onu çok sevdi. 
Mars çok değişik bir gezegendi, her taraf kızıl 
taş ve kayalarla doluydu, su göremedik. Sonun-
da orada kalma süremiz bitti ve mekiğimizle 
evimize geri döndük.  

Kayra SAKARYA 4-A

MARS
Gerçekten de çok heyecanlıyım, adeta rüyada 
gibiyim. Mars’a gidecek şanslı azınlığa seçil-
dim ve şu anda Mars’tayım.
Burası hiç tahmin ettiğim gibi bir yer değil. 
Mars’a daha önce kimsenin gelmediğini dü-
şünüyordum. Sadece ben değil herkes böyle 
düşünüyordu. Ama sanırım ben dâhil herkes 
bu konuda yanılmıştı. 
Mars, Güneş’e daha uzak olduğu için yüzeyi 
buz tutmuş durumdaydı. Buraya daha önce 
gelen insanlar donmuş durumdalar. Donduk-
ları için vücutları olduğu gibi bozulmadan 
duruyordu. Ekibimiz bu insanların buraya ne-
reden ve nasıl gelmiş olabileceğini araştırma-
ya başladılar. Mars’a bomboş bir arazi demek 
yanlış olur. Çünkü daha önce hiç görmediğim 
bitkiler, eskiden burada yaşayan insanlardan 
kalma ev tarzı korunaklar, yiyecekler…
Mars’ta yaşamın olmadığı düşüncesi böylece 
son bulmuş oldu. Mars daha önce bir şekilde 
keşfedilmişti. Asıl soru burayı keşfeden insan-
lar nereden gelmişti? Bu bizim için bir yandan 
çok ilginç diğer yandan da çok korkutucu bir 
soruydu.

Ecem YAPRAK 6-F
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HAYAL ÜLKESİ
Ben bir ülke yaratacak olsam adına “Hayal Ül-
kesi” derdim. Çünkü bu ülkede yaşananlar ha-
yallere sığmayacak kadar güzel olurdu. Hayal 
Ülkesi, bir ada büyüklüğünde… Böyle olması-
nın sebebi, burada yaşayan insanların mutlulu-
ğu ve huzuru küçük yerlerde de bulabildiğini 
göstermek. Herkesin kendi hâlinde yaşadığı, 
saygı ve sevginin olduğu küçük bir yer. Evler 
genellikle çam ağaçlarının etrafında bulunur 
çünkü çam ağaçlarına şarkı söyleten rüzgâr, 
insanlara yaşama sevinci verir. Burada yaşayan 
insanların evlerinin bacalarının yanında çoğu 
zaman kuş yuvasına benzeyen, derin olmayan, 
korunaklı yuvalar bulunur. Kuşlar göç ederken 
onların rotası üzerinde olduğundan burada 
dinlenir. Herkesin kendi işini kendi gördüğü 
bu muhteşem ülkede insanların seviyeli konuş-
ması, dilini özenle kullanması halkın fazlasıyla 
kitap okumasındandır. İnsanlar başkalarının 
haklarını ihlal etmediği sürece bu ülkede çok 
da fazla kural bulunmaz. Peki, daha önce hiç 
“FELİZ” kelimesini duymuş muydunuz? İs-
panyolcadan gelen bu kelime “mutlu” anlamı-
na gelir. Hayal Ülkesi’nin de geleneksel dansı 
olan “Felizza” buradan gelir. Yılda bir gün “Fe-
lizza” günü olarak kutlanır. Danslar edilir, gele-
neksel yemekler yapılır ve eğlenceler düzenle-
nir. Yemekler genel olarak kendi yetiştirdikleri 
besinlerden elde edilir ama bazı ürünler diğer 
ülkelerden alınır. Sokaklar süslenir, bütün so-
kak yanıp sönen ışıklar ile dolup taşar. Bağım-
sızlığın göstergesi olan bayraklar, her yerde 
huzurla sallanır: Koyu mavi deniz dalgalarının 
üstünde parlak üç yıldız…  

Neva GÜÇLÜ 7-B 

HAYALLERİMİN ÜLKESİ 
Eğer hayallerimi bir araya getirebilmem, onlarla 
yeni bir dünya kurabilmem mümkün olabilsey-
di aklımın derinliklerindeki ülkeyi görürdünüz. 
Belki onu tam anlamıyla resme dökemem ama 
kelimelerin yettiği kadarıyla anlatabilirim. Yük-
sek katlı binalar olmazdı. Her evin yemyeşil bah-
çeleri olurdu. Her evin farklı renklerde olmasına 
özen gösterilirdi. Sokaklarda da grafitiler ve du-
var resimleri fena durmazdı hani. Herkes istedi-
ği evcil hayvanı besleyebilirdi veya tarım yapıp 
ülkeye katkı sağlaması için ayrıcalıklar tanınırdı 
insanlara. Kadın-erkek eşitliliğinin sadece kâğıt 
üzerinde değil, toplum ve hukukçular tarafın-
dan da kabul görüldüğü, erkeğin kadından üs-
tün olmadığının benimsendiği, tecavüzün hiç-
bir türlüsüne cesaret edilmediği, böyle olayların 
yaşanmadığı, huzurlu, adaletli ve eğitim seviyesi 
yüksek olan bireylerin olduğu bir ülke olurdu. 
İnsanların dini duygularının sömürülmediği, 
halkın da olanları sorguladığı, kişisel çıkarlar-
dan çok devlet çıkarlarını düşünenler tarafından 
yönetildiği, dışarıya bağlılığın hiç denecek kadar 
az olduğu, ülkenin doğusunda batısında güne-
yinde kuzeyinde aynı imkânların sağlandığı, 
öğrencilerin de birer yarış atı olmadığının fark 
edildiği bir ülke olmasını dilerdim kesinlikle. 
Ülkemde, bağımlılıkların azaltılması için herke-
sin uğraştığını görmek de mutlu ederdi beni. Ül-
kenin savunması her şeyden önce tutulur, daha 
sonra olacakları kontrol edememe korkusundan 
önlemler alınırdı. Hiçbir başkan adayı yapama-
yacaklarını vaat etmezdi. Haksızlıkların farkına 
varılır, haksızlıkların hiçbirine göz yumulmazdı. 
Çocuk işçi veya gelin olmazdı. Herkes öncelikle 
“insan” olduğu için birbirine saygı duyardı. En 
önemlisi, ülkenin nerelerden bu hale nasıl, kim 
tarafından getirildiği vurgulanır ve o kişiye her-
kes tarafından teşekkür edilirdi. İşte her zaman 
aklımın bir yerlerini kurcalayıp duran, arayıp 
da bulamadığım ülkem... Eğer bir gün olur da 
bulursanız beni de davet edin, hayallerimin ger-
çekleştiği ülkeye.

             Seyda Nur ÇOBAN
Sancaktepe 8-A

MUSTAFA KEMAL’İN ÜLKESİ: ATA
Benim hayalimdeki ülke Mustafa Kemal Ata-
türk’ün yüzü şeklindedir. Bu ülkede adalet, 
eşitlik, saygı, demokrasi ve özgürlük ön plan-
dadır. Bayrağının rengi siyah ve beyazdır. Ül-
kenin adı ise “Ata”dır. Bu ülkenin geleneksel 
oyunu zeybektir. Ünlü yemeği mantıdır. Bu 
ülkede en uzun binası beş katlıdır. Evlerin 
hepsi müstakil, bahçelidir. Eğlence yerleri, 
piknik alanları, çimenlik bölgeler, sosyal tesis-
ler ve ağaçların çok olduğu bir ülkedir. Şehir 
sayısı seksen birdir ve her şehirde otuz sekiz 
ilçe vardır. Öğretim sistemi ise dört sene ilko-
kul, beş sene ortaokul, iki sene lise şeklinde-
dir. Günün her saatinde hastaneleri, kafeleri 
açıktır. Ülkede her türden ulaşım yolu vardır. 
Ülkede tasarrufa çok önem verilir. Ülkenin 
Cumhurbaşkanı ülkeyi kuran kişidir. Askeri 
yönden çok gelişmiş bir ülkedir. Çoğunluk 
yaş aralığı 25-45’tir. Emekli olan herkesi, dev-
let mavi yolculuğa gönderir. Her daim geli-
şen bir ülkedir. Okullar saat 10.00’da başlar, 
15.00’te biter. Özel olan tek bayramı vardır: 
Cumhuriyet Bayramı. 

                          Yiğit CORTOĞLU
Sancaktepe 8-A

Hayalimdeki Ülke

“Kimi hayrandır yaşadığı ülkeye, kimi ise başka ülkelerin hayalini kurar. Farz edelim ki yeni bir 
ülke kurma şansı verdiler sana. Mimarisi, sosyal hayatı, kuralları, yemekleri, dansları, bayrağı, ge-
lenekleri… Aklına gelebilecek her şeyi sıfırdan sen yapacaksın! Haydi, bize ülkeni anlat!” diyerek 
öğrencilerden hayallerinde bir ülke yaratmalarını istedik. İşte onların ülkeleri...
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Hayalimdeki Ülke

PANDORA 
Benim bir ülkem olsa adını Pandora koyar-
dım. Nedendir bilmem Pandora sözcüğü, 
yüzümde tebessümlere sebep olur. Öncelikle 
benim ülkem mültecilere kapalı olur çünkü 
ben, ülkemin insanlarına her zaman öncelik 
vermeliyim. Eğer mülteci olursa vergi sıkıntı-
sı boy gösterir, onlardan vergi almayıp kendi 
insanımdan alırsam adaletsizlik ortaya çıkar. 
Mimarisi biraz Antik Çağ’ı andırır. Yüksek 
yüksek kuleler, gökdelenler olmaz. Çok daha 
estetik bir görüntüsü olur. Birbirinden renkli 
olur her bina. Sokağa çıkıp baktığınızda san-
ki her tarafta müze varmış izlenimini bırakır. 
Tabii bu kadar estetik görünüm arasında çev-
redeki yeşillik ülkemin vazgeçilmez fonu olur. 
Düşününce büyük kayalardan evlerin, yolla-
rın, geçitlerin etrafında büyümüş sarmaşıklar 
çok hoş… Ülkenin ekonomik durumu gayet 
iyi. Kişi başına düşen asgari ücret bir insanın 
hem ihtiyaçlarını karşılayabilecek hem de 
sosyal hayatını karşılayabilecek bir değerde 
olur çünkü Pandora’nın sosyal hayatı o kadar 
renkli olur ki kimseyi bundan mahrum bırak-
mak istemem. Sokaklarda, yoldan geçenlerle 
birlikte şarkı söyleyen sokak sanatçıları olur. 
Bir heykele bakarak onun resmini çizmeye ça-
lışan sanatçılar olur. Gökyüzü gece elbisesini 

giydiğinde ise asıl eğlence başlar. O rengârenk 
evler ışıklanır. Bir festival havası sarar ülkeyi. 
Bütün halk neşeli bir şarkı çalındığında so-
kaklara dökülüp dans etmeye başlar. Haftanın 
her günü, her şehirde tiyatro oyunu sahne alır. 
Tarihimiz ise çok şanlı olur. Küçük bir ülke ol-
sak da Avrupa ülkelerine ve Amerika’ya ken-
dimizi büyük mücadeleler vererek kabul etti-
ririz ve tarih sahnesinde ön planda kadınlar 
vardır; başarılı, güçlü kadınlar!
Her ülkede olduğu gibi bizim de ülkemiz-
de kurallar vardır. Öncellikle kanun önünde 
kadın, erkek diye bir kavram yoktur. “İnsan” 
vardır. Kanun önünde herkes eşittir. Cinayet, 
tecavüz, taciz... Bunlara ise en ağır cezalar 
verilir. Kimse kimsenin hayatıyla, geleceğiy-
le oynama hakkına sahip değildir. Herhangi 
bir hukuki olayda insanların inançları asla 
etkili olmaz. Hristiyan, Müslüman, Yahudi, 
Budist... Bu dinlerden birine inanıyor ya da 
inanmıyor diye kimsenin başkasının canına, 
malına zarar verme hakkı olmaz. Benim hayal 
ettiğim ülkede herkes mutlu, huzurlu yaşar. 
İyi günde kötü günde herkes birbirine destek 
çıkar. Hayal ettiğim şeyler ne kadar ütopik 
olsa da…  Pandora’ya hoş geldiniz!

N. Ecem BALÇIK 10-B

LOBTEKSAB
Bu ülkede hiç yol yok dolayısıyla her yere yürü-
yerek gidiliyor, zaten küçük küçük şehirlerden 
oluşan bir ülke. Bu ülkenin en önemli özelliği 
basketbol severlerin ülkesi olması. Herkes bu 
oyunu oynamayı çok seviyor. Ayrıca bütün yıl-
dızlar bu ülkeden çıkıyor. Ülkenin her yerinde 
basketbol tişörtleri, şortları, ayakkabıları alabi-
leceğiniz bir sürü yer var. Ayrıca kendi basket-
bol tişörtlerinizi tasarlayabiliyor ve beğenilirse 
onları satışa çıkarabiliyorsunuz. Yolda yürür-
ken veya açık sahalara indiğinizde herhangi bir 
ünlü basketbolcuyla karşılaşabilirsiniz, buna 
hiç şaşırmayın. İstediğiniz zaman, istediğiniz 
kişilerle; antrenman, smaç yarışması, şut ya-
rışması yapabilirsiniz. Basketbol oynanan sa-
halara NBA’den gelen yetenek avcıları sizi fark 
ederse artık siz de bir NBA oyuncususunuz 
demektir. Gelen biri sizi fark ettiğinde sahala-
rın karşısındaki toplantı odasında bir görüşme 
yapıyorsunuz. Ayrıca sahalarda yapılan turnu-
valara kendi takımınızı toplayıp girebilirsiniz, 
kazanan takım ise istediği NBA takımı ile bir 
antrenman yapabiliyor. Jordan markasının dü-
zenlediği bire bir turnuvalarında ödül farklı. 
Bu ödül ise istediği takımın maçwını en ön-
den izlemek. Bu ülkede bütün evlerin önünde 
küçük, tek potalı bir basketbol sahası var. Bu 
sahalar da genç yeteneklerin yükselmenize çok 
katkıda bulunuyor. Bu ülkede yaşayıp NBA’ye 
giden birçok kişi, “Basketbol Festivali”nde yılın 
oyuncusu seçilerek başarı yolunu açıyor. Spor 
ülkesi olarak da tanınan “LOBTEKSAB” bas-
ketbolun yanında diğer branşlara da önem ve-
riyor. Dolayısıyla halka açık her yerde insanla-
rın spor yapabilmeleri için gerekli donanımlar 
bulunuyor. İnsanlar son derece sağlıklı ve mut-
lu bu ülkede çünkü ya işleriyle meşguller ya da 
sporla.      

Kerem İZZETOĞLU
Sancaktepe 8-A
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LASTRAN
Benim hayalimdeki ülke uzayda, ağaçlık olan 
Lefin adlı bir gezegende yer alır. Bu gezegen-
de halk olarak Lastra kolonileri yaşar. Bu ül-
kede teknolojiden ziyade doğal hayat vardır. 
Lastralar tarlalarda yetiştirdikleri besinleri 
yemektedir. Gezegenin büyük bir kısmında 
orman bitki örtüsü ve büyük okyanuslar var-
dır. İklim uygun olduğundan her yerde ve sa-
dece ahşap evler vardır. Lastralar tarlalardan 
yiyecek alamadıkları zaman Pufar adlı yara-
tıkları avlarlar. Avlanma silahları ise ok, mız-
rak, sopa gibi tahta el işi aletlerdir. Lastraların 
kanunları her birey için geçerlidir. Bu kanun-
ları;  avlanan bir kişinin elde ettiği besinleri 
çalmamak, Lastra öldürmemek ve asla ona 
zarar vermemek, bir Lastra’nın ev, dükkân vb. 
eşyalarını yağmalamamaktır. Kuralları çiğne-
yen Lastra, ağır cezalar ile cezalandırılır ve ge-
zegenden sürgün edilir. Bu gezegende başkan 
tek kişi değildir, her ailenin kendi ailesinden 
seçtiği bir başkanı vardır. Bu başkanlar ken-
di çıkarlarına göre değil, toplumun istekleri 
doğrultusunda kanunları koyar ve uygular. 
Her başkan, diğerlerinin yaptıklarından so-
rumludur.
Ülkenin bayrağı ise barış, dostluk ve huzuru 
sembolize eden Lastra çocuklarının yer aldığı 
büyük, beyaz bir bayraktır. En önemli âdetle-
ri, ayda bir halkın meydanda toplanmasıyla 

kurulan büyük bir masanın etrafında her ai-
lenin o gece için hazırlanan yemekleri yemesi 
ve sohbet etmesidir. Başka bir gelenekleri de 
Lastraların, ölülerini bir tabuta koyup zeytin 
ağaçlarının altına gömmeleridir. Çünkü Tan-
rı zeytin, onlar için Cennet meyvesidir. Bu 
ağaçların altında yatanların Cennet’e gittikleri 
kabul edilir. 

   Demir IRMAK 
Sancaktepe 5-C

MAVİ YEŞİL
Şimdi sizden gözlerinizi kapatıp ülkemle il-
gili anlattıklarımı düşünmenizi istiyorum. 
Sabahın ilk saatleri… Etraf bembeyaz… 

Birkaç çocuk dışarıda kardan adam yapıyor. 
Hayvanlar ve evleri olmayan insanlar soğuk 
havada ısınmak için kuytularda saklanmı-
yor. Onlar için yapılan binalarda yaşıyorlar. 
Her odada ısıtıcı, yatak, banyo… Yiyecek 
ve giyecekler devlet tarafından karşılanıyor. 
Hayvanlar da mamalarıyla bir kapalı bah-
çede kalıyor. Herkes mutlu, herkesin yüzü 
gülüyor. Kimse ağlamıyor, kimsenin canı 
yanmıyor. Suçlular cezalarını çekiyor, kimse-
nin kanı dökülmüyor. Sokakta kayıp ilanları 
yok, herkes kendi evinde barkında sıcacık 
odalarında dinleniyor. Tüm yaşlılar ve tüm 
çocuklar aileleriyle… Gülüşüyorlar. Kirlilik 
yok, tasarruf var. Herkes elektriği, suyu yetti-
ği kadar kullanıyor. Kimse çöplerini yere at-
mıyor. Etraf tertemiz, kara bürünmüş. Kimse 
sırf ailesini geçindirmek için zor hayat ko-
şullarında ekmek parası kazanmak zorunda 
değil. Herkesin hayat koşulları eşit. Zengin 
fakir diye bir ayrım yok. Yaz, kış doğa, de-
niz pırıl pırıl. Herkes tatile çıkıyor, eğleniyor 
geziyor. Ülkemin rengi mavi yeşil! Görüntü-
süyle de yaşamıyla da adına yakışır bir ülke. 
Ülkede her ayın son haftası insanlar mavi 
ve yeşil giyer. Bu eylem, doğanın dengesini 
bozmamanın önemini temsil eder. Ülkemin 
bayrağı da tahmin ettiğiniz gibi mavi yeşil-
dir. Özgürlüğün, adaletin sözde kalmadığı; 
insanlara, hayvanlara, doğaya, düşüncelere, 
farklılıklara saygılı bir ülke benimki!  
                  

Ceren ÖZLEN 7-B
HAYALİMDEKİ ÜLKE
Benim ülkemde öncelikle insanlar, çocuklar, 
bebekler katledilmez, çirkin saldırılar olmaz. 
Büyük, güzel ve bu ormanlarda yaşayan mut-
lu, huzurlu binlerce hayvan vardır. Ülkem çok 
temizdir çünkü ülkemin halkı doğa ve değer-
ler konusunda son derece bilinçlidir. Tabii 
ki denizleri de berrak, tertemiz… Şehirlerin 
çalışma merkezleri dışında hiçbir yerinde 
yüksek beton yığınları yoktur. Evler rengâ-
renk ve tek katlıdır. Eğlencenin, aktivitenin 
durmadığı sokaklarda sarhoş insanlara rast-
lanmaz çünkü kişinin özgürlüğü başkalarını 
rahatsız etmediği sürece vardır. Benim ülkem 
çocukların cıvıl cıvıl  sesleriyle şenlendiği bir 
ülkedir. Her birey eğitimlidir; insanlar, mutlu 
ve huzurludur.
              Elif ÖZTEN

Sancaktepe 6-C

Hayalimdeki Ülke
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Yazar Söyleşisi / Koray Avcı Çakman

Azra UZER: Birkaç basit cümle, kedicikler, 
köpekçikler, belki cinler, periler gibi ögelere 
yer vererek basit bir hikâye uydurmanın ço-
cuk kitabıyla eş anlama geldiği sanılıyor. Ama 
bu iş bu kadar basite indirgenmemeli. Çocuk 
kitabı yazarken kullanılan dilin seviyesi, ço-
cuk gibi düşünmek, çocuk psikolojisinden 
anlamak, somut ögelerden faydalanmak… 
gibi birçok unsura dikkat etmek gerekir. Siz-
ce çocuk kitabı yazmanın ne gibi zorlukları 
vardır?

Koray Avcı ÇAKMAN: Çok güzel bir soru ve 
çok etkileyici bir şekilde sordunuz, teşekkür 
ediyorum. Aslında bence yazmak hem keyifli 
hem de zor bir iş ancak çocuk edebiyatı yaz-
mak diğerlerine göre çok daha zordur. Hepi-
miz çocuk olduk, çocukluğun ne olduğunu 
biliyoruz. Ancak çocuk edebiyatı yazmak için 
çocukluğu anımsamak ve çocukların dünyası-
na tekrar dönerek yazmak gerekir. Dönerken 
eğitsel şeyleri çok da sıkıcı olmadan onların 
dünyasının eğlenceli ve muzip yanını hatır-
layarak yazmak gerekir. Bunu yazarken de 
biraz daha duyarlı olmalıyız. Onu her yaştan 
insanın okuyabileceğini ve orada yazılanlara 
öykünebileceğini düşünerek yazmalıyız.

Kuzey Ateş KALKAVAN: Pek çok ders ve-
riyorsunuz çocuklara eserlerinizde. “Mavi 
Gagalı Pelikan”da hiçbir şeyin göründüğü 
gibi olmadığını vurguluyorsunuz. “Martı Ef-
sanesi”nde sırrı taşımanın sır vermekten daha 
önemli olduğunu, “Yelkovan Kuşları Efsane-
si”nde ise özlemlerin bile artık sanal olduğu-
nu, teknolojinin bizi esir ettiğini söylüyorsu-
nuz.
Peki, çocuklara bu kadar mesaj verirken 
Türk toplumuna ya da gençliğine böyle bir 
hikâyeyle ya da efsaneyle vermek istediğiniz 
mesaj yok mu?

Koray Avcı ÇAKMAN: Aslında sizin söyle-
miş olduğunuz mesajları vermiştim. Amacım 
direkt ders vermek değil eğlendirmek ama 
özellikle gençlik edebiyatında eğlendiren bir 
metnin, kitabın, hikâyenin eğlendirdiği ka-
dar boş değil de bir mesaj vermesini isterim. 
Evet, teknoloji çağımızda çok önemli ama bu 

teknolojiyi doğru kullanmak daha da önemli. 
Onu kullanırken bir şeyleri, bazı değerlerimi-
zi unutmamak gerekir. Bunları anımsatmak 
istedim.

Azra UZER: “Padişahın mektubunu kaybe-
den güvercin, yardım istedi yelkovan kuşla-
rından. Yelkovan kuşları aramaya koyuldu 
mektubu. Kimi daldı aradı, kimi baktı aradı. 
Onlar mektubu bulamadan insanoğlu neler 
neler buldu. Ev telefonu, cep telefonu, inter-
net, intranet derken mektuplar unutuldu. İşte 
böyle çocuklar! Şimdi artık sanal oldu özlem-
ler. Artık arasa da özlenenleri bulamaz yel-
kovanlar!” diyorsunuz “Yelkovan Kuşlarının 
Efsanesi” adlı hikâyenizde. 
İnsanoğlu bulduğu o kadar şeyle birlikte ne-
ler kaybetti? Teknolojinin bizim ve çocukla-
rımızın hayatlarına yansıması nasıl oldu?

Koray Avcı ÇAKMAN: Neler kaybettik? Bazı 
değerleri, örneğin vefa duygusunu, sabretme-
yi kaybettik bence. Hatta bu değerler şu an 
yetişkinlerde bile kaldı mı acaba diye düşü-
nüyorum. İnsanı diğer canlılardan, yelkovan 
kuşlarından, albatrostan, martılardan ayıran 
birçok duygu acaba var mı diye düşünme-
ye başladım. Çocuk edebiyatı yazarı olarak 
bunları düşünmekten çok yazma gereği his-
sediyorum. Unutmasınlar diye anımsatmak 
istiyorum tüm bunları. Aslında biz nasıl şekil-
lendirirsek onları, nasıl bir dünya bırakırsak 
çocuklara, onlar o dünyada devam edecekler 

hayatlarına. Yazık ki unutan çocuklar değil, 
aslında yetişkinlerdir. Yetişkinler anımsasa 
çocuklar da anımsayacaklar. Az önce söy-
lediğim gibi bir şeyler var olurken başka bir 
şeylerin eksilmemesi gerekir. Sanal âlemde 
tek tuşla birçok şeyi değiştirebiliyoruz ancak 
gerçek hayatta böyle bir durum söz konusu 
değildir. Belki bunu hatırlarsak birçok kay-
bedilen değeri de geri kazanmış oluruz diye 
düşünüyorum.

Kuzey Ateş KALKAVAN: İnsanoğlu ucu 
bucağı görünmez denizleri aştı aşmasına da 
aşılan her yol ayrılık getirir. Bülbül gülden 
ayrıldı, tavşana küsecek dağ kalmadı. Yollar, 
sınırlar ve denizler girince araya özlemi tattı 
insanoğlu. Ne bülbül gülü özledi, ne kurt ku-
zuyu, insanın insanı özlediği kadar…
Herkesin özlemini duyduğunu bir şey var-
dır. Bazen bir insan, bazen bir yer, bazen de 
bir hayaldir bu özlem duyulan. Sizin haya-
tınızda özlemini duyduğunuz şeyler var mı 
ya da yapmak isteyip de yapamadığınız ve 
içinizde bir ukde olarak kalan?

Koray Avcı ÇAKMAN: Yapmak isteyip de 
yapamadığım şeyler, ukde olarak kalan şeyler 
var ama ukde olarak düşünmüyorum hiçbi-
rini, hayal kuruyorum hala onları yaparım 
diye.  Çocukluktaki dostlukları, sokakları ise 
özlüyorum. Benim çocukluğumda herkes so-
kaklara çıkar rahatlıkla oynardı. Misafirlikle-
rin, arkadaşlıkların, dostlukların daha sıcak 

Hayal gücünün özgürleştirdiği yazar: Koray AVCI ÇAKMAN
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ve birbirine daha sıkı bağlarla bağlandığı bir 
zamanda yaşadım ben. Bahçeler, balkonlarda 
iki-üç çiçekle değildi; gerçekten geniş alanla-
rımız vardı oynayabilecek. Sokağa çıktığımız-
da göğü kaplayan binaları değil de yeşillikleri, 
gökyüzünü, kuş türlerinin hepsini görürdük. 
O yüzden ben Almarpa’da ya da diğerlerinde 
kuş türlerini bu kadar çok yazabildim. Çünkü 
hepimiz aslında birer kuş gözlemcisi idik be-
nim çocukluğumda. Bunları özlüyorum. Keş-
ke sizler de bizim kurduğumuz, o çağda yaşa-
dığımız bazı şeyleri bugün yaşayabilseniz.

Azra UZER: “Sahibini Arayan Keman” isimli 
kitabınızın kahramanı Erhan, öğretmeninin 
önerisi üzerine anı koleksiyonculuğuna baş-
lar. Anılar için Oktay Akbal : “Anılardaki bü-
tün insanlar güzeldir. Anı haline gelince her 
şey güzeldir.” der. Sizce de yaşadığımız her 
şey anıya dönüşünce güzelleşir mi, kötü anı 
yok mudur?

Koray Avcı ÇAKMAN: Kötü anı vardır elbet-
te. Ama insan zihni ve beyni, o kadar mükem-
mel ki güzel anıları isterseniz hayal edersiniz 
ve o anları tekrar yaşarsınız. Zaman birçok 
şeyi unutturabiliyor, zamanın gücü de bun-
dan geliyor zaten. Bence hepimiz bir anı ko-
leksiyoncusuyuz, şu anda bir röportaj yapmı-
yoruz aslında bir anı koleksiyonu yapıyoruz. 
Ben röportajı okusam da okumasam da bu 
anı hatırlayacağım ve bu da güzel anılarımdan 
biri olarak kalacak. Çok güzel sorular hazırla-
mışsınız ama zor sorular olsaydı ve cevaplaya-
masaydım beynim bunları cevaplayamadım 
diye unutmak isteyebilirdi. 

Kuzey Ateş KALKAVAN: “İlham perisi şu 
güzel ağacın yaprakları arasına gizlenmiş ola-
bilir mi acaba? Yok, yok… Belki de şu kaya-
lığın arkasındadır, ne dersiniz? Şu sincabın 
peşine takılsak bulabilir miyiz onu? Ya da şu 
kuşa sorsak söyler mi bize yerini? Belki de 
cırcır böcekleri görmüştür onu, hımmm… 
Perimizi bulana kadar durmak yok çocuklar!”
“Köye Yazar Geldi” kitabınızda, yukarıdaki 
alıntıda olduğu gibi, çocuklara kahraman-
larınızın aracılığıyla ilham perisini bul-
makta ısrarcı olmalarını, hayallerinin pe-
şini bırakmamalarını öğütlüyorsunuz. Siz 
ilham perinizi nasıl buldunuz, hayal dünya-
larınızın kapılarını nasıl araladınız?

Koray Avcı ÇAKMAN: Orada köye giden 
yazar, çocuklara haydi ilham perisinin peşine 
düşelim; ağacın kovuğunda mı, şurada mı, 
burada mı diye birlikte arayalım, diyor. Sonra 
da aslında ilham perisinin hepsinin içinde ol-
duğunu fark etmelerini istiyor onlardan. Ben 
zaman zaman söyleşilerde dile getiriyorum: 
Evimin üst katında İlhami amca oturmuyor ya 
da Çin’den getirip kafama taktığım, çok farklı 
ışıklar çıkaran, düğmesine bastığımda bana 
değişik şeyler yazdıran bir hayal makinem de 
yok. Hepimizin içinde ruhunda bu hayal ma-
kinesi, ilham perisi. Bunu da aslında en çok 
kitaplarla besliyoruz. Kitaplar bize gezdiği-
miz, gördüğümüz yerlere bambaşka bir gözle 
bakmayı öğretiyor. Bugün de söyleşimizde 
dile getirdiğim gibi aslında hayal etmenin ne 
kadar güzel bir şey olduğunu gösteriyor. Ha-
yal ederseniz bol bol hayal kurarsanız zorlan-
mazsınız bir şey yazarken. Hayal kurarsanız 
güzel yaşarsınız zaten. Her şey hayal ile baş-
lıyor. Hayal etmiş olmasaydım bugün sizinle 
bu röportajı yapmayacaktık. Röportajı hayal 
etmemiştim ama sizlerle bir araya geleceğimi, 
yazar olacağımı hayal etmiştim

Azra UZER:  “Almarpa’nın Gizemi”nde şu 
satırlara rastlıyoruz: “Hiçbir şey göründüğü 
gibi değildir aslında. Cam dediğin elmas gibi 
parlar ay ışığında.” Hiçbir şeyin göründüğü 
gibi olmadığı dünyamızda görünenin ar-
dındakini görebilmek için nasıl gözlere sa-
hip olmak gerekir?

Koray Avcı ÇAKMAN: Farkındalığın oldu-
ğu gözlere sahip olmak, sadece gördüğümüz 
kısmı değil görünmeyen kısmı da düşünmek, 
konuya farklı boyutlardan bakabilmek gere-
kir. Örneğin bir renge bakarken onun hangi 
renklerden oluştuğunu düşünebilmek gibi. 
Aslında burada hayal kurarak bakmak da 
önemlidir, görünmeyen kısmı da hayal etmek 
gerekir. Ya da şöyle olsaydı böyle olsaydı diye 
analitik düşünebilme şekline sahip olmak 
yani elimizde yeşil boya yoksa ancak bizi yeşil 
boyaya ulaştırabilecek renkler varsa onları gö-
rüp de o rengi elde edebilmek gerekir. Sadece 
resimde değil yazarken ve yaşarken de böyle 
yapmak gerekir.

Kuzey Ateş KALKAVAN: “Kızıl Tüy” adlı 
kitapta “dildil” adında bilmediği dilleri ko-

nuşmasını sağlayan bir icat, “Arşi” ve “Zaman 
Saati” adlı kitapta zamana yolculuk, “Hazine 
Avı” adlı kitapta ise gizemi çözmeye yönelik 
bilmeceler… Bütün kitaplarınızda çocukla-
rın zihinlerini canlı tutmalarını sağlayacak 
farklı unsurlar görüyoruz. Çocukları bilime, 
düşünmeye, eleştirel düşünmeye teşvik etme-
niz gerçekten takdire şayan bir durum. Sizce 
çocukların tüm bu unsurlara ulaşmasında 
kitabın yeri nedir? 

Koray Avcı ÇAKMAN: Çok önemli bir yere 
sahiptir. Şimdi siz bunu okuyup fark etmişsi-
niz. Ben bunları sadece kendime saklasaydım, 
yazmasaydım sizler bunu fark etmeyecekti-
niz. İnsan, düşünür ve sorgular; biz de insa-
nız düşünmeliyiz ve sorgulamalıyız. Yanlış bir 
şey gördüğümüzde hayır, bu böyle olmaz de-
meliyiz. Ya da bir şey gördüğümüzde neden, 
niçin diye sormalıyız. Eğer Newton kafasına 
elma düştüğünde ne güzelmiş ben bunu yiye-
yim, deyip ısırsaydı yer çekimi çok daha geç 
bulunabilirdi. Aldı elmayı neden, niçin düştü 
diye sordu. Bizler de onun gibi soralım, sor-
gulayalım. Ben metinlerimde sorgulayan bir 
dünya yazmak istiyorum. Aslında bunu biraz 
kendim için yapıyorum. Sizler olacaksınız 
gelecekte, sizlere emanet geleceğimiz. Biri-
niz pilot olacaksınız benim bindiğim uçağı 
uçuran, biriniz hostes, biriniz kaptan, biriniz 
doktor olacaksınız. Ben güzel bir dünyada ya-
şamak, güvenilir ellerde olacağımı düşünmek 
istiyorum. Belki bizim bozduğumuz, tahrip 
ettiğimiz doğayı siz yeter artık ağaç dikelim, 
albatros festivali yapalım, artık kuşları da dü-
şünelim diyeceksiniz. Yapar mısınız öyle bir 
festival? Binalar daha az olur mu acaba? Siz 
bozdunuz artık çok geç mi diyorsunuz yoksa?

Azra UZER: “Gülen Sakız Ağacı” kitabınız-
daki Arda; annesine, babasına, kardeşine, 
ablasına, babaannesine soruyor “Çocukluk ne 
demek?” diye. Önce sorusuna cevap bulama-
yan Arda daha sonra büyüklerinin anılarında 
yolculuğa çıkıyor ve çocuk olarak ne kadar 
şanslı olduğunu anlıyor. 
Şimdi cevaplama sırası sizde. Çocukluk ne 
demek?

Koray Avcı ÇAKMAN: Orada şöyle söylüyor: 
“En güzeli çocuk olmak.” Bence çocukluk çok 
keyifle anımsadığım geçmiş demek. Ama bir 
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yandan da geçememiş, hepimizin keyifle ha-
tırladığı güzel anılardan oluşan bir yaşantı de-
mek. Çocukluk kaydıraktan kaymak, salıncak-
ta sallanmak demek. Özgürlük demek aslında. 
Yetişkinlerin yaptığı pek çok şeyi çocuklar da 
yapabiliyor. Hatta daha fazlasını yapıyorlar. 
Biz; yetişkinleri sen yetişkinsin kaydıraktan 
kayamazsın, salıncakta sallanamazsın diye ka-
lıplara sokuyoruz. Çocukluk ise çakıl taşından 
kocaman bir dünya yaratmak, bir su birikinti-
sini okyanus olarak görüp bir kâğıt parçasın-
dan gemiyi yüzdürebilmek demek.

Kuzey Ateş KALKAVAN: “Öğretici olmak 
ders kitaplarının görevidir. Çocuk edebiyatı 
ürünleri eğlendirme, resmin ve dilin güzel-
liklerini sezdirmenin yanında, çocukların 
kendilerini ve yaşamı tanımalarına, insan do-
ğasını kavramlarına katkı sağlamalıdır.” diyor 
Prof. Dr. Sedat SEVER. Ancak çocuk kitapla-
rına baktığımızda yazarların az ya da çok bir 
öğretme çabası içinde olduğunu görüyoruz.
Sizin kitaplarınızda öğreticiliğin yeri nedir? 
Kitaplarınızda çocuklar için birinci önceli-
ğiniz ne oluyor?

Koray Avcı ÇAKMAN: Sedat Hoca çok doğ-
ru bir şey söylemiş. Ben eğlenmek için yazı-
yorum aslında, diyorum her zaman. Çocuklar 
da gençler de okurken eğlensin istiyorum. 
Eğlendirirken bir şeyler öğretebiliyorsam ne 
ala. Ama ilk amacım onları eğlendirmek, ke-
yif aldırmak çünkü insan eğlendiği her şey-
den mutlaka her zaman bir şey öğreniyordur. 
Mesela Kapadokya ile ilgili yazdığımda size 
Kapadokya’yı anlatmadım ben aslında yani o 
coğrafyayı anlatmadım. Kapadokya periba-
calarından oluşuyordur, şu kadar peribacası 
vardır, altından yer altı şehri geçer, yer altı 
şehri bu kadar bölümden oluşuyor yazmıyor 
orada ama bunların hepsi var metnin için-
de. Yani orada bir yer altı şehrinin olduğunu, 
çömlekçiliğin olduğunu metnin içine yedire-
biliyorsak eğlendirirken oraya da parmak ba-
sabiliyorsak ne mutlu bize. Sadece öğretmek 
kaygımız olmamalı. Sıkıcı kitaplar da sıkıcı 
metinler de vardır aslında. O zaman da diyo-
ruz ki kitaplar sıkıcı. Bu sıkıcı kitaplarla bir 
araya geldiğimiz için böyledir.

Azra UZER:  
“Öfke… Kapkara bir gölge…

İnsan mı hep öfkeyle kalkıp zararla oturan?
Öfkelidir masallarda bile aslanla kaplan…
Yalnız insan, aslan, kaplan değil,
doğa da öfkesiyle tehlikeli…
İnsanın insana öfkesini anlamadık ki
dağın dağa öfkesini anlayalım…” diye tarif 
ediyorsunuz öfkeyi “Üç Dağın Efsanesi”nde. 
Peki, çocukların dünyasını bile kahreden 
öfkenin önüne geçmek için siz büyükler ne-
ler yapıyorsunuz?

Koray Avcı ÇAKMAN: Buna cevap vermeme 
hakkım yok değil mi yetişkinler adına? Cevap 
vermeme hakkımı kullanmak isterdim bu so-
ruda. Ben kendi adıma çocuklarla ilgili şunu 
yapıyorum: Korku edebiyatı ile korku kitabı 
da yazıyorum, değişik macera kitabı da. İçin-
de kötü adamlar da oluyor ve çocuklara bun-
ları okurken kendinizi kötü adamların da kötü 
kahramanların da yerine koyun diyorum. Öf-
kenin ve korkunun kötü bir duygu olduğunu 
kitaplarda hissetsin ve gerçek yaşamda öfke ya 
da korku ögeleri ile bir araya gelmesin diye. 
Onu kitaplarda -mış gibi hissederse ve -mış 
gibi yaparsa gerçek hayatta iyi ile yanlışı ay-
rıştırmasının da daha kolay olacağını düşüyo-
rum. Bunu düşündürmek istiyorum. Umarım 
yetişkinler de öyle yapar. Bazı duyguların as-
lında nasıl yaşanması gerektiğini okuyarak ve 
yazarak anlayabiliriz.

Kuzey Ateş KALKAVAN: Yıllarca gerçekten 
olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan yazı 
çeşitleridir efsaneler. Anlatılan olaylar, bazen 
doğaüstü olabilir ama çoğunlukla gerçek olay-
lara ve gerçekte yaşamış kişilere dayanır. Bu 
öykülerin çoğu da kahramanca işler yapmış 
kişilerle ilgilidir.
Siz de “Efes’in Sırları”nda Efes’i, “Esrarengiz 
Testi”de Kapadokya’yı, “Almarpa’nın Gize-
mi”nde Kaunos’u, “Gizemli Olimpos”ta Olim-
pos’u anlatıyor, satır aralarında tarihi bilgilere 
ve o bölgelerle ilgili etkileyici efsanelere yer 
veriyorsunuz. 
Eserlerinizde efsanelerden bu denli beslen-
menizin altında yatan sebep nedir? 

Koray Avcı ÇAKMAN: Biz çok güzel bir 
coğrafyada yaşıyoruz ve aslında yaşadığımız 
coğrafyada pek çok dağın, taşın dili olsa da 
konuşsa diyoruz. Dağın, taşın dili efsaneler 
aslında. Dağlar, taşlar efsaneler ile konuşuyor 

bizimle. Pek çok kültürü barındıran, pek çok 
değişik insan topluluğuna ev sahipliği yapmış 
yerler var. Örneğin yer altı şehri hikâyesinde 
orada insanlar niye yaşadı? Yerin üstü durur-
ken neden yerin altında bir şehir kurdular. 
Tüm bu yazdıklarım bunu düşündürüyor siz-
lere. Böylesine bizi yazarken besleyen unsur-
ların olduğu bir coğrafyada yaşamak ve bun-
ları yazıya dökmek çok güzel. Ben de bundan 
faydalanıyorum işte. 

Azra UZER: Katıldığınız bir programda kitap 
okumanın yemek, içmek gibi günlük bir ihti-
yaç olduğunu; kitap okumanın bir zorunluluk 
değil gereklilik olduğunu çocuklarımıza aşıla-
mamız gerektiğini söylemişsiniz. Kitap oku-
mayı bir zorunluluk olarak gören çocuklar, 
kitap okumaktan keyif almıyor adeta bunu 
eziyet olarak görüyorlar.
Çocuklardaki bu ön yargıyı kırmak için bir 
çocuk kitabı yazarı olarak tavsiyeniz nedir?

Koray Avcı ÇAKMAN: Aslında biraz serbest 
bırakalım. Ben bu ön yargının şundan oluş-
tuğunu düşüyorum: Bazen anneler ve babalar, 
çocuklara zorunlu olarak illa şunu okuya-
caksın diye kitap listeleri verebiliyor. Dikkat 
edin çocuklar ısrarla onun sıkıcı bir metin 
olduğunu söylüyorlar. Maalesef iyi ve nite-
likli metinler kadar niteliksiz, çocuğu sıkan, 
çok fazla eğitsel ve didaktik ögenin olduğu 
metinler de var. Elbette bizim de bir listemiz 
olsun ama ona eleştirel okuma alışkanlığı da 
kazandıralım. Onunla kitap alışverişine çı-
kalım. AVM’lerde vakit geçirdiğimiz kadar 
kitapçılarda da vakit geçirelim. O da çocuk/
gençlik edebiyatı bölümüne girsin ve kendisi 
oradan kitap alışverişi yapsın. Evde kitap oku-
ma saati olsun. Herkes eline kitabını alsın ve 
bir köşeye çekilsin, okusun. Evet, bu bir zo-
runluluk değil, bir gerekliliktir. Bir müddet 
sonra çocuk bunun akşam yemeği gibi gerekli 
olduğunu görsün, keyif alsın bundan. Ama 
biz bunu çok sıkıcı bir şey gibi yapıyoruz, 
böyle olmamalı. Ona, senin bir kitaplığın var, 
seç ve oku demeliyiz. Okudun ve sıkıldıysan 
sonrasında bir başkasını okuyabilirsin deme-
liyiz. Biz yetişkinler de elimize aldığımız bir 
kitaptan sıkılabiliyoruz. Ben sıkılıyorum diye 
ona devam etmiyorum mesela. Bir başkasını 
alıyorum elime ama bir zaman sonra yeniden 
şans veriyorum o kitaba ve tekrar elime aldı-
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ğımda sıkıcı olmadığını fark ediyorum belki. 
Yani 5-10 sayfada bizi yakalamayan bir kitap, 
belki 20-25. sayfalarda müthiş macerası ile 
bizi yakalayacak ve bize keyif verecek. Sizler 
çıkıyor musunuz kitap alışverişine? Kendi ki-
taplarınızı seçiyor musunuz? 
Öğrenciler: Evet. 

Koray Avcı ÇAKMAN: Kendi kütüphaneniz, 
kitaplığınız yani illa kitaplık dediğim bir raf 
olmak zorunda değil, yere bile dizebilirsiniz, 
var mı? 
Öğrenciler: Evet.
Koray Avcı Çakman: Harika, sıkılıyor musu-
nuz peki okurken?  
Öğrenciler: Hayır.

Kuzey Ateş KALKAVAN: Değerler eğitimi 
serinizde “geveze hindi, kurnaz karga, şaşkın 
kaz, huysuz ve yeşil ejderha, davetlere sürek-
li geç kalmasıyla ünlü kaplumbağa, sivri dilli 
yazar yengeç, terzi leylek” gibi kahramanlar 
yarattınız.
Sizce çocuk yetiştirirken üzerinde mutlaka 
durulması, çocuğa öğretilmesi gereken kav-
ramlar nelerdir? Günümüzde bunlar üze-
rinde yeterince duruluyor mu?

Koray Avcı ÇAKMAN: Aslında çocuk yetiş-
tirirken onları bir proje gibi ele almamalıyız. 
Bence kendimizin de çocuk olduğu zaman-
larda nelerden hoşlandığını, nelerden hoş-
lanmadığını anımsamamız bir yol gösterici 
olabilir. Aslında bu kadar da basit değil, bu 
işin bir matematiği de yok. Ben kitapları çok 

seviyorum, çok da keyif aldığım kitaplar var. 
Bunları çocuğun eline vermeme gerek yok, 
onun yanına kitap koyarsam ve yanında ben 
de kitap okursam bunun nasıl keyifli bir şey 
olduğunu ona gösterirsem ona öğretmek iste-
diğim kavramları zaten vermiş olurum. Çün-
kü çocuklar öykünerek öğrenir. Ben çocuğa 
rol model olursam zaten o, onu anlayacak ve 
kendisi de bir müddet sonra onu uygulaya-
caktır. Ancak değerler eğitiminde verilmesini 
istediğim şeyler var, daha paylaşımcı olmak 
gibi unutulan değerlerimiz var. Çünkü bulun-
duğumuz teknoloji çağı, internetteki oyun-
lar, bilgisayarda oynanan oyunlar biraz bize 
bunları unutturacak şekildedir. Bazı oyunlar 
vardır. Hayır, paylaşımcı olmayacaksın, bu 
görevi sen başaracaksın, sen toplayacaksın 
onları gibi. Mesela bir ara çiftlik oyunu var-
dı. Birçok çocuk domatesin ağaçta yetiştiğini 
zannetmişti bu oyun yüzünden. Ben doğa ile 
iç içe yaşaması gerektiğini, yere düşen bir yap-
rağın bile doğanın bir parçası olduğunu, çöp 
olmadığını hatırlasın istedim. Bencilliği bıra-
kıp hep ben, hep ben dememesi gerektiğini 
vermeye çalıştım değerler eğitiminde.

Azra UZER: “Eğer bir gün yolunuzu kaybe-
derseniz bir çocuğun gözlerinin içine bakın 
çünkü bir çocuğun bir yetişkine her zaman 
öğretebileceği üç şey vardır: Nedensiz yere 
mutlu olmak, her zaman meşgul olabilecek 
bir şey bulmak ve elde etmek istediği şey için 
var gücüyle dayatmak.” der Paulo Coelho. 
Yetişkinliğe doğru gittikçe gülmek için sebep 
aramaya, meşguliyetlerden yorgunluk duy-

maya ve ufak engellerden yılmaya başlarız. 
Çocukların ağzından bir kitap yazacak ol-
sanız yetişkinlere, bu kitap hangi konuda 
olurdu ve nasıl yol gösterirdi? 

Koray Avcı ÇAKMAN: Bu söylediğiniz şey 
bana büyümediğimi anımsattı. Bu sözü dü-
şününce beni mi tarif ediyor dedim ve son 
derece mutlu oldum. Çünkü bazen yolda yü-
rürken nedensiz güldüğümü ya da kendi ken-
dime konuştuğumu görüyorum. Koray bence 
gülme, sus diye kendime kızdığımı görürüm. 
Herhalde yetişkinlere yazacak olsaydım ay-
nen bunu yazardım. Yetişkin olmak bazı ka-
lıplara girmek demek,  illa o kalıplar içinde 
olmak demek değil bunu anımsatırdım. En 
güzeli aslında çocuk olmak. Bizler bazen sen 
çocuksun anlamazsın, çocukça şeyler yapı-
yorsun deriz. Keşke çocukça şeyler yapsak. 
Şunu unutuyoruz ki çocuklar riyakâr değil-
dir, hissettiği şeyleri söyler. Çocuk bir şeyi 
seviyorsa seviyorum der, sevmiyorsa sevmi-
yorum der. Biz yetişkinler, onlara sevmediği 
şeyleri ama bunu söylememeyi öğretiyoruz. 
Sevdirebilmeyi öğretmeliyiz, sevmeyi gizle-
meyi değil. Çocuk dünyası gibi saf olabilmeyi 
yazmaya çalışırdım. Büyülü bir dünya olması 
gerektiğini yazardım. Çünkü benim için yaz-
mak Alice’in tavşan deliğinden düşmesi gibi 
bir şey. Ben de tavşan deliğinden düşüp orada 
sonsuz bir özgürlük olduğunu düşünürüm. 

Kuzey Ateş KALKAVAN: Bu güzel röportajı 
yapmamızı kabul ettiğiniz ve okulumuza ge-
lip birikimlerinizi bizlerle paylaştığınız için 
teşekkür ederiz. 

Koray Avcı ÇAKMAN: Kitap okuduğunuz, 
güzel sorular hazırladığınız, bana hem yaz-
dıklarımı hem de farklı şeyleri tekrar tekrar 
anımsattığınız için ben size teşekkür ediyo-
rum. İstiyorum ki bambaşka hayallerde, ha-
yalleri hem gerçekleştiren hem de hayal kuran 
olarak tekrar karşılaşalım. Karşılaşır mıyız? 
Pek istemiyor muyuz karşılaşmayı? 
Öğrenciler: Yok isteriz. 
Koray Avcı ÇAKMAN: Tamam şimdi ben so-
ruyorum. Ne olmak istiyorsunuz?
Öğrenciler:  Avukat, mühendis.
Koray Avcı ÇAKMAN: Gelecekte tanıdığım 
bir avukat ve bir mühendis var. Harika çok te-
şekkür ediyorum hepinize.

Yazar Söyleşisi / Koray Avcı Çakman
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Öğrencilerimizden bir konu seçip onu “a” harfinden başlayıp “z” harfine dek bir şiir ya da bir 
öykü olarak anlatmalarını istedik. Onların seçimi şiir yönünde oldu. 

A’dan Z’ye

BİR DOSTLUK HİKÂYESİ
Arkadaşlarımdan biriyle 
Basketbol sahasında tanıştım
Coşkulu bir çocuktu
Çınar’dı adı
Dışarıya çıkarken beni hep çağırırdı
Evime ilk geldiğinde
Farketmeden uzun süre oynamıştık
Geçirdiğimiz zamanda, birbirimizi tanımıştık
Heyecan dolu
Israrcı
İçten bir çocuktu
Jimnastik yapmayı iyi biliyordu
Kar yağdığı bir gün kartopu oynamaya çıkmıştık
Lacivert eldivenimin tekini ona vermiştim
Mutlu olmuştu
Neredeyse soğuktan elleri donmuştu
Okadar eğlendik ki zamanın farkına varmamıştık
Öğlen çıkmıştık ama akşam olmuştu
Pazardı günlerden
Rüya gibiydi sanki
Sabah uyandığımda 
Şanslı olduğumu düşündüm
Tuhaf birşekilde Çınar’la
Uzun sürecek bir dostluğum olacağına inandım
Üzüntümde, sevincimde
Ve
Yalnız hissettiğimde 
Zaten hep yanımda oldu
Arkadaştan öte artık bir dostum olmuştu

Kaya YÜZBAŞIOĞULLARI 4-A

SEVEREK ÖĞRENMEK
Anne
Baba evet yine sınav
Cansız gibi ama
Çetin cevizler
Derslerde
Elimizden gelen
Farklı işler
Gayret ederek
Hasta olsak bile
Irmağın akması gibi
İyi bir şekilde çalışıyoruz
Jet
Kadar hızlı
Lale ile Ela el ele, geldik nerelere

Menekşe gibi ama
Nedense durmuyor menekşeler
Okulda alırız bu değerleri
Öğretmenler eşliğinde
Pekiştirebiliriz yine okulda
Renk verir hayata
Severek öğrenmek
Şair olacağız belki, belki bankacı
Teknoloji mühendisi ya da kasiyer
Umudunu yitirme
Üzülme 
Vah vah 
Yalvarma, yakınma, kendini üzme
Zengin bilgileri al hemen okulda

Nehir KURAN 5-D

DOĞAMIZ
Ağaçlarımız
Bizim
Cennetimiz
Çınarlar, çamlar
Dereler
En gözdemiz
Farkında değiliz
Güzelliklerinin 
Hayvanlar da var
Işıltısının içinde
İnanmak çok zor ama
Jet hızıyla
Kirleniyor doğamız
Leylekleri arıyoruz
Mavi göklerde
Neredeler şimdi
Onlar da mı gitti
Önemli değil
Pek de geç kalmadık
Rengârenk doğamızı
Saklamalıyız geleceğe

Şırıldayan derelerde
Tutalım balıkları
Umutla, heyecanla
Üzülmeyin
Vakit var
Yolumuzu değişirsek
Zafer bizim arkadaşlar

Ceylin İSAOĞLU 4-C

BAŞARI
Asla yılma 
Başarırsın sonuçta
Cesur ol hayatta
Çağırıyor seni yeni dünya
Dal biraz hayallere
En iyi hedefini belirle 
Farklı bir yıldız bıraktın 
Gökyüzünde bir yerde
Hakkındır ilerlemek 
Işığa doğru gitmek
İyi bir gelecek
Jenerasyonlarla şekillenecek
Kelimeler yetmez 
Liderleri anlatmaya
Mantıkla ulaştılar
Nitelikli yarınlara
Okuma sevgisiyle 
Öğrenme azmiyle 
Parlıyor gelecek
Rakipler dize gelecek
Seninle başladı bu hikâye
Şans değil, bilgiyle
Takip et doğru yolu 
Ulaşabilirsin gerçeğe
Ümidini yitirme 
Ver bir karar sen de
Yolundan dönme
Zamanı sen belirle
 Yaren AYTEN 5-E

YARIŞ BİTTİ
Anlatamadım dertlerimi, sorunlarımı   
Bulamadım bir çare, bir
Cevap
Çözümsüz kaldım hayatın olmadığı yollarda 
Dediler ki bulamazsın çözüm, kalırsın oralarda  
Evet, bulamadım
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Fakat bulmam lazım
Gitmem lazım buralardan 
Hayatıma tutunmalıyım deliler gibi sımsıkı
Iraklarda bir çözüm vardır elbet  
İnsanların olduğu
Kâfiydi benim için böyle bir hayat  
Lanet olsun ki hayat önüme çıkmadı 
Mecbur kalacaktım pes etmeye   
Nerde bu vicdansız hayat, nerde?
O an onu gördüm  
Parlak mutlu bir gelecek
Rakiplerin bol ama adil olduğu
Sakin bir yer tam benlikti
Şöyle bir incelemeye başladım 
Tanıyordum sanki, evet evet o hayattı
Unutmamıştım sanki
Üzüntülerimi, sevinçlerimi
Varmayı düşlediğim hayata az kaldı sanmıştım
Yanılmışım yalanlarım kadar çok uzaktaymış 
Zaman benim için bitti, yarış bitti, kazanan yalan

Batın ÇAĞLAYAN 
Sancaktepe 8-A

HAYATIMI DEĞİŞTİREN SES
Aniden bir ses duydum
Bom!
Camdan baktım
Çekilemedim uzun bir süre
Düşlerimin hepsi imkânsızlaşmıştı sanki
Eskisi gibi olmayacaktı biliyorum
Farklı bir yerdeydim
Gördüklerim bu küçük gözler için çok fazlaydı
Hasret şimdiden başlamıştı maziye
Issız bir denizin ortasında gibiydim
İşte o an savaş benim için de başlamıştı
Keşfetmek istediğim yerler yok oluyordu
Labirentte kaybolmuş
Manasız bir savaşın ortasındaki minik ellerdik

Neden diyordum
Oturuyordum öylece
Ölmeyi hak edecek ne yapmıştık
Parkta oynamam gerekirken
Rastlamam gereken şeylere rastlamıştım
Sanki gelecek yoktu benim için
Şimdi ne yapacaktım
Tek başıma kalmıştım
Umuyordum sadece
Ümidimi yitirmemeyi
Vazgeçmek istedim bir an
Yalnız kalmıştım ama
Zavallı olmak istemiyordum

Dila ÜNAL 7-B

ATATÜRK
Atatürk’tür onun adı
Bilgilidir
Cesurdur
Çağdaş bir insandır da
Değerlidir hepimiz için o
Evren bilir onun adını
Fransızlar mı desem,
Gürcüler mi?
Hiçbir şey korkutamazdı onu
Işık gibi parlayan gözleri
İyiliği temsil ediyordu adeta
Jilet kadar
Keskindir o bakışları
Laik bir adamdı.
Mücadele etmekten asla korkmazdı.
Nazik hareketleri,
O güzel davranışları
Öğretirdi herkese doğru yolu
Prensimiz o bizim
Resmini astık her yere Ata’m
Senin işin bitti
Şimdi sıra bizde
Topraklarına biz bakacağız, biz koruyacağız
Uyu sen mışıl mışıl

Ülke bize emanet
Ve son olarak
Yıkılmayan
Zorluklara baş eğmeyen
Adaletli
Barışçıldır
Canımızdır, Ata’mızdır

Ela Yağmur ÖZTÜRK 7-B

CAN DEDİKLERİMİZ
Acıyarak
Bakıyorum dışarıdaki
Can dediğimiz
Çocuklara
Donmuş ayakları
Elleri morarmış
Fakat
Geziyorlar sokak sokak
Hayallerini yok sayarak
Işıksız hayatlarında
İnsanca yaşamak istiyorlar
Jest yapanlar olursa onlara 
Kahkahalarla gülebilmeyi de unutmuyorlar
Layık oldukları ilgide mutlu olabiliyorlar
Masum birer çocuk olduğunu unutanlar 
Nasıl da kaba davranıyorlar bu canlara
Okumayı çok isterken
Öğrenci olma hakkı dahi olmayan bu çocuklar
Para kazanmaya bu yaşta mecbur kalarak
Razı gelmemişler midir kaderlerine
Sokaklar onların evi yatağı
Şimdi sıcak yatağında
Tok karnına yatan çocuklarımız gibi
Uyumak istemez miydi o canlar da
Üşümeden o yataklarda
Verebilirsek onlara umudu, mutluluğu
Yeniden bir yerlerde hayatlar doğmaz mı
Zaten paylaşarak dünya güzelleşmez mi

Bartu Arda ÖZDEMİR 7-B

A’dan Z’ye
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A’dan Z’ye

GÜZEL ÜLKEM
Antalya’dır Akdeniz’in incisi
Balıkesir Ege’nin birincisi
Çanakkale zaferimizin izi
Diyarbakır medeniyetin geçişi
Edirne’dir sınırlandıran bizi
Fırat Türkiye’nin en uzun ikinci nehri
Giresun Karadeniz’in şehri
Hatay’dadır Titus Kaya Tüneli
Isparta gül bahçesi
İstanbul’dur şairlerin başkarakteri
Kayseri mantının yeri
Lalelerdir şehrimizin kültür ögesi
Mardin’dir Mezopotamya Bölgesi
Nevşehir peribacaları şehri
Ordu’dadır derelerin türküsü
Ödemiş İzmir’in saklı cenneti
Peribacaları getirir Nevşehir’e herkesi
Rize’dir fıkranın adresi
Samsun yeşil bitki örtüsü
Şanlıurfa kurtuluşun öyküsü
Trabzon’un en güzeli hamsisi
Uşak’tadır kilimin hikâyesi
Ünlüdür Amasya’nın kalesi
Van’dadır kalenin en güzeli
Yozgat’ın görülmeli müzesi
Zonguldak karanlığın sesi
Memleketim dünyanın en güzel ülkesi

Ceren Azra TORUN
Sancaktepe 5-A

A’DAN Z’YE DOSTLUK
Arkadaşlıklar farklıdır
Birbirine bağlanmadır
Cömert olmak
Çokça vakit geçiremeyen ama beraber
Düşünebilendir
Emek gerektirir

Fragman gibidir
Gizli, aynı zamanda açık
Hayat yoldaşıdır 
Islak zemine düştüğünde seni kaldırandır
İnanmasan bile sana inanandır
Kaybolduğunda seni bulandır
Lisede kurulur en önemlileri
Masmavi denizlere açıldığın
Nasıl zaman geçmiş anlayamadığın
Oturup saatlerce konuştuğun
Özelini paylaştığın
Paranı harcadığın
Riski beraber aldığın
Stresini yatıştıran
Şahıstır dost
Tatilleri beraber yaparlar
Uzun bir serüven yaşarlar
Üzülmeyi de 
Varlığı da
Yokluğu da beraber yaşarlar
Zorlu zamanlarını birlikte aşanlardır dost

Berfin KARABEY 9-B

ARKADAŞLIK
Arkadaşlık birini sevip onu bırakmamaktır
Bir durum olduğunda size yardım eder
Canınızın yanmasını hiç istemezler
Çok zora düştüğünüzde bir çare bulurlar
Doğruyu bulmanıza yardım ederler
El ele verirseniz her şeyi başarırsınız
Fidanlar gibi, ilk küçüktür sonradan büyük
Güzel bir arkadaşlık güzel bir hayattır
Her yerde yanınızda olurlar
Issız bir adada bile olsanız sizinle olurlar
İyi ve kötü zamanınızda sizi bırakmazlar
Jel gibi yumuşak kalpli, yeri gelince sert olabilirler
Kırgın kalpler olmaz

Lazımdır herkese bir arkadaş
Memnun etmek gerekmez arkadaşları 
Ne olursa olsun arkadaş kalırlar
Olumsuz bir yanları olmaz
Önlerindeki her zorlukta beraber olurlar
Periler gibi saf kalpleri olur
Rekabetleri olmaz
Sorunlarını söylemeden anlarlar
Şakaları birbirlerini incitmez
Tek bir yalanları olmaz
Unutulmaz günleri olur
Üzgün olunca moral düzeltirler
Vedalaşmak gerekir eninde sonunda
Yakmazlar birbirlerinin canını
Zorla olmaz arkadaşlık, arkadaşlığı hissedersiniz

NİL TOPRAK
Sancaktepe 5-C

HAYAT
Anlayamıyorum bu hayatı
Ben mi garibim, onlar mı
Curcuna gibi karışık bir hayat
Çok ama çok karışık bir hayat
Doğru mu yanlış mı söylüyor sana
Eğer yanlış söylerse yandın
Fakat doğru söylerse bil ki iyidir hayat
Gülmek de var ağlamak da
Hastalar var sağlıklılar da
Ilık su da var sıcak da
İyilik de var kötülük de
Jandarma kurtarır seni bunlardan
Kötülüğü hiç kimse sevmez
Layıktır onlara iyilik
Mademki kötü olanlar var
Ne yazık onların haline
Onlar da insanlar sonuçta
Özlerler iyilik denen duyguyu
Para da önemli hayatta
Resmen ona kurulu hayatımız
Sen de bir zamanlar onun için
Şu kadar para olsa diye hayal edersin
Tepinir dünya üstünde herkes para için
Utanır insan para demek için
Üniversite bitti mi hayat bitti, der insan
Varsa bir hayat için şansımız okul bitirir onu
Yürür hayat hızlıca
Zararını da yararını da görürsün onun

Elif ERBOZ 5-C
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Gökten Üç Sözcük Düşmüş

Yılın sonuna yaklaşırken bir bulmaca çıkar karşımıza internette ve şöyle yazar hemen üstün-
de: “Gördüğünüz ilk üç sözcük yıl boyu sizinle olsun.” Bir telaş kaplar içimizi “Acaba ilk görece-
ğim şey ne olacak?” diye. Bir yandan gözlerimiz bulmacada dans ederken bir yandan da bul-
duğumuz sözcüklerden sonra “Umarım…” diye geçiririz içimizden. Bulmacada gördüğümüz 
sözcüklerin yıl boyunca peşimizden gelmesini dileriz. 

Sizlerden istediğimiz bulmacada gördüğünüz ilk üç sözcükle hayata bakış açınızı anlatan bir 
şiir, öykü ya da deneme yazmanız.

MUDADDKNEŞEHRBKDPRDAIOEARABAZPREXGAE
EŞPODLSEDHEYECANGDUAKFKEYİFŞRNGYEJLEPŞO
FİVEDKTSAĞLIKPVASNERNLDSNHTGÜVENSDAVD
PARADCFKRDVİLLARŞİEĞLENCEMSLRKŞANSİÜŞİJO
MUTLULUKSIDKACHUZURVOIPESSEVGİVUESKTKI
BAŞARIJDFDOSTLUKNDLCAİLEKRNKMYATDADCVV
PİYANGOMEAŞKNEDKFPHUXTBİLGİAXFYSLALJOW
SMBOLLUKTRDSAZİMMAOKFDENERJİOİSTEKGDP
KSESERVETWNŞDSODSİLHAMTHDLUOSFDGALKIŞİ
DKMUCİZEDOAYENİLİKFMHUBJRSABIRJNFMÇLİVE
AOZSNIELNJİOETAKDİRLODJRDTATMİNKBNYDLİĞ
SARTURORTCKUVVETSMFJGYTUTKUDAKSJDHDAS
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BENİM BAKIŞ AÇIM
İnsanlar ne derse desin 
Üç şey var şu hayatta
Neşe, heyecan, aile
Renk katar dünyamıza
Paran çok olsa bile
En sonunda tükenecek
Ama sevgi ve saygı
Hep yanında gelecek
Benim bakış açım
Belki bir gün değişecek
Ama hayat hep
Sürprizlerle dönecek
  Yaren AYTEN 5-E

ÜÇ SÖZCÜK
Dostluk nedir?
Bir sırdaş, bir arkadaş, bir aile…
İyi günde, kötü günde 
Kiminle paylaşırsın sevdiğin tatları?
Kimlerle paylaşırsın duygularını?
Peki ya aşk?
Aşk nedir?
Bir ömür boyu seninledir.
İlk aşkın heyecanını
Herkesin tatması gerekir.
Bolluk ve bereket
Her evde gerek.
Fazlası zarar, azı karar diyerek
Yetinmek gerek.

           Derya Birsu İNAN 
Sancaktepe 5-A

GÖKTEN ÜÇ SÖZCÜK DÜŞMÜŞ: 
HUZUR, HEYECAN, MUTLULUK.  
Uçsuz bucaksız bir denize benzer,
Sessiz, sakin ve huzurlu olmak,
Mutlu, neşeli ve heyecanlı olmak,
Bütün hisleri bir arada yaşatır bize deniz.
Dalgasında heyecan,
Durgunluğunda huzur kaplar içimi,
Bazen de adeta dans eder dalgalar,
Bütün hisleri bir arada yaşatır bize deniz.

  Neva GÜÇLÜ 7-B

GÖKTEN ÜÇ SÖZCÜK DÜŞMÜŞ
Düşünüyorum da bulmacada ilk karşıma çıkan 
sözcüğü. Bana “Yenilen!” diyordu. Ne konuda 
yenilenmeliydim acaba? Bilmiyordum ne ya-
pacağımı. Belki saçımda bir yenilik yapmamı 
söylüyordu içim, belki de hayatımda. Hayatı-
ma hareket katmak için her gün spor yapabi-
lirdim mesela.
Rastladığım ikinci sözcük ise “sevgi”ydi. Düşü-
nüyordum, sevmediğim birileri var mıydı ha-
yatımda yoksa daha fazla mı sevmeliydim in-
sanları? Belki de yoldaki yaşlı insanlara yardım 
ederek başlayabilirdim sevgimi çoğaltmaya.
Karşıma çıkan son sözcük ise “dostluk”tu. 
Daha önce hiç düşünmemiştim! Az mı dostum 
mu vardı yoksa çok mu? Az ya da çok,  bana 
dostlarım yetiyordu. Onların dostlukları bana 
iyi geliyordu.

Eren ŞİŞMANLAR 5-A

GÖKTEN ÜÇ SÖZCÜK DÜŞTÜ
Hani üç elma düşer ya masalda
Bu sefer gökten üç sözcük düştü hayata
Sağlık, mutluluk ve para
Derler ki para varsa yoktur dert
Peki, yoksa kime dert?
Düşünür herkes parayla 
Her şeyin elde edilebileceğini
Peki, parayla sağlık ve mutluluk 
Elde edilebilir mi?
Demiş “Her şeyin başı sağlık.” atalarımız
Sağlıklı olmayınca mutlu da olamayız
O olmazsa hiçbir şey yapamayız
Yoksa o, zehir olur hayatımız.
Her şeye sahip olmamız gerekmez 
Mutlu olunca
Ailemiz yanımızda olunca
Sevilip sayılınca
Gülümse hayata doyumsuzca!
 Elif TÜRKAY 5-D 

KARA İSTANBUL
Kasvetli, soğuk, siyah Konstantinopolis. Ben 
bu şehre aşığım. Her gittiğim yerde başka biri 
olmayı seviyorum, her kesimden bir şeyler 
kapmayı ve onları kendimde birleştirmeyi... 
Metropolisinde eğlenmeyi, o soğuk kış günle-
rinde, kara sokaklardan geçerken kahvemi iç-
meyi seviyorum. Yarımadaya gittiğimde ise gri 
gökyüzünde kuşları izlemeyi, vapurların sesle-
rini duymayı... Ben bu şehri tamamıyla seviyo-
rum! Kedileri hissediyorum, yumuşak tüyleri, 
kendince hepsinin bir huyu var tam da şehrim 
gibi. Bazen sana soğuk davransa da biliyorsun 
aslında seni taşıdığını, onun içinde yaşadığını. 
Bunu çaktırmadan yapıyor, gözlerinde yorgun-
luğu gördüğümün şehri! Ben de yorgunum tıp-
kı senin gibi. Yağmur yağdığı zaman temizleni-
yor, tazeleniyor. Yıldırımlar, şimşekler öfkeyle 
kasıp kavurduğu zaman ben de gürlüyorum, 
tıpkı senin gibi! Ama fırtınanın sonunda bir 
fidan çıkıyor. İşte İstanbul’un gerçek yüzü! As-
lında içinde çok renkli İstanbul. Her rengi ka-
rıştırdığın zaman ortaya çıkan siyah renk gibi.
    Efe Kayra AKYOL 10-C

SEVGİ, DOSTLUK VE NEŞE
Hayatımın tamamını
Arkadaşlarım ve dostlarımla geçirmek isterim
Onların bana kattığı
Sevgi, dostluk ve neşe
Bir araya geldiler
Hepsi birlik oldular
Dünyayı kurtardılar
Sevgi, dostluk ve neşe
İnanın ki dünyamız 
Savaş içinde olurdu
Şu üçü olmasaydı
Sevgi, dostluk ve neşe

Zeynep Duru DİŞLİ 
Sancaktepe 5-A

Gökten Üç Sözcük Düşmüş
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Geleceğin Kütüphanesi

Yaşamı var etmek, mutlak bir yaşanmışlık üzerinden hareketle mümkündür. Kitaplarda, 
filmlerde, resimlerde ve daha pek çok hayal ve sevgi gerektiren alanda insan, söz konusu ya-
şanmışlıkların yansımalarıyla birlikte hareket eder. Geleceğe bırakılacak olan şeyler de aynı 
yaşanmışlıklara dâhil olur ve böylece kendi içerisinde bir süreklilik kazanarak devam eder. 
İskoç bir sanatçı, 2014 yılında başlattığı, “Geleceğin Kütüphanesi” projesi ile temelde böylesi 
bir yapının devamlılığı için çalışmaya başladı ve geleceğe kalması için pek çok yazardan metin 
talep etti. “Geleceğin Kütüphanesi” projesinde 100 yazar tarafından kaleme alınan metinlerin 
2114 yılında yayımlanması amaçlanıyor. 

Öğrencilerimizden o yüz yazardan birinin kendileri olduğunu düşünerek 2114 yılında “Ge-
leceğin Kütüphanesi”nde yayımlanmak üzere istedikleri bir konuda “şiir, hikâye ya da deneme” 
yazmalarını istedik. 

BAŞARI
Başarı, sabretmeden elde edilemez. Sabret-
tiğimizde başarıya daha yakın oluruz. Azim 
de başarıyı sağlar. Başarmak istiyorsak küçük 
şeylerden fedakârlık etmek gerekebilir. Aynı 
zamanda inanmak da gerekmektedir. 
Ben yaptığım sporda tüm başarılarımı sabre-
derek, inanarak ve bazı şeylerden fedakârlık 
ederek kazandım. Yazları sadece oturmak ye-
rine haftada dört gün antrenman yaptım, her 
zaman kendime ve başarabileceğime inan-
dım. Azimle çalıştım. Bazen heyecanlandım. 
Yine de umudumu kaybetmedim. 
Yarışmaya gittiğimde çalışmalarımın karşı-
lığını alacağıma olan inancım tamdı. Bazen 
yapabileceklerimden daha azını yaptım fakat 
asla yılmadım. O kadar uğraşın sonunda İs-
tanbul şampiyonu olmuştum. Emeğimin kar-
şılığını almıştım ve başarıya ulaştığım anda 
da azmin, çalışmanın, sabrın ne kadar önemli 
olduğunu anladım. Bu mutluluğun her şeye 
değdiğini gördüm. 
Siz de başarılı olmak istiyorsanız yılmadan 
azimle isteklerinizin peşinden koşmalısınız. 

 Ekin Ece ÖZDEK 5-D

YENİ ÜLKEM
Merhaba benim adım Lula, on yedi yaşında-
yım. Amerika’da yaşıyordum ve lisenin son 
yılı için Amerika’nın en güzel okuluna gidi-
yordum. Ta ki geçen hafta cumartesiye kadar.
O gün çok güzel, güneşli bir gündü. En iyi 
arkadaşlarım Emily ve Hayley ile anlaşmış, 
bizim evde buluşmaya karar vermiştik. Bu-
luşma saatimiz yaklaşmıştı. Tam odama gi-
dip hazırlanacaktım ki annemin Lula, diye 
bağıran sesini duydum. Yanına gittim, sa-
londaki koltukta oturmuşlar beni yüzlerinde 
hüzünlü bir ifadeyle bekliyorlardı. Birden 
içime kötü bir his çöktü. Bir saatlik konuş-
madan sonra odamda oturmuş ağlıyordum. 
Nedeni de yaşadığım şehirden, arkadaşla-
rımdan, okulumdan ve evimden ayrılmam-
dı. Yunanistan’a hiç bilmediğim Atina’ya 
taşınacak olmamızdı. Meğer annem orada 
hayal ettiği bir iş bulmuş. Benim dünyam yı-
kılmıştı. Birkaç gün sonra eşyalarımızı top-
ladık, arkadaşlarım da benimle vedalaşmaya 
geldi. Herkes için vedalaşmak zor olmuştu 
ama yapacak hiçbir şey yoktu. 
Artık Atina’da yaşıyorum. Bu kent bekledi-
ğimden daha da güzeldi. Amerika’daki sert 
hava değişiklikleri burada yerini daha yu-
muşak bir havaya bırakmıştı. Tarihî eserlerle 
dolu bir yerdi burası. Mitlere göre Tanrıça 
Athena tarafından kurulmuş bir şehirdi. 
Burada dikkatimi en çok çeken şey insanla-
rın fiziksel özellikleriydi. Amerika’da benim 
gibi sarışın, açık tenli, mavi gözlü insanlara 
karşın Atinalılar daha çok siyah saçlı, kara-

mel tenli ve hep çok istediğim yeşil gözlere 
sahipti. 
Yeni, şirin odamda uyandığımda saat 08.00’e 
geliyordu. Hemen üstümü değiştirip ailemle 
kahvaltı etmek için aşağı kata indim. Kahval-
tıdan sonra okulda serbest kıyafet giyildiğin-
den mavi kot pantolonumu ve bana en çok 
yakışan siyah desenli tişörtümü giyindim. 
Servise bindim ve yola çıktık. Yanımda sim-
siyah gür saçları, yeşil gözleri ve parıldayan, 
karamel rengi teniyle çok güzel bir kız oturu-
yordu. Kızın adı çok eski zamanlarda yaşayan 
güzeller güzeli bir Yunan prensesinden gelen 
Diana’ydı. Yol boyunca sohbet ettik. Okul 
çok güzel bir binaydı. Sarmaşıklarla kaplı 
duvarları ve duvarlara asılmış tablolar oku-
la hoş bir hava katmıştı. Diana ile sınıfımıza 
geçtik ve öğretmenin gelmesini bekledik. Di-
ğer öğrenciler de yavaş yavaş gelmeye başladı 
ve birkaç dakika sonra öğretmenimiz geldi, 
beni sınıfa tanıttı. İlk günüm gerçekten çok 
keyifli geçmişti. Artık yeni arkadaşlarım var-
dı ve hepsiyle de çok iyi anlaşmıştım. Günler 
haftaları, haftalar ayları kovaladı ve böylece 
bir okul yılının sonuna gelmiştik. Arkadaş-
lıklarım ilerlemiş, bu şehre de alışmıştım. 
Hayatım boyunca hiç unutamayacağım ve 
benim için çok özel olan mezuniyetim çok 
eğlenceli geçmişti. Herkes birbirine sarılmış, 
güzel dileklerde bulunmuş ve keplerimizi 
büyük bir coşkuyla havaya atmıştık. 
İşte benim yeni ülkemde geçirdiklerim, size 
de güzel ve başarılı lise yılları diliyorum.

    Doğa ÖZŞEKER 6-D
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Geleceğin Kütüphanesi

GELECEKTEKİ KÜTÜPHANEYE NOT
Bunu geleceğe ve gelecekteki e-kütüphanelere 
2018 yılından bırakıyorum. Benim dönemimin 
nasıl bir yer olduğunu anlatmak için, senin dö-
nemindeki yoksulluğu anlatmak ve anlamanı 
sağlamak için bu yazıyı kaleme alıyorum. Kale-
me almak sana biraz yabancı gelebilir, korkma! 
Bu senin suçun asla değil. Senden öncekilerin 
suçu. Sana kalemi bırakmayanların, saatlerce 
yazdıktan sonra elinin ağrısını hissetmemene 
neden olanların suçu. Teknolojiyi geliştirenle-
rin değil, onu yazmanın önüne geçecek şekilde 
bilinçsizce kullananların suçu. Kütüphaneleri 
de elindeki telefona sığdırıp mutluluğu yakala-
yacağını sananların suçu. 
Senin dönemindeki yazarları tahmin ediyo-
rum. Bilgisayarlarının veya havada asılı duran 
klavyelerin başında gelişmiş lenslerini takmış 
bilgiççe bir şeyler yazıyorlar. Bu yazılar asla 
başarılı olamaz demiyorum. Her dönemin 
edebi başarısı kendine özgüdür tabii. Ancak 
bence asıl yazar, kalemin kâğıda sürtünmesini 
ve mürekkebin kokusunu kendisiyle özdeşleş-
tiren yazardır. Gençliğimde ben, kalemden de 
mürekkepten de nefret ederdim. Bir sınavın 
veya ödevin tümünü kalemle yazmak ne ka-
dar işkence dolu ve ilkel gelirdi. Kırılan uçların 
bıraktığı lekeler, silginin bıraktığı ve bir türlü 
geçmeyen izler acının ve bıkkınlığın izleri gibi 
gelirdi. Ancak insan yaşlanınca anlıyormuş, 
kaybedince değerini anladığın şeylerin sadece 
sevdiğin insanların olmadığını. 
Basit bir kalem bile ne kadar mutluluk verici 
şimdi bir kâğıda dokunmak, yüzeyini hisset-
mek...
İşte bu yüzden bu yazıyı küçük bir kutuya için-
de bir deste kâğıt, iki kalem ve bir mürekkeple 
bırakıyorum. Birinci kalem ve tüpü sen kullan, 
ikincisi de bu kutuya kendi dönemini yazıp o 
kalemle bu kutuyu bir yere sakla diye. Çünkü 
her gencin bir kaleme ve bir kâğıda dokunma 
hakkı var. 

         Çağrı GÜRPINAR 9-B

DOSTLUK
Bir defasında bir yerde okumuştum. “Dostlar 
kendimizin seçebildiği kardeşlerimizdir.” di-
yordu. Sanırım dostluk hakkında okuduğum 
en güzel tanımlardan biriydi. 
Annem bana sürekli doğru dostluklar kur-
mam gerektiğinden bahseder. Önceden bu 
sözü pek önemsemezdim fakat yıllar geçtikçe 
bunun ne kadar önemli olduğunu anladım. 
Gerçek dostlarınızın mutlu anlarınızda sizin-
le kahkaha attığını, üzgün anlarınızda sizinle 
ağladığını, derdinize ortak olduğunu gör-
melisiniz. Kimi zaman tartıştığınızda kapıyı 
çarpsa bile girmeniz için aralık bırakan biri… 
Düştüğünüz zaman kalkmanız için uzanan 
bir el’dir dost. Bir dost sizin ailenizdir. Onda 
mutlaka bir annenin şefkati, bir babanın en-
dişesi, bir abinin sahiplenme içgüdüsü vardır. 
Aileden biridir dost, kardeştir.
Dost saklayandır, gerektiği zaman dertlerinizi 
sırtlayan paylaşandır. Böyle birinin varlığını 
bilmek yaşam kalitemizi de artıracaktır.   
Kendi adıma konuşmam gerekirse hayatım 
boyunca kazandığım en güzel şey dostlarım-
dı. Ben de bu güzel insanları kaybetmemek 
için elimden geldiğince çabalıyorum.
Dostluk karların içinde açan bir çiçektir 
ve onları kaybetmememiz gerekmekte-
dir.                                                                                                                                                                              

  İrem Naz İRDEM 9-A

ATEŞ
15 Kasım, saat 18.00 civarı. Kadıköy yetim-
hanesinin önünde küçük bir çocuk… Küçük 
elleri annesinin ellerini sımsıkı kavrıyor, mas-
mavi gözleri dolu dolu ama ağlamıyor. Da-
kikalar geçtikçe gözlerindeki korku büyüyor. 
Saat 19.00’u gösterdiğinde hayat onun için 
yeniden başlayacaktı. Çünkü o artık bir ye-
timhane çocuğu…
İsmi Ateş, beş yaşında. Yoksul bir ailenin 
dördüncü çocuğu. Üç ablası var, her biriyle 
o kadar güzel anlaşıyor ki kıskanmamak elde 
değil. Beraber oyunlar oynuyorlar, boyama 
yapıyorlar, birlikte hayaller kuruyorlar. Hayat 
onun için diğer çocuklara nazaran zor geçiyor 
ama bu onun mutlu olmasına bir engel değil. 
Ta ki beş yaşına kadar. Annesi evlere temizliğe 
giderek para kazanıyor, babası oto tamircide 
çalışıyor, kıt kanaat geçiniyorlardı. Fakat ha-
yatın acımasızlığıdır ki annesi hırsızlık yaptı-
ğı iddiasıyla işten kovuluyor ve başka evlere 

de alınmıyor. Babası ise patronunun maddi 
sıkıntıları yüzünden işten çıkarılıyor. Elde 
avuçta yok. Önceki aydan kalan maaşla altı 
kişilik bir aile en fazla ne kadar dayanabilir ki? 
Düşünüyorlar, uğraşıyorlar fakat işin içinden 
çıkamıyorlar. Sıkıntılar içinde boğuluyorlar. 
Her ne kadar bu fikri akıllarından bile geçir-
mek istemeseler de bunu yapmak zorunda 
kalıyorlar. Annesi her gece ağlıyor, babası ise 
duygusuz bir yüz ifadesi ile soğukkanlılığını 
koruyor. 
15 Kasım sabahı Ateş, kâbus görerek uyanı-
yor. Kan ter içinde kalmış, korku dolu göz-
lerle etrafına bakıyor. Annesi yanına geliyor, 
Ateş’e sarılıp onu sakinleştiriyor. Ailecek kah-
valtı yapıp ablalarını öpüyor ve onları okula 
uğurluyor. Annesiyle evi topladıktan sonra 
dışarı çıkıyorlar. Güneş, Ateş’in sarı saçlarını 
parlatıyor, mavi gözlerini güldürüyor. Uzun 
süren bir yolculuğun ardından oraya ula-
şıyorlar. Kadıköy çocuk yetimhanesi. Ateş, 
etrafına meraklı gözlerle bakıyor. Annesinin 
yüzünde de tedirgin bir ifade olduğunu fark 
ediyor. Müdürün odasına geldiklerinde anne-
sinin bazı kâğıtları imzaladığını ve ağladığı-
nı görüyor. Son olarak olacakları Ateş’e izah 
etmek kalıyor. Annesinin Ateş’e söylediği tek 
şey “Yakında geleceğim, söz veriyorum.” olu-
yor. Ateş boğazı yırtılırcasına bağırıyor, göz 
pınarları kuruyuncaya kadar ağlıyor. Ateş’i 
güçlükle annesinden ayırıyorlar.
Ateş artık yeni evindeydi, onu yetimhanede-
ki diğer çocuklarla tanıştırıp yatağına yatırı-
yorlar. Ateş, her ne kadar küçük olsa da artık 
hayatının eskisi gibi olmayacağını biliyordu. 
O günden sonra ağlamayı bırakmış, anne-
sinin söylediği son sözü düşünerek ve gün 
sayarak zamanını geçiriyordu. Ateş, yedi ya-
şına gelir ve okula başlar. Bir gün yanlışlıkla 
müzik dersliğine girer ve o kocaman enstrü-
manlar minik çocuğu adeta büyüler. En çok 
da piyano… Minicik parmaklarını tuşların 
üzerinde gezdirir ve çıkan sese hayran olur. 
O günden sonra boş kaldığı tüm zamanlarda 
müzik odasına gider. Yine bir gün Ateş, ders-
likteyken müzik öğretmeni onu orada görür 
ve çocuğun müziğe olan yeteneğini fark eder. 
Ona piyano çalmayı öğretmeye başlar. Müzik 
serüveni Ateş’in iyi bir okuldan burs almasını 
sağlar. 
Artık yıllar geçer ve Ateş, on sekizine girer. 
Yetimhaneden ayrılmanın ve kendi ayakları 
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üzerinde durmanın vakti gelir. 
O yılın 15 Kasım günü Ateş ilk kez büyük bir 
kalabalığa konser verecekti. Mavi gözleri,  ilk 
kez annesi gittiğinden beri bu kadar umutla 
ve mutlulukla bakıyordu. Konserde üç parça 
çaldıktan sonra alkış tufanı koptu, seyircileri 
selamlamak üzere eğildiğinde yüzü bembeyaz 
kesildi. Ciğerleri oksijen diye bağırırken o bu 
isteği gerçekleştiremiyordu. Hızla sahneden 
inip dışarı çıktı. Temiz havayı içine çekerek 
ağlamamaya çalışıyordu. Bu sırada omzunda-
ki eli hissedip arkasına döndüğünde annesiyle 
göz göze geldi. Annesi, oğluna sarılmak için 
adım attığında Ateş, onu kolundan tutup “Ya-
kında geleceğim, söz veriyorum.” derdi. An-
nesi gözyaşlarına boğulurken onu dinlemesi 
için yalvarıyordu fakat bu konuda kesin ka-
rarlı olan Ateş, yıllar sonra tekrar aynı şeyleri 
yaşamak istemiyordu ve gecenin karanlığında 
kayboldu. Annesi aldığı kaçamak bir nefesle 
“Gelemedim oğlum, affet!” diyerek donup 
kaldı.

                  Sude ÇELİK 9-B 

ÖLÜMÜN MASUMLUĞU
Siyahın günahkârlığını ilahi bir varlık gibi 
bana sunan kasvetli ve boğucu hava, ciğerle-
rimi yakarken bana nerede olduğumu tekrar 
tekrar hatırlatıyordu. 
Ağır Ceza Mahkemesi…  
Daha önce milyonlarca kez gittiğim polis 
merkezinden kurtulmuştum. Ama bu sefer 
olmadı. Şehir efsanesi hâline gelen Arden 
Kıran, bu sefer yakalanmıştı. Babam Ilgaz Kı-
ran, beni ve kardeşim Ares’i toplamıştı polis 
merkezlerinden. Hatırı sayılır iş adamların-
dandı. Ve yine hatırı sayılır bir miktarda ser-
veti vardı. Buna rağmen bu sefer babam beni 
kurtaramadı, elinde tutamadı. Tıpkı Ares’in 
ellerinin arasından kayıp gittiği gibi. Küçük 
kardeşim artık yoktu. İntikamını alıyordum. 
Hâkim gökyüzü mavisindeki gözlerini bana 
dikti. Mavi, umut demekti. Değil miydi? Bu 
işlerle çok aram olmasa da anlamını umut 
diye tahmin ettiğim mavinin benim sonsuz-
luğum olduğunu biliyordum. Bana umudu 
ifade etmiyordu. Tam tersi, buza dönüşmüş 
bir maviyle gözleri, gözlerimi acıtıyordu. Sa-
nık olarak ayakta durmam gerekirken yerime 
oturdum. Bana soru sorarcasına bakan göz-
lere şu cevabı verdim. Yoruldum da. Salonda 
başlayan kıkırtılardan rahatsız olduğu her 

hâlinden belli olan hâkim bozuntusu, tok se-
siyle “Sessizlik!” dediğinde tüm kıkırtılar bir 
anda kesildi. Bu, sinirlerimi bozmuştu. Otur-
duğum yerde gülmeye başladım. Bunlar daha 
çok neşeden uzak, buruk gülüşlerdi.
Hâkim o tok sesini tekrar belirtircesine 
“Neye gülüyorsunuz, Arden Kıran?” dediğin-
de gülüşüm daha da arttı. İyice sinirlenen hâ-
kim “Bu ne cüret! Siz bir mahkemenin karşı-
sındasınız, bu şekilde davranmaya hakkınız 
yok!” diye açıklamada bulundu. 
Karar verildi. Hâkimin sesini duymamla gü-
lüşüm daha da arttı. Sözünü kestim. “Neye 
gülüyorum biliyor musunuz? Duvarda ADA-
LET, yazıyor da…” diyerek bir kahkaha pat-
lattım. Birden gıcırtılı bir sesle açılan mah-
keme kapısı, tüm dikkatimi üzerine topladı. 
İçeri giren saçları beline kadar uzun, cehen-
nemden ateş çalmışçasına kızıl saçlı, yeşilin 
en güzel tonunda, sönmüş ışığına rağmen 
hâlen parlayan gözlerle etrafa bakan ince ka-
dın tanıdık geliyordu.
Yüzündeki soğukluğun ona bir iticilik ka-
zandırması gerekirken tam tersine ayrı bir 
masumluk katmıştı güzelliğine. Küçük ama 
hızlı adımlarla hâkim kürsüsüne yaklaşmaya 
başlamıştı. “Bekleyin, lütfen! Sanığa iletmem 
gereken bir evrak var!” Kızıl saçlarının gü-
zelliği adeta gözlerinin güzelliğine meydan 
okuyordu. Bu savaşta can vermek, bir ölüm 
şekli değil, yaşamın ta kendisiydi. Ben Vera 
Kıran. Hatırladın mı? Gözlerim kızarmaya 
başlamıştı. Hayatını mahvettiğim için ha-
yatımı mahveden kadın karşımda duruyor-
du. Karşılığında canını aldığım kadın. Vera 
ölmüştü. Ama şu an karşımdaydı. Vera’nın 
elindeki minik kâğıtta adım yazıyordu. Kâ-
ğıdı okumaya başladım. Bitirdiğimde Vera 
karşımda gözleri yaşlı bir şekilde bana bakı-
yordu. “Senden nefret ediyorum! Sen benden 
en değer verdiğimi çaldın! Kardeşimi çaldın. 
Defol buradan!” diye bağırdım nefretle ba-
kan gözlerle… “Sen gerçek değilsin, öldün 
sen! Vera, sen ölüsün!” deliler gibi bağırıyor-
dum. Sınırlarımı zorluyordu. Güçlükle nefes 
alıyordum. Sadece bağırıyordum. Kontrolü-
mü kaybetmiştim.
“Ben şizofren değilim!”
Vera’nın alaycı sesi kulaklarımı doldurdu. 
“Tabii canım. Rehabilitasyona yatan da be-
nim zaten?” Hâkim varlığını belli edercesine 
“Arden Kıran, kendi kendinize konuşmayı 

bırakın ve savunmanızı yapın.” dediğinde 
Vera’nın kolunu kaldırarak onun yüzünden, 
dedim. “Kimin yüzünden Arden Kıran?” Ne? 
Ne oluyordu? Vera’yı görmüyorlar mıydı? 
Bu kadın yüzünden. Vera Kıran. Kardeşim 
Ares Kıran’ın eşiydi kendisi. Sonra kendisi 
Ares’i öldürdü. Ben de onu öldürdüm. Hâ-
kim gözlerini kocaman açarak baktı. “Yalan 
ifade vermek cezanızı artıracaktır, Arden 
Kıran. Lütfen gerçekleri anlatın.” dedi. “Ba-
kın Hâkim Bey, ben yalan ifade vermiyorum. 
Yanımdaki bayanı öldürme nedenim Ares 
değildi. Bendim. Benden intikam almak için 
onu kullandı. Arden Kıran, yanınızda bir ha-
nımefendi yok.” Hâkimin sesi salonda yankı-
landı. “Arden Kıran, savunmanız için bu son 
şansınız.”
Kendimi kaybetmiştim. Beynimde deprem 
oluyordu, tüm düşünceler savruluyor, cüm-
leler kelimelere, kelimeler harflere parçalanı-
yordu. Sağa sola çarparak kırılıyordu. Tuz buz 
olmuş harfler, beynimin ortasında bir girdap 
oluşturuyor; bu girdap içindeki harfler söz-
cükleri, sözcükler de tek bir cümleyi oluştu-
ruyorlardı: Seni çok özledim, kardeşim.
Kardeşimin yanına gitmek istiyordum. Vaz-
geçmiştim. Bahsi geçen tüm suçlamaları 
kabul ediyorum. Kardeşimin cinayetini üst-
lenmiştim. Cezası ona kavuşmak olacaktı. 
Razıydım. Ona olan özlemim çok fazlaydı. 
Karar verildi. 4212 numaralı dosya sahibi 
Arden Kıran’ın infazına…
1 GÜN SONRA…
Gökyüzünün maviliğini siyahla terbiye 
edeceği gündü bu gün. Güneşin kendini 
karanlıkla mühürleyeceği toprağın sessiz-
lik yemini ettiği, sonsuz hayallerin kendini 
astığı, sessizliğin gürültüsünden utandığı, 
çaresizliğin sözlük anlamına mahkûm ol-
duğu gündü bu gün. Beyaz gibi masum bir 
rengi, ölüm gibi kirli bir renkte kullanmala-
rı saçmaydı. Bu da ölümün masumluğuydu 
sanırım. Ölüm benim özgürlüğüm olacaktı. 
Şu ana kadar üzdüğüm milyonlarca kişiden 
tek tek özür diledim. Ve artık sonsuzluğum-
da özgürleşmemin zamanı gelmişti… Kâğıtta 
yazan cümle aklıma geldi. “Seni seviyorum, 
Arden…” Vera gözümün önünde belirdi. Ve 
ruhum bedenimden ayrılmadan önce son sö-
zünü söyledi:
 “Ben de seni…”

   Nazlı ODABAŞI 9-B

Geleceğin Kütüphanesi
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GÖRÜYORUM
İmzaladığımız sözleşme sayıları ve hukuk da-
vaları arttı. Ne söylenmek istendiğinin, duy-
guların, niyetin ve güvenin ise hiçbir önemi 
kalmadı. İnsanların başkalarını çürütmeyi bir 
zafer olarak görmeye başlaması kalp kırıklık-
larının artacağının ve insanların yeni bir çağa 
adım attığının da habercisiydi. İnsanlığın ilk 
yılları, sistemin olmadığı, faşistlik ya da her-
hangi bir ayrımın yapılmadığı zamanlardı. Az 
sayıda insan, hayatta kalabilmek için birbiri-
ne tutunuyordu, ırk ve cinsiyet fark etmeden. 
Aradan zaman geçti. İnsanların doğaya karşı 
olan savaşı bitti, insanlar kazandı. Bu sefer ya-
şam koşullarını iyileştirmek istediler. Her işi-
ni kendi yapan bireyler bir araya gelerek ilkel 
toplumu oluşturdular. İş kollarına ayrıldıktan 
sonra zamanla birbirlerinden de ayrıldılar ve 
insan ilişkileri değişti. Ağ şeklinde birbirleri-
ne bağlıyken aralarındaki bağlar koptu ve her 
birey içinde bulunduğu topluma bağlı bir hâl 
aldı. Bir süre sonra takas sistemi geldi ve daha 
sonra da evrensel bir takas birimi olan para… 
Toplumlar gelişti, kurallar oluştu, yıkıldı, dev-
rimler ve savaşlar yapıldı, dinler savaştı, ırklar 
savaştı… Ne için mi? Dünyadaki az bulunan 
şeyler için, dünyayı değiştirmek için, kalıcı 
olmak için, hayatları için, unutulmamak için, 
arkasında bir gelecek bırakabilmek için... Bazı-
ları bu dünyanın ve insanlığın refahı için çalış-
tı, çabaladı. Hâlbuki bütün insanlığın yapması 
gereken şey bu olmalıydı. Bazıları ise yalnızca 

kendi refahları için ve savundukları şey için 
savaştı. Ve tam bu kargaşa zamanlarında in-
sanlığın en başından beri en büyük düşmanı 
olan şeyler gün yüzüne çıktı: Gurur, ön yargı 
ve korku… İnsanlar, hata yaptıklarını kabulle-
nemeyecek kadar cesaretsiz davrandılar. Daha 
fazlasını hak ettiklerini düşündükleri için ti-
caret yaparken hile yapacak kadar gururlarını 
kaybettiler. 
Bildikleri bazı gerçeklerin yanlış olma ihtimali-
ni unutup kendilerinden olmayanların onların 
karşısında olduğunu düşünecek kadar ön yar-
gılı oldular. Tanımadıkları herhangi bir düşma-
nı yok etmek için ne alsalar yetmeyeceklerini 
düşündüklerinden önlerindeki beş yılı düşü-
nerek daha fazlasını isteyecek kadar açgözlü 
davrandılar. Toplumun onlara ve onların da 
topluma bir şeyler katmaları gerekirken sadece 
içlerinde bulunduğu sistemin ileri gelenlerine 
bir şeyler katmaya başladıklarını fark etseler de 
sırf sistemden dışlanmak korkusuyla hiçbir şey 
yapamayacak kadar korkak oldular. Yıllar geçti, 
yaptıkları her haksızlığa bir kılıf daha buldular. 
Daha çok korkmaya başladılar ve artık kendi 
çıkarları için dünya çapında hasarlara yol aç-
mayı göze aldılar. Kanıksama, zaman ve boş 
vermişlik yüzünden yakında yeni bir düzen 
kurulması gerekecek. Zira bu düzeni koruma-
ya çalışmayı bırakın, bu döneme şahitlik etmiş 
kimse bile kalmayacak. Bunu her televizyonda, 
ekranda, otobüste, mitinglerde ve her davada 
görebiliyorum. 

Işıktan TANIŞ 10-B

İNSANOĞLUNUN MASUMİYETİ
Cennetten düşmüş bir parçadır insan yüreği. 
Kocaman ve bir o kadar da küçük bir parça. 
Saflık, iyilik, temizlik ve günahsızlık barındı-
ran bir parça. 
Kucağına ilk aldığın andan itibaren anlarsın 
o saflığı. Nefes alıp verişindedir o masumiyet. 

Yüreğinin kocaman iken aynı zamanda kü-
çücük oluşundadır o masumiyet. Ve sen bu 
masumiyetin hiçbir zaman onu bir an olsun 
terk etmeyeceğine inanırsın. Fakat yıllar için-
de değişir bütün bu duygular. Bu değişimin 
en büyük nedeni ise insanın içinde bulundu-
ğu ortamdır. Her zihinde farklı tanımları olan 
ortam… Tanımlarına neşeyi, hüznü, yaşamı, 
doğumu, ölümü sığdıran bu ortam…
Dünya, insanoğlunu saf nefretle doldurur. Biz-
leri din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmak zorun-
da bırakır. İnsanı yargılamak zorunda bırakır 
bizi. Kimsenin hikâyesini dinlemeden yüz çe-
virmeye alıştırır. En önemlisi de insanlık duy-
gumuzu yitirmemize yol açar. 
Yıllar içinde her şeyimizi kaybederiz. Geriye 
tek bir şey kalır. O da saf nefrettir. İnsanların 
çoğu dünyanın onlara oynadığı bu oyuna ka-
nar, başkaları tarafından yönetilmek ister. Fa-
kat asıl marifet, tamamen saçmalıktan oluşan 
bu döngüye son vermektir. 
İnsanların boyuna, kilosuna, yaşına, rengine ve 
cinsiyetine aldırış etmeden onları kucaklamak-
tır önemli olan. İşte, bunu başardığı zaman yol 
alacaktır insanoğlu.

Begüm ÖZDEMİR 10-B

UNUTTUK MU?
Bu fotoğrafta bu dünyaya ait olmayan bir şey 
görüyorum. Nereden geldiğini bilmediğim bir 
şey... Bana aynı anda tüm duyguları yaşatıyor. 
Özellikle iki tanesi ağır basıyor: huzur ve üzün-
tü. 
Bu görüntü bana huzur veriyor. Huzur… Şehir 
insanının en ihtiyaç duyduğu duygu… Bana 
huzur veriyor çünkü insanlığı hatırlatıyor. Sade 
insanlığı… Renksiz, cinsiyetsiz, farksız insan-
lığı… 
Üzülüyorum. Çünkü hatırladığımda bana 
huzur veren bu insanlığı göremiyorum artık. 
Özledim seni… Seni, insanlık… Seni özledim, 

Görsellerden Çağrışım

Mutluluk, masumiyet, endişe, merak, üzüntü… İnsanı diğer canlılardan ayıran en büyük ha-
zinelerdendir duygular. Kim olduğumuza, nereden geldiğimize, ne iş yaptığımıza bağlı ol-
maksızın duygularımızı paylaşabilmemiz; insana sadece insan olduğu için değer vermenin 
önemini bir kez daha hatırlatır bizlere.
Öğrencilerimizden, duyguların belki de en gerçekçi dışa vurumunu yansıtan fotoğraflardan 
bir tanesini seçip kendilerinde uyandırdığı izlenimleri konu alan bir deneme, söyleşi ya da 
öykü yazmalarını istedik. İşte, öğrencilerimizin can verdiği fotoğraflardan çağrışımlar:
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Görsellerden Çağrışım

hem de çok…
Bu insanlığın var olduğuna inandınız mı siz? 
Ben mi? Nasıl inanabilirim ki? Toplum, fark-
lılığı kabul ettiğini savunuyor. Peki, bu iddialar 
da aslında bir ötekileştirme değil midir zaten? 
Geçmişte sırf farklı diye insanlar utandırılı-
yordu. Şimdiyse toplum tarafından aşağılanıp 
soyutlanıyor. Sizce hangisi daha kötü? Ya da 
daha da önemlisi fark eder mi acaba kötülük 
yarışında birincinin kim olduğu? 
Herhangi birini olumsuz anlamda farklı gör-
memiz en kötüsü değil midir zaten? Kendi 
kendimize neyin farklı neyin normal olduğu-
nu karar verip keyfimize göre insanlara işkence 
edip zarar veriyoruz. Farklılığın tanımını bile 
düşünmeden sırf farklı diye insanlar, onlara 
tahammül etmiyoruz ve onları acımasızca yok 
edebiliyoruz. 
Sizce adil mi bu? Biz insanlar hep doğru ol-
maktan bahsedip farklılıkları kabullenmekle il-
gili ahkâm keserken bu bebekler yalnızca renk-
leriyle bize ders veriyor. Adeta insanlığı bizden 
iyi biliyorlar. İnsan sözcüğünün kökünde unut-
manın vefasızlığı mı var acaba? Farklılıkların 
zenginliğini, renklerin güzelliğini unutmak... 

Uras ERKAN 10-B

MASUMİYET
Hepimiz dünyaya din, cinsiyet, ırk ve dil ay-
rımını ve bu ayrımın doğurduğu farklılıklara 
tahammülsüzlüğü bilmeden geliriz. Yaşadığı-
mız çevrenin, tanıştığımız insanların şu anda-
ki değerlerimize sahip olmamızda büyük rolü 
vardır. İnsan yetiştiği ortamda belirli bir şekil 
kazanır ve kişiliği şekillenmeye başlar. An-
cak doğruların şaşırtıldığı bir ortamda insan 
doğruluk rotasından çıkar. Bunun sonucun-
da dürüstlük denen kavram ortadan kalkmış 
olur. Dürüstlükle beraber adalet, hoşgörü, 
cömertlik gibi kavramlar da insanlıktan uzak-
laşmaya eşlik eder. İnsan her ne kadar masum 
gelse de dünyaya bu masumiyeti ortadan kal-
dıran olumsuz öğretiler vardır. Sınıf farklılık-
ları, tamamen özümsenemeyen başkalarına ait 
kabiliyetler, zihniyet ve cinsiyet farklılıkları… 
İnsan ataerkil toplumda doğar ve büyür. Bu-
nun sonucundaysa erkek egemen bir toplum 
yapısı oluşur. Bu olgu üzerine din ve ırk ayrımı 
da girince toplum saygısız bir çatışma ortamı 
haline gelir. Peki ya böyle her şey bozulmaya 
yüz tutmuşken ve değerlerimizi kaybederken 
masum kalabilmek mümkün müdür? Bu şekil-

de masumluk aptallığa dönüşür mü? Tüm bun-
lar toplumu çeşitli sınıflara ayırır ve bu sınıflar 
sonucu insanlar içlerindeki en ufak masumiyet 
kırıntısını dahi kaybeder. Örneğin feminizm. 
Feministlik, erkek ve kadının toplum içinde 
eşit haklara sahip olduğunu savunan düşünce-
dir. Feminizm her ne kadar toplumu yücelten 
ve medeniyet getiren bir düşünce olsa da bir o 
kadar da yanlış anlaşılmaktadır. Erkeklerden 
nefret mi ediyorsun? Bravo, o zaman femi-
nistsin! Oysa kelimenin temelinde eşitlik ve 
farklılıklara saygı vardır. Bir diğer yandan do-
ğudaki kadın erkek ayrımını ve bunların do-
ğurduğu cinayetleri de işe dâhil edecek olursak 
önümüzde masumluğu bir kenara bıraktım, 
medeni bir toplum olmak için çok yol var gibi 
duruyor. Böylesine bir toplumda yüreğinizdeki 
masumiyetin hiç eksik olmaması dileğiyle…

Eren Batu SEÇKİN 10-B

IRKÇILIK
Siyah ve beyaz… İkisi de birbirinden çok fark-
lı ancak kendilerine özgü bir o kadar da güzel 
renkler. Farklılıktan olsa gerek bu güzellikleri. 
Bu renkleri hayatımızın birçok alanında kul-
lanabiliyoruz ama konu insanların ten rengine 
gelince değişiyor işin de rengi.
Bu iki renk, insanlar arasında kötü bir farklılık-
mış gibi görünüyor ve sırf bazı insanların renk-
leri siyah diye onlara iş vermeyen, hor görenler 
oluyor. Peki, neden hiç kimse eğer onun yerin-
de ben olsaydım, diye düşünmüyor? Sonuçta 
her insanın aynı renkte, aynı ailede doğma ve 
büyüme gibi bir ihtimali yok. Bu gerçekleri be-
lirleyen insanların tercihlerinin hiçbiri değil. 
İnsanların dış görünüşüne bakıp bu siyah ya-
pamaz, bu beyaz yapamaz diye bir şey söylene-
mez. Çünkü bütün insanlar eşittir. Hiç kimse 
rengine bakılarak eleştirilip yargılanamaz. Bu 
tutum, insanlığa en büyük ihanet ve insana açı-
lan en kanlı savaştır. Bu gibi örneklere günlük 
hayatımızda da rastlıyoruz. Sırf renginin farklı-
lığı yüzünden kimse eksik ya da sorunlu hisset-
memeli kendini. Sırf renginin diğerleriyle aynı 
olmayışı üzmemeli kimseyi. Ve sırf farklı diye 
rengi sanki yarım yaşamalıymış gibi sorgula-
mamalı kendi hayatını.
Bu dünya bütün insanlığındır. Hayatta bizi 
rengimize ve dış görünüşümüze göre eleştiren 
kişiler elbette olacaktır ama bunun tam aksine 
bizi seven ve bizden farklı renkte olan kişiler de 
olacaktır. Bizler haksız ve yersiz eleştiren kişiler 

gibi olmak yerine hayatta herkesin bir yerinin 
ve bir alanının olduğunu kabul edip kişileri 
sömürgemiz yapmanın yanlışlığına inanarak 
tüm farklılıklara kocaman gülen gözlerle bak-
malıyız. Herkes gibi ben yapsam ne olur, diye 
düşünmemeli bir kişinin yapması diğerlerinin 
de yapma ihtimalini güçlendirecektir, inancını 
hep hatırlamalıyız. Çünkü bu dünya herkesin 
dünyası ve herkes eşit haklara sahip. Çünkü bu 
dünyada hepimize yetecek kadar yer var.

Alanur TURAN 7-A

KORKUYORUM
Korkuyorum... Bir yaz akşamı olur da evi-
me dönemem ve kömür dolu odalarda ebedi 
hapsolurum diye hem de çok korkuyorum. 
Çalışmalıyım. Çünkü şu zalim dünyada güçlü 
kalmalıyım sevdiklerim için. Çatısı tamir bek-
leyen minik bir evim, o evden aşı, eksik etme-
yen bir karım ve sevgiye muhtaç bir çocuğum 
var. Daha fazla para kazanabilmek için bu işi 
buldum. Tehlikeli diyorlar, çok kalmaz öldürür 
seni bu çukurlar diyorlar. Olsun, maaşı alıp 
iş çıkışı bakkala uğradığımda fazladan bir çi-
kolata alabilecek param varsa ben katlanırım. 
Sadece günlerim biraz zor geçiyor yer altında. 
Bazen nefesim daralıyor, kalbim sıkışıyor ve 
bir süre sonra düzeliyor kendi kendine ama 
nedendir bilmem. Bir de çok karanlık içerisi, 
ışığım olsa bile hiçbir şey göremiyorum kara-
lıktan. En sevdiğim renk siyahtı eskiden. Asilli-
ği temsil ettiğini sanırdım. Artık inanmıyorum 
buna. Sebebi “beyaz”. Madendeyken eksikliğini 
hissettiğim en önemli şey özgürlük. Ben, be-
yazı özgürlüğün rengi kabul ettim. En büyük 
hayalim, bir gün tüm duvarların bu dünyayı 
terk etmesi. İşte o zaman özgürlüğü yaşamım-
la tanıştırıp onunla kola kola gezeceğim. Fakat 
daha erken. Son bir kez daha kızıma çikolata 
götürüp onu dünyanın en mutlu çocuğu yap-
mak istiyorum ama yine de korkuyorum. Hem 
de çok…                         

   Kübra GÜLER AVCI 11-A
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Venüs Ece BÖLÜKBAŞI: Kitaplarınızda güncel 
kahramanlara yer veriyorsunuz. Örneğin Uma-
cı’da Alacakaranlık’taki vampir Edward’dan söz 
ediyorsunuz. Kitabı yazıldığı dönemde okuyan 
çocuklar Edward’ı tanıdıkları için bu, onların 
hoşlarına gidiyor ve okurları yakalamış oluyor-
sunuz. Ancak şimdiki çocuklar için Edward 
tanınan bir karakter değil. Günümüz çocukları 
kitabın o bölümünü tam anlayamadan geçecek. 
Bu bir risk değil mi? Kitaplardaki bu tarz kı-
sımların güncellenmesi hakkındaki fikriniz 
nedir?

Ben hemen hemen bütün kitaplarımda bazen 
kendi sevdiğim oyunculardan, bazen kendi 
dinlediğim müzik gruplarından bahsediyorum. 
Aramızdaki yaş farkı sebebiyle onları çocukla-
rın bilmesine imkân yok. Ünlü bir insandan, bir 
şarkıdan bahsediyorum mesela. Ama bugünün 
çocuklarının o şarkıyı, o insanı bilmesine imkân 
yok. Girsinler YouTube’a, tıklasınlar o şarkıyı, 
dinlesinler istiyorum. Yani onlara bilmedikleri 
şarkıları, bilmedikleri kitap ve film kahraman-
larını da merak ettirmeyi özellikle istiyorum. Bu 
hoşuma gidiyor. Bilmiyor olsunlar ki benim ki-
tabımdan öğrensinler.

Faruk Efe İPEK: Kitaplarınızı okuyan çocuklar 
eğlenirken bir yandan da farklı bir kültür edin-
me fırsatı yakalıyor. Örneğin YO-YO’yu oku-
yanlar Müşfik Kenter’in sesini merak edecek, 
Çarliston dansını internette aratacak ve Beet-
hoven’ın Für Elise bestesini mutlaka dinlemek 
isteyeceklerdir. 
Bunlar, çocuklara farklı şeyler öğretmek adı-
na yapılan bilinçli tercihler mi yoksa kitaptaki 
olayların daha iyi betimlenmesini sağlayan 
araçlar mı?

Aslında bilinçli olarak yapmıyorum. Yani ço-
cukların bilmediği bir şeyler bulayım da onlara 
baksınlar, deyip özellikle seçmiyorum da ken-
di sevdiğim şeyleri dikkate alıyorum. Örneğin 
Müşfik Kenter’in ses tonuna bayılırım. O kadar 
güzeldir ki sanki bulutların üzerindeymişsiniz 
gibi hissedersiniz Müşfik Kenter size bir şey 
anlatırken, onun sesini dinlerken. Ben, kendim 
sevdiğim için yazdım. Ama Müşfik Kenter’i bil-
meyen bir çocuk, onun sesini dinledikten sonra 
benim hissettiğim şeyleri hissedecek mi baka-
lım? “Sizin kitabınızda ilk kez duyduk bunu. 
Hemen araştırdık!” dediklerinde çok mutlu olu-
yorum.

Venüs Ece BÖLÜKBAŞI: “Çocuk korku edebi-
yatı” denilince akla gelen isimlerdensiniz. Uma-
cı’da korktuklarımızın hiç de korkulacak şeyler 
olmadığını görüyor hatta “Keşke dolabımdan 
bir umacı çıksa!” diye düşünüyoruz. Ancak 
“Karakura’nın Düşleri” bunun tam tersi. Korku-
ları yenmek yerine korkuların artmasına neden 
olabilir. Bir öğretmenin bu kitabı öğrencisine 
önerememesi ya da bir annenin çocuğuna ki-
tabı okutmak istememesi sizin için ne ifade 
eder? Bu tarz korku kitapları okumanın ço-
cuklara ne gibi faydalar sağlayacağını düşü-
nüyorsunuz?

“Umacı” ve “Karakura’nın Düşleri” farklı. Çün-
kü “Karakura’nın Düşleri”nde fazla mizah yok. 
Ama “Karakura’nın Düşleri”nin örgüsünü size 
şu şekilde anlatabilirim: Ben en çok nelerden 
korktuğumu görmek için korktuğum şeyleri bir 
liste haline getirdim. Ondan sonra bu listedeki 
şeyleri seçip “Karakura’nın Düşleri”ndeki yedi 
öyküyü yazdım. Yani benim içimdeki çocuğun 
korktuğu şeyler aslında bunlar. O kitabı yaz-
dıktan sonra kendimi çok daha cesur hissettim. 
Çünkü korkularımı yazmıştım! Sanki yazdığım 
zaman onlara biraz daha hâkim olmuştum, kor-

Yazar Söyleşisi / Hanzade Servi

Korkuyu mizahla harmanlayan yazar: Hanzade SERVİ



38

kularımdan daha güçlü olduğumu hissetmiş-
tim. Bence korku kitapları yazmak da yazarın 
ruhuna iyi geliyor. Korkularınızı yeniyorsunuz. 
Çizmek de aynı şekilde, korkularınızı çizdiğiniz 
zaman da kendinizi güçlü hissedersiniz. Oku-
mak da öyle. Belki okurken biraz ürperirsiniz 
ama bu korku kitaplarındaki korku unsurlarını 
okumak ve onlardan biraz korkmak bizi gerçek 
hayatta, gerçekten korkmamız gereken şeylere 
hazırlıyor. Yani korku kitaplarından biraz kork-
mak bence çok faydalı. 

Faruk Efe İPEK: Yazmak her yazar için farklı 
anlamlar taşıyabilir. Kimisi için kendini ifade 
etme biçimidir, kimisi için içten gelen bir an-
latma isteği. Sait Faik, “Haritada Bir Nokta” adlı 
hikâyesini bitirirken “Yazmasam delirecektim.” 
der. 
Peki, yazmak sizin için nedir; ne ifade etmek-
tedir?

Benim için de aslında tam olarak öyle: “Yaz-
masaydım delirecektim.” Kafamın içinde o ka-
dar çok şey hayal ediyorum ki, kafamın içinde 
o kadar fazla şey var ki onların bir şekilde or-
taya çıkması gerekiyor. Düşünüyorum bazen, 
bu kadar hayal benim kafamın içinde dursa ve 
onları hiç kimseyle paylaşamasam! İnsanın ka-
fası patlar gibi geliyor bana. Manevi bir şeyden 
bahsediyorum tabii ama gerçekten ben de öyle 
hissediyorum. “Delirmek” olarak tanımlanması 
güzel. Benim için de öyle. Çünkü ben de o ha-
yalleri mutlaka bir yere akıtmak zorundayım. 
Ben yazarak paylaşıyorum. Belki bir müzisyen 
bunu şarkılarına döküyordur. Bir oyuncu, oyu-
nuyla kendini ifade ediyordur. Benim için de 
yazmak öyle. Ben de yine yazmayı sürdürürüm, 
sırf kendim okusam bile yazarım. 

Venüs Ece BÖLÜKBAŞI: Kitaplar, insanların 
hayatlarına dokunur ve bir değişimin ateşlen-
mesinde önemli rol izleyebilir. “Umacı” adlı 
kitabınızda korkutucu unsurların ve bunların 
zıddı unsurların bir arada verilmesiyle çocuk-
larda nasıl bir değişimi hedeflediniz?

Korkularıyla dalga geçmek gibi bir şeyi hedef-
lerim. Mesela dolabınızdan canavarın çıkması 
korkutucu bir şeydir. Ama “Umacı”da o cana-
var çıktıktan sonra önüne bir önlük bağlıyor ve 
mutfağa gidip omlet pişirmeye başlıyor. Burada 
çocuklar gülmüştür mutlaka. Bir canavarın do-

laptan çıktıktan sonra bize omlet pişirmesini 
beklemeyiz gerçekten. İşte bu noktada korku-
larımızla dalga geçmeye başlıyoruz. Dolabı-
mızdan çıkmış bile olsa bize omlet pişiren bir 
canavardan korkmayız çünkü. Korkularımla 
dalga geçip onlarla arkadaş olmayı hedefledim. 
Ben de çocukken yaşadım çünkü bunları. Kendi 
korkularımı bu şekilde yendim. Korkularla dal-
ga geçmek çok da eğlenceli bir şeydir gerçekten. 
Herkese de tavsiye ederim. Çünkü dalga geçtiği-
niz zaman korkularınızın bir adım önüne geçi-
yorsunuz. Siz, daha güçlü oluyorsunuz. 

Faruk Efe İPEK: “Sevgili Hiç Tanımadığım Ço-
cuk” adlı kitabınıza konu edindiğiniz ve çağın 
ruhuna yenilen değerlerden biri olan mektup, 
yazıldığı çağın sosyal ilişki yapısı içinde zaman, 
mesafe ve mekân boyutlarının anlamını, ağır-
lığını ve derinliğini de içinde barındırıyordu. 
Bu nedenle sadece zarf içindeki yazılı kâğıtlar-
da bulunan bilgi, haber veya anlatımdan ibaret 
değildi. 
Sizce, mektup hayatımızdan yitip giderken ar-
dından neleri de sürükleyip götürdü?

Sabrımızı götürdü bence. İlk olarak onu söyle-
yebilirim. Çünkü biz oturup bazen yarım saat 
boyunca mektup yazardık. Şimdi üç saniye 
boyunca bir mesaj yazıveriyoruz. O mektuba 
emek verirdik. Hatta o mektubu nasıl bir kâğı-
da yazalım, nasıl bir zarfın içine koyalım, diye 
düşünürdük. Kırtasiyeye gidiyorduk, mektup 
zarflarını seçiyorduk, elimize kalemi alıp mek-
tubu yazıyorduk. Ondan sonra evden de çıkıp 
postaneye gidiyor ve onu yolluyorduk. Mektu-
bun ulaşması bazen bir hafta, bazen iki haftayı 
da bulabiliyordu. O mektubu yazmak, yollamak, 
cevabını beklemek… “Mektubu yazdık, hemen 
cevabı gelsin!” diye beklemiyorduk. Gayet sa-
bırla, her gün posta kutusunu açarak onu bek-
liyorduk. Ama bugün, bir mesaj atıyoruz. Onun 
“görüldü”sü bir saat içinde gelmezse kızmaya 
başlıyoruz: “Niye benim mesajımı görmedin, 
niye cevap vermedin?” diye. O yüzden mektup-
laşma döneminde hepimizin sabrı vardı. Şimdi 
o sabır kalmadığı için tahammülsüz olduk. O 
sebeple belki mektuplaşma dönemi benim için 
biraz daha güzeldi, diye düşünüyorum. Ben o 
sabrı seviyordum çünkü.

Venüs Ece BÖLÜKBAŞI: Terk edilmiş bir oteli 
merkez aldığınız Kumdan Salıncak adlı kitabı-

nızda, önemli bir soru üzerine düşünmeye yön-
lendiriyorsunuz okurlarınızı: “Bir kitap, kaderi 
değiştirebilir mi?”
Bir yazar olarak kaderinizi değiştirdiğini dü-
şündüğünüz, büyüsüne kapıldığınız bir ro-
man oldu mu?

Kaderimi değiştirdiğini düşündüğüm bir kitap 
olmadı aslında. Kendi kitaplarımdan da olmadı 
galiba. Ama dönüm noktası olmuş olan kitabım 
“Ortanca Balık”tır. Çünkü hayatımda ilk kez bir 
çocuk kitabı yazdım. “Ben çocuk kitabı hayatta 
yazamam.” gibi bir cümle kurmuştum. Bu söy-
lediğim cümle tamamen beni yalancı çıkardı. 
“Ben çocuk kitabı yazamam!” demem üzerine 
bir yarışma için “Ortanca Balık”ı yazdım. Bir ki-
tap, kaderi değiştirebilirmiş. Bu yarışmada ödül 
aldım ve çocuk edebiyatına girdim. O açıdan 
benim için bir dönüm noktası olmuş olabilir 
gerçekten.

Faruk Efe İPEK: “Sevgili Hiç Tanımadığım 
Çocuk” isimli kitabınız için bir söyleşinizde 
“Biraz da mektup yazmayı özlediğim için yaz-
dım.” diyorsunuz. Aynı zamanda yazılarınızı 
bloğunuzda paylaşıyor ve YouTube kanalınızda 
da kitap tanıtımlarınızı, söyleşilerinizi içeren 
birçok video paylaşıyorsunuz. Dolayısıyla hem 
geleneksel hem de modern yanlarınız olduğu ve 
her ikisini dengelediğiniz söylenebilir. 
Bu denge ile ilgili çocuklara ne gibi tavsiye-
lerde bulunmak istersiniz? Bu tavsiyeleri de 
yeni bir kitapta çocuklara sunmayı düşünür 
müsünüz?

Şu günden itibaren tutup da “Teknolojiyi ha-
yatınızdan çıkarın, sadece mektup yazın, birbi-
rinize güvercin yollayın, dumanla haberleşin!” 
diyemem tabii ki. Teknoloji hepimizin hayatının 
merkezine oturmuş durumda. Ama bir şeyi ço-
cuklara tavsiye edebilirim: Bazen ben modemi 
ve telefonu kapatıp bütün teknolojik aletleri 
susturur ve kendi dünyama çekilirim. Yani kim-
senin bana ulaşamayacağını bildiğim saatlere 
ihtiyacım olur. Cep telefonu açık olduğu sürece 
birileri size mesaj yollamasa bile sürekli bir ileti-
şim halindeyiz.

Venüs Ece BÖLÜKBAŞI: Blog sayfanızda “Ço-
cukları Kitap Okumaktan Soğutan 10 Cümle” 
başlığı altında gerçekten sıkça kullanılan “Hadi, 
okuma saati geldi! Kitabının başına!”, “Eğitici ki-
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taplar okumalısın.”, “Okul dönemindeyiz. Kitap-
larını kaldır, tatilde okursun.” gibi hatalı ebeveyn 
cümlelerine yer vermişsiniz. 
Sizce bu hatalı cümleler yerine neler söy-
lenmeli ya da neler yapılmalı? Size okumayı 
sevdiren ve sizce çocuklara okumayı sevdiren 
nedir?

Çocuklara okumayı sevdiren, kendi istedikleri 
şeyleri okuma özgürlüğünü onlara vermek-
tir. Mesela ben kitapçıya gittiğimde bir çocuk 
bir kitabı çok istiyordu. “Anne, lütfen bu kitabı 
alalım!” diye yalvarıyordu. Annesi de “Hayır, o 
saçma sapan bir kitap, onu almayacağız!” deyip 
kitabı rafa geri koydu. Bu çok yanlış bir şeydir. 
Çünkü çocuğun aklı o kitapta kaldı. Belki eve 
gittiğinde annesi diyecek ki: “Bunu oku!” Ama 
bu sefer çocuğun içinde bir inat belirecek. “Sen 
benim istediğim kitabı bana almadın, ben de 
onu okumam!” diyecek. O açıdan bunu biraz 
yanlış buluyorum. Çocuklara kendi istediğimiz 
kitapları okutalım ama o da istediği kitabı alsın. 
O dengeyi kurmak gerektiğine inanıyorum. Saç-
ma sapan bir kitabı okumak istiyor olabilir (ki 
saçma sapan ne demek bir de? Kime göre, neye 
göre saçma sapan?) onu da alsın ve okusun. Ona 
okuma özgürlüğünü verdikten sonra “Al bu 
kitabı da oku.” dersiniz. O zaman çocuk kendi 
istediği kitabı da sizin verdiğiniz kitabı da okur 
diye düşünüyorum. Yani “Bu çok saçma, bunu 
okuma!” dememek lazım. 

Faruk Efe İPEK: “Üniversitenin kütüphanesi, 
çocukluğumdaki heyecana yeni bir huzur daha 
eklemişti. Kütüphaneye sadece ödev araştırmak, 
ders çalışmak ya da kitap okumak için değil; 
kalabalıkların içinde sessizce yalnız kalabilmek 
için gidiyordum.” diyorsunuz bir röportajınızda. 
İnsan hangi durumda, neden kalabalıkların 
içinde “yalnız” kalma ihtiyacı duyar? Kitapla-
rınızı yazarken “yalnız mekânlar”ın sizin üze-
rinizdeki etkisini nasıl değerlendirirsiniz?

Mutlaka yalnız olmayı tercih ederim. Bütün ya-
zarlar öyledir sanıyordum ama değilmiş. Çoğu, 
bilgisayarlarını da alıp kafelere gidip bir masaya 
oturuyor ve o insanların arasında yazmayı tercih 
ediyor. Ben buna çok şaşırdım. Çünkü ben kala-
balıkların içinde kesinlikle yazamam. Kalabalık-
ların içinde okuyamam bile! Okuduğum kitaba 
da konsantre olamam. O yüzden bana garip ge-
liyor. Her zaman için bir köşeye çekileyim, ses 

bile olmasın, mümkünse doğanın içinde olayım, 
şehirde bile olmayayım. Bunları tercih eden bi-
riyim. Kütüphaneyi de bu yüzden severdim ben. 
Ama bir yazar kafeye gidip orada harika kitaplar 
yazıyordur. Demek ki o da yalnızken yazamaz. 
Her yazarın tarzı farklıdır. Benimki de bu.

Venüs Ece BÖLÜKBAŞI: Eserlerinizde korku-
yu mizahla harmanladınız. Çocukların gelişim-
sel veya yetiştirme kökenli korku ve kaygılarına 
bu şekilde dokundunuz. 
Kullandığınız cadı, hayalet, umacı gibi imge-
lerle çocukların başarısız olma, terk edilme, 
ayrılık ve ölüm gibi korkularına seslendiğinizi 
de söyleyebilir miyiz? Sizin için hayat, çocuk-
ların korkmadan savaşması gereken bir “öcü” 
olarak tanımlanabilir mi?

Aslında hiç böyle düşünmemiştim ama ger-
çekten olabilir. Hayatı da böyle bir “öcü” olarak 
düşünebiliriz. “Umacı”da verdiğim örneği dü-
şünürsek de hayat belki bize o kadar acımasız 
gelmez diye düşünüyorum bazı yönleriyle. Ki-
taplarımda hemen hemen her konudan -hatta 
ölümden- bahsettiğim olur. Ama dediğim gibi 
bunları mizahın içine katarak yapmayı sevi-
yorum. Buna “kara mizah” derler zaten. Çok 
sevdiğim bir türdür kara mizah. Çünkü bazen 
kendimizi mutsuz hissettiğimiz zaman o mut-
suzluğumuzla dalga geçmek gerekir. Kara mi-
zahı seviyorum. Hatta “güldürürken ağlatan 
yazar” da derler bana. Kitabımın bir bölümün-
de kahkahalarla gülersiniz ama bir bölümünde 
duygulanabilirsiniz. Sonra tekrar gülmeye baş-

larsınız. Yani hüzünle gülmeceyi iç içe geçirmeyi 
seviyorum. Çünkü hayat da öyledir zaten. Bazen 
ağlıyoruz bazen gülüyoruz. Ben bunu kitapları-
ma da yansıtmayı seviyorum.

Faruk Efe İPEK: Kitaplarınızda çocuklara 
duygu ve düşüncelerini sözler yerine resimler-
le ifade etmeyi, topluluk önünde söz alma ve 
özgür iradeyle hareket etmeninin önemini, ço-
cukların korkularıyla yüzleşmelerini, bu şekilde 
korku kavramından korkmamaları gerektiğini 
öğretiyor ve bu fikir üzerinde düşünme fırsatı 
sunuyorsunuz. Aslına bakarsak çocuklara kor-
kularıyla yüzleşme fırsatı vererek çocukların 
korkularını yenme ve korkularıyla başa çıkma 
yöntemini öğretiyorsunuz. Onları gelecekte kar-
şılarına çıkacak sorunlara karşı hazırlıyorsunuz. 
Sizin çocukluğunuzdaki korkularınız nelerdi, 
korkularınızla nasıl başa çıkıyordunuz?
Ben çok fazla şeyden korkardım. Cesur bir ço-
cuk değildim. Belki de o yüzden bu kitaplar çık-
tı. Belki kendimi daha cesur bir hale getirmek 
için bunları hayal ettim. Mesela ben de dolabı-
mın içinde bir canavarın yaşadığını hayal edi-
yordum. Bazen korkuyordum da. Ama sonra 
bu korkumun üzerine gidip yenebildiğimi de 
fark ettim. Belki pek çok şeyden korktuğunuz 
zaman o korkularla başa çıkmanın yöntemini 
kendi kendinize buluyorsunuz. Belki çok cesur 
bir çocuk olup hiçbir şeyden korkmasaydım gü-
zel korku kitapları yazamazdım. Çünkü ben o 
korkunun içine girebilen bir çocuktum, korku-
nun ne olduğunu bilen bir çocuktum. Hayal gü-
cümle de kendimi korkutan ve bunu seven bir 

Yazar Söyleşisi / Hanzade Servi



40

çocuktum. O yüzden kendi korktuğum şeyleri 
de kitaplara katıp onu da kahkahalarla harman-
ladım. Çünkü mizahla korku iç içe geçtiğinde 
çok eğlenceli oluyor gerçekten. Çocukken ben 
bir kâbus görmüştüm: Okuldan eve gelmişim, 
kapıyı çalıyorum, kapıyı açan annem değil. Baş-
ka bir kadın açıyor kapıyı ama ev, bizim ev. O 
kadın beni tanımıyor ve “Sen kimsin?” diyor. 
Bu kâbustan çok korkmuştum mesela. Sonra 
demiştim ki: “Yazar olduktan sonra bunu da bir 
kitabımda kullanabilirim.” “Hayalet Tozu”nun 
içinde öyle bir sahne vardır mesela. Çünkü bana 
da iyi geliyor onları yazmak.

Venüs Ece BÖLÜKBAŞI: Yazdığınız ilk yetişkin 
romanı “Elmanın Öbür Yarası” için “Aslında bu 
romanı yazmaya üniversite yıllarında başlamış-
tım. Birkaç bölüm yazdıktan sonra bıraktım 
ve çok uzun yıllar hiç elimi sürmedim. Öyle ki 
artık tamamlanmadan kalacağına emin olmuş-
tum. Ama bir süre önce, aniden o yarım kalan 
dosyayı önüme çektim ve hız kesmeden yazarak 
bitirdim…” diyorsunuz. 
Bu romanın ortaya çıkış süresinin bu kadar 
uzun olmasını nelere bağlıyorsunuz? O yıl-
lardaki sizle bugünkü Hanzade Servi arasında 
bir kadın ve yazar olarak ne gibi değişiklikler 
var?

Çok fazla değişiklik var. Anlatsak bu röportaja 
sığmaz gerçekten. İsterdim ki bugünkü aklımla 
tekrar o üniversite yıllarımdaki halime döne-
yim. Pek çok şeyi değişik yapardım. Üniversite 
yıllarındayken başlamıştım o kitaba. Benim 
böyle olan tek kitabım odur. Normalde bir ki-
taba başlayınca bitiririm. Neden öyle oldu, bil-
miyorum. Demek ki zamanı gelmemiş. Ben o 
yıllarda o kitabı yazıp bitirseydim bugün yaz-
dığımdan çok daha farklı bir kitap olacaktı ve 
güzel olmayacaktı. Ben bugünkü aklımla o ki-
tabı beğenmeyecektim kesinlikle. İyi ki bitirme-
mişim o yıllarda. İyi ki yayımlanmamış. Çünkü 
şimdi yayımlanmış halinden çok memnunum 
gerçekten. Yetişkinlerin: “Elimizden bırakama-
dık.” dediği ve heyecanla okudukları bir kitap 
oldu. İçime sindi yani. Ama belki 10 yıl sonra 
beğenmeyeceğim bu kitabı. “Keşke bugün yaz-
saydım o kitabı!” diyeceğim belki de. Ama bu-
günkü aklımla içime sindi, iyi ki şimdi yazmı-
şım! Demek ki bekleyen dosyaları da atmamak 
gerekiyormuş. Zamanı gelince yazar olarak geri 
dönebiliyorsunuz. 

Faruk Efe İPEK: Bloğunuzda yer alan “Kurabi-
ye’ye Mektup” adlı yazınızda, bir miniğe ilklerin 
öneminden bahsediyorsunuz ve yaş ilerledikçe 
insanların yaşayacakları ilklerin de azalacağını 
söylüyorsunuz. 
Hanzade Servi’nin hâlâ yaşamaya can attığı, 
elde etmek istediği ve tıpkı bir çocuğun ilk 
adımını atarken duyduğu heyecan ve merakla 
gerçekleşmesini beklediği ilk ya da ilkler ne-
lerdir?

Şu ana kadar hiç yaşamadığım ama yaşamayı 
çok istediğim şey deyince ilk aklıma gelen ne 
oldu biliyor musun? Bir aslan yavrusunu sev-
mek! Ama hayvanat bahçesinde değil! Doğal 
ortamda bir aslan yavrusunun burnunu sıkmak, 
onun kulaklarını çekiştirmek isterdim. Yavru 
olması da şart değil, büyük de olabilir. Belki 
hayatta yaptığım son şey olur onun burnunu 
sıkmak ama büyük bir kediyi vahşi ortamında 
delicesine sevmeyi çok isterdim, yapacağım son 
şey olsa bile!

Venüs Ece BÖLÜKBAŞI: “Korku”, sözlük anla-
mı ile ifade edildiğinde “Bir tehlike veya tehlike 
düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü, 
kötülük gelme ihtimali, tehlike” şeklinde bir ta-
nımla karşımıza çıkıyor. Bizler de hayatımız bo-
yunca korkular ile yönetilmeye ve terbiye edil-
meye çalışılmış bireyleriz. Korkularımız; yemek 
yemediğimiz, çoraplarımızı giymediğimiz, evin 
içinde başımıza buyruk yaşadığımız çocukluğu-
muzla başlıyor aslında. “Yemek yemezsen öcü-
ler gelip ham yapar.”, “İlacını içmezsen köpekler 
gelir.”, “Elbiseni giymezsen doktor amca iğne ya-
par.” gibi ifadeler ile çocuk aklımıza yerleşmeye 
başlıyor korkularımız ailelerimiz sayesinde (!). 
Peki, korkularımızı bu denli perçinleyen ai-
lelerimizin “korku edebiyatı”na ön yargıyla 
yaklaşmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Korkuyla ilgili pek çok eseri bulunan bir yazar 
olarak ebeveynlerden olumsuz eleştiri aldığı-
nız oluyor mu?

Oluyor tabii bazen. “Umacı”nın kapağına bakıp: 
“Aa, canavar pençesini uzatmış! Demek ki bu 
korkunç bir kitap. Çocuğum bunu okumasın!” 
gibi eleştiriler oluyor. Oysa okusalar “Umacı”nın 
ne kadar komik bir kitap olduğunu görecekler. 
Ailelerin çocukları korumak istemesi çok doğal 
ama maalesef hayatın içine çocukları salmak zo-

rundayız. Onları kavanozun içinde büyütemi-
yoruz. Çocukları hayata hazırlamak için hayatın 
ne olduğunu anlamaları lazım. O zaman bize ne 
yardımcı olacak: kitaplar. Gülerek ve eğlenerek 
kitaplardan bir şeyleri öğrenecekler. En azından 
bunu gittiğim her okulda, etkinliklerde anlatıyo-
rum. Benim korkularımı nasıl yendiğimi anlatı-
yorum. Kendi hayatımdan örnekler veriyorum. 
Umuyorum ki benim kendi hayatımdan verdi-
ğim bu örneklerle aileler de yetişkinler de aslın-
da çocukların korku kitabı okuyup da nasıl daha 
cesur olabileceğini belki görür diyorum. 

Faruk Efe İPEK: Bir yazınızda “Kitaplarımı 
doğrudan bilgisayara yazamam. Hâlâ defter 
ve kalem kullanır, bilgisayara sonradan geçiri-
rim. Ve bugüne kadar hiç “e-kitap” okumadım, 
okuyamam.” diyorsunuz. Teknolojik aletlerin 
insanların adeta birer uzvu haline geldiği gü-
nümüzde sizce yeni nesil, kendine has büyülü 
bir kokusu olan basılı kitapların sayfalarını 
çevirmek yerine elektronik kitapları mı daha 
çok tercih ediyor? Bu durumu çok mu olum-
suz bulursunuz yoksa “Yeter ki okusunlar da 
nasıl isterlerse öyle okusunlar!” mı dersiniz?

Yeter ki okusunlar tabii ki. Ama ben kitaplar-
la e-kitapları karşılaştırmam bile. Çünkü bil-
gisayarda okuduğum zaman okuduğum şeyi 
anlamıyorum, onu fark ettim. O ışıklı ekrana 
baktığım zaman bir an önce onu kapatayım da 
kitaptan okuyayım, diyorum. Geçenlerde dene-
dim, doğrudan bilgisayara yazayım da zaman 
kazanayım, dedim. Çünkü gerçekten iki iş olu-
yor bana. Ama en fazla 5 sayfa yazabildim doğ-
rudan bilgisayara. Ve daha sonra kaldı, günlerce 
hiçbir şey yazamadım. Sonra “Boş ver!” deyip 
deftere yazdım bu kitabı. Deftere yazmaya baş-
ladıktan sonra tekrar sayfalar dolusu yazmaya 
başladım. Yani olmuyor, doğrudan bilgisayara 
yazamıyorum. Bilgisayardan da okuyamıyo-
rum. Kitaplarımın kontrollerini yapmak için 
yazıcıdan çıktı alıp kâğıt üzerinde bakıyorum. 
Çünkü ekrandan okuduğum zaman hatalarımı 
fark etmiyorum, okuyup geçiyorum. Ama kâğıt 
üzerinde okuduğum zaman o hataları görüyo-
rum. 

Venüs Ece BÖLÜKBAŞI: Bu güzel röportajı 
yapmamızı kabul ettiğiniz ve okula gelip de-
ğerli birikimlerinizi bizlerle paylaştığınız için 
teşekkür ederiz.
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Yanık Türkülerin Yanık Öyküleri

Hiç türkü dinlemesek bile en azından bir türkü vardır duyduğumuzda bizi derinden etkile-
yen… Yoksa da gelmiş artık türkülere bir göz atma zamanı… Bir türkü seçip bu türkünün 
acaba nasıl bir olay ya da durum üzerine yazılmış olabileceğini düşünün. Türküye hikâyeyi siz 
yazın. Kim bilir belki de seçtiğiniz türkü gerçekten sizin hikâyenize yazılmıştır.

SAÇ TELİNDEN İLHAM ALAN DİZELER
Günün birinde Musa oğlu Veli, namıdiğer Da-
daloğlu, başlar bir şiire:
“Şu yalan dünyaya geldim geleli
Severim kır atı bir de güzeli
Değip on beşime kendim bileli
Severim kır atı bir de güzeli” 
Başlar başlamasına ama günler haftalar geçer 
şiiri tamamlayamaz. Bir türlü istediği kıvama 
gelmez, istediği tadı vermez o şiir. Karıştırır ki-
tapları, didik didik eder kelimelerin anlamlarını. 
O dizelere yaraşır, Veli’yi anlatacak kelimeleri 
bulamaz bir türlü. Olmaz böyle der Dadaloğlu. 
Çare ne kitaplarda ne de kelimelerdedir. Alır 
yanına defterini kalemini, biner bembeyaz ye-
leli atına. Kayseri’nin uçsuz bucaksız bozkırında 
dört nala giderken dinler, izler etrafını. Ufacık 
bir şey ilham verir de tamamlarım şiirimi diye. 
Kafasını çevirir birden. Çalılar arasında kumral, 
gür saçlı, beyaz tenli, on beş yaşlarında, güzel-
ler güzeli bir kız görür. Atını durdurup o güzel 
kızı gördüğü yere doğru ilerler. Arkasına bak-
madığı ağaç, aramadığı çalılık kalmaz. Belki 
de saatlerce arar o güzeller güzeli kızı ama ne o 
güzel kızı görür ne de ona dair bir şey. Sonunda 
bakar ki bulamayacak, belki o beni duyar diye 
başlar bozkırın ortasında bağırmaya. Sesi kısı-
lıncaya dek, akciğerlerinden çıkan tüm nefesi 
saatlerce kızı aramak için harcar ancak sesine 
karşılık bulamaz. Duyabildiği tek şey kendi sesi-
nin yankısı olur. Pes eder elbet sonunda. Atının 
yanına gitmeye karar verir ama her adımında 
başını arkaya umutla çevirir. Sonunda oturur 
ve koyar kafasını atının güzel beyaz yelesine. İl-
ham aramaya devam eder yarım kalmış şiirine. 

Can kulağıyla doğayı dinler, börtü böceği izler; 
olur da doğa bir şey gösterir, anlatır diye. Atının 
kişnemesiyle ürperir, kafasını çevirir. Bir de ne 
görsün, o güzel kız çiçek toplayıp geziyor. Durur 
mu Dadaloğlu? Fırlar ok gibi yerinden, atlar atı-
na. Ne yarım kalmış şiir ne de aradığı ilham bir 
şey ifade etmez o an onun için. Gider de gider 
ama kıza varamaz. Sanki atıyla birlikte yollar da 
hareket ediyor. Bakar ki yolun biteceği yok, kızı 
kaybederim korkusuyla atından sakince iner. 
Başlar arkasından seslenmeye. Kız ne cevap ve-
rir ne arkasına döner. Dadaloğlu sakince yürü-
meye başlar. O kısacık yolda attığı her adım için 
ayrı ter döker. Tam kıza varıp elini güzel saçına 
atacakken kız koşmaya başlar. Dadaloğlu da ko-
şacak peşinden ama birden kaskatı kesilir. Adım 
atacak gücü, dökecek teri kalmaz, yığılır yere. 
Gökyüzüne doğru bakıp gördüğü güzelliğin et-
kisiyle tebessüm eder. 
Öyle hızlı geçer ki zaman, daha az önce dünya-
lar güzeli kızın kumral saçını aydınlatıp parlatan 
güneş, yerini şimdi hafif hafif parlayan yıldızlara 
bırakmıştır. Yıldızlarla beraber parlar Dadaloğ-
lu’nun da gözleri. Düşünmeye başlar Dadaloğlu, 
dizeleri de duyguları da eksik kalmıştır. O dü-
şündükçe yıldızların ışığıyla bembeyaz olur her 
yer. Sonra beyazlık yavaş yavaş yerini karanlığa 
bırakır. Açar gözlerini, kaldırır başını Dadaloğ-
lu. Bir düşteymiş belli ki. Ne o kızı kovalamış ne 
de kız ondan kaçmış. Hepsi tatlı bir rüyaymış. 
Almış eline tekrar defterini, çevirmiş sayfalarını. 
Dizeler yine eksikmiş ama uzun gür bir kumral 
saç teli, Dadaloğlu’nun yarım kalmış dizeleri-
nin sonunda öylece duruyormuş. “Ee, bana da 
bu dizeleri bu saçın sahibinin güzelliğiyle ta-
mamlamak düşer.’’ der Dadaloğlu. Kaldırır teli 
sayfadan, sarar eline. O saçın eksikliğini Dada-
loğlu’nun kalemin dökülen kelimeler doldurur: 
“Dadaloğlu’m hile yoktur içimde
Yiğit olan yiğit görür düşünde
At dördünde güzel on beş yaşında
Severim kır atı bir de güzeli”
Dizeler tamamlanmıştır belki ama Dadaloğ-
lu’nun kalbindeki boşluk…  

        Berk BEKTEMUR 9-B

ELEDİM ELEDİM
Yine kavurucu bir sıcak… Sanki ortasına ateş 
düşmüş köyün. Hem köyün hem de yürek-
lerin… Köyde sadece kadınlar kalmış. Hepsi 
birbirinin acısına ortak. Kimileri düşmana kı-
zıyor, kimileri acıdan baygın, kimisi de etrafta 
koşuşturmaktan yorgun. 
Henüz benim oğuldan ne bir mektup ne de 
haber var. Normaldir ama. Daha yeni gitti be-
nim kınalı kuzum. Biliyorum sapasağlam da 
dönecek. Dönemezse de vatan uğruna vatan 
topraklarında yatar. Babası da askerdi lakin 
şehit oldu yıllar evvel. O zaman oğlum için 
güçlü kaldıydım. Ağlamamalıydım, öyle de 
yaptım. Yıllar geçti, şimdi de kınalı kuzum 
gitti askere, vatanı korumaya. Gururluydum 
ama kolay da değildi işte… Daha dün köyün 
içinde dolaşırken başına bir iş gelir diye içi-
min titrediği evladım, zaman ne çabuk geçti 
de asker olacak yaşa geldi diye şaşar dururum. 
Birkaç gün sonra yine eşinden, dostundan, 
çocuğundan haber alamamış kadınlar köy 
meydanında. Hepsi ellerini semaya açmış, 
dudakları kıpır kıpır… Askere gönderdikle-
rinin ismini duymamak için bildikleri tüm 
duaları okuyorlar.  Bende de aynı hâl… Sanki 
şimdi gelecek haberi değiştirebilecekmiş gibi 
ümitsizce yalvarıyoruz Allah’a. Ne fayda ki 
kadınlar teker teker gözyaşlarına boğuluyor-
lar. Birkaç isim sonra benim kınalı kuzumun 
da ismi zikrediliyor. O an etrafta ne varsa yok 
oldu sanki. Ve bedenim, düşüncelerim… Her 
şey birden ağırlaştı. Ne yapacağımı bilemi-
yordum, elimden ne ağlamak geliyordu ne de 
feryat etmek. Onlar bile anlamını yitirmiş-
ti. Yerde öylece oturuyordum. Sonra acımın 
sesiyle mırıldanmaya başladım. Sanki sözleri 
çoktandır içimdeydi. İstemsizce dilimden ağıt 
dökülüyordu. Ağıt yakıyordum, ağıt da beni 
yakıyordu. Sözlerini fark etmeden o kadar 
çok tekrar etmişim ki meydandaki kadınlar 
da benimle söylemeye başlamıştı: 
“Eledim eledim höllük eledim 
Aynalı beşikte canan bebek beledim 
Büyüttüm besledim asker eyledim 
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Gitti de gelmedi canan buna ne çare”
O gün bugündür ne zaman şehit haberi duy-
sak bu sözler gelir aklımıza, çıkıverir bu sözler 
istemsizce dudaklarımızdan. Zamansız da öy-
lesine söyleriz bu türküyü. Sırf köy halkı vatan 
yolunda ölenleri bir kez daha hatırlasın diye.

Ceren GÜRPINAR 9-B

İŞTE GİDİYORUM
Yer Gelevera Deresi, iki dağın arası. Sonbaha-
rın ilk günü, yediden yetmişe herkesi mutlu 
etmekteydi. Çünkü çay toplama zamanı gel-
mişti. 
Çay fidanlarını diken nineler, dikildiği gün-
den beri her sabah fidanın meyve verip ver-
mediğini kontrol eden genç kızlar, fidanların 
arasında saklambaç oynayan çocuklar aylar 
sonunda emeklerinin ve bekleyişlerinin kar-
şılığını almak için gece boyunca tutmayan 
uykularından kalkmış, alet edevatlarını hazır-
lamışlardı.
Leyla için de sıradan bir sabah olmasına rağ-
men karnı stresten kasılmıştı. Gözü bir yere 
daldı ve karnındaki kasılmanın nedenini an-
ladı. Emir, aylar önce Emine’nin düğününde 
havaya iki el ateş eden çocuk, onu kına tep-
sisini taşırken görmüş ve aynı gün patikanın 
başında her gün takım elbise giyen babası, 
Leyla’nın babası Hasan’dan onu istemişti. Ley-
la da oradaydı. Kendisinden bir iki yaş büyük, 
kokusunu sevmediği bu çocuğun hevesini 
görmüştü. Leyla ise hiç âşık olmamıştı. Bu 
kutsal duygunun nasıl olduğunu bilmiyordu. 
Belki beni koruyup kollar, belki bu evden, 
abi baskılarından ve abla kıskançlıklarından 
kurtulurum diye düşünmüştü. Babası bir Ley-
la’ya, bir de çocuğa bakıp duruyordu. Yüzü-
nü ekşitti, eve doğru yola koyuldu. Çocuğun 
babası, Leyla’nın babasının arkasından ‘’Eski 
günleri unutma, bir teşekkür olarak algıla!’’ 
diye bağırdı. Hasan, adamın ne demek iste-

diğini anlamıştı. Altı sene önce, Leyla’nın en 
büyük abisi Rıfat ambarda sigarasını söndür-
meyi unutunca otlar kızarmaya başlamıştı. 
Ahaliye haber vermeye giderken ot biçme ma-
kinesinin motor yağını düşürmüştü. Böylelik-
le sadece ambar değil; yıllardır çay, fasulye, 
kivi, mısır ve daha nicesini yetiştirdikleri yüz 
dönümlük tarım arazileri ve evleri kül olup 
gitmişti. Hasan’a ve on bir kişilik çekirdek 
ailesine kapılarını açıp buyur eden, sofrasını 
açan, aile fertlerine orada burada iş ayarlayan 
kişi Emir’in babasıydı. Yaptıklarının karşılığı-
nı almak isteyecek, alamaz ise de onların ne-
fes aldığını duymak istemeyecek bir adamdı 
o. Ama Hasan kızına kıyamıyordu. Çünkü o 
evde kızının gelin değil köle olacağını iyi bi-
liyordu. 
“Bunu ‘Düşüneceğim.’ olarak alıyorum, ha.’’ 
diye devam etti adam. Emir’inse sabrı iyice 
azalmıştı. Babasına baskı uyguluyordu. 
Annesi içeriden bağırdı, “Kız, hâlâ hazır değil 
misin yoksa?” Bu sesle irkilip geçmişin büyü-
sünden uyanan Leyla, gökyüzü kadar mavi 
elbisesi, kıvırcık saçları, yeşil gözleri, ısırmak-
tan yara bere içindeki kıpkırmızı dudaklarıyla 
bir periyi andırıyordu. Zorla evlendiriliyordu. 
Karadeniz’in dalgaları kadar hırçındı. 
Leylaların evinde, Emir’in babasının aceleyle 
yaptırdığı bu evde, iğne atsan yere düşmüyor-
du. Yıllardır kahkaha sesi duyulmayan evin 
bahçesinde horon tepiliyordu. Leyla bahçeye 
girince kemençenin sesi kesildi. Tüm gözler 
ona doğru çevrildi. Elleri titremeye ve terle-
meye başlamıştı. Onunla göz göze ilk o zaman 
gelmişti. Oğuz! Gülümsemesi insanın içini ısı-
tıyordu. Küçükken birlikte dut ağacını silkele-
yip kendilerine ziyafet çektikleri çocuktu o. 
Sonra tüm gece karın ağrısından uyuyamazdı. 
Sebebi sadece dutlar mıydı sahiden? Yoksa o 
zamanlar adını dahi bilmediği o duygu mu? 
Buz kesilen Leyla’yı, düşlerinden uyandıran 
müstakbel kayınpederi oldu. Kocaman elleri 
Leyla’nın narin parmaklarını kavramış, ucu 
kırmızı bir kurdeleye bağlı olan altın yüzüğü 
parmağına geçirivermişti. 
Çaylar toplanmış, artık kimse evinden çıkmaz 
olmuştu. Artık herkes için en yakın eğlence 
Leyla’nın düğünüydü. Hazırlıklarsa çoktan 
başlamıştı. İki hafta sonra kapı çalındı. Has-
ta olduğu için evde yalnız kalan Leyla, kapıya 
ulaşmayı başarmıştı. Gelen oydu, Oğuz’du. 
Leyla, Oğuz’u çekinerek içeri buyur etti. Ne-

den gelmişti ki? 
Çok geçmeden maziye dalınıp hasret gide-
rilmeye başlanmıştı. Oğuz, üniversiteden bu 
sene mezun olmuştu. İstanbul’u, oradaki ya-
şantısını uzun uzun anlattı. Sıra Leyla’ya ge-
lince anlatacak bir şey bulamadı. Ama Oğuz 
için ağzından laf almak hiç de zor olmadı. 
Oğuz’un yokluğunda başından geçen her 
şeyi, yangından evliliğine kadar anlattı. Oğuz 
giderken Leyla’dan Gelevera Deresi’nin kena-
rında piknik yapma sözünü almayı da başa-
rabilmişti. 
Leyla fırında mısır ekmeği yapmış, pazı ka-
vurmuştu. Gölün kenarında, gözlerden uzak 
bir yere kilim serip oturmuşlar, güzelim man-
zarayı seyre dalmışlardı. Göz göze gelince se-
bepsiz gülmeye başlıyor, yaşadıkları o güzel 
anıları birbirlerinin gözlerinde görüyorlardı. 
Artık Leyla için mutluluğun tanımı, Oğuz ile 
geçirdiği dakikalarda gizliydi. Oğuz, “Benimle 
İstanbul’a gel.” dedi umut ve cesaret kokan ani 
bir sesle. Leyla’nın dili tutulmuştu, denese de 
konuşamadı. Ailesini hüsrana uğratma fikrini 
aklından geçirmek bile istemiyordu ama bu 
evliliğin sonundaki hüsran, belli ki Leyla’nın 
üzerine yığılacaktı. Nefes alınmayan bu daki-
kaları bölen Emir’in sesi olmuştu. İki düğmesi 
açık gömleği ve sivri uçlu ayakkabıları ile kar-
şılarında beliren Emir’in arkasında adamları 
da vardı. Belli ki canı tatlıydı. “Ne işiniz var 
sizin buralarda?” dediyse de kimseden cevap 
gelmedi. Emir Leyla’dan oradan gitmesini is-
tedi. Adamların bakışlarından rahatsız olan 
Oğuz, Leyla’nın kulağına, “Git şimdi, akşam 
namazında köprüde ol. Bekleyeceğim.” diye 
fısıldadı.
Leyla eve vardığında tüm aile camiye gitmeye 
hazırlanıyordu. Kandil gecesiydi. Gizlice bir-
kaç parça eşyasını çantaya tıkmayı başarmıştı. 
Ona acele etmesini söyleyen kardeşine, onlar 
vaazı dinlerken yetişeceği sözünü verdi. Ley-
la, camiye doğru yürüyen kalabalığa ardından 
bakıp gözyaşı dökeceğini düşünemezdi bile. 
Köprüye ulaştığında Oğuz oradaydı. Ve şü-
kür ki iyi görünüyordu. Çantalarını yere atıp 
Oğuz’un kollarına koştu. Sıcaklığını son nefe-
sine kadar hissetmek istiyordu. Emir, bir daha 
tekrarı olamayacak o anı, hırıltılı öksürüğüyle 
bozdu. Oğuz ve Leyla’nın birbirine kenetlen-
miş elleri titriyordu. Emir’in Oğuz’a beslediği 
nefret ancak onun canını almakla son bula-
caktı. Silahın namlusunu Oğuz’a doğrultan 
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Emir, kendinden emin görünüyordu. Bunu 
anlayan Leyla, Oğuz’un önüne geçip namlu ile 
burun buruna gelmişti. Oğuz nazikçe Leyla’yı 
kenara itti. 
“İşte gidiyorum
Bir şey demeden
Arkamı dönmeden
Şikâyet etmeden
Hiçbir şey almadan
Bir şey vermeden
Yol ayrılmış, görmeden gidiyorum” diye mı-
rıldanmaya başladı. Oğuz’un bu umursamaz 
tavrından sıkılan Emir, ilk kurşunu Oğuz’un 
karın boşluğuna sıktı. Sonra iki, üç... Emir, 
silahın gücünden şaşkına dönmüş, öylece 
Leyla ve Oğuz’u seyrediyordu. Leyla’nın kol-
ları arasında yere düşen Oğuz, son nefesinde 
olmak isteyeceği yegâne yerdeydi. Leyla acı 
acı bağırdı. Feryatları iki dağda yankılan-
mış, köyü ayağa kaldırmıştı. Gözleri yavaşça 
kapanan Oğuz giderken Leyla’ya son bir şey 
bırakmıştı, sevgisini. Lakin Leyla da bir ger-
çeği çok iyi biliyordu. Bıraktığı bu sevgi ancak 
Oğuz’un varlığıyla yaşayabilirdi. Kollarındaki 
cansız bedeni yavaşça yere bıraktı ve alnından 
usulca öptü. Cansız adımlarla köprünün başı-
na geçen Leyla, hiç tereddüt etmeden kendini 
derenin soğuk sularına bıraktı.

Dila Ece HACIALİOĞLU
Sanvaktepe 8-A

BEN BİR SELVİ BOYLU YÂRDAN AYRIL-
DIM
Çağımızda çoğu hareketli, kimi yavaş hepimi-
zin dinlediği ve bildiği birçok şarkı var. Ben 
de bu çağın çocuğu olarak bu şarkıları her za-
man dinlerim. Kâh gülerken kâh eğlenirken, 
bazen resim yaparken hatta odamı toplarken 
bile dinlerim. Dinlerken de çoğu kez eğleni-
rim. Mutlu olmasına mutlu da olurum ama 

bir şeylerin eksik olduğunu da hissederim. 
Bu eksiğin ne olduğunu İmza dergisi için ya-
zabileceğim konu başlıkları arasında buldum 
ve ruhumuzu okşayan türküleri neredeyse hiç 
dinlemediğimi fark ettim. Belki kalbimde, 
belki ruhumun ince bir yerinde duran, kendi-
me bile söyleyemediğim, içimde bastırdığım 
duygularım beni türkü dinlemeye yönlendi-
riyordu.
Bilgisayarı açtım ve annemin de severek din-
lediği birkaç türküyü seçip dinledim. ‘’Ne 
Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım, Hep Sen Mi 
Ağladın Hep Sen Mi Yandın, Mihriban, Kır-
mızı Gül Demet Demet’’ ve daha birçok şa-
heseri dinledim ama içlerinden biri var ki 
ilk defa dinlememe rağmen benim yüreğimi, 
tüm ruh hâlimi yansıtıyordu. Hatta gözle-
rimden süzülen yaşlarımı tutmaya çalışıyor 
ama kendime hâkim olamıyordum, yağ-
mur misali gözlerimden yaşlar süzülüyordu.                                                                                      
Nasıl ağlamayayım? Türkü, “Ben bir selvi 
boylu yârdan ayrıldım.” derken çakır gözleri, 
upuzun boyu, kibar elleriyle, bana benzeyen 
ensesiyle tepeden tırnağa babam gözümün 
önünde hatta yanımda sanki. Nasıl üzülmem, 
nasıl ağlamam? Tam yedi ay oldu babamdan 
ayrılalı. Babam görevi gereği tam yedi aydır 
uzakta. Ve daha en az iki yıl yanımızda ola-
mayacak. Evet, babamı çok seviyorum ve çok 
özlüyorum. Ama bu yedi ay boyunca bu has-
reti öylece kalbimin derinliklerine gömdüğü-
mü fark etmemişim ki...
Annemin gözünden yaşlar akıyordu. Tabii 
türkünün ondaki etkisi daha derin, o benden 
daha şanssız çünkü babama kavuşacağız ama 
o kız kardeşine kavuşamayacak, yarası daha 
büyük ve derin…
Dinlediğimiz türkü yüreğimdeki cerahati de-
şiyor, yüreğim sızlıyordu. Diğer yandan da 
gözyaşlarımla birlikte sıkıntılarım da akıp 
gidiyordu. Sanki sırtımda taşıdığım yükü bir 
kenara bırakmışçasına hafiflemiş hissediyor-
dum. Benim babama kavuşma ümidim vardı, 
babasına kavuşma ümidi olmayanları düşün-
düm ve aslında ne kadar şanslı olduğumu 
hatırladım. Her şeye rağmen çok şanslı ol-
duğumu hissettim. Bu türkü, içimi dökmemi 
sağlamış, âdeta ayna olmuştu yüreğime. Aynı 
zamanda da baba özlemi çeken kalbimi ona-
rıp içimdeki yaraya derman…           

Mustafa Efe ÇELİK
Sancaktepe 5-C    

KEKLİĞİ DÜZ OVADA AVLARLAR
Bir zamanlar Hasan adında bir avcı varmış. 
Ailesiyle Mersin’in Mut ilçesine bağlı bir köy-
de yaşarmış. Geçimini sağlamak için avcılık 
yaparmış. İyi bir avcıymış. Elinden uçan da 
kaçan da kurtulamazmış. Ama son zamanlar-
da şansı pek yaver gitmiyormuş. Bu yüzden 
de evi geçindirmek gitgide zorlaşıyormuş. 
Hasan, bir akşam yatmaya hazırlanıyorken 
dua etmiş: “İnşallah yarın güzel bir hayvan 
avlayabilirim.” demiş. O umutla uyumuş ve 
nihayet sabah olmuş. Ailecek kalkmış, kah-
valtılarını yapmışlar. Sonra Hasan çocukla-
rıyla birlikte vakit geçirmiş, oynamış, güreş-
mişler. Öğleden sonra yine her zaman gittiği 
düz ovaya avlanmaya gitmiş. Bu kez de her 
zamanki gibi bir yere gizlenmiş ve bekleme-
ye başlamış. Aradan yarım saat geçmiş ama 
hâlâ karşısına çıkan bir hayvan olmamış. Tam 
dönecekken bir keklik görmüş. Eline silahı-
nı almış ve silahı ateşleyip kekliği vurmuş. 
Hemen kekliğin kanadını kanadına bağlayıp 
evine gitmiş. Evde onu eşi ve çocukları kar-
şılamış. Hasan sevinçle, “Kekliği, düz ovada 
avlarlar, kanadını kanadına bağlarlar.” diye 
türkü tutturunca çocuklardan biri devam 
etmiş: “Şıkıdık mıkıdık, şıkıdık mıkıdık oy-
narlar.” Ve ailece mutluluktan oynamaya baş-
lamışlar. Uydurdukları bu ezgi, onların mutlu 
zamanlarında söyleyip oynadıkları bir türkü-
ye dönüşmüş.
“Kekliği düz ovada avlarlar
Kanadını kanadına bağlarlar
Şıkıdık mıkıdık oynarlar.”

Faruk Efe İPEK 5-C 
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SİLVER
Merhaba, benim adım Silver. Pataya’dan geti-
rildim. Aslında orada çok mutluydum ve yaşa-
dığım ormanda en sevdiğim kişi Lemur kralı 
Johnny idi. Onunla çok iyi anlaşırdık. Ne yazık 
ki beni yuvamdan ayırıp buraya getirdiler. Şim-
di beni çok sevecek, benimle arkadaş olacak bir 
dost istiyorum. Eğer beni yanınıza alırsanız size 
hem yardım ederim hem de sizi çok güldürü-
rüm. Çok değişik özelliklerim vardır benim. En 
sevdiğim yiyecek ceviz ve fındıktır. Hamburger 
yemekten ise hiç hoşlanmam. En eğlendiğim 
oyun yakan toptur, dokuztaş oynarken ise çok 
sıkılırım. Pataya’da yaşarken dostlarımla çok gü-
zel vakit geçirirdim. Simdi burada çok sıkılıyo-
rum. Ben sizinle dost olup beraberce çok mutlu 
yaşamak istiyorum. Bunun için beni buradan 
kurtarabilir misiniz? 

Kayra SAKARYA 4-A 

CORNOREO
Sevgili Dostum, ben Cornoreo. Adım biraz 
değişik, biliyorum. Buraya petshoplarda satıl-
mak üzere Pataya’dan getirildim. Eğer mutlu 
olamazsam mutsuzluktan ölürüm. Bana baka-
bileceksen al, derim çünkü biraz fazla isteğim 
var. Öncelikle beni tüm kalbinle sevmelisin, 
seni başkalarıyla paylaşamam. Sonra bana her 
gün bisküvi yedirmelisin. Ayrıca bana her gün 
sürpriz yapmalısın. Bunun karşılığında seni çok 
seveceğim. En sevdiğim şey uyumaktır. Eğer 
sesten uyuyamazsam çok sinirlenirim ve üstüne 
atlayıp seni sabaha kadar gıdıklarım. Bu arada 
konuşabiliyorum. Kısacası bana kalbini açarsan 
ben de seni severim. Beni bu kötü yerden kurtar 
lütfen.

Gül İrem ÖZDOĞAN 6-E

BONBON’DAN MERHABA
Merhaba, benim adım Bonbon. Buraya Pata-
ya’dan geldim. Bir sahibim olsun istiyorum. Çok 

tatlıyım, lütfen beni buradan kurtarır mısınız? 
Size biraz özelliklerimden bahsedeyim: Ben her 
şeyden çok cupcake severim. Beni alacaksanız 
cupcakelerimi hazırlamayı unutmayın. Sonra 
pasta, hamburger, pizza ve saltaya bayılırım. En 
sevdiğim içecek ise şeftali suyudur. Ayrıca uyu-
maya bayılırım. Eğer uyanırsam ilk işiniz beni 
parka götürmek olsun çünkü oyun oynamayı 
severim. Size bir ipucu vereyim mi? Oyunlarda 
sizi hep yenerim. Son olarak beni alacaksanız 
eğer hiç bırakmamanız ve her zaman beni çok 
sevmeniz gerekmektedir. Umarım beni alırsınız.

Defne SAĞLAM 4-A
 

PATAYA’DAN PINCIR
Merhaba, ben Pıncır. Pataya’dan buraya satılmak 
üzere getirildim. Burası çok sıkıcı ve hiç arka-
daşım yok. Düşünsene seni yaşadığın yerden 
alıp sevdiklerinden ayırıp zorla başka bir yere 
götürüyorlar ve orada bir kafese kapatıp satmak 
istiyorlar. Bu çok üzücü bir durum, bir an önce 
benim de sıcak bir yuvam olsun istiyorum. Bak 
ben bu kafeste çok sıkılıyorum, lütfen beni bu-
radan kurtarır mısın? Sıkıldığında, yalnız kaldı-
ğında, bir maceraya atılmak isteyip de yanında 
kimseyi bulamadığında veya bir şeye üzüldü-
ğünde hep yanında olup seninle can sıkıntını 
paylaşırım. Hem beni okula da götürürsün, çok 

uslu dururum orada. Güzel olmaz mıydı sence 
de? Ben seni çok severim sen de beni çok sever 
misin? Öncesinde lütfen beni alır mısın?

Melis MEŞELİ 5-E

BICIRIK’TAN MEKTUP
Sevgili insanlar,
Benim adım Bıcırık. Pataya’da yaşıyorum. Bu-
raya kendime bir sahip bulmak için geldim. 
Oyun oynamayı çok severim. Özellikle en 
sevdiğim spor futboldur. Suda yapılan sporla-
rı sevmem, çünkü sudan korkarım. Uyumlu, 
sadık, eğlenceli bir kişiliğim vardır. Biraz yara-
maz olsam da sahibimin sözünü hep dilerim. 
En sevdiğim yemek mısırdır. Aslında pek fazla 
yemek seçmem ama fıstık ve sebzelerden bazı-
larını yemem. Meraklı biriyim ve sıcak ev or-
tamını severim. Ev işlerinde sahibime yardım 
etmekten çok hoşlanırım. Sizin de beni seve-
ceğinizi düşünüyorum. Beni sahiplenirseniz 
gerçekten çok sevinirim.
Sevgilerimle…
Bıcırık.

Sarp BORÇE 4-A
 
KUKİ’NİN NEDENLERİ
Merhaba, ben Kuki. Pataya’dan geliyorum ve 
yeni bir aile arıyorum. Beni alman için sana 
birçok neden sayabilirim. Bunlardan bazıları: 
1) Anladığın gibi konuşabiliyorum ve yazı ya-
zabiliyorum.
2) Omlet pişirmekte tam bir ustayım.
3) İstersen şekil değiştirebilirim.
4) İnsan dilinde konuşabiliyorum ve otuz iki 
farklı dil biliyorum.
5) Seni hiç yalnız bırakmam.
6) Evde kendim kalabilirim.
7) Gördüğün gibi çok da sevimliyim.
İşte sana beni alman için nedenleri sıraladım. 
Umarım seni ikna edebilmişimdir. 

İhsan Yiğit İPEK 5-D 

Pataya’dan Gelen Dost

Siz sadece sıcak yuva kavramının insanlara ait olduğunu mu zannettiniz? Tüm canlılar sev-
mek, sevilmek ve ilgi görmek ister; hayatta her canlı kendine ait bir yuvası olsun ister. Pata-
ya’dan gelen sevimli kahramanımız da bu sıcak yuvanın ve temelde sevilmenin peşinde. Hay-
vancığımızın en güçlü silahı ise insanlarla konuşabilmesi. Bir an önce kafesinden kurtulup 
onu çok sevecek sahibine kavuşmak istiyor. Öğrencilerimizden kendilerini bu sevimli hayva-
nın yerine koyup gelen müşterilerin onu satın almaları için onun ağzından kendilerini tanıtan 
bir yazı yazmalarını istedik. İşte öğrencilerimizin kalemlerinden dökülen yazılar…



45

Pataya’dan Gelen Dost

MİU EV ARIYOR
Merhaba arkadaşlar, başlıktan da anlayacağınız 
gibi benim adım Miu ve bu benim hikâyem. 
Ben Pataya adlı bir ülkede dünyaya geldim. 
38 kardeşim ile birlikte aynı anda doğdum. 
Gözlerimi dünyaya açtığımda etrafımda bir 
sürü bana benzeyen kardeşim vardı. Hepimiz 
annemizden beslenebilmek için bir yarış için-
deydik. Sanırım neye benzediğimi merak et-
mişsinizdir. Şimdi size kendimi tanıtayım. Ko-
caman yeşil ve çok masum bakan gözlerim var. 
Boyum 10 santimetre, turuncu ve mavi renk-
lerde çok yumuşak tüylere sahibim. Minicik de 
bir kuyruğum var. Sizler hayvanların ellerine 
pati diyorsunuz ama bizim türümüzde onlara 
“çitu” deniyor. Ön çitularım 4 parmaktan, arka 
çitularım ise 3 parmaktan oluşuyor. Bu arada 
söylemeyi unuttum ben bir erkek pisukayım. 
Biz pisukalar genellikle meyve ile besleniriz. 
En çok yediğimiz meyve ise “Bal Ejderi” isimli 
meyvedir. Genellikle günümüzün çoğunu uyu-
yarak geçiririz. Çok sevecen ve sakinizdir. İyi 
birer oyun arkadaşı olur ve çocuklarla da çok 
iyi anlaşırız. En önemli özelliğimiz ise insanla-
rın dilini konuşabilmemiz ve duygularını çok 
iyi anlamamızdır. Annemin yanından ayrıl-
dıktan sonra kendime bir ev bulabilmek için 
“Zenzekali” isimli bir dükkâna yerleştim. Bu-
rası biz pisukaların kendilerine ev bulmalarına 
yardımcı olan ve aynı zamanda diğer türden 
canlıların da barındığı bir yer. Örneğin yan 
kutudaki arkadaşım bir hamster. Barındığım 
kutu kocaman bir camekânın önünde ve her 
gün pek çok çocuk gelip bana bakıyor. Onlara 
yalvaran gözlerle beni sahiplenmelerini söylü-
yorum ama sesim camekânın dışına çıkmıyor. 
Bu yazıyı okuyan sevimli çocuk seni Zenzeka-
li’ye bekliyorum. Camekânın en sağındaki mor 
kutunun içinde olacağım. Beni sahiplenirsen 
çok iyi iki dost olacağımıza eminim. Umarım 
görüşürüz.

Nisan Dila AKTAŞ 
Sancaktepe 5-C

MİNNOŞ DOSTUNUZ
Merhaba, ben Pataya’dan gelen tatlı, minnoş 
bir dostum. Pataya’daki tüm dostlarım benim 
gibi tatlı ve minnoşlar ama ben en tatlılarıyım. 
Oradaki herkes benim tatlılığımı kıskanır. Pa-
taya’dan buraya geldim ama benim bir sahibe 
ihtiyacım var. Acaba beni sahiplenecek biri var 
mı? Biraz kendimden bahsedeyim. 2 yaşında-

yım. Sana bir gülücük atsam dünyanın en se-
vimli ve en dost canlısı evcil hayvanı olduğu-
mu anlarsın. Eğer benim sahibim olursan sana 
istediğin kadar gülücük atabilirim. Sakın beni 
üzme, eğer üzersen bir daha yüzüne bakmaya-
bilirim. Beni üzünce kaprisime dayanamazsın. 
Ben eğlenmeyi de çok severim. Eğlenceyi se-
ven biriysen eğlenmeye benim gibi bir dostla 
gitmeye ne dersin? Herkesle çabuk kaynaşı-
rım. Ben ve arkadaşlarım çok uyumluyuzdur. 
Sahibimizden özel tek bir şey isteriz o da bizi 
sevmeleridir. Sahibim beni severse ben de onu 
severim. Kendimi övmeyi çok sevmem ama 
burada övmem lazım. Çünkü sahibimi bul-
mam için insanların dikkatini çekip kalplerini 
çalmam lazım.
Sakın beni kaçırma. Bir an önce beni sahiplen. 
Kendimi 2 gün içinde yeni ailemin yanında 
bulmak istiyorum. 

Betül KUBİLAY 
Sancaktepe 4-D 

YOK OLAN PATAYA’DAN KALAN BOBLY
Yıllar yıllar önce Pataya denilen küçük bir ka-
saba varmış. Burada çok sevimli ve her zaman 
birbirleri ile sevgi ve barış içinde aynı zaman-
da mutlu mu mutlu yaşayan hayvanlar varmış. 
Tabi ki bir süre sonra şehirlerde oluşan atıklar 
doğadaki her yeri yok ettiği gibi küçük Pata-
ya kasabasını da yok etmiş. Zamanla kendi 
aralarında birbirlerine isim bile koymuş olan 
sevimli hayvanlar da ne yazık ki ölmüş. Son 
anda Bobly diye tanınan bir hayvan kurtulma-
yı başarmış. Bir zaman sonra adamın biri onu 
bulmuş ve dükkânına satmak için getirmiş. Bu 
yazıdan sonra Bobly’yi kesinlikle satın almak 
hatta evinizin bir üyesi yapmak isteyeceksiniz. 
Bobly öyle sevimlidir ki ona bir kere bile ba-
kınca gözünüzü tatlılığından alamazsınız. Dü-
şünsenize evinizin içinde bir neşe kaynağı ol-
ması hiç de kötü olmaz değil mi? Onu sadece o 
sevimli gözlerine bakmak için bile alabilirsiniz. 
Umarım uzak diyarlardan gelen bu dostumuza 
evini ve kalbini açacak biri olursunuz.                                

    Ada DEMİRER 
Sancaktepe 6-C 

OYUN ARKADAŞIM
Merhaba Oyun Arkadaşım, bana henüz bir 
isim konulmadığı için sana adımı söyleyemi-
yorum. Beni tanıyınca bana uygun bir isim ta-
kacağına eminim. Öncelikle ben burada çok sı-

kılıyorum. Bu petshopta rahatça yürünmüyor 
bile. Burada beni besleyip uyutuyorlar. Ben ise 
hareket etmeyi seviyorum. Koşmayı, oyun oy-
namayı, hoplayıp zıplamayı… Ayrıca ben ko-
nuşabiliyorum. Beni sahiplenirsen çok üzüldü-
ğünde, kızdığında veya sorunların olduğunda 
benimle konuşabilirsin. Konuşabildiğim için 
bu olaylar karşısında ne yapman gerektiği hak-
kında sana fikir bile verebilirim. Bana kedi veya 
köpekler gibi özel mamalar almana da gerek 
yok. Çünkü ben ekşi elma, portakal, muz gibi 
meyveler yiyorum. Çok sıkıldığında ya da ha-
reket etmek istediğinde beni koşturmaya veya 
lunaparka götürebilirsin. Hareketsiz bir şeyler 
yapmak istersen birlikte film izleyebiliriz. Bu 
çok hoşuma gider. Pataya’da sahiplerimize yar-
dım etmemiz için bize ev işleri öğretildi. Odanı 
toplaman konusunda en büyük yardımcın ben 
olurum.  Özelliklerimi öğrendiğine göre haydi 
gel ve beni sahiplen. Burada daha fazla mutlu 
olamıyorum.       

Elif TÜRKAY 5-D

TAYLAND PATAYA
Merhaba, ben Langur Joe. Tropik kuşak ’ta bu-
lunan büyük bir bölümü yağmur ormanlarıyla 
kaplı Tayland Pataya’dan geliyorum. Özellikle 
Güney Tayland’daki Khao Sok gibi milli park-
larda yaşıyorum. Sakinim ve insanlarla iletişim 
kurmayı çok severim. Ömrümü ağaçlarda ge-
çiririm ve bitkilerle beslenirim. Ortalama ola-
rak 70-80 cm boylarındayım. 11 ile 18 kg ara-
sındayım. İnsanlara benzer yapıya sahibim tek 
farkım görünüşüm onlardan daha sevimli. İn-
sanları çok severim. Ben de beni sevecek sıcak 
bir yuva arıyorum. Bahçenizdeki ağaçlardan 
birinde bana yer ayırmanız yeterli olacaktır. 
Kapılarınızı açar mısınız bana?

Doruk ÖZTÜRK 
Sancaktepe 4-C
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Sonu gelmeyen yoldaki üç yolcu, bir akşam çantalarında son bir parça ekmek kaldığını fark 
etmişler. Nasıl paylaşacaklarını bilemeyerek ertesi sabaha bırakmışlar. Ertesi sabah uyanıp da 
yola düştüklerinde karşılarına çıkan ilk kişiye rüyalarını anlatmayı ve ekmeği kimin alacağını 
rüyaların belirlemesini kararlaştırmışlar. 
Öğrencilerimizden üç yolcunun gördüğü rüyaları yazıp ekmeği kimin kazandığını anlatan bir 
hikâye oluşturmalarını istedik. 

KRALIN OĞULLARI
Üç kişi bir yolda giderken çantalarında son 
bir ekmek kaldığını fark etmiştir. Bu ekmeği 
nasıl paylaşacaklarını bilememişler ve bunu 
rüyalarına göre belirlemeye karar vermişler. 
O gece aç karnına yatmışlar. Uyanınca karşı-
larına çıkan ilk kişiye rüyalarını anlatmışlar. 
İlk kişi rüyasında şunları görmüş:
Ben, bir kralın oğluydum. Kralın benden 
başka iki oğlu daha vardı. O sıralar kral çok 
hastaydı. Bu yüzden bir oğlunun kendi yerine 
geçmesini istedi. Bunu yapmak için beni ve 
kardeşlerimi test etmeye karar verdi. Dünya-
nın en büyük elma ağacından elmayı koparan 
kralın yerine geçecekti. O elmayı dünyadaki 
hiç kimse koparamamıştı. Kral elmayı kopar-
mak için bize üç ay verdi. Ben ilk hafta bo-
yunca elmayı nasıl koparacağımı düşündüm. 
En sonunda bir bilgeye danışmaya karar ver-
dim. Babama dünyanın en bilge kişisinin ne-
rede yaşadığını sordum. O da bana başka bir 
ülkedeki bataklığın karşısında evi olduğunu 
ama o bataklığın iki insan boyundaki sivrisi-
neklerle dolu olduğunu ve bu sivrisineklerin 
ısırdığı insanı öldürdüğünü söyledi. Kendimi 
korumam için kral bana bir düdük verdi. Bu 
düdükle o ülkedeki arkadaşı olan devi çağıra-
bilecektim. Bir sonraki gün yola koyuldum. 
Yanıma düdüğü almayı da ihmal etmedim. 
En sonunda babamın dediği bataklığa ulaş-
tım. Önce bataklıktan kendi kendime geçme-
yi denedim, kılıcımla bir iki sivrisineği uzak-
laştırabildim ama sonra işler zorlaştı ve birkaç 

tane sivrisinek birden üstüme geldi, kendimi 
zor kurtardım. Bataklığı nasıl geçeceğimi dü-
şünürken babamın bana verdiği düdük aklı-
ma geldi. Hemen düdüğü çıkarıp çaldım. Bir 
iki dakika sonra babamın en iyi arkadaşı ol-
duğunu bildiğim dev geldi ve bana şöyle dedi: 
“Beni neden çağırdın küçük adam?” Ben de 
ona başımdan geçenleri anlattım ve kralın 
oğlu olduğumu söyledim. O da “Ben sana 
ancak bataklığın sonuna kadar eşlik ederim. 
Bataklıktan sonrası sana kalmış.” dedi, beni 
eline aldı ve bataklığın sonuna götürdü. Sivri-
sinekler ona hiçbir şey yapamıyordu.  Batak-
lığın sonuna geldiğimizde benimle vedalaştı 
ve geri döndü. Ben de bilgenin evine gittim, 
başımdan geçenleri ona anlattım. Bilge, bana 
elma ağacının dalına giden yolun yarısını 
anlattı. Diğer yarısını neden anlatmadığını 
sorduğumda yolun yarısı bittiğinde karşıma 
bir ceylan çıkacağını ve o ceylanın beni elma 
ağacının dalına götüreceğini söyledi. Bilgeye 
teşekkür ederek söylediği yere doğru gittim. 
Gittiğim yerdeki köprü çok ama çok eskiydi. 
Köprüden geçerken bir iki kalas aşağıya düştü 
ama karşı tarafa geçebildim. Köprünün karşı 
tarafında bir tapınak vardı ve çok karanlıktı. 
Yanımdaki meşalelerden birini yaktım ve içe-
ri girdim. Etrafa bakarken orada olabileceği 
aklımın ucundan bile geçmeyen bir yaratık 
gördüm. Bu bir ejderhaydı. Ejderhayı uyan-
dırmamaya çalışırken bir yandan da etrafa 
göz atıyordum. Her yer boştu ve odanın so-
nunda üç tane geçit vardı. Geçitleri incelerken 
yanlışlıkla meşaleyi elimden düşürdüm ve çı-
kan sesle ejderha uyandı. Beni gören ejderha 
sinirlenerek saldırmaya başladı. Ben de ejder-
hanın geçemeyeceği bir geçide girdim. Ejder-
ha artık bana ulaşamıyordu. Geçidin diğer 
tarafında bir orman vardı. Ormanın içinde 
gezinirken bir ceylan gördüm. Onu takip et-
meye başladım. En sonunda kendimi kırmızı 
bir çukurun içinde buldum. Bu çukur elma-

nın sapının olduğu yerdi. Bunu fark ettikten 
sonra ülkeme geri döndüm ve üç ayın bitme-
sini bekledim, beklerken uyandım.
Rüyalarını anlattıkları kişi ikinci yolcuya rü-
yasını anlatmasını söylemiş. İkinci kişi rüya-
sını şöyle anlatmış:
Ben de arkadaşımla aynı yerdeydim, kralın 
oğluydum ve elmayı arıyordum. İlk iki haf-
tamı ansiklopedileri okuyarak geçirdim ve 
başka bir ülkede istediği kadar uzayabilen 
bir merdiven olduğunu duydum. Kraldan 
sakladığını bildiğim iki şişeyi vermesini iste-
dim. Bu şişelerden biri karada diğeri de suda 
ihtiyacım olursa kullanabileceğim şişelerdi. 
Bir gemiye binip o ülkeye doğru yola koyul-
dum. O anda fark ettim ki yolu bilmiyordum. 
Bu yüzden bir şişeyi kullandım ve gökten bir 
kutu düştü, bu kutuda gideceğim yerin rota-
sı vardı. Bu haritaya uyarak gideceğim yere 
vardım. O ülkenin kralıyla görüştüm ve mer-
diveni almam karşılığında kızıyla evlenmeyi 
kabul ettim. Kral benden bir de bir gece ora-
da kalmamı istedi. Ben de kabul ettim, yattı-
ğım odada merdiven ve şişem vardı. Kralın 
kıskanç veziri gece uyurken gelip şişemin ve 
merdivenimin yerine sahtelerini koymuştu. 
Ama ben bunun farkında değildim. Ülkeme 
döndüğümde uyandım. 
Rüyalarını anlattıkları kişi üçüncü yolcuya 
rüyasını anlatmasını söylemiş. Üçüncü kişi 
rüyasını şöyle anlatmış:
Ben de arkadaşlarım gibiydim. İlk iki ay ne 
yapacağımı karar vermeye çalıştım ve Kaf 
dağındaki demirciden birkaç tane ok almayı 
düşündüm. Sonunda yolculuğuma bir çanta 
hazırlayıp gitmeye karar verdim. Kaf dağına 
tırmanırken bir ayı ile üç kafalı kartalın bir-
birleriyle savaştığını gördüm. Ben de yan-
larından geçmeye karar verdim. Tam geçe-
cekken bir taş üstüme doğru yuvarlandı ne 
yapacağımı bilmeden aşağıya atladım. Şansı-
ma atladığım yerde su vardı. Suya düştüğüm 
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an beni kocaman bir balık yedi ve bayıldım. 
Uyanmadan önce gördüğüm son şey birkaç 
balıkçının beni balığın karnından çıkarma-
sıydı.
Rüyalarını anlattıkları kişi üçüne dönerek 
şöyle demiş:
Ben de rüyamda sizin babanız, yani kraldım 
ve elmayı almayı başaran ilk rüyasını anlatan-
dı. Bu yüzden ekmeği ona veriyorum. Ekmeği 
alan yolcu ekmeği diğerlerini de bölüştürmüş 
ve üç yolcu yoluna devam etmiş. 

Ömer BERBER 5-C
     
ÜÇ RÜYA
Bakın şuradan gelen mısırcıya sorabiliriz. Ta-
mam, anlaştık soralım. “Merhaba, size bir şey 
soracağız? Benim adım Rüya yanımdakiler de 
Papatya ve Nergiz. Yanımızda bir ekmek var. 
Şimdi size rüyalarımızı anlatacağız. Ve siz de 
kimin bu ekmeği yemesi gerektiğine karar ve-
receksiniz.”
İlk olarak ben rüyamı anlatacağım. Kendimi 
bir çölde buldum. Etrafıma develer toplan-
mıştı. Bir deveye atladım ve su bulmaya git-
tik. Biraz sonra bir kaktüs gördüm. Devenin 
yanındaki, bıçak ile kaktüsü kestiğim anda 
kendimi bulutların arasında buldum. Sanki 
bir melek gibi kafamda altın bir halka, üstüm-
de pırıltılı bir elbise ve bembeyaz kanatlarım 
vardı. Uçarak bulutların arasındaki sarayı-
ma gittim. Sarayıma girdiğimde hizmetçiler 
önümde belirdi ve bana bir sorun olduğunu 
söylediler. Düşmanımız Kötü Kral’ın sarayı-
mıza oklar attığını ve sarayımızın yıkılmak 
üzere olduğunu anlattılar. Ben henüz olayı 
anlayamamıştım ki sarayımız yıkıldı. Bir anda 
halktan bir kişi oluverdim. Ama bulunduğum 
yer savaştan dolayı yıkık dökük harabe bir 
yerdi. O kadar acıkmıştım ki ilk gördüğüm fı-
rına girdim. Fırındaki iki adam beni kollarım-
dan tuttuğu gibi arka odaya kilitledi.  İki saat 
geçtikten sonra bana kupkuru bir ekmek ge-
tirdiler ve beni bir sandalyeye bağladılar. Tam 
ekmekten bir ısırık alacaktım ki Nergiz’in çığ-
lığı ile uyandım. Şimdi Nergiz rüyasını anlat-
sın ki neden çığlık attığını öğrenelim.
Nergiz başladı anlatmaya. İlk belirdiğim yer 
Jelibonlar ülkesiydi. Jelibonlar kraliçesi de 
bendim. Jelibonların hepsi bana tapıyordu. 
Daha sonra jelibonların hepsinin tanıdığı 
Ressam Jelo Yupo geldi. Ben de onu etkilemek 
için jelibonlardan “GOOGLE” yazmalarını is-

tedim. G mavi, O kırmızı, diğer O rengârenk, 
diğer G turuncu ve L kahverengi, E mor ola-
cak şekilde sıralandılar. Bir anda ressam tam 
puan verecekken çok güçlü bir hırlama duy-
dular. Kapı kırıldı ve içeri jelibon canavarı gir-
di. Google yazısını yazmak için ayakta duran 
jelibonlar bir anda bayılmaya başladılar. Jeli-
bon canavarı simsiyahtı, gözleri kıpkırmızıy-
dı. İçine zehir konulmuş kötü bir jelibondu. 
O anda ben de kendimi tutamadım ve çığlığı 
bastım. “ Aaa, anladım. Tamam, şimdi hiç se-
sini çıkarmayan Papatya’nınkini dinleyelim. 
Papatya başladı anlatmaya. İlk belirdiğim 
yer günümüzden yüzyıl sonrasıydı. Tekno-
loji oldukça ilerlemişti. Ben ise bir ajandım. 
Ayağımda hem uçmamı hem de kenarındaki 
renkli düğmeye bastığımda beni görünmez 
yapabilen bir ayakkabı vardı. Ayakkabının ye-
şim bir düğmesi vardı ve bu düğme benim ajan 
olduğumu belli etmeyen tatlı, masum kız gö-
rünümüne kavuşturan bir düğmeydi. Elimde 
akıllı eldivenlerim vardı. Onunla istersem bi-
rini arayabilir, istersem lazer atabilir, istersem 
internete bakabilirdim. Ayrıca onunla düz du-
vara da tırmanabilirdim.  Bir de elimdeki yeşil 
düğmeye bastığımda özel enerji haplarımdan 
bir tane belirirdi. Gözümün üstünde ise Go-
ogle class vardı. Onunla istediğim ve aradığım 
her şey gözümde belirirdi. Ve kulağımın ar-
kasında ise gördüğüm her şüpheli kişinin fo-
toğrafını çeken bir alet vardı. Başparmağımın 
ucunda ise sakızdan birkaç santim küçük olan 
bir fotoğraf makinesi vardı. O fotoğraf maki-
nesiyle karşımdakinin dost mu düşman mı 
olduğunu anlayabiliyordum. Özel olarak her 
şeyden korunabileceğim bir de arabam vardı. 
Araba bazen küçülüyor bazen uçağa bazen 
gemiye bazen de denizaltına dönüşüyordu. 
Zaten araba hangi zemine gelirse oraya göre 
bir taş oluyordu. Bir gün ne olduğunu anla-
madım. Uçağımın mekanizması bozuldu ve 
okyanusa düşüverdim. Bunun, ajanlarımızın 
ve benim yakalamayı başaramadığımız, Bad 
Tekno’nun işi olduğunu anlamıştım. Suya 
girdiğimde kıyafetimden özel dalgıç modu-
nu açtım. Açtığım anda uçak patladı. Uçağın 
patlaması yüzünden dalgıç modum bozuldu, 
bu yüzden artık suda nefesimi tutmam gere-
kiyordu. Yıllarca ajan olarak çalıştığım için 
nefesimi on dakika tutabilirdim ki karşım-
da bir köpekbalığı gördüm. Çok büyüktü ve 
koskocaman dişleri vardı. Çılgınca yüzmeye 

başladım. İşte o anda aşağıda pembe bir ışık 
gördüm. O ışığın olduğu yere doğru yüzmeye 
başladım. Fark etmeden kocaman bir kayalığa 
çarptım. Kolum çok kötü kanadı. Çarptığım 
anda pembe ışığın olduğu yere düştüm ve 
Nergiz’in çığlığı ile uyandım. “Evet, hepimi-
zinkini dinlediniz. Şimdi bir karar vermeniz 
gerekiyor. “ “Hepinizin rüyasını dinledim 
ama karar veremedim. Kararsız kaldığım için 
ekmeği üçe bölün diyorum.” “Anlaştık, hadi 
bölelim.

                          Venüs Ece BÖLÜKBAŞI 5-C 
                     
ÜÇ RÜYA
Sabah olmuş ve ekmeği kimin alacağına ka-
rar vermesi için tanımadıkları birine rüyala-
rını anlatmaya karar vermişler. İlk gördükleri 
kişi sevgilisiyle gelmiş. Onlara “Elimizde bir 
parça ekmeğimiz kaldı, bunu üçümüzden biri 
alacak ancak hangimizin alacağına karar ver-
mek için size rüyamızı anlatsak bize yardımcı 
olur musunuz?” demişler. Adam kabul etmiş. 
Birinci yolcu başlamış rüyasını anlatmaya: 
“Rüyamda bir düğün yeri vardı. Herkes mut-
lu, herkes oynuyordu. Arkadaşlarım ve ben 
bu düğünün kimin olduğunu merak etmeye 
başladık. Rastgele birine “Bu düğün kimin?” 
diye sordum. Adam da izle ve gör, dedi. Bir 
anda siz ikiniz süslenip püslenip masaya otur-
dunuz. Ömür boyu aşk için evlendiniz, dedi.  
Adamın sevgilisi “Bu yolcu alsın ekmeği, çok 
güzel bir rüya.” dedi.
Adam ise onu duymazdan gelerek ikinci 
yolcuya rüyasını anlatmasını söyledi. İkinci 
yolcu, rüyamda bir sürü insan bir alana top-
lanmıştı. Ama bu topluluk, neden bir araya 
geldiğini bilmiyordu. Bir anda anons geldi:“ 
Herkes alandaki çizginin arkasına geçsin!” 
diye. Ben de ne yapayım, toplulukla beraber 
geçtim. Sonra bir anda sizi gördüm. Ünlü ol-
muşsunuz. Herkes heyecanla sizi konuşuyor. 
Sonra bir limuzin geliyor ve alandan sizi alı-
yor, dedi. 
Sonra üçüncü yolcuya dönüyor adam ve baş-
lıyor yolcu rüyasını anlatmaya:
Ben de sizi görmeyi isterdim fakat göreme-
dim. Rüyamda bir havuzdaydım. Bir sağa bir 
sola yüzüyordum ve dertlerimi düşünüyor-
dum. Açtım, susuzdum, stresliydim. Yalnız 
başıma çare arıyordum, diye anlatmış. 
Adamın yanındaki kız yeniden “Lütfen, bi-
rinci yolcuyu seç!” demiş ama adam hiç dü-
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şünmeden üçüncü yolcuyu seçmiş. Diğerleri 
isyan etmiş. “Nasıl olur? Bizim rüyamız daha 
güzeldi.” diye.
Adam bunun üzerine şöyle bir açıklama yap-
mış: “ Siz, beni hiç tanımıyorsunuz dün gece 
nasıl rüyanızda beni gördünüz, bilmiyorum. 
Söyledikleriniz bana inandırıcı gelmedi. 
Üçüncü yolcu bana karşı dürüst olduğu için 
ekmeği onun almasına karar verdim.” demiş 
ve ekmeği üçüncü yolcuya verip yoluna de-
vam etmiş.

                                     Aslı Ceren ŞENEL 5-C

ÜÇ RÜYA
Bir gün yolda yürüyordum. Üç kişi bana doğ-
ru yaklaşıyordu. Bir anda hep bir ağızdan 
bağırmaya başladılar. Mutlu olmuş gibiydiler. 
İlk başta anlamamıştım ama sonradan bana 
hikâyelerini anlattıklarında çok şaşırdım. Üç 
arkadaş olan Barış, Arda ve Demir arabala-
rıyla Türkiye gezisi yapıyorlarmış. Arabanın 
benzinini kontrol etmeden yola çıkmışlar. 
Aralarından kendini grubun en zekisi zanne-
den Demir yürüyerek kısa bir mesafe sonra 
benzinci bulabileceklerini iddia etmiş. Ama 
günler olmuş hala bir benzinci bulamamışlar. 
Yavaş yavaş yemekleri de azalıyormuş. Kısa 
bir süre sonra sadece ellerinde bir parça ek-
mek kalmış. Ama bunu nasıl bölüşeceklerini 
bilmiyorlarmış. Şöyle bir karara varmışlar. 
Bu akşam uyuyacak bir yer bulup yarın sa-
bah gördükleri rüyayı birilerine anlatacaklar-
mış. Dinleyen kişi hangi rüyadan etkilenirse 
onun ekmeği yemesini söyleyecekmiş. Bu 
arada bu üç gün boyunca başlarına gelmeyen 
de kalmamış. 1. gün yani yola çıktıkları gün 
neredeyse arabanın altında kalıyorlarmış. 
Dikkatsiz bir tır şoförü aracı onların üstüne 
sürmüş son anda kendilerini yana atıp kur-
tulabilmişler. Problemlerinden biri de akşam 
nerede kalacaklarıymış. O akşam korktukları 
ve yatacak yerleri olmadığı için hiç uyuya-
mamışlar. Sabah olunca uyumaya karar ver-

mişler çünkü hava hem aydınlık olur hem de 
sıcak. Ancak sabah olunca birden hava boz-
muş, yağmur yağmış. Arda ki bence grubun 
en akıllısı hazır arabadan sadece bir günlük 
uzaklaşmışken geri dönmeyi teklif etmiş ama 
grup teklifini reddetmiş. 2. gün yanlarında 
para olmasına rağmen Barış bu parayı har-
camak istemediği için hırsızlık yapmayı teklif 
etmiş ve Demir de bunu kabul etmişti. Ama 
Arda bu iki arkadaşı polise şikâyet etmişti 
bile. Bunlar 3. günün sonunda yanlışlıkla Yu-
nanistan sınırları içine girmişler. Bu iki gün-
lerini de Yunan hapishanesinde geçirmişler. 
Neyse ki orada en azından yemek veriyorlar-
mış. Geldiklerinden beri 5 gün 16 saat 22 da-
kika 44 saniye 78 salise olmuştu ve artık çok 
açlardı. Ve şimdi aldıkları karara varmışlar. 
Sıra gelmişti rüyalara yani en heyecan verici 
kısma. Demir’den başlayalım ilk başta şunu 
söylemeliyim bu üç arkadaşın rüyaları aynı 
ama duyguları birbirinden farklı. Demir’e 
rüyasında üç kapı sunulmuştu. 1. kapı arka-
daşlarına ekmeği verip kendisinin almadığı-
nı gördüğü kapıydı. Ekmeği arkadaşlarıyla 
paylaşıyordu ama kendi çok açtı ancak buna 
dayanabilirdi. 2. kapı ailesiyle mutlu vakit 
geçirdiği kapıydı hiçbir arkadaşıyla ekmeği 
paylaşmamıştı. 3. kapı ise Arda’nın cenaze 
törenin olduğu kapıydı. Demir, Barış ile iş 
birliği yaparak ekmeği almıştı ve Arda açlık-
tan ölmüştü. Demir hangi kapıyı seçeceğini 
düşünmemişti bile direkt bir kapıya girmişti 
ama bunu size en son söyleyeceğim. Barış’a 
da 3 kapı sunulmuştu. 1. Kapı Demir’in ai-
lesinin eviydi. Barış, Demir ile iş birliği ya-
parak onu ortadan kaldırmak istemişti ama 
plan başka türlü uygulanmıştı Demir, Barış’ın 
hayatını kurtarmak için traktörün önüne at-
lıyordu ve Demir felç kalıyordu. 2. kapıda ar-
kadaşlarıyla ekmeği bölüşünce kendi fiziksel 
özelliklerinden vazgeçmesi gerekiyor. 3. kapı 
sadece kendi mutluluğuydu. Kendi kendine 
ekmeği yiyordu. Ve kendi hayatına dönünce 
zengin olacaktı. Barış’ın biraz düşünmeye 
ihtiyacı vardı. Sıra geldi son rüyacıya yani 
Arda’ya. Artık herkese üç kapı verildiğini 
anlamışsınızdır. Ama Arda’ya sadece iki kapı 
verilmişti.1.kapı Arda’da boşluktu çünkü 
kimse artık Arda’nın arkadaşı değildi. Arda 
arkadaşlarının güvenini sarsmıştı. 2. kapı 
pembeydi her yerde pembe bulutlar vardı 
çünkü Arda ölmüştü ama şöyle bir ayrıcalığı 

vardı, dünyadaki arkadaşlarını izleyebiliyor-
du. Arda’nın kafası karışmıştı her iki kapının 
da sonucu kötüydü acaba hangisini seçecekti. 
Sıra gelmişti karar vaktine. Kim hangi kapıyı 
seçmişti işte bunun cevabını kimse bilmiyor-
du çünkü bunların hepsi birer rüyaydı.

                                         Ecem ASMAN 7-B

BİR PARÇA EKMEK
Başlangıcı belli olup sonu belli olmayan bir 
yolda üç kişi sonsuza yürüyordu. Bu üç kişi 
çantalarına yiyeceklerini koyup yola çıkmış-
lardı. Ama bu yiyecekler elbette bir gün bite-
cekti. Bu üç kişi çantalarındakileri paylaşarak 
yiyorlardı. Zaman geçmiş, yiyecekler tüken-
mişti. Sadece birinde bir parça ekmek kalmış-
tı. Bu ekmek için bazen kavga ettiler bazen 
de farklı fikirler ortaya attılar. Ancak biri dü-
şüncesini söyledikten sonra herkes sustu. Bu 
düşünceyi beğenip uygulamaya karar verdiler. 
Her biri ertesi sabah rüyalarını karşılarına çı-
kan ilk kişiye anlatacaklardı.
Hepsi çok heyecanlıydı. Sabahın olmasını 
sabırsızlıkla bekliyorlardı. Hepsi uyku tulu-
munun içine girdi ve uyudular. Ama bir saat 
sonra bir kükreme sesiyle korkarak uyandılar. 
Bir de baktılar ki yanlarında kocaman bir ayı. 
Hepsi birden çantalarını aldı ve koşmaya baş-
ladı. Ayı onların hızına yetişemedi ve ayıdan 
kurtuldular. Ormanın içinde fenerle ilerliyor-
lardı. Bir anda değişik bir şey gördüler, bu bir 
arı kovanıydı. Arılar bir anda fırladı ve onlara 
saldırdı. Tabii onlar da öyle bakmadı. Koştu-
lar ve bir ırmağa vardılar. Zaman kaybetme-
den ırmağa girdiler. Böylece arılardan kurtul-
dular. Sonunda sabah oldu ve hepsi uyandı.
Rüyalarını birbirlerine anlattılar ancak rüya-
lar da belirleyemedi kimin o bir parça ekmeği 
yiyeceğini. Hepsi düşündü taşındı ve kimse-
nin yememesine karar verdiler. Artık yemek-
leri yoktu. Bu yüzden açlıktan hepsi birkaç 
gün sonra…

Bartu Kerem ÖĞÜT 5-A 

Üç Rüya
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İmza 10 Yaşında

İsmini simgeler bilgisiyle
Mustafa Kemal Atatürk çizgisiyle
Zoru başarır, vatan sevgisiyle
Azimlidir, çalışkandır İmza dergisi
Dolu doludur, hep bilim, ilim sevgisiyle
Erişilmezdir, o güzel bilgisiyle
Ruhundaki coşku al bayrak sevgisiyle
Güzel bilgileri getirir gönülden elleriyle
İster ki, herkes okusun, öğrensin sevgisiyle
Saygındır, elinden bırakmayacağın bilgisiyle
İnanılır, güvenilir, okunur İmzasıyla

                          Tan Eren KIRKYILDIZ 6-A

İmza atmak önemlidir
Mutluluk verir insana
Zaman unutturmaz seni
Arkanda bıraktıklarınla
Dünyada tanınmak kolay değil elbet
En iyi olmak için çok çalışmalı
Rüyalarının peşinden koşmalısın
Gerçekleri unutmadan
İstemelisin başarmayı
Sabretmelisin sonuna kadar
İmza atmak için hayata

              Defne OĞUZOĞLU 7-B

İçinden geliyorsa yazmak
Mutlu hissediyorsan kendini
Zaman kaybetme yaz
Aklından geçenleri 
Deneme belki masal ya da öykü
Etkileyici bir efsane
Rahatlatıcı bir şiir ya da
Gelip geçici bir heves olmasın ama yazmak
İçimizden gelsin ve hiç bitmesin
Sevinç kaplasın tüm bendimizi
İşte o yazdığımız an

                              Neva GÜÇLÜ 7-B

İmza dergisi giriyor on yaşına
Mutlulukları yüzlerinden okunuyor
Zamanı gelmiş artık
Anımızı yaşamak için
Düşünelim mutlu olduğumuzu
En huzurlu günümüzü
Renklendirelim ruhumuzu
Gülmenin zamanı geldi artık
İmza dergisi bu
Sonunda on yaşında
İmza dergisi çok yaşa

                      Z. Derin PALABIYIK 4-A

İyi ki doğdun İmza
Merakımızı giderdin her zaman
Zorluklar karşısında yardım ettin
Arkadaş olduk sonunda
Dünyanın en güzeli
En bilgilisidir dergilerin
Rüya gibi sayfalarına
Girdap gibi kapılırlar metinlerine
İmza, sen çok yaşa
Sendeki bilgileri hiçbir yerde bulamam
İmza, yaşa İmza

                      Zeynep Deniz GÜNGÖR 4-A

İşte budur öğrencilerin emeği
Manzara gibi 
Zaten beklenen de buydu
Alın size imzalı dergi
Derinliklerden buldunuz
Eser yarattınız
Rekabet gibi ama herkes kazandı
Güzelim şaheserleri 
İnanın bana en güzel dergi bu
Sanatın mimarları bu
İnanın tek diyeceğim bu 

                                 Aytül SÖYLEMEZ 4-D

Okulumuz Türkçe Edebiyat Zümresinin her sene çıkardığı kültür edebiyat dergisi “İMZA” bu 
sene 10 Yaşında! 
Sizin için İmza dergisi ne ifade ediyor? İMZA’da bir yazınızın yayımlanması size neler hisset-
tiriyor? Haydi, İMZA’nın 10. yılında onu tanımlayalım; İmza dergisini bir şiirle anlatalım. 
Şiirinizin baş harfleriyle “İMZA DERGİSİ” sözcükleri oluşmalıdır, dedik öğrencilerimize.
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İmza Dergisi denir bana
Meraklılara hikâyeler
Zekice anlatılan deyişler
Aklını karıştırabilirim bazen
Değişik bilgilerle
Eğlenceli
Renkli konular bunlar
Griden uzağız
İmza’ya yakın
Siz de katılın ailemize
İnceleyin sayfalarımızı zevkle

                                    Elif DAMLA 5-F

İçimdeki dinmeyen merak duygusu
Mavi denizlerdeki bir yunus gibi
Zaman zaman mavi göklere atlıyor
Ama dergim beni kendi dünyasına çekiyor
Derinliklerinde şiirler, hikâyeler var
Eşsiz, paylaşılan başarılar var
Roman, hikâye, masal yazarı konuklarıyla
Gönülleri dolduran sohbetleri var
İçimdeki bu heyecanı, tutkuyu
Sevgi dolu satırlarında taşıyan, ne mutlu ki
İMZA dergisi var

                                            Deniz ERSİN  
                                  Sancaktepe 6-C

İmza dergisinin konularını duyunca
Mutluluktan havalara uçtu herkes
Zaten yazı yazmaya dünden razıyız
Arkadaşlarımla hangi konuları seçsek
Dilden dile dolaşıyor konular
Erkekler, kızlar koşuşturuyor koridorlarda
Rekabet içinde herkes
Güzel, çirkin demiyor öğretmenler
İlgileniyorlar bütün yazılarla
Sıra bitmek bilmiyor
İmza dergisi dolup taşıyor

                                             Duru KÖSE 6-F

İmza denince akla hemen gelir gizemli bir dünya
Meğer bilgilendirici bir dergiymiş imza
Zaten sanatsevermiş ya
Anladıkça daha çok sevdirir yazmayı insana
Derinliklerine iniyor hayatın
Etekleri zil çalıyor insanın
Renk katıyor hayatına
Gri ve siyahtan kurtuluyor hemen insan
Sen de bir imza konusu yaz
İnsan eğer kendi yazısını görürse dünyalar senin olsa az

                             Hanzade ÇAĞLAR 5-F

İmza dergisiyle açıldık yeni ufuklara
Matematik, İngilizce, Türkçe derken bulduk 
kendimizi yepyeni dünyada
Zalim dünyadan kurtulup
Açılıyoruz yeni dalgalara
Dalıyoruz denize
Evimizi aramaya
Resimler süzülüyor
Gizli saklı hayatta
İmza dergisi süslüyor hepimizi
Sahneye çıktık gözler üzerimizde
İsmimiz havada uçuşuyor İmza dergisiyle

                         Nehir Nevra ŞAHİN 5-E

İsmimin geçtiği satırlarda heyecan basar yüreğimi
Minicik puntolu yazılarda anlamlar bulur beni
Zamanla yarışan kalemler dökülmüş satırlara
Ardında binlerce sözcük bırakarak
Derinlerde bir yerlerde yaşayan hisler
Eskisi kadar anlaşılmaz değiller
Rengârenk anlamlarıyla bir dergi
Gerçekler ve hayallerle dolu bir sergi şöleni
İlk keşfedilmeye hazır yazarların adresi
Sevincin ta kendisi
İmza dergisi

                              Kübra Güler AVCI 11-A

İnci gibi değerlidir okulumuz
Mutluluk ve bilgi kaynağımız
Zevkle geliriz buraya
Anabilim öğrencisi olmaya
Derslerimizi dikkatle dinleriz
En değerli varlıklarımız öğretmenlerimiz
Resim, şiir, öykü, hikâye
Güzel sanatlara ait çalışmalarımızın hepsi dergide
İyi, güzel, neşeli ne varsa
Sıralanır sayfalar boyunca
İşte bu derginin adı da İmza

                                  Ceyda KUŞÇU 6-A

İçerir öğrencilerin metinlerini
Mana yüklü şiirlerini
Zaman zaman da görüşlerini
Anabilimdir sadece içeriği
Daima günceldir bilgileri
Eski değil gel ve gör hepsi yeni
Rakipsiz en renkli dergi
Güzel şeylerle doludur içi
İyi yetişen nesillerin eseri
Sevgi, saygı ve güvendir öğretisi
İmzadır adı, okulumuzun iftiharı

                                     İrem TOKAT 6-A

İçten yazılanlar
Merak edilenler
Zamana yolculuklar
Anlatılır bizim dergimizde
Ders verir her sayfası
Eksik kalan duyguları
Rüyalarda değil
Gerçeklerde yaşanılanları
İçtenlikle
Samimiyetle
İlgiyle anlatır bizim dergimiz

                                 Yiğit AKBAL 6-D

İmza 10 Yaşında
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İlgi çekici kompozisyonlar
Macera dolu anılar 
Zaman su gibi akıp geçerken
Aklımızda canlanır bütün anlatılanlar
Düşüncelerimizi geliştirir
Emek ister her biri
Rengârenk dünyalara alıp götürür bizi
Gezeriz hayal dünyamızdaki her yeri
İmza dergisinin
Sayfalarının her birinde özenle yazılmış satırlar
İlgisini çeker herkesin

                                       Derin ŞENOL 6-D

İlim, bilgi, farklı görüşler
Mutlu bir şekilde toplanır burada
Zaman gelip geçse bile
Açıp okuruz dergide
Deseniz ki birbirimizi unutacağız
En sonunda akla düşecek birimiz
Raya oturmuş tren misali
Görürüz birbirimizi hatırlarız anıları
İmzayı atarız düşüncelerimizin altına
Sayfaları çevirdikçe canlanır gözümüzde
İmza sahibi düşünce insanları

                            Eylül Deniz ATALAR 10-A

İyi bir kendimizi geliştirme aracıdır
Mum, fener olur bize yazı yolunda
Zaten dolu olan hayal gücü torbamızı
Ahenkle yazıya döker duygularımızı
Düşüncelerimizi dile getirme yolunda
En büyük yardımları sağlar bize İmza dergisi 
Robot gibi çalışan hayattan uzak edebiyata
Gelişmeye yönlendirir bizi İmza
İster yaşıtlarımız ister büyüklerimizin
Sizin düşüncelerinizin farklılıklarını gösterir
İyice düşündürür, eğlendirir İmza

                           Defne GÖGREMİŞ 6-D

İfadeyle başlar her şey
Mekânsız
Zamansız
Ardı ardına gelir sözcükler
Dökülür dilimizden
Edebiyatsa söz konusu
Rol çalar oyuncumuz
Gerçek ya da gerçek dışı
İnsana dair ne varsa
Sonuç yine sözcüklerse
İmza dergisi düşmez elimizden

                              Kerem NACAK
                            Sancaktepe 6-A                  

İmzasını attı kalplere 
Mizah da vardı, hüzün de
Zamanla oldu hepsi
Artık büyük bir dergiydi
Dünyaya açılmasa da
Erişti bütün okula
Renk renk sayfalar
Güzel çocukların yazılarıyla dolsa
İçinde yazmak olan
Sayfayı alsın eline
İmzasını bıraksın dergiye

                        Emir Eren ÇIRPICI 6-B

İnsanlar kendilerini anlatır bu dergide
Madem çok istediniz siz de
Zaman ve emek harcayın bu dergiye
Aydınlatın herkesi
Değil midir zaten bu
Eskiden beri insanlığın hikâyesi
Rengârenk yapın bu dergiyi
Güneş açtırın zihinlerde
İlham kaynağı olsun birçok kişiye
Sevindirir yazınız çıkınca
İncelikli yapar düşünceleri İmza dergisi

                                            Efe ÇETİN 6-E

İzini bırakmak istediğinde
Mutlu bir dünya hayal ettiğinde
Zamana hâkim olma düşüncesi sardığında
Aklıma hep bu gelir
Derginin biri olsa keşke
Evi olsa düşüncenin, hayalin
Raflarımda dursa hepsi hikâyelerin
Gündüz gece okunsun
İzin verilse hep düşlerimize dokunsun
Sonra buldum dergimi
İmza dergisi tabii ki

                         Arman ÖZTÜRK 6-C

İlmiyle
Mantığıyla
Zor bulunur
Aklıyla
Dergilerin en gözdesi
Elinde en güzeli
Rengârenk bir dergi
Gayet açık bence
İnanmamak bahane
Söylüyorum işte
İmza on yıldır şahane...

            Yağmur BİLGİN
           Sancaktepe 4-C
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KÜLTÜR-SANAT
DERG S

“İçimden geldiği için yazıyorum. Başkaları gibi normal bir iş yapamadığım için 
yazıyorum. Benim yazdığım gibi kitaplar yazılsın da okuyayım diye yazıyorum. 
Hepinize, herkese çok kızdığım için yazıyorum. Bir odada bütün gün oturup 
yazmak çok hoşuma gittiği için yazıyorum. Onu ancak değiştirerek gerçekliğe 
katlanabildiğim için yazıyorum. Ben, ötekiler, hepimiz, bizler; İstanbul’da, 
Türkiye’de nasıl bir hayat yaşadık, yaşıyoruz tüm dünya bilsin diye yazıyorum. 
Kâğıdın, kalemin, mürekkebin kokusunu sevdiğim için yazıyorum. Edebiyata, 
roman sanatına her şeyden çok inandığım için yazıyorum. Bir alışkanlık ve tutku 
olduğu için yazıyorum. Unutulmaktan korktuğum için yazıyorum. Okunmaktan 
hoşlandığım için yazıyorum. Bir kere başladığım şu romanı, bu yazıyı, şu sayfayı 
artık bitireyim diye yazıyorum. Herkes benden bunu bekliyor diye yazıyorum. 
Kütüphanelerin ölümsüzlüğüne ve kitapların raflarda duruşuna çocukça 
inandığım için yazıyorum. Hayat, dünya, her şey inanılmayacak kadar güzel 
ve şaşırtıcı olduğu için yazıyorum. Hayatın tüm bu güzelliğini ve zenginliğini 
kelimelere geçirmek zevkli olduğu için yazıyorum. ‘Hep gidilecek bir yer varmış 
ve oraya tıpkı bir rüyadaki gibi bir türlü gidemiyorum duygusundan kurtulmak 
için’ yazıyorum. Bir türlü mutlu olamadığım için yazıyorum. Demek ki mutlu 
olmak için yazıyorum.” 

Orhan PAMUK


