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“Bir gün yolunuzu kaybederseniz bir çocuğun gözlerinin içine bakın çünkü bir çocuğun bir yetişkine 
öğretebileceği her zaman üç şey vardır: Nedensiz yere mutlu olmak, her zaman meşgul olabilecek bir şey 
bulmak ve elde etmek istediği şey için var gücüyle dayatmak.”

Herkesin eşit imkânlara sahip olmadığı bu dünyada en ağır bedeli ödeyen çocukların sesini onları 
belki de en iyi anlayıp anlatacaklardan, çocuklarımızdan, dinleyip kendileri gibi yaşamayan, yaşaya-
mayan çocukların dünyasını bize anlatmalarını istedik.

ÇOCUKLUĞUM

Ben Umut, size çocukluğumu anlatacağım ama 
arkadaşlarımla nasıl seksek oynadığımdan ya 
da okuma yazma öğrendiğim ilk günden bah-
setmeyeceğim. Çünkü benim çocukluğum si-
zinkinden çok farklıydı. Tıpkı hareketlerimin, 
düşüncelerimin ve hayatımın farklı olduğu gibi. 
Sokağa çıktığım ilk günü hatırlıyorum mesela. 
Bütün annelerin nasıl çocuklarını uzaklaştırdı-
ğını, annemin ne kadar utandığını ve bazı ka-
dınların nasıl sevgi gösterisi yaptığını. Çok tuhaf 
hissetmiştim. Bu hissettiğim neydi? Öfke mi? 
Kırgınlık mı? Çok sonra anlayabildim. Bu his-
settiğim tam olarak dışlanmışlıktı.

Annem, biz bir yere gitmeden önce herkesi tem-
bihlerdi. O, söylemezdi ama ben anlardım. Çün-
kü ikimiz de iyi bilirdik. Eğer annem onları tem-
bihlemezse kimse bana yaklaşmaz, çocuğunu da 
yaklaştırmazdı. Ben söyleyemesem de istediğim 

hiçbir zaman bu olmadı benim. Herkes beni 
sevsin, yüzlerce arkadaşım olsun istemedim. 
Ben sadece bir insan olduğum anlaşılsın istedim. 
Yanlış anlamayın, benim de renkli çocukluk anı-
larım oldu. Parlak bir oyuncağım vardı mesela. 
Onunla oynamayı, ara sıra da konuşmayı çok 
severdim. O beni dinlerdi, anlardı. Sarılmayı da 
çok severdim. Sarılınca sanki bütün farklar orta-
dan kalkıyor, sevgi iki insanı bir ediyordu.

Okula başladığım ilk gün de çok mutluydum. 
Evet, endişeliydim ama mutluydum. Okulun 
duvarlarının yemyeşil olduğunu hatırlıyorum. 
Olgunlaşmamış mandalina kabuklarının rengi-
ne benziyordu. Okulda pek başarılı bir öğrenci 
değildim. Bütün arkadaşlarım öykü kitapları 
okurken ben daha heceleri bile okuyamıyor-
dum. Ama çok güzel resim yapabiliyordum. 
Öğretmenlerim ve annem yaptığım resimleri 
duvarlara asıyordu. O resimleri orada gördükçe 
çok mutlu oluyordum.

Çocukluğumdaki en büyük eksik sanıyorum 
ki arkadaşlardı. Beni gören çoğu çocuk benden 
korkuyordu, ben daha onlara yaklaşamadan 
onlar benden uzaklaşıyordu. Benimle arkadaş-
lık edenlerse annelerinin ısrarı yüzünden be-
nimleydiler. Belki de konuşamadığım ve onlar 
gibi hareket edemediğim için benim sıkıcı biri 
olduğumu düşünüyorlardı, bilmiyorum. Eğer 
bir kere beni anlayacak kadar uzun kalsalardı 
benimle, ben sessiz ve oturarak oynanabilecek 
çok eğlenceli oyunlar biliyordum.

Çocukken karanlıktan ve gürültüden çok kor-
kardım. Nerede ufacık bir ses çıksa yerimden 
fırlar, kulaklarımı kapardım. Annem yatarken 
mutlaka evdeki ışıklardan bir tanesini açık bı-
rakırdı. Buna bir çare bulabilmek için annem ve 
babam çok uğraştılar. Ne yazık ki bu korkularımı 
hiçbir zaman yenemedim, tepkilerimi de hiçbir 
zaman kontrol edemedim.

Peki, beni sizden farklı kılan neydi biliyor musu-
nuz? Sadece beş harf: Otizm. Doktorlar ilk söy-
lediğinde bunun neden bir farklılık olduğunu 
anlayamamıştım. Gerçi, hâlâ anlamıyorum. Bizi 
farklı olduğumuza ikna etmeye çalışan güç sade-
ce dışarıdan bakarak kanıtlar sunabilir ama özü-
müzde hepimiz insan değil miyiz? Özümüzde 
hepimiz çocukken karanlıktan korkmadık mı? 
Hepimiz oynayabileceğimiz oyunlar bulmaya 
çalışmadık mı? Hepimiz sevdiklerimize sıkı sıkı 
sarılmadık mı?

Siz şu an sadece benim çocukluğumu biliyorsu-
nuz ama hâlâ fark edilmeye, arkadaş bulmaya ve 
karanlığın içinde bir ışık bulmaya ihtiyacı olan 
arkadaşlarım var. Beni görmezden geldiniz, on-
ları gelmeyin. Benim unutacağımı düşündünüz, 
onların unutacağını düşünmeyin. Beni yok say-
dınız, onları saymayın. Onlara sahip çıkın ama 
onların da sizden olduğunu unutmayın, lütfen!

Beyza KARAKAŞ Sancaktepe 8-B

BİR ÇOCUĞUN GÖZÜNDEN
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ÇOCUK OLAMAMAK

Bu sabah da her sabah olduğu gibi 05.00’te kalk-
tım. Erken kalkmaktan dolayı mutsuz da şikâ-
yetçi de değilim. Keşke erken kalktıktan sonra 
işe gitmek yerine okula gidebilseydim. Üzüntü-
lerim arkadaşımla küsmüş olmaktan, kaygılarım 
ödevimi yapmamaktan kaynaklansaydı. Bazen 
tam da bu yüzden benim gibi olmayan diğer ço-
cukları çok kıskanıyorum. O kadar çok kıskanı-
yorum ki onları, kendimi bir anda onlardan nef-
ret eder hâlde buluyorum. Nefret kötü bir duygu 
bunu biliyorum. Nefret kötü de hayatı eşit yaşa-
yamamak kötü değil mi? Onların hayatı gibi bir 
hayatım olsaydı şu an burada olmazdım. Ben ne 
kadar şansızsam onlar o kadar şanslılar. Çünkü 
benim gibi fakir bir ailede doğmadılar. Aileni se-
çememek de kötü bir durum.  Hayatta bir şeyleri 
elde edebilmek için sürekli çabalamak ne kadar 
da zor bir bilseniz! Bir şeyleri elde etmek derken 
öyle büyük büyük şeyler anlamayın. Bazen bir 
dondurma yiyebilmek için bile ciddi emek sarf 
etmem gerekebiliyor.

Ailemdeki herkes gibi ben de günümün büyük 
bir kısmını tarlada çalışarak geçiriyorum. Tar-
lada çalışan tek çocuk da ben değilim. Benimle 
beraber birçok çocuk da burada çalışıyor. Onlar 
da benim gibi şanssız çocuklar. Ailelerini geçin-
dirmek için çalışıyorlar. Gün boyu çalışmamızın 
karşılığı sadece 20 lira. Bu para ailemizin yemek 
ihtiyacını bile karşılamıyor. Oysaki bu para için 
bütün gün güneşin altında derim soyulana ve 
ellerim yarılıncaya kadar çalışıyorum. Bunları 
yapmak yerine eğitimime devam edip hayalle-
rimin peşinden gitmek istiyorum. Hayallerimi 
gerçekleştirmenin zor hatta imkânsız olduğunu 
biliyorum. 

Artık küçük bedenimde çok yaşlı bir insan ruhu 
varmış gibi hissediyorum. Hayat her geçen gün 
daha zor ve yaşanılmaz bir biçim alıyor benim 
için. Umarım bir gün tüm çocuklar hayallerini 
gerçekleştirmek için aynı koşul ve haklara sahip 
olabilirler. Daha iyi bir dünya için çocukların ço-
cuk gibi yaşayabilmelerini diliyorum. 

Sulin Zehra YEŞİLYURT 7-A

MERDİVENDEKİ ÇOCUKLUK

Neyim mi var? Merdivenlerim var, benim mer-
divenlerim. İlk defa duyulduğunda kulağa ne 

kadar da tuhaf geliyor değil mi? Her gün öyle-
ce merdivenlerde oturuyorum ve bir anda fark 
ediyorum ki saatlerdir oradayım. Öylece, ken-
dimden geçmişçesine ve büyük bir boşluğun 
içindeymişçesine oturuyorum işte. 

Neden her gün merdivenin başında böyle otu-
ruyorum biliyor musunuz? Babamın yüzünden, 
babam iş yerinde o kadar stresli ve sıkıntılı bir 
ortamda çalışıyor ki oradaki gerginliği bana da 
yansıtıyor. Çok kötü davranıyor bana... Hakaret 
edici sözleri, gösterdiği şiddet katlanılamaz du-
rumda. Bir çocuk 8 yaşındayken hayattan bıkar 
mı? Ben bıktım. Benim tozpembe hayallerimin 
olması gerekirken kara kara kâbuslarım var. 
Gözlerimden mutluluk okunması gerekirken 
korku ve endişe gözlerimde hüküm sürmekte. 
İşte bu yüzünden öylece korku içinde, çaresiz ve 
savunmasız oturuyorum o merdivenlerde. En 
yakın arkadaşım oldu bu basamaklar. Dayaktan 
yanan tenimin sıcaklığını aldılar çoğu zaman. 
Beni hiç dinlemeyen babamın yerine dinlediler 
can kulağıyla. Kimi zaman oyun arkadaşım ol-
dular bir inip bir çıkarken üstlerine. Hayatımın 
korkunç resmini çizdiğim tuvalim oldular. Her 
şeyim oldular yani...

Oysaki ne de çok isterdim babamın işten gelişini 
dört gözle beklemeyi, onu özlemeyi, ona anlata-
caklarımı gün boyu biriktirmeyi, onunla uçurt-
ma uçurmayı. Ne de çok isterdim güler yüzle 
sımsıcak sarılmasını, beni öpmesini. Ne de çok 
isterdim hep başarılı olmak için çalışan baba-
mın hayattaki en büyük başarının mutlu bir ço-
cuk yetiştirmek olduğunu anlayabilmesini. Hep 
uyumak istiyorum çünkü hayallerimdeki babayı 
ancak o zaman görebiliyorum. Benim sadece rü-
yalarımda bir babam var.

 Derin HEPÖZDEŞ 6-E

KÜÇÜK BEDENDEKİ BÜYÜK FELAKET

Bazı durumların, olayların, kişilerin sizden çok 
uzakta olduğunu düşünürsünüz. Onları sadece 

televizyondan izlenilecek ya da  gazetenin kü-
çücük bir köşesinde geçip gidilecek bir haber 
olarak görürsünüz. Geçen haftaya kadar ben 
de böyle zannedenlerdendim. Ta ki işten çıkıp 
evime ulaşmaya çalışırken iliklerime kadar ısla-
nıp soğuğun da etkisiyle titremeye başladığım o 
güne kadar. 

Evimin sokağına girdiğimde adımlarım hızlan-
mıştı, tek derdim bir an önce evime girmek ve 
ısınmaktı. Bu düşünce içinde ilerlerken bir anda 
pantolonumdan çekiştirildiğimi fark ettim. Ar-
kama dönüp baktığımda en az benim kadar ıs-
lanmış ve üşüyen minik bir beden gördüm. Bir 
yandan pantolonumu çekiştiriyor, bir yandan 
da benden para istiyordu. Çocuk benden para 
istediği zaman zihnimde birçok soru uçuşmaya 
başlamıştı. “Annen ve baban nerede?” , “Karde-
şin var mı?” “Neden evinde değilsin?” bu soru-
lardan önce hangisini sormalıydım diye bir türlü 
karar veremiyordum.

Sonra düşünüp karar verdim, soracağım ilk 
soru “Neden evinde değilsin?” olacaktı. Soruyu 
sormadan önce çocuğun yüzüne baktım. Cesa-
retimi toplayıp soruyu sordum ve çocuk bana 
“Evim yok!” dedi. Sonra “Annen ve baban nere-
de?” diye sorduğumda ise “Onlar da benim gibi 
para bulmaya çalışıyorlar.” dedi yüzünde hayat 
mücadelesinin verdiği yorgunlukla. Tam çocuğa 
para verecektim ki gitmeye çalıştı, onu durdur-
dum ve “Neden evin yok?” diye sordum. Bir süre 
yanıt alamadım ve çocuk “Yok işte” deyip koşa-
rak uzaklaştı benden. Bense arkasından öylece 
bakakaldım.

Birkaç gün sonra, kahvemi yudumlarken öylesi-
ne baktığım bir gazetede o çocuğun fotoğrafını 
gördüm. Çocuk koşarken yokuştan yuvarlan-
mış, o anda sokakta bulunan kişiler ona yardım 
etmiş. Ailesine teslim edenler, onların içinde 
bulunduğu kötü hayat şartlarını görünce ilgili-
lere haber vermişler. Şimdi ise ailesi ile bir eve 
yerleştirilmiş. Meğer çocuk kansermiş, benden 
de ilaçlarını almak için para istiyormuş. Tüm 
bunları öğrenince aynı hayatın içinde ne kadar 
da farklı hayatlar yaşıyoruz ve bazı hayatlar hiç 
de adil bir şekilde yaşanmıyor, dedim kendime. 
O yeşil gözlerdeki çaresizliği de ömrüm boyunca 
unutamadım.

Duru SOLMAZ 4-C

BİR ÇOCUĞUN GÖZÜNDEN
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Ezgi SONGUR: “Oo, bugün Atatürk’ün çok 
çiçeği olacak!”
Annesi, Deniz’in başını okşadı:
“Ona dünyanın bütün çiçekleri az.”
“Keşke daha çok çiçek alsaydık.”
“Atatürk’ün asıl çiçekleri sizlersiniz oğlum. 
Yeter ki ona layık olun.” 
Biz çocuklar Atatürk’e layık olmak için 
neler yapmalıyız? Atatürk heykellerinin 
parçalandığı, fotoğraflarının kaldı-rıldığı, 
hakaret videolarının çekildiği günümüzde 
çocuklara Atatürk en iyi nasıl anlatılır?

Sevgi ÖZEL: Çocuklara Atatürk en iyi nasıl 
anlatılır? Bir, evinizde ailenizin Atatürk sevgi-
si olmalı bir de Cumhuriyet öğretmenleri, öğ-
retmenleriniz… Tabii ki bir de çok okuyarak, 
size doğru kitaplar sunularak. Ben Atatürk’le 
ilgili kitapları yazarken o kadar çok kitap oku-
dum ki… Sizin yaşınızdaki çocuklara “Be-
nim Atatürk’üm” kitabını yazmak için dünya 
kadar kitap satın aldım, çok iyi bir Atatürk, 
dil ve Türkçe kitaplığım var. Bunlar yetmedi 
bana ve daha fazla okudum. Sayısız kitap oku-
dum. Sizin de meraklı olmanız gerek, doğru 
bilgilerle donanmanız gerek. İkincisi ise kız 
çocuklarımıza, sizin gibi Cumhuriyet çocuk-
larına, Cumhuriyet kızlarına, kadınlarına çok 
iş düşüyor günümüzde. Atatürk’ü doğru an-
latmak, Cumhuriyet’i doğru anlatmak, bilgi-
nin doğrusunu anlatmak… Kulaktan dolma 
bilgiye, kaynağı olmayan hiçbir şeye inanma-
mak gerekir. Siz çocuklara, gençlere kaynak 
göstersinler. Kulaktan dolma bilgilerin yaygın 
olduğu bir dönem yaşıyoruz ve sizler bu üzü-
cü duruma, olaylara tanık oluyorsunuz. Ne 
yazık ki ülkemizin böyle bir sorunu var. Ama 
ben inanıyorum, sizin kuşağınız ilerledikçe, 
sizler büyüdükçe, sizler iyi ellerde yetiştikçe 
bu sorunlar ortadan kalkacak ve bu şekilde 
Atatürkçü düşünce korunacak.

Ela ERDOĞAN: İletişim araçları kısıtlıydı. 
Telefon, yan komşuda bile yoktu ama akra-
balar, tanışlar, gerçek aydınlar bu denli uzak 
değildi birbirine. Söz, senetti; borç namustu. 
Borç yiğitte bulunur masalına inanan azdı; 
ana babalar, borçlanmadan yaşamak/yaşat-
mak için çabalardı. Ataları yanıltırdı çoğun-

luk. Devlet malı deniz değildi ama yiyen do-
muzdu. 
Geçmişle şimdiyi kıyasladığınız yazınızdan 
bir alıntı. Sizce geçmişle şimdi arasında bu 
uçurumu oluşturan şey nedir? Bu uçurumu 
nasıl azaltabiliriz?

Sevgi ÖZEL: Ne yazık ki bunun nedenlerin-
den biri siyasetteki büyüklerimizin çok bü-
yük yanlışlar yapmaları, eğitim sisteminde, 
ekonomide, kültürde, sanatta ve teknolojiyi 
yanlış kullanmada çok çok büyük yanlışlar ya-
pılması. Bunlarda belki sizin sorumluluğunuz 
yok ama bu uçurum çok büyümüş durumda 
şu zamanlarda. Bunu azaltabilecek olan yal-
nızca doğru ve gerçek bilgidir. Bir de dürüst 
olmaktır. 

Ezgi SONGUR: “Dilimde Tüy Bitti” isimli 
kitabınızın sunuş bölümüne “Sev Türkçeni 
Çocuğum.” çağrısıyla başlayıp 
Rıfat Ilgaz’ın “Sev Türkçeni çocuğum/ Dili-
ni sevenleri sev” çağrısı ile bitiriyorsunuz. 
Sizce bu sesleniş toplumumuzda özellikle 
de günümüz çocuklarında ne gibi yankılar 
buluyor? 

Sevgi ÖZEL: O kitap büyükler için. Şu anda 
baskısı yok ama dilerim basılır. Yansıtırsak, 
anlatırsak, gösterirsek, bilirlerse çocuklar bir 
yansıması olur değil mi? Rıfat Ilgaz’ın bu şiiri-
ni pek çok okulda duyuyorum gittiğim zaman. 

Türkçe ile ilgili bir etkinlik yapıldığında ve 
özellikle beni de çağırdıklarında sizin yaşıtla-
rınızın çoğu ya da sizden biraz büyük olanlar 
o şiiri okuyor. Demek ki anlayarak okudukla-
rında da seviyorlar. “Sev Türkçeni çocuğum, 
dilini sevenleri sev!” diye biter o şiir. Benim 
için kuşkusuz bugün artık dünyamızda olma-
yan sevgili Rıfat Ilgaz için de oydu. Yani onu 
anlamalarıydı. Türkçeyi sevenlerin çoğalması, 
onu anlaması ve paylaşmasıydı. Birbirimizi 
sevmek ve anlamak için de dilden başka ara-
cımız yok. Bunu sakın unutmayın olur mu? 

Ela ERDOĞAN: Ünlü düşünür Konfüçyüs 
“Bir milleti yok etmek istiyorsanız işe önce 
dili ile başlayın.” demiş. Bizim dilimizin du-
rumu da ortada. Siz de aydınımsı diye eleştir-
diğiniz kişileri, ünlüleri, televizyon reklam-
larını, dizileri suçlu buluyorsunuz. Bizler de 
sürekli izlediğimiz televizyondan yanlışları 
duya duya onlara alışıyoruz ve bir bakıyoruz 
ki yanlış konuşanlardan biri olmuşuz. Hatta 
çok düzgün konuşan biri olduğunda anla-
makta zorlanıyor ve dalga geçiyoruz.
Bu dil yozlaşmasının önüne geçmek için 
neler yapılmalı? Türkçe derslerinde öğreti-
len anlatım bozuklukları, yazım kuralları, 
noktalama işaretleri konularının derslerde 
kalıp yaşama aktarılamamasının sebebi siz-
ce nedir?

Sevgi ÖZEL: Eğitim sistemi tabii ki. Ders ki-

Atatürk ve Türkçeye Sevdalı Yazar Sevgi Özel

Yazar Söyleşisi / Sevgi Özel
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taplarının çok iyi yazılmaması. Siz şanslısınız 
aslında ama öğretmenleri uzun zamandır iyi 
yetiştiremiyoruz. Ama bu soruyu ben daha 
da ayrıntılı anlatırsam birlikte ele ele tutuşup 
İstanbul sokaklarında gezmemiz gerekir. Çok 
politik bir soru bu. Ama çok haklısınız. Tek 
neden eğitim sistemi.

Ezgi SONGUR: “Öğretici olmak ders kitap-
larının görevidir. Çocuk edebiyatı ürünleri 
eğlendirme, resmin ve dilin güzelliklerini 
sezdirmenin yanında, çocukların kendilerini 
ve yaşamı tanımalarına, insan doğasını kav-
ramlarına katkı sağlamalıdır.” diyor Prof. Dr. 
Sedat SEVER. Ancak çocuk kitaplarına bak-
tığımızda yazarların az ya da çok bir öğretme 
çabası içinde olduğunu görüyoruz. Sizin ki-
taplarınızda öğreticiliğin yeri nedir? Kitap-
larınızda çocuklar için birinci önceliğiniz 
ne oluyor?

Sevgi ÖZEL: Sedat SEVER benim arkadaşım. 
Ankara Eğitim Fakültesinden çok eski bir ar-
kadaşım. Yaklaşık kırk yıldır tanıyorum ken-
disini. Değerli bir bilimci ama bazı yargılarına 
katılmıyorum. Kimi yazarlar öğretici gibi öğ-
retmeye çalışıyor. Sadece çocuklar için yazılan 
değil, kimin için yazıyorsanız yazın zaten ki-
tapları paylaşmak için yazmalı. Eğer dille ilgili 
tarihle ilgili kitaplar yazıyorsanız öğretmek 
için ya da öğrendiklerini paylaşmak için yaz-
malı kişiler. Özellikle çocuk kitabı yazıyorsam 
paylaşmak için yazmalıyım. Bildiklerini pay-
laşmak ve öğretmek. Duygu paylaşımı, dü-
şünce paylaşımı. Çocuk kitabı yazarken ben 
sadece bunu amaç ediniyorum. Paylaşmak ve 
öğretmek.
Ela ERDOĞAN:  Bir tablonun zenginliğini, 
renklerin ahengi gösteriyorsa bir dilin zen-
ginliğini de deyimler ve atasözleri gösterir. 
“Türkçenin Renkleri” adlı kitabınızda ço-
cukların Türkçeyi renklendiren sözlerden 
uzak kalmamasını sağlamışsınız. Atasözleri 
ve deyimlerimizin gençler arasında yaygın-
laşması için buna benzer çalışmalarınız var 
mı, özellikle okullarda uygulanmak üzere 
önerileriniz nelerdir?

Sevgi ÖZEL: O atasözleri ve deyimleri çocuk-
lar için yazdım okullarda sizin gibi öğrenciler 
görsün, kullansın diye. Bilmiyorum öğret-
menleriniz gördü mü, kullanıyor mu? Ata-

sözleri ve deyimler kitabının adı Türkçenin 
Renkleri. Türkçenin rengi onlar. Daha anlam-
lı, daha esprili, daha açıklayıcı, daha renkli dil 
kullanmak istiyorsanız kullanacağınız öğe-
lerdir onlar. Uzun uzun anlatmak yerine bir 
deyimle, atasözüyle bütün duygunuzu yansı-
tabilirsiniz aslında. Atasözlerinin bazılarının 
zamanla anlamı daralır, yerine yenileri gelir 
onu biz fark etmeyiz ama yazarlar, dilciler 
onu derler, toplar bir yere koyar. Şimdi “Dam-
laya damlaya göl olur.” atasözünü eleştiriyor 
birçoğu ama günümüzdeki ekonomik koşul-
larda yine anlam kazandı. On yıl önce komik 
geliyordu insanlara azdan çok olma fikri. Ne 
kadar biriktirirsen biriktir zengin olmuyor-
sun değil mi? Şimdi de zengin olmuyorsun 
ama dikkatli harcarsan sıkıntı çekmezsin. Bu 
demek. “Türkçenin Rengi” kitabı çok önemli, 
size de öneriyorum. Bu benim epeyce zaman 
harcayıp yazdığım bir kitap. Bir de atasözleri 
ve deyimleri sizin yaşınızdaki çocuklara uyar-
larken çok önemli bir seçim yaptım çünkü 
sizler için önerilen bazı kitaplarda gereksiz 
aşağılama, sövgü deyimleri falan var. Onlara 
gerek yok. Yaşınız ilerlediğinde okuyabilece-
ğiniz size uygun olan atasözleri ve deyimler 
sözlükleri var. Bir de toplum içinde yaşarken 
çevrenizden de öğreniyorsunuz. Sadece kitap-
lardan öğrenmiyorsunuz. Anneniz, babanız, 
babaanneleriniz, anneanneleriniz de kullanır. 
Onlardan da öğrenirsiniz.

Ezgi SONGUR: “Bak Semiha, dedi bir ara, 

‘Kaldır başını, böylesini hiç gördün mü?’ O 
dakikaya dek gökyüzüne bakmamıştım, azı-
cık başım dönüyordu. Nesrin’e söylemedim. 
Bak kız, dedi, şu yıldızlara bak! Baktım. Işıl 
ışıldı dünyanın çatısı. ‘Kız bu ne böyle? Kuy-
ruklusu kuyruksuzu... Yıldızlar delirmiş.’ de-
dim. Bize pek yakın gibiydiler. Hoşuma git-
mişti, ayağa kalktım. Uzanırsam tutarım diye 
geçirdim içimden.” 
“Yıldızlar mı Suçluydu?” kitabınızdan alınan 
bu paragrafla aslında deprem öncesi bir 
akşamı betimliyorsunuz ama ayrıca günü-
müzün bir problemini de hatırlatıyorsunuz 
bizlere: Bizler artık geceleri gökyüzüne bak-
tığımızda yıldızları ve onların parlaklıkla-
rını göremiyoruz. Ne değişti yaşamımızda, 
yıldızlar mı yok oldu ya da insanlar onların 
ışığını mı çaldı sizce?

Sevgi ÖZEL: Çok yüksek yapılarla, doğa kir-
liliğiyle, ışık kirliliği ile yaşadığımız yerlerin 
tarihsel dokusunu bozduk. “Yıldızlar Mı Suç-
luydu?” kitabı, ne yazık ki -bu yaz yirminci 
yılı olacak- Marmara depremini, Türkiye’deki 
depremi anlatan tek kitap aslında. Gerçekten 
yarı belgeseldir o kitap. Hem o gece gerçekten 
elimi uzatsam yıldızları tutacak gibiydim. Bir 
de ertesi günü TRT’de bir programa katılacak-
tım, hazırlık yaptım, geç yattım. Ankara’da-
yım ve balkona çıktım uyumadan önce, elimi 
uzatsam yıldızları tutacak gibiyim. Sonra o acı 
olay yaşandı. İstanbul’da özellikle çok büyük 
bir yıkıma yol açtı. Binlerce insan vefat etti. 
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Ben bir romancı olarak yıldızları kurgulaya-
rak yola çıktım.

Ela ERDOĞAN:  Göç olgusunun sebep 
olduğu sıkıntılar, değişim rüzgârlarıyla 
savrulan insanlar, kültürel yozlaşma, eko-
nomik sorunlar, geçim sıkıntısı… Bunla-
ra rağmen umutlarını yitirmeyen, yaşam 
mücadelesini bırakmayan kahramanlar… 
Maddi sorunları anlatırken dahi iyimser bir 
hava var öykülerinizde. Kahramanlarınızın 
kişiliklerine yansıyan bu iyimser bakış açı-
sının kaynağı nedir?

Sevgi ÖZEL: İnsanları çok seviyorum, ço-
cukları çok seviyorum, ülkemi çok seviyorum 
hatta bana bazı yakın dostlarım, “Senin bu 
her şeyi çok seviyorum, tavrından sıkıldık, 
sana sinirleniyoruz.” diyorlar. Bu benim do-
ğam, yaradılışım. Bir yandan çok olumsuzluk 
görüyorum ve bunun savaşını da veriyorum o 
savaşımı verirken bazen başıma gelmeyen de 
kalmıyor. Ama bunlar hiç önemli değil. Ben 
ülkemi çok seviyorum.

Ezgi SONGUR: “Benim Atatürk’üm” adlı ki-
tabınızda Mustafa Kemal; gülen, ağlayan, 
zeybek oynayan, dans eden bir insan olarak 
karşımıza çıkıyor. Yani tam da bizim gibi 
bir Atatürk’ü anlattığınız kitabınıza neden 
“Bizim Atatürk’ümüz” değil de “Benim Ata-
türk’üm” ismini verdiniz?

Sevgi ÖZEL: Şimdi siz kitap alırken ne diyor-
sunuz? Kitabın adını söylüyorsunuz değil mi? 
Kitabın adını, herkes “Benim Atatürk’üm” de-
sin diye böyle bir isim tercih ettim.

Ela ERDOĞAN:  Doğan Aksan  “Dil bir anda 
düşünemeyeceğimiz kadar çok yönlü, değişik 
açılardan bakınca başka başka nitelikleri be-
liren kimi sırlarını bugün de çözemediğimiz 
büyülü bir varlıktır. Dil dediğimiz düzen; in-
sanın gözüdür, beynidir, düşüncesi, ruhudur.”  
der. Doğan Aksan’ın deyimiyle bu büyülü 
varlığı ne kadar biliyor ve ne kadar doğru 
kullanabiliyoruz?

Sevgi ÖZEL: Ne dillerin doğuşunu kesin bile-
biliyoruz ne de o büyülü varlığı, nereye kadar 
nasıl kullanabileceğimizi, dildeki gelişmele-
rin nereye uzanacağını biliyoruz. Yaşayarak 
öğreniyoruz aslında. Şu var bir de: Dil; bü-
yüsü, albenisi hiç bitmeyen,  çevrile çevrile 
günümüze kadar gelmiştir. Onun için Doğan 
AKSAN’ın sadece yargısına katılıyorum, yani 
söylediğine.

Ezgi SONGUR: “Ben erkek kardeş ve baba 
baskısı görmedim ama özellikle gecekondu-
da yaşarken erkek egemenliğinin nelere yol 
açtığını gözlemledim. Erkekler, her yerde, 
her evde iktidar…” Bu cümlelerinizden yola 
çıkacak olursak erkek egemenliğinin son 
bulması için toplumda nelerin değişmesi 
gerektiğini söyleyebiliriz? Bu doğrultuda 
kadına ve erkeğe düşen görevler nelerdir?

Sevgi ÖZEL: Konuşmamızın başında da 
söyledim kızlar özellikle sizlerin çok bilgili 
olmanız gerekir. Dünyayı gözlemlemeli, me-
raklı olmalısınız dedim. Kadınları, kızları iyi 
yetiştirdiğimiz zaman ki erkekleri kim yetişti-
riyor aslında? Anneler. Ne yazık ki iş, en başta 
ailede bozulduğu için yetiştirilme şekli kötü 

olunca erkek egemenliği kötü şekilde ortaya 
çıktı. Ben bu yaşımda bile sokakta yürürken 
bazı şeylerden korkuyorum. O yüzden sizler 
çok dikkatli olun, her şeyi ailelerinize ve öğ-
retmenlerinize anlatın.

Ela ERDOĞAN: Bir röportajınızda sosyal 
medyanın, sizin tabirinizle “sanal medya”-
nın “Türkçenin canını okuduğu”nu vurgula-
mışsınız. “Türkçenin daha kötü kullanılması-
na ve anlaşılmaz duruma gelmesine yol açan” 
sosyal medyada ne yapılmalı ki teknoloji 
çağında doğan ve neredeyse her yanı tekno-
lojik aletlerle çevrili çocukları ve Türkçeyi 
koruyabilelim?

Sevgi ÖZEL: O teknolojik aletler hayatımıza 
sokulurken bize ve özelliklere sizlere bunu 
doğru sunmalılar. Herkes kendine göre bir 
uygulamaya giriyor, farklı dil kullanıyor, baş-
ka başka tanımlıyor ve bu kötü kullanımlar 
ortaya çıkıyor. 

Ezgi SONGUR: İlk kütüphanenizi Cebeci 
Halk Kütüphanesinde yapılan temizlikte fazla 
kitapların hepsini alarak oluşturmuş, birçok 
önemli eserle bu sayede tanışmışsınız. Herkes 
böyle şanslı olamıyor ne yazık ki… 
Sizin gibi okumak, öğrenmek isteyen ancak 
buna imkân bulamayan çocuklarımız ve 
kitap okumanın bir lüks olmaktan çıkması 
için neler yapılabilir?

Sevgi ÖZEL: Bu sorunun yanıtı biraz zor. 
Ben aslında şanslı değildim. Hiç kitap alacak 
durumda değildik. Rastlantı oldu, kitaplara 
hayran hayran bakarken -halk kitaplığına- o 
teyze, beni buldu. Çocuklara, gençlere en zor 
ulaştırdığımız şey kitap. Pırlantanın vergisi 
yok, kitap sayfalarının vergisi var bu ülkede. 
Büyüklerin dünyaya bakışını değiştirmek ge-
rek.

Ela ERDOĞAN: Bu güzel röportajı yapma-
mızı kabul ettiğiniz ve okula gelip değerli 
birikimlerinizi bizlerle paylaştığınız için 
teşekkür ederiz. 

Sevgi ÖZEL: Sizlerle tanıştığım için ben çok 
mutlu oldum. Beni dinlediğiniz ve bu güzel 
soruları bana sorduğunuz için teşekkür ede-
rim.
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BENİM HİKÂYEM 
Hayallere inanır mısınız? Ben inanırım. Çün-
kü uzun zamandır düşlediğim en büyük ha-
yalim gerçek oldu. Bir Youtuber oldum ve 
dünya çapında oyun videoları çekip insanları 
eğlendirmeye başladım. Videolarım binlerce 
tıklanma alıyor şu an. 
Size hikâyemden bahsetmeliyim: Küçüklü-
ğümden bu yana video oyunlarına meraklı-
yım. Youtube’u keşfedince de kendimi cennet-
te hissettim. Oyunlarla ilgili bir sürü video ve 
o videoları çeken insanların da binlerce takip-
çisi vardı. Hep onlar gibi olmak istedim ama 
yaşım bunun için daha çok küçüktü. Bu yüz-
den bu hayalimi askıya aldım. Ama biliyor-
dum ki eninde sonunda gerçek olacaktı haya-
lim. Liseye başlayınca kendimi bu platformun 
içine attım ve videolar çekmeye başladım. İlki 
çok popüler bir oyun olan Cs:go’u oynadığım 
bir videoydu. Popüler bir uygulama olmasına 
da özellikle dikkat ettim. Şimdi hatırlıyorum 
da telefonumun başında saatlerce beklemiş-
tim bildirim gelmesi için. Sonunda bildirim 
gelmişti. Mutluluktan ne yapacağımı bileme-
dim. Hemen Youtube’u açtım. Videom ilk kez 
görüntülenmişti ama like değil dislike atılmış-
tı. O an hayallerim yıkıldı ama devam ettim 
ve bu hayalimin peşini bırakmadım. Kendime 
tripot, kamera ve iyi bir oyun bilgisayarı gibi 
bazı malzemeler aldım. Böylece yaptığım işin 
kalitesini artırmış olsam da ne yaparsam ya-
payım tam istediğim gibi olmuyordu ve iste-
diğim etkiyi yaratamıyordum. 
Bir gün kanalıma girip videolarımdan birine 
tıkladım. Garip biliyorum ama ilk defa ken-
di videomu izleyecektim. Videoyu açtım ve 
izlemeye başladım. Ters giden şeyin ne oldu-
ğunu anlayamamıştım. Her şey çok mükem-
mel görünüyordu. Işıklar, ekran kalitesi ve 
kamera ayarı hepsi olması gerektiği gibiydi. 
Vazgeçtim, videoyu kapattım ve yorumlara 
göz attım. Yorumlardan birinde videoda daha 

samimi olmam gerektiği yazıyordu. İşte o an 
anladım. Bu videoda eksik olan şey, bendim. 
O an kameranın karşısına geçtim ve yeni bir 
video çektim. Ertesi sabah telefonumu açtı-
ğımda ekran bildirimlerle doluydu ve ne ol-
duğunu anlamamıştım. Kanalıma girdiğimde 
ise gözlerime inanamadım 1.978 tane abonem 
vardı. Sadece bir gecede hayatım değişti. O 
videodan sonra videolarımda hep kendim ol-
dum. Yapmacıklık, kanalımda bulunabilecek 
en son şeydi. 4 ay gibi kısa bir sürede 500.000 
aboneyi geçtim. Sonra 1.000.000, 2.000.000 
derken abone sayım 5.000.000’a ulaştı. Ha-
yalimi gerçekleştireli 5 yıl oldu. Takipçilerim 
amacımın para olmadığını da biliyor ve beni 
dürüst olduğum için seviyorlar. Açıkçası You-
tuberlık, beni ben yapan özellikleri insanlarla 
paylaştığım mesleğim oldu. Youtuber olmak 
istiyorsanız yüzünüzdeki maskeyi kaldırın. 
İnsanlar sizi sever, size ait olmayan maskeleri 
değil.

Melis Su TAVLAŞOĞLU / 7-A

BİR GÜN
Bir gün telefonda gezinirken Youtube diye 
bir uygulama gördüm ve yükledim. Baktım 
insanlar bir sürü oyun ve deney videosu vs. 

yüklemiş. “Ben neden videolarımı paylaşmı-
yorum ki?” diye sordum kendime. İşte o anda 
Youtube’da çekimlerimi paylaşmaya karar 
verdim. Ertesi gün 20 Ekim, hayatımın en 
güzel günüydü. Çünkü o gün video çekmeye 
hazırdım. Youtube’dan nasıl video çekilir diye 
bir video izledim ve neler yapmam gerektiği-
ni öğrendim. Kamera, mikrofon ve kulaklık 
almam gerekiyordu. Kulaklık vardı zaten. 
Kamera ve mikrofon kalmıştı geriye. Kanalı-
mın ismi ne olsun diye düşündüm ve sonun-
da klasik olacaktı ama kendi ismimi koymaya 
karar verdim. Kanalımın adı “Doruk Bilgin” 
oldu. Artık videolar sayesinde gelişmeye baş-
lamıştım. Hem çekimler yapıyordum hem de 
yaptığım çekimlerle kendimi geliştiriyorum. 
1000 abonem vardı. Bu, hayatımda yaşadığım 
en büyük mutluluktu. Sonraki hedefim iyi bir 
fenomen olmaktı. Ancak henüz 6700 abonem 
vardı ve bu hayalim için yetersiz bir rakamdı. 
Yeni içerikler üretmek istiyordum. 

İstediğim şey, yeni içeriklerle özgünlüğü ya-
kalamak ve diğerlerine benzememekti. Çalın-
tı fikirler ve diğerleriyle aynı şeyleri yapmak 
yerinde saymaktan öteye götüremezdi beni. 
Aklımda deli sorular vardı. Oyun videosu mu 

BİR YOUTUBER OTOBİYOGRAFİSİ

Son zamanlarda meslek gruplarına bir isim daha eklendi, “Youtuber”. Youtuber, dünyanın en büyük video 
paylaşım sitesi Youtube için video içerikler üreten, videoların izlenme oranlarının hesaplanması sonucu 
belirli reklam gelirleri de elde edebilen ve aynı zamanda bu işi meslek olarak yapan kişilere verilen isimdir. 

Öğrencilerimizden yüz binler tarafından takip edilen ve farklılığı yakalayan ünlü bir youtuber ol-
duklarını hayal etmelerini istedik. Youtuber olduklarını hayal eden öğrencilerimizin kalemlerinden 
dökülenler…
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yoksa bilgi içerikli video mu paylaşmalıyım, 
diye düşünürken iki videoyu da paylaştım 
kanalımda. Oyun videosu 200.000 kadar izle-
nirken bilgi videosu 20.000’de kalmıştı. Artık 
oyun videoları çekmeliydim. 97.000 aboneye 
ulaştığımda kendimi çok daha gelişmiş his-
sediyordum. Çok mutluydum. Tek istediğim 
100.000 abone ulaşmak ve plaket sahibi ol-
maktı. İşte o gün gelmişti. Sabah uyanıp kana-
lıma baktığımda 102.467 aboneye ulaştığımı 
gördüm. Gözlerime inanamadım. Artık çok 
mutluydum. Gittikçe büyümeye devam edi-
yordu kanalım ve artık fenomen olmuştum. 
Tam 500.000 abonem vardı. 

Herkes videolarımı büyük bir zevkle izliyor-
du. Bunca güzel gelişme arasında aklıma ta-
kılan bir soru vardı: İnsanlar beni neden takip 
ediyor? Bu soruyla ilgili video çekmeye karar 
verdim. Hatta canlı yayın yapacaktım. Takip-
çilerimle soru ve cevap şeklinde bir yayın yap-
tım. O anda birisi çok güzel bir soru sordu: 
Sizi Youtuber olmaya iten güç neydi? Büyük 
bir heyecanla cevapladım: İnsanların yaptı-
ğı, içerik ürettiği platform çok ilgimi çekti ve 
bu işten para da kazanınca çok mutlu oldum. 
Merak ve mutluluk aynı kanalda buluştu ve 
adı Youtuber oldu.             Doruk BİLGİN 7-A

YOUTUBER OLMAK
Merhaba, ben Sefa Akgün! 05.06.2008 tari-
hinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde dünyaya 
geldim. Şu an 11 yaşındayım. Anabilimde 4. 
sınıf öğrencisiyim. Youtuber olmaya geçen yıl 
karar verdim ve “Sefapro2123” isimli kanalı-
mı açtım. Kanalımda oynadığım oyunların 
videolarını paylaşıyorum. Özellikle modifi-
yeli araçlarla oynadığım oyunlar büyük ilgi 
görüyor. Ayrıca geçilemeyen zor bölümlerin 
nasıl geçildiğini paylaştığım videolar izlenme 
rekorları kırıyor. 
Bu kanalı açma fikri tamamen bana ait. Fikir-
ler size ait olduğunda kararlılığınız da daha 
fazla oluyor sanırım. Çünkü insan inandığı 
ve istediği şeyler uğruna çok daha fazla emek 
harcıyor. Kanalımı her yaş grubundan insan 
takip ediyor. Ama özellikle gençler, oyun-
larda takıldıkları bölümleri nasıl geçtiğimi 
soruyorlar. Ben de hem sorularını yanıtlıyor 
hem de videoya kaydederek onlara yardımcı 
oluyorum. Beni asıl fenomen yapan şey ise 
geçemediğim hiçbir bölümün olmaması ve 

oyunlarda hiç can kaybetmememdir. Herkes-
ten, özellikle oyun meraklılarından, kanalımı 
takip etmelerini rica ediyorum. Çünkü ka-
nalım oldukça eğlencelidir. Ayrıca geçeme-
dikleri bir oyun bölümü olursa çekinmeden 
benden yardım isteyebilirler. Unutmayın, bu 
kanal geçilemeyen bölümlerin geçildiği vide-
olarla doludur!                      Sefa AKGÜN 4-A

HAYATIMIN RENGİ YOUTUBE 
Neredeyse tüm çocukların hayalidir Youtuber 
olmak. Hayaller bulaşıcı mıdır acaba? Çünkü 
benim de en güzel hayalimdi Youtuber olmak. 
Youtube ile 7 yaşımdayken tanıştım. Önceleri 
Youtuber olmak hiç aklıma gelmemişti. Zaten 
Youtuber ne demek onu bile bilmiyordum. 
Ama arkadaşlarım arasında çok konuşulunca 
“Youtuber” ne demek öğrendim. İlk önce ken-
di kendime videolar çekiyordum ama Youtu-
be’a yüklemiyordum. Daha sonra ailemden 
izin alıp Youtube’a ilk adımımı attım. Ailem 
ilk önce izin vermedi ama ben ısrar edince 
evet, dediler. Youtube’da ünlü olabilmek için 
abone sayımın çok fazla olması gerekiyormuş. 
Farklı içerikli videolar yüklemeye çalışıyor-
dum. Daha sonra arkadaşlarımla videolar 
çekmeye başladım. Video çekerken o kadar 
çok eğleniyordum ki zamanın nasıl geçtiğini 
anlamıyordum. Youtube kanalımı açtıktan 2 
yıl sonra bir gece yatmadan önce abone sa-
yımı kontrol etmek için bilgisayarımı açtım. 
Bir de ne göreyim, 100.000 aboneye ulaşmı-
şım. Youtube plaketini alabilecektim artık. 1 
hafta sonra Youtube plaketimi aldım. Tüm ar-
kadaşlarım beni tebrik etti. Artık sokakta yü-
rürken benimle fotoğraf çektirmek isteyenler 
vardı. Bu kanalı açtığımda ünlü olabileceğimi 
hiç sanmıyordum. Kanalımın adı da adım ve 
soyadım yani “Duru Solmaz” oldu. Bazen sizi 
nereye götüreceğini bilmeden hayal edersiniz. 
Hayaliniz kolunuza girer ve sizi güzel yollara 
götürür. Önemli olan doğrularından ve istek-
lerinden ödün vermeden kendi yolunda yürü-
mektir. Benim de yolum hayatımın en güzel 
ve en koyu rengi Youtuber adını aldı.

Duru SOLMAZ 4-C

BİR YOUTUBER OLMA HİKÂYESİ
Benim adım Tekin. Sürekli Youtuberların vi-
deolarını izliyorum ve çok eğleniyorum. On-
ları ve çektikleri videoları merak ediyorum. 
Bir gün onların nasıl güzel videolar çektikle-

rini öğrenmek için bir Youtube kanalı açtım. 
Kanalımın adını kendi adım koydum: Tekin 
İslâm. İlk videolarımda sadece telefonda ek-
ran kaydı alarak oyun oynuyordum. Ama 
sonra bilgisayarla video çekmeye başladım ve 
daha çok abone kazandım. Videolarımda ge-
nelde son zamanlarda popüler olan oyunları 
oynadım. Ünlü Youtuberları izlerken profes-
yonel ve aksiyon kameraları olduğunu gör-
düm ve ben de aldım. İlk başta güzel çekim-
ler yapamadım ama sonraki çekimlerin hem 
güzelleşmeye hem de daha kaliteli olmaya 
başladı. Önemli olan ne istediğini bilmek ve 
pes etmeden devam etmekti. Başlangıçta yeni 
içerikler bulmakta çok zorlandım. Bulduğum 
içeriklerden bazıları komik yarışmalar ve gez-
diğim yerlerle ilgiliydi. Zaman geçtikçe abone 
sayım artmaya başladı ve beğeni sayım yük-
seldi. 2 yıl sonra kanalım 1.000.000 aboneye 
ulaştı. Hedefime ulaşmak ve eğlenceli bir işi 
başarmış olmak beni çok mutlu ediyor. Her-
kes kendi hikâyesinin kahramanı. Benimkisi 
de güzel videoların paylaşıldığı ve bol aboneli 
küçük bir Youtuber olma hikâyesi.

Tekin İSLÂM Sancaktepe 5-C

YOUTUBER AGÂH ÖMER 
2009 yılında İstanbul’da doğdum. 2016 yılın-
da Youtuberları izlerken ben de bu işi yapa-
bilirim, diye düşündüm ve kanalımı kurdum. 
En çok ilgi gören videolar yurt dışı gezileri ve 
uçaktayken çektiğim videolar oldu. Beni You-
tuber olmaya iten en önemli güç, video çek-
mekten zevk almamdır. Videolarımın genel-
likle aksiyon ve heyecan içerikli olması daha 
çok takip edilmemi sağlıyor. Bu da fenomen 
olmam yolunda en büyük yardımcım oluyor. 
Fenomen olmamda yaşadıklarımın da etkisi 
oldukça fazladır. Örneğin, başka bir ülke ge-
zim sırasında pilotun aniden şarkı söylemeye 
başlaması ve herkesin pilota eşlik etmesi vi-
deoma renk katmıştı. Kanalımın adını koyar-
ken çok düşündüm ve değişik isimler yerine 
direkt adımı koymayı uygun gördüm. Kanalı-
mın adı böylelikle “Agâh Ömer” olarak kaldı. 
Aksiyon ve heyecan dolu videolar izlemek is-
tiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Her-
kesin biyografisine eklemek istediği bir şeyler 
vardır her zaman. Benimkisi bir Youtuber’ın 
yaşam hikâyesi. Küçük yaşların da aksiyon ve 
heyecan dolu hayatlarının olabileceğini unut-
mayın sakın!              Agâh Ömer AYCİBİN 4-A

BİR YOUTUBER OTOBİYOGRAFİSİ
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EĞER BEN KALEM OLSAYDIM…
Kalem olmayı hayal ettiğinizde bu çok basit 
bir şey gibi gelebilir size. Bir düşünceyi satır-
lara dökmek ya da bir hayali resmetmek ne 
kadar zor olabilir ki? Keşke düşündüğünüz 
gibi kolay olsa bu. Düşüncelerinizi aklınızdan 
geçtiği gibi kaleme almak ya da hayallerinize 
küçük gelen bir kâğıda sığmaya çalışmak hiç 
de kolay değil.
Ben düşüncelerimi suya döker gibi kalemim-
den dökseydim eğer bir savaş mektubundaki 
acıları dile getirmek istemezdim. Sevenlerin 
kalbinin sıcaklığını kâğıdıma ince ince işleye-
rek iki gönlü birbirine daha da yakınlaştırmak 
isterdim. İnsanların hırsızlık yapacakları evin 
planının çiziminde de yer almak istemezdim. 
O kâğıda sığmaz, kâğıttan taşarak insanların 
yönünü kaybetmesini sağlardım. Böylece in-
sanlara zarar verecek hiçbir çizginin içinde 
yer almazdım.
Eğer ben hayalleri çizen o kalem olsaydım 
bayrağı, özgürlüğü, barışı çizen bir kalem 
olurdum. Bir mısra yazsaydım eğer İstiklal 
Marşı’nın hürriyet kokan mısralarının haber-
cisi olurdum. Yolculuk etmek isterdim başka 
kâğıtlardaki dizelere ve arkadaş olmak ister-
dim o dizeleri yazan kalemlerle. 
Ben bir kalemim fikirleri dile getiren, hayal-
lerin sınırlarının çizgilerini oluşturan bir ka-
lem… Ben sadece bir odun parçası değilim, 
kıymetimi bilenin en değerli hazinesiyim. 

Zehra ÖZTÜRK Sancaktepe 5-D

EĞER BEN SİLGİ OLSAYDIM...
Eğer ben bir silgi olsaydım yaptığım tüm yan-
lışları silmek isterdim. Söylediğim yalanları, 
yaptığım hataları hatta en çok da sınavlarda 
yaptığım hatalarımı silmek isterdim. Hayatta 
hiç hata yapmadıysan hiçbir şey öğrenme-
mişsin diyen insanlar gördüm. Evet, insanlar 
yanlışlarını unutmazlar çünkü insanların ha-
yatında kalıcı izler bırakabilir bazı yanlışlar. 
Silgi olduğum için insanların yanlışlarını ken-
dime hapsedip onların pişmanlıklarını sürekli 
hatırlamalarına engel olurdum.

İnsanlar kimse için kendilerini düzeltmemeli, 
yanlışları varsa sırf kendileri istedikleri için 
almalılar beni ellerine. Öğretmenlerimiz der 
ki: “Ödevini yapmaz, sınavına çalışmazsan 
bunun zararı bana değil kendinize olur.” Hak-
lılar çünkü onlar o yanlışları zamanında yap-
tılar, silgilerin tozundaki bilgileri hafızalarına 
kodladılar. Sizin yanlışlarınız ya da aldığınız 
düşük notlar, onları değil sizi ilgilendirir. Ben 
elinizdeki silgi olarak sizin de yanlışlarınızı 
sildiğim için daha çok şey öğreneceğim.

Elif Ela ERTEK Sancaktepe 5-D

EĞER BEN BARIŞ OLSAYDIM…
Eğer ben barış olsaydım dünyayı daha yaşanı-
lır hale getirirdim. Dünyadaki insanların bir-
birine küsmelerine engel olurdum. Zaten be-
nim olduğum yerde küslük olmazdı, olamazdı 
ki. Kimse kimseyi kıskanmazdı. Kimsenin 

gözü; kimsenin toprağında, petrolünde, para-
sında olmazdı. Barışı sağladığım için savaşlar 
olmaz, savaşlar olmadığı için savaş aletlerine 
de ihtiyaç olmazdı. Hiç kimse karşısındaki in-
sanla arasına aşılması zor duvarlar öremezdi. 
Barış olduğu zaman insanların karşılıklı ko-
nuşabildiği, soğuk ya da sıcak savaş yaşama-
dığı bir dünyanın varlığından bahsediyorum. 
İnsanlar, sınırlarını bilirdi ve böylece kimse 
kimseye yüksekten bakmazdı. Eşitlik olan 
yerde adalet, adalet olan yerde de huzur olur-
du. Eğer insanlar kendileriyle, ülkeleriyle ve 
dünyayla barışık olurlarsa daha mutlu olurlar.

Zeynep ERENAY Sancaktepe 5-B

EĞER BEN UÇABİLSEYDİM…
Eğer ben uçabilseydim, iyiliğin sembolü olur-
dum. İnsanların başına gelen her türlü fela-
kette uçarak onların kurtarıcısı, koruyucusu 
olurdum. Deprem anında kimseyi duymayan 
ve sesini kimseye duyuramayan bir kadının 
çığlığı, sel felaketinde yüzme bilmeyen bir ço-
cuğun sandalı, yangında oksijensiz ve kimse-
siz kalan bir ihtiyarın ormanı olurdum. 
Uçmak; özgürlük, bağımsızlık gibi soyut bir 
kavramken ben kuşların kanadındaki bir rüz-
gâr olmak istiyorum. Rüzgârı hissediyorum 
ve yaptıklarımın iyi yanlarını da hissetmek ve 
böylece iyiliği de somutlaştırmak istiyorum. 
Özgür olduğumu sadece uçarak hissetmek 
istiyorum. Sınırlarım olmasın hiçbir zaman 
ve ben, sadece kanatlarımın beni götürdüğü 
yerde olayım. 

Tuna Çağan GÜNEŞ 7-B

EĞER BEN…

Hayal kurmak erişemeyeceğimizi bilsek bile istediğimiz bir dünya yaratmaktır. Yapmak istedikleri-
mizin bir taslağı, attığımız adımların ise rehberidir. Var olmayan ile olabilecek arasında bir köprü 
kurmaktır. Öğrencilerimizden fantastik bir dünyanın kapılarını aralayarak “Eğer bir robot olsay-
dım…”, “Eğer uzayda yaşasaydım…”, “Eğer sihirli gücüm olsaydı…”, “Eğer … olabilseydim…”, “Eğer 
uçabilseydim…” ifadelerinden birini seçip kendilerini ve hayallerini anlatmalarını istedik. İşte öğ-
rencilerimizin uçsuz bucaksız hayal dünyalarından kesitler…
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EĞER BEN…

EĞER BEN ROBOT OLSAYDIM...
Eğer ben bir robot olsaydım bütün kötü in-
sanların önünde durup onlara aşılması zor 
engeller oluştururdum. Onların iyi olmasını 
sağlamak için elimden geleni yapar ve asla pes 
etmezdim. Çocukların bahçelerden meyve al-
masına kızan yaşlılara engel olur, sokaklarda 
özgürce oynamalarına izin verirdim. Korun-
maya ihtiyacı olan bütün çocukların yanında 
dururdum. İnsanların zor durumlarında in-
sanlara yardım ederek herkese eşit davranır, 
insanların birbirlerine kötü söz söylemelerine 
engel olurdum. İnsanların tüm istediklerini 
yerine getirmezdim çünkü ben onların tüm 
isteklerini yaparsam kendi yaptıkları iyilikle-
rin onlara kazandırdığı mutluluğu unuturlar. 
Oysaki ben, insanların her zaman mutlu ol-
masını isterim. İnsanlar çalışmalarının son-
rasında duydukları mutluluğu unutmamalı ve 
teknolojik aletlerin kölesi olmamalıdır.

Deniz ÜRER 4-A 

EĞER BENİM SİHİRLİ GÜÇLERİM OL-
SAYDI…
Her insanın bir hayali vardır ve o hayalleri-
ni gerçekleştirebilmek ister. Benim en büyük 
hayalim ise sihirli güçlere sahip olabilmek. 
Eğer bir sihirli gücüm olsaydı dünyadaki 
tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmaya ça-
lışırdım. Bir çocuğa çarpmak üzere olan ve 
hızla giden aracı durdurmak isterdim. Kim-
sesiz, evsiz, aşsız olan dünyadaki tüm insan-
lara yardım etmek isterdim. Onların temel 
ihtiyaçlarını karşılamak isterdim. “Yaş kesen 
baş keser.” atasözünü kulağıma küpe ettiğim 
için kimsenin ormanlara zarar vermesine izin 
vermezdim. Herkesin birbirini sevdiği ve aynı 
koşullarda yaşadığı bir dünya kurmak ister-
dim. Her alanda adaleti sağlardım. Suçluyla 
suçsuzun aynı cezayı almasını istemezdim. 
İnsanlara birlik ve beraberliğin ancak sevgiy-
le olabileceğini hatırlatacak sihirler yapmak 
isterdim.  Kadın işi ya da erkek işi gibi ay-

rımlara da yer vermezdim. Kadının gücünün 
yetmediği ağır bir işte bir erkeğe muhtaç gö-
rünmesini istemez o işi yapmasını sağlardım.
Aslında ben tüm bunları sihirli güçlerim ol-
madan da yapabilirim. Çünkü ben Mustafa 
Kemal’in Gençliğe Hitabe’sinde seslendiği bir 
gencim. Sırt sırta verdik mi sihre ihtiyacımız 
kalmaz.                       İpek YUVAKURAN 8-D

EĞER BEN UZAYDA YAŞASAYDIM…
Eğer ben uzayda yaşayabilseydim yer çeki-
minin benim için hiçbir önemi kalmazdı. 
Kimsenin uçmak gibi bir hayali de olmazdı. 
Özgürlüğü uçan bir kuşun kanadında arayan 
insanlar olmadığı gibi “Sevinçten havaya uç-
tum.” diyenler de olmazdı. Zaten herkes uç-
tuğu için ayırt edici bir özellik ya da duygu 
değişimini yansıtan bu deyimi de kullanıyor 
olmazdık. Yürümekte zorlandığım dik yokuş-
lar yer almazdı hayatımda belki. Ulaşılma-
sı zor yollar da olmadığı için trafik olmazdı 
mesela hayatımda. Böylece karşıdan karşıya 
geçmeye çalışan bir kedi ezilmez, trafikte 
kornaya bastığında daha hızlı gidebileceğini 
düşünen, ses kirliliğine sebep olan insanlar 
da yer almazdı hayatımda. Yer çekimi olmadı-
ğı için zorlanabilirdim belki ama olduğunda 
da zorlanıyorum. Bildiğim bir şey var ki eğer 
uzayda yaşasaydım daha mutlu olurdum.

Işıl ÇAKIRHAN 7-A

EĞER BEN DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİL-
SEYDİM...
Eğer ben dünyayı değiştirebilseydim dünya-
yı daha adil bir yer haline getirirdim. Benim 
dünyamda insanların arasındaki eşitsizliklere 
yer olmazdı. Şu an dünyada kadın erkek eşit-
liğinden bahsediliyor ama bu, sadece bir bahis 
konusu olarak kalıyor. Çocukların zaten aynı 
eğitim imkânlarına sahip olduklarını söyle-
mek söz konusu bile değil. Eğer ben dünyayı 
değiştirmeye başlasaydım öncelikle dünyayı 
daha barışsever bir hale getirirdim. Bir konu-
da anlaşabilmeleri için savaşmalarını değil de 

konuşmalarını, konuşabilmelerini sağlardım. 
Böylece boş yere insanlar ölmez, çocuklar 
annesiz babasız, yuvasız, aşsız kalmazdı. Yok-
sulluğa karşı çözümler üretirdim. Özel bakım 
alanları yaptırır ve zenginlerin fakirlere daha 
fazla bağış yapmasını sağlardım. Böylece zen-
gin ve fakir ayrımı da olmazdı. Dünyadaki 
bütün canlılar için çevre kirliliği tehlikelidir. 
Bu sebeple ben, çevre kirliliğine sebep olan et-
kenleri ortadan kaldırırdım. Nefes aldığımız 
hava, yüzdüğümüz deniz her geçen gün biraz 
daha zehirli hale geliyor. İşte ben dünyayı de-
ğiştirebilseydim eğer benim dünyam böyle 
temiz, adil ve barışsever olurdu.

Kaan ALTINOK 7-A

EĞER BEN GEÇMİŞE GİDEBİLSEYDİM…
Eğer ben geçmişe doğru yol alabilseydim 
dünyadaki yanlışları düzeltir, birçok insanı 
kurtarırdım. Şimdi ise sayısız insana ilham 
kaynağı olan ve milyonlarca insanın hayatını 
kurtaran Alan Turing’i kurtarma hayalimden 
bahsedeceğim. 1954’te aramızdan ayrılan 
olan Alan Turing, küçük yaşta matematik ile 
ilgilenmiş ve öğretmenleri tarafından da fark 
edilmiştir. Buna rağmen arkadaşları tarafın-
dan dışlanan Alan Turing, eğitimini başarılı 
bir biçimde tamamladıktan sonra şifreli ileti-
şim üzerine çalışmalar yapmıştır. Turing, İn-
giltere’ye döndüğü sırada 2. Dünya Savaşı’nda 
olan İngiltere’nin gizli bir bilgisayar ve bilişim 
bilimlerine ait ekibe birincilikle girer. Takı-
mındakilerin da yardımı ile Nazilerin şifresini 
çözen Turing, savaşı birkaç yıl kısaltarak “14 
milyon” civarında insanın hayatını kurtar-
mış oldu. Yapay zekâ üstünde deneyler yapıp 
sistem ve makineler geliştirdi. Büyük savaşın 
bitmesinin ardından kendi eğilimleri hakkın-
da yaptığı açıklamadan dolayı hükümet tara-
fından baskı gördü ve Turing 1954 tarihinde 
siyanüre batırılmış elmadan bir ısırık alarak 
hayatına son verdi. Değeri geç de olsa anla-
şılmış olan Turing, ölümünden sonra birçok 
ödül ile onurlandırılmış ve bilgisayarın teme-
lini atarak akıllarımıza yer etmiştir. Şu an siz 
de birçok alanda hayatınızı kolaylaştıran Alan 
Turing’in aramızdan 42 yaş gibi genç bir yaşta 
ayrılmamış olmasını dilemediniz mi? Ben di-
ledim. Sadece Alan Turing’in değil dünyada iz 
bırakmış ve yanlış anlaşılmalara bağlı olarak 
zarar görmüş tüm insanları kurtarmak iste-
dim.                           Piraye Naz KUDAK 7-D
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KARİKA(TÜR)KÇE KÖŞESİ

“Neden karikatür?” diye düşününce karikatürlerin az çizgiyle çok şey anlattığını, söz uçarken resim 
ve çizginin zihinlerde daha uzun süre kaldığını, soyut ifadeleri somutlaştırdığını fark ederiz. İstedik 
ki öğrencilerimiz de zihinlerindekini yazıya dökmek yerine karikatürlerle anlatsınlar. İşte öğrencile-
rimizin “Karika(Tür)kçe Köşesi”ndeki çalışmaları…

Beyza Züleyha ÖZTÜRK Sancaktepe 5-A                                                                         Defne Naz YILDIZ 5-B

Ilgın AKARCAN 10-AEren Güven TANERİ Sancaktepe 5-B

Defne SARI 4-A
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KARİKA(TÜR)KÇE KÖŞESİ

Taylan PUR 5-B Selin ŞAHİN-Yasin TOKDEMİR 10-B

Nazlı SERTTEK 7-A                                       Eylül Ada ŞAHİNOĞLU 7-A
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TERSİNE DÜNYA

NELER OLUYOR HAYATTA?
Her zamanki gibi işe gitmek için öğlen kalk-
mıştım. Ebeveynler beşiklerinde yatıyorlardı. 
İşe yetişmek için hemen iş kıyafetlerimi çı-
karıp pijamalarımı giydim. Hemen ebeveyn 
bakmamacısını çağırıp ebeveynlere kahve 
üstü hazırlamasını emrettim. Çikolatalı om-
let, fıstıklı baklava ve içecek olarak da sıcak çi-
kolata yapmasını istemiştim. Ara sıcak olarak 
da belki brokoli salatası olabilirdi. Ebeveyn-
lerim ara sıcağı duyunca pek sevindiler ama 
kahve üstünü duyunca pek mutsuz oldular. 
Hepsi onların sağlığı için. Bu arada ebeveyn-
lerin kız olanının ismi Onat, erkek olanın ise 
Derya idi. Ben son dönemlerde moda olan ve 
pijamalarıma mükemmel bir şekilde uymayan 
en yırtık pırtık çantamı alıp dışarı çıktım. Bir 

taksi çevirmeye çalışıyordum ama olmuyor-
du. Hepsi ailelerinden taksileri izinsiz almış 
ebeveynlerdi. Sonunda dayımın çocuğu gelip 
beni aldı. Taksimetreyi görünce şok oldum, 
artık 20 TL’den başlıyordu. Her kilometre ba-
şına 1 TL azalıyordu. O anda telefona mesaj 
geldi. Artık yıllık izne çıkmayacağımı ve sa-
dece bugünlük izinli olduğumu duyunca dün-
yanın en mutlu insanı olmuştum. Bugün ne 
yapacağımla ilgili düşünüyordum. Tam o sı-
rada eniştemin düğünü olduğunu hatırladım. 
Ah, ne çabuk küçülmüşlerdi bu yaşlılar! Her 
an bir baloya gidebileceğimden çantamda acil 
durum kıyafetleri vardı. Trend, pofuduk tav-
şan terliklerim, üstünden hiçbir zaman çık-
mayacak olan soslu pijamam ve artık almam 
gereken tam altın. Hemen bir kuyumcuda 

durduk ve tam altın almaya gittim. Tam altı-
nın fiyatı sadece 3 TL idi. Bu fiyatlar uçmuş da 
uçmuştu. Neyse ki düğüne yetişmiştim. Hiç 
kimseye çaktırmadan acil durum kıyafetlerini 
giydim. Gelin, siyah gelinliği içinde muhte-
şem görünüyordu, eniştem ise bembeyaz giy-
sili prens olmuştu. O mutlulukla etrafa bak-
tığımda benim ebeveynlerimi görmeyeyim 
mi? Hemen onları bir köşeye çekip rencide 
ettim. Onlar eniştelerine dua etsinler. Nikâhı 
kıyan adam soruyu sorduğunda herkes aynı 
cevabı bekliyordu: Hayır! O an tüm salon çok 
mutlu olmuştu, paralar havada uçuşuyordu. 
Sonra herkes hediyesini taktı. Sıra bana geldi. 
Gelinin bana “Valla sende de paralar ağaçtan 
toplanıyor.” demesine karşılık “Yok, valla aylık 
maaşımın tümünü buna yatırdım.” dememe 
en çok ebeveynler sevindiler. Tüm ay boyunca 
brokoli salatası yiyeceklerdi. Çikolataya, şeke-
re, tüm sağlıklı yiyeceklere zam gelmişti. Artık 
sabah olmuştu ve eve dönme vakti gelmişti. 
Herkes o ayın son sıcak çikolatasını içiyordu. 
Herkes iş kıyafetlerini giyip yataklarına çekil-
di. Sabah olduğunda bir anda aklıma kilerde 
sakladığım çikolatalar ve şeker stoku geldi. Bu 
stok bize tüm yıl yeterdi. Çocuklar depresyo-
na girecek kadar hüsrana uğramışlardı. 

Aytül SÖYLEMEZ 5-D

KARANLIK BİR SABAH
O sabah uyandığımda etraf tamamen karan-
lıktı. Üzerimde bir takım elbise vardı. Şaşır-
mayın sakın, burası tersine dünya! Bir hafta-
mızın öyküsünü dinleyin. Annem ve babamla 
vedalaşıp işe gittim. Oradaki arkadaşlarımla 
hemen akşam yemeği yedik. Biz çalışırken 

Pek çok şey iyi gitmiyor dünyada, kabul. Savaş, açlık, felaketler… Ama bu bahsedeceğimiz durum biraz 
farklı. Düşünün, bir sabah uyandınız, yeni doğan günü karşılayabilmek için pencereye doğru yürüdünüz 
ve hemen gördüğünüz şeyde bir gariplik olduğunu anladınız. Güneş değil ay etrafa ışık saçıyor. Ağaçlar 
köklerini gökyüzüne doğru salmış, dallar ise toprağın içinde. Tam bu sırada küçük kardeşiniz kapıyı çalı-
yor ve “Ben işe gidiyorum, akşama istediğin bir şey var mı?” diye soruyor. Bu da yetmezmiş gibi korkuyla 
ailenizin yanına koştuğunuzda onları ayıcıklı pijamalarıyla kardeşinizin oyuncakları ile oynarken bulu-
yorsunuz.

Öğrencilerimizden kendi “Ters Dünya”larını anlattıkları bir hikâye yazmalarını istedik. Çocukları-
mız hikâyelerini bu dünyadan kurtulmak için ya da bu dünyada kalıp onu düzeltmek için yazdılar. 
İşte onların hikâyeleri…
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patron gelip bizi uyardı ve “Ne yapıyorsunuz? 
Buraya çalışmaya mı geldiniz? Haydi, dizileri-
nizi açın! Bugün Yalan Dünya’yı izleyeceğiz.” 
dedi. Ben de ister istemez dizi izlemek zorun-
da kaldım. 

Sabah olmuştu. Eve dönüyorduk. Yolda bir 
hırsız gördük. Kasiyere para vermeye çalı-
şıyordu. Polisi çağırdık ve onu yakalayıp bir 
villaya kapattılar. Yolda giderken arkadaşımın 
evinin daha eski olduğunu fark ettim. Onu 
çok kıskandım. Ben de kendi evime gittim. 
Annem ve babamla tartıştık. Onlar ödev yap-
mak istiyordu ama onlara oyun oynamalarını 
söyledim, onlar da oyun oynamak zorunda 
kaldılar.

Hava iyice aydınlandı. Annem ve babam uyu-
mak istiyorlardı fakat izin vermedim. Geç 
kalkmak için geç yatmalılardı. Onları “Biraz-
dan uyanacağım.” diyerek kandırdım. Ben 
yetişkin olmadığım için erken yattım. Hafta 
sonu birlikte eğlenmek için ders çalıştık. Ar-
dından onları markete yolladım. Bol bol para 
verdim ki paramız artmasın. Bir de ne göre-
yim! Sebze almışlar, hem de en ucuzundan. 
Onları uyanık bıraktım, ben yattım. İşte hafta-
mız böyle geçti. Biliyorum size tuhaf geldi ama 
biz de böyle yaşıyoruz.

Derin ARAYICI 5-C

MUTLU BİR DÜNYA
Sabah kalktığımda yatağımın ters olduğunu 
fark ettim. Ellerimin üstünde yürüyordum. 
Yer çekimi yoktu, biraz gök çekimi vardı. 
Pencereden baktığımda tüm evlerin ters ol-
duğunu anladım. Yemekler havada uçuyordu. 
Sanki uzaydaydım. Hiçbir yerde araba yoktu. 

Herkes uçarak, bisiklete binerek ya da tren ile 
yolculuk yapıyordu. Tren ters duruyordu. Dı-
şarıda tertemiz bir hava vardı. Her yer yemye-
şildi. Dünya ters dönüyordu. Bu dünyada para 
yoktu. Çocuklar çok mutluydu. Her yerde 
park vardı. Bu dünyada kötü insanlar yoktu. 
Herkes birbirine iyi davranıyordu. Bir sürü bi-
lim insanı vardı. Birçok şey icat etmişlerdi. Bu 
dünyada ölümcül hastalık da yoktu. Okullar-
da dersleri oyun oynatarak öğretiyorlardı. Bu 
dünyada bitkilere ve hayvanlara kimse zarar 
vermiyordu.     

Evren ÜNER 4-B

GİZEMLİ BİR NOT
Salonda gördüğüm görüntü üzerine dehşete 
kapıldım, anneme yaklaşıp ne olduğunu sor-
dum. Annem boş gözlerle bana baktı. Ben de 
çarenin daha dün emekleyerek yürüyen, şu 
an topuklu ayakkabı ve kalem etekle kapıdan 
çıkan kardeşime sormak olduğunu düşün-
düm: “Neler oluyor?” Kardeşimin verdiği ce-
vap hiç yardımcı olmuyordu: “Hiçbir şey, geç 
kalıyorum, görüşürüz.” Elbette ne yapacağım 
hakkında en ufak bir fikrim bile yoktu. Tek 
bildiğim rolleri değişmiş olmamız ve benim 
şu an anne ve babama göz kulak olmam ge-
rektiğiydi. Babam hep böyle yapardı, annem 
işe gittiğinde bize kahvaltı hazırlar, ev işlerini 
üstlenir ve evi düzene sokardı. Şimdi ise baba 
bendim ve çocuklarımı (!) aç bırakmamak be-
nim görevimdi. Yemek yapmayı bilmiyordum, 
ev işleri hakkında en ufak bir bilgiye bile sahip 
değildim bu yüzden iki kâse alıp içine mısır 
gevreği ve biraz süt koydum. Bulaşıklar yıkan-
mamıştı ve bir yığın olmaya devam ediyorlar-
dı. Annem ve babama kahvaltılarını verdiğim 
anda bulaşıkları yıkamaya koyuldum. Beş 
dakika bile geçmeden arkamı döndüğümde 
kahvaltının masada, yerde, kısacası onların 
ağızları dışında her yerde olduğunu gördüm. 
İç çekerek onların dağıttıklarını toplamaya 
başladım. Bu koşuşturma içerisinde sağlıklı 
düşünemiyordum, ne yapacaktım? Artık ya-
şamımı bu şekilde mi geçirecektim? 

Bir karar vermem ve bir çözüm bulmam ge-
rekiyordu, kaçmalı mı yoksa kalmalı mıydım? 
Anne ve babamı ne yapacaktım? Ya karde-
şim? Kafamdaki soru işaretlerine çözüm bul-
mak çok zordu, ev dağınık ve gürültülüyken 
hiçbir şey yapamıyordum. Babamın şikâyet-

lerini anımsadım, haklıydı. Ev temizlemek, 
çocuk bakmak dışarıdan görüldüğü kadar 
kolay değildi, hele ki bu çocuklar eskiden se-
nin ebeveynlerin olan bebeklerse... Annemin 
ağlaması durduğunda ve babam da oyuncak 
bebeklerle oynamaya daldığında ev temiz ve 
düzenli sayılırdı. Bir köşeye oturup uzunca 
düşündüm. Verdiğim karar hem benim hem 
de ailem için en iyisi olmalıydı. 

Her detayı düşündüm ve en sonunda bir plan 
yaptım: Dünyayı normale döndürecektim. 
Ailem ve ben eskisi gibi yaşayacaktık ve her 
şey olması gerektiği gibi olacaktı. Planı ha-
zırlamamla koltuğumdan kalkmam bir oldu. 
Annem ve babamı yatağa yatırdım, uyanma-
malarını umut ederek kendimi dışarı attım. 
Belki bu bir sıkıntıdır belki de bana yardımcı 
olabilecek bir mesaj bulurum diye yolda düşü-
nürken bahçedeki ağaca asılı bir not buldum: 
“Bu gizemi çözmek için eve git.” Evde bir not 
bulunduğunu düşünerek kendimi eve attım. 
Her yeri didik didik aradım, ev yine darma-
dağınıktı fakat ben bu baş belası dünyadan 
kurtulmak için elimden geleni yapmakla meş-
guldüm ve bu benim endişelerim arasında de-
ğildi. Hiç şaşırmayacağım bir şekilde babamın 
bağrışlarını duydum. Nasıl olduysa hem kendi 
üstüne hem de annemin üstüne toprak dök-
meyi başarmıştı. Onları acilen temizlemem 
gerekiyordu. Onlar yıkanıp giyinince öğle 
yemeklerini hazırladım ve onları odalarına 
oynamaya bıraktım. Bu notu bulmam gereki-
yordu, bu kadar zor olmamalıydı. Evin dışına 
çıkıp evin dış duvarlarını ve çatısını aradım. 
Not yoktu. 

Güneş ufuktan kızıl görünüp beraberinde mor 
bir havayı getirmeye başladığında artık pes 
etmiştim. Bu benim yeni hayatımdı ve bunu 
kabullenip kendimi buna adapte etmeliydim. 
Eve gidip çocukları kontrol ettim, evi milyo-
nuncu kez topladım ve yemeği pişirdim. Artık 
her şey normal gibiydi. Mutfakta yemek koku-
su, salonda çocuklar ve düzenli bir ev. Anahtar 
sesini duyduğumda karnım ağrımaya başladı. 
Kardeşimi bu halde görmek ve benim konuş-
tuklarımı anlayan ve cevap veren tek insanın 
benim dertlerime çözüm bulamayacak olması 
beni paramparça ediyordu. Dolayısıyla ses çı-
karmadım, sadece “Hoş geldin.” dedim. Masa-
yı kurdum ve herkesi yemeğe çağırdım. Bütün 
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bir günün yorgunluğu bana çok ağır gelmişti. 
Bacaklarımı ve kollarımı kaldıramıyor, göz-
lerimi açık tutmakta zorlanıyordum. Uyuyup 
kalmış olmalıyım çünkü bundan sonra olan-
lar hakkında hiçbir fikrim yok. Uyandığımda 
yatağımdaydım. Kendimi felç olmuş ve uzun 
bir süre sonra ilk kez vücudunu kıpırdatan biri 
gibi hissediyordum. Yavaşça yatağımdan kalk-
tım, biraz sonra başlayacağım gün, çekeceğim 
zorluklar ve göreceğim olağanüstülükler için 
kendimi hazırladım. Henüz salona gitmeye 
hazır değildim, beni bekleyen onca işi yapma-
ya hiç hevesli değildim. Yüzümü yıkamak için 
lavaboya gittiğime aynada bir not gördüm. 
Pek not sayılmazdı, daha çok boş bir kâğıt. Bu 
kâğıdın dün gördüğüm kâğıtla aynı olduğuna 
emindim fakat sorgulamadım ve bunu çocuk-
ların birinin yapacağını düşünüp ağır adım-
larla salonda gittim. 

Babamı mutfakta kahvaltı hazırlarken annemi 
kardeşime “Görüşürüz.” derken ve kardeşi-
mi ona boş gözlerle bakarken yakaladığımda 
kızgın kuma çarpan soğuk su gibi ferahladım. 
Her şeyi normal halinde görmenin verdiği ra-
hatlık benim aynadaki kâğıdı sorgulamama 
sebep oldu. Hızlıca kâğıdı aynadan çektim, 
artık kâğıt boş değildi. “Anne ve babanın her 
gün katlanmak zorunda olduğu...” Devamını 
okumadım bile. Çok sinirlenmiştim ve kendi-
mi salona attım. Babama “Dün ne oldu?” diye 
sorduğumda babam, herhangi bir şey hatırla-
madığını söyledi. Babam ve annem dün küçük 
çocuk oldukları için hafızalarında bu olay net 
olarak kalmamış olabilirdi elbet. Fakat kar-
deşimin bunu gayet iyi hatırlayabileceğinden 
emindim. Ona doğru eğildiğimde gözlerinde 
boşluğun yanı sıra merak olduğunu gördüm. 
Evet, hatırlıyordu fakat konuşmayı bilmiyor 
ve sadece bana bakıyordu.  Konuşmayı çöz-
düğünde bu konuyu konuşacağımızı söyledim 
ve -neredeyse- her sabah olduğu gibi babamın 
hazırladığı sofraya oturdum.

Birce ETİ 9-A

HAYAL DÜNYAM
Bir sabah uyanıp dışarıya baktığımda ağaç-
ların kökleri üstte gövdeleri ise aşağıdaydı. 
Güneş bize ışık vermek yerine ay bize ışık ve-
riyordu. Kardeşim de anne ve babamı okula 
hazırlamaya çalışıyordu. Dışarıdaki insanlar 
kalemin tersi ile yazı yazmaya, basket topu-

nu basket potasına atmak yerine potayı topa 
atmaya çalışıyorlardı. Erkekler diz çöküp ka-
dınlara yüzük takacaklarına, kadınlar bunu 
yapıyordu. İnsanlar evlerinde çerçeveleri ters 
asmışlar, koltuklarında da tersine oturmaya 
çalışıyorlardı. Birden bir ses geldi: “Kahvaltı 
hazır!” Kardeşimin beni çağırdığını düşün-
müştüm çünkü dünya nasıl olduysa tersine 
dönmüş gibiydi. Bu ses annemin sesine benzi-
yordu. Arkamı döndüğümde annemi gördüm. 
Demek ki pencereden dışarıyı seyrederken 
hayale dalmıştım. Bir an bunu gerçek sanmış-
tım. Dünya tersine dönse ne gibi acayip şeyle-
rin olacağını artık biliyordum. 

Leyla ALPAK 4-B

TERS DÜNYA
O gün doğum günümdü. Mumları üflerken 
bütün kötülüklerin iyiliğe dönüşmesini dile-
dim. Ertesi sabah tavanda ve köpeğimin ya-
tağında uyandığımı fark ettim. Köpeğim ise 
benim yatağımda yatıyordu. Gözlerime ina-
namadım ve hiçbir şey anlayamadım. Hemen 
perdeyi açıp dışarıya baktım ama parlayan gü-
neş ortada yoktu, onun yerine ay vardı. Sanki 
her şey tersine dönmüştü. Bir anda içeriden 
bir ağlama sesi geldi. İçeri gittim. 

Annem ve babam küçük kardeşimin oyun-
caklarıyla oynuyorlardı ve ağlıyorlardı. Bu 
nasıl olabildi? Kendime gelebilmek için gi-
dip yüzümü yıkadım. Ama hiçbir şey değiş-
memişti. Her yer yine tersti ve bunu anlayan 
bir tek ben miydim? Aniden küçük kardeşim 
zannettiğim ama şu an benden büyük gibi 
görünen kardeşim içeri girdi ve işe gitmesi 
gerektiğini ama bugün geç kaldığını söyledi. 
Nasıl kardeşim benden daha büyüktü? Na-
sıl annem ve babam küçülmüştü? Her şeyin 
nasıl böyle olduğunu bir türlü anlayamadım. 
Sonra doğum günümde kötülüklerin iyiliğe 

dönüşmesini dilediğimi hatırladım. Belki de 
kötülükler iyiliğe döndüğü için dünya da ter-
sine dönmüştür diye düşündüm ama bunun 
başka bir nedeninin de olması gerekiyordu. 
Kahvaltımı yapıp üstümü giyindim ve dışarı 
çıktım. Ağaçların kökleri yerde değil, havada 
duruyordu. Bütün evler, kısacası her şey ters 
bir şekilde duruyordu. Bunun nasıl olduğunu 
öğrenmeliydim. Çünkü hiç kimse bu durumu 
garip karşılamıyordu. Durumu öğrenmek için 
arkadaşımın evine gittim. Ona bir farklılığın 
olup olmadığını sordum. Her şeyin normal 
olduğunu söyledi. Neden sadece ben fark et-
miştim? Bu durum nasıl düzelebilirdi? Bu ters 
dünyadan kurtulmam gerekiyordu ama nasıl 
yapacağımı bilmiyordum. Bir anda telefonum 
çaldı. Tanımadığım bir numara olduğu için ilk 
başta açmadım ama bir kez daha aradı. Ben de 
acil bir şey olmuş olabilir diye açtım. Tanıma-
dığım bir adam, kötü bir bilim insanının onla-
rın da anlayamadığı bir şekilde dünyayı tersi-
ne çevirdiğini söyledi. Herkesin bunu normal 
karşıladığını ve sadece benim fark ettiğimi de 
söyledi. Bu durumu düzeltmek için zaman 
makinesiyle bir gün öncesine gidip bunu dur-
durmam gerekiyormuş. İlk başta inanmadım 
ama bu ters dünyadan kurtulma şansımın on-
lara inanmak olduğunu düşündüm. 

Peki, zaman makinesini nasıl bulacaktım? So-
nuçta daha üretilmemiş bir şeyi bulmamı nasıl 
bekliyorlar? Beni aradıkları telefon numara-
sından onları aradım. Zaman makinesini ne-
rede bulabileceğimi sordum. Onların üzerinde 
çalıştıkları bir zaman makinesinin olduğunu 
ama hiç denenmediğini söyleyip adreslerini 
verdiler. Hiç denenmemiş bir zaman makine-
sini kullanmak riskine girmek istemedim ama 
buradan kurtulmanın tek yolu buydu. Ver-
dikleri adrese gittim ve koskocaman bir bina 
gördüm. Binanın üzerinde “Ters Dünya” yazı-
yordu. Binanın isminin neden böyle olduğunu 
merak ederek içeri girdim. Beni beyaz önlüklü 
bilim insanlarına benzeyen birileri karşıladı 
ve zaman makinesinin yanına götürdüler. Ön-
celikle onlara niye benim yapmam gerektiğini 
sordum. Bana, benim seçilmiş kişi olduğumu 
söylediler. Neden ben seçilmiştim? Neden 
daha tecrübeli olan bilim insanları gitmiyorlar 
da ben gidiyorum, bir türlü anlamadım. Ama 
buradan kurtulmak ve dünyamızı kurtarmak 
için bunu yapmak zorundaydım. Onlara yapa-

TERSİNE DÜNYA
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cağımı söyledim ama çok korkuyordum çün-
kü zaman makinesi daha önce hiç denenme-
mişti ve sonucunu hiç kimse bilmiyordu. Beni 
zaman makinesine bağladılar ve yapmam ge-
rekenleri söylediler. Artık hazırdım ve kötü bi-
lim insanını durduracaktım. Zaman makinesi 
çalışmaya başladı. Bir anda her yer kapkaran-
lık oldu ve hiçbir şey göremedim. Gözlerimi 
açtım. Kendimi yatağımda buldum. Kalktım 
ve saate baktım. Daha sabahtı ve her şey ol-
ması gerektiği gibiydi. Güneş olması gereken 
yerde pırıl pırıl parlıyordu. Dışarıdaki evler 
artık düzdü ve ağaçların kökleri yerdeydi. Ters 
dünya eski haline gelmişti ama ben hiçbir şey 
yapmamıştım. Sonrasında bunun bir rüya ol-
duğunu anladım. Sonuçta ters dünyadan kur-
tulmuş oldum.

Ece DUMAN Sancaktepe 7-B

DÜNYA TERSİNE DÖNMÜŞ
Bu sabah uyandım ve yataktan mutlu kalktım. 
Çünkü rüyamda harika bir dünya gördüm. 
Rüyamda her şey tersineydi. O kadar güzeldi 
ki… Önce dünyaya uzaydan baktım. Dünya, 
Güneş’in etrafındaki yörüngesinden çıkmış, 
Neptün’ün etrafında dönüyordu ve Güneş’ten 
bile büyüktü. Sonra Dünya’ya indim. Harika 
ve gerçeküstü bir yerdi. Çiçekler toprakta ye-
tişmek yerine bulutlar gibi havada uçuyorlar-
dı. Bulutlar ise yumuşacık bir yatak gibi dağ-
ları kaplıyordu. Nehirlerden denizlere fabrika 
atıkları yerine her canlıyı iyileştiren oksijenli 
su akıyordu. Kuşlar su altında yaşıyor, balıklar 
ise havada uçuyordu. Kediler köpeklerle kav-
ga etmiyor, aslanlar da ceylanları yemiyordu. 
Yetişkinler okula giderken çocuklar sinemaya 
gidiyor, arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçiri-
yordu. Fabrikalar, havaya zehirli gazlar yay-
mak yerine havayı temizliyordu. Toprak o ka-
dar bereketliydi ki hiçbir canlı aç kalmıyordu. 
Herkes birbiriyle selamlaşıyor, birbirine gü-
lümsüyordu. Binalar, siteler, gökdelenler ye-
rine küçük, tatlı, rengârenk evler vardı. Hay-
vanlar özgürce, istedikleri yerde dolaşabiliyor 
hiç ama hiç üşümüyordu. Gerçekten harika 
bir dünyaydı. Keşke gördüklerim gerçek ol-
saydı. Hepimiz el ele verirsek dünyayı yörün-
gesinden çıkaramayız belki ama daha iyi, daha 
mutlu bir dünya yaratabiliriz. Böylece sadece 
benim rüyam değil pek çok çocuğun rüyası 
gerçekleşmiş olur. 

Kayra ARSLAN 4-B

TERSİNE BİR DÜNYA
O sabah yine her zamanki gibi odamın perde-
sini açtım ve “Günaydın.” dedim. Annem okul 
çantam ile gelip “Kızım ben gidiyorum, hadi 
sen de giyin üstünü ve işe git.” deyince ben bü-
yük bir şoka girdim. İlk önce bana oyun oyna-
dıklarını düşündüm ama mutfağa gidince kar-
deşimin bana kahvaltı hazırladığını gördüm. 
Ben daha şaşıramadan öğretmenim aradı ve 
babam, Ahmet’in okulda çok yaramazlık yap-
tığını söyleyip telefonu kapattı. O anda karde-
şim beni yemeğe çağırdı. Bir şeyler yedim ve 
okulun yolunu tuttum. 

Sınıfa girdiğimde annemi gördüm ve ona “Se-
nin burada ne işin var?” diye sordum. Annem 
“Asıl senin ne işin var?” dedi ve en yakın arka-
daşım Zeynep’in annesi Zeliş teyze ile konuş-
maya başladı. Bu durumu düzeltmeye karar 
verdim, annemi kolundan tuttuğum gibi sınıf-
tan dışarı çıkardım ve anaokulundan babamı 
da alıp eve gittim. Kardeşimi de mutfaktan 
çıkardım, hepsini salona topladım ve konuş-
maya başladım “Anne senin işe gitmen gere-
kiyor.” Babam o anda anneme bakıp gülmeye 
başladı. “Baba senin de işe gitmen gerekiyor.” 
diye ekledim. Kardeşim gitmeye çalıştı ama 
onu oturttum. Hepsine ne yapmaları gerekti-
ğini anlatmaya çalıştım fakat hiçbiri anlamadı. 

Daha sonra hepsine ne yapmaları gerektiğini 
anlattım fakat yine anlamadılar. Sonra aniden 
kapı çaldı ve teyzem geldi. Zilin çalması ile an-
nemlerin yok olması bir oldu. Hemen telefona 
koşup annemi aradım, annem işteydi. Babamı 
aradım, o da işteydi. Kardeşimin öğretmenini 
aradım, o da okulda oyun oynuyormuş. Her-
kesin tersine hareket etmesinin ve daha sonra 
da düzelmesinin sebebini hiç bilmiyorum ama 
yine okula gidebileceğim için çok mutluyum.

Duru SOLMAZ 4-C

EN ZOR SEÇİM
Dün gece annemle yatmıştım. Sabah uyandı-
ğımda annem yanımda yoktu ve sabah olma-
sına rağmen gökyüzünde yıldızlar ve ay var-
dı. Babama ne olduğunu sormak için aşağıya 
inecekken merdivenlerin ters döndüğünü fark 
ettim. Çok korkuyordum, hemen kardeşimin 
yanına koştum, bir baktım kardeşim takım el-
biselerini giymiş, bilgisayar çantasını hazırlı-
yordu. Aniden uçmaya başlamıştım, biri beni 
pencerenin önüne getirmişti. Bir de ne göre-
yim! Her yerde babamdan vardı, bir tane bile 
farklı insan yoktu. Hep aynı çiçekten hep aynı 
kediden vardı, her şey aynıydı. Buna artık bir 
son vermeliyim diye düşünürken aklıma bir 
fikir geldi. 

Arkadaşım Crash, bana yardım edebilirdi 
ama ona ulaşabilmem için çok zorlu yollar-
dan geçmem lazımdı. Dışarıdaki babalarım 
beni arıyordu bu yüzden kedi kılığına girdim 
ve arkadaşım Crash’ın yanına ulaşmayı başar-
dım. Arkadaşım Crash, sorunun asıl nedenini 
bulmuştu. Bu dünyada yaşamayan garip bir 
yaratık gelmiş dünyamıza. 

Crash, yaratığı bulup ona getirirsem dünyanın 
eski haline döneceğini söyledi. Ben de hemen 
işe koyuldum. Bu sırada kardeşim gizlice beni 
takip etmiş çünkü dünyamıza girmiş olan o 
yaratık aslında kardeşimmiş. Kaç gündür onu 
bulmaya çalışıyordum ama bulamadım. Ani-
den bir ses duydum ve arkamı döndüğümde 
kardeşimi gördüm. Kardeşimin yanına gittim 
ve ona “Sen niye buradasın bakıyım?” diye 
sordum. Kardeşim garip bir ses çıkardı, ne 
dediğini anlamamıştım. Birden kardeşimin 
o yaratık olduğunu düşünmeye başlamıştım 
ama o olamazdı ya da olur muydu? Kararsız 
kalmıştım ama yine de Crash’ın yanına gö-
türecektim. O yaratığın kardeşim olduğuna 
inanamıyordum. Bu durumda ya kardeşimi 
kurtaracaktım ya da dünyayı. Dünyayı kur-
tarırsam kardeşimi feda edeceğim, kardeşimi 
kurtarırsam da dünya böyle kalacak. Bu seçi-
mi iyi düşünmem lazım. 

Evet, sanırım hazırım. Seçimim dünyayı kur-
tarmak olacak. Bu çok zor bir seçimdi ama 
artık ben hariç herkes mutlu. Kardeşimin ya-
şamasını çok isterdim.                              

Zeynep Azra ER 4-B

TERSİNE DÜNYA
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Begüm ÖZENGİN: “Aklınızı Başınıza Alın” 
kitabınızda Prof. Sabri Korkmaz, “Yaptığım 
hesaplara göre her şey yolunda giderse seninle 
insanlık için büyük bir icada imza atacağız.” 
der. Büyükler tarafından “İcat çıkarma!” di-
yerek büyütülüp merak duygularına ket 
vurulmuş çocuklar, kitap okumadıkları 
için yine büyüklerce eleştiriliyor. Her ki-
tabın dünyayı yeniden keşfetmek olduğu 
düşünülürse çocukların “merak” duyguları 
desteklendiğinde kitaba da yakınlıklarının 
artacağını söyleyebilir miyiz?

Hamit ANNAK: Sadece merak duygusu kitap 
okumaya ilgiyi artıracak bir unsur değil, çok 
etmen var. Mesela anne ve babaların çocuk-
larının yanında kitap okumaları lazım ki ço-
cuklarının kitap okuma alışkanlığının önemli 
bir şey olduğunu anlamalarını sağlasın. Öte 
taraftan kendilerinin kitap okumamaları ama 
çocuklarının kitap okumasını istemeleri ma-
alesef çocuklar için yönlendirici bir unsur, 
bir merak unsuru olmuyor. Çocuklar kendi 
merak ettiklerini, tablette gördüğü, izlediği 
videolara ya da televizyonda gördüğü şeylere 
yöneltmeyi tercih ediyor. Çünkü kendi anne-
si babası da o şekilde ilerletiyor bu merakını. 
Okul çağına geldiğinde artık bunu değiştir-
mek için çok geç kalınmış oluyor. Bunun as-
lında çok küçük yaşlarda yani 3-4 yaşlarında, 
okul öncesi çağlarında başlamış olması ve 
okulun da bunu destekleyici kütüphane et-
kinlikleri ve böyle kitap söyleşileri gibi şeyler-
le güçlendirmesi lazım. Onun dışında merak 
unsuru sadece bunun için yeterli değil.
 
Elif TÜRKAY: “Aklınızı Başınıza Alın” adlı 
kitabınızda profesörü kurtarmak için asistanı 
Kerem ve oğlu Can profesörün beyninde fan-
tastik bir yolculuğa çıkıyorlar.
Siz, yaşamış ya da yaşamakta olan bir kişi-
nin beyninde yolculuğa çıkacak olsaydınız 
bu yolculuk kimin beyni olurdu? Fantastik 
bir yolculuk için elinizde iki bilet olduğunu 
düşünün, bu yolculuğun nereye olmasını 
isterdiniz ve kendinize yol arkadaşı olarak 
kimi seçerdiniz?

Hamit ANNAK: Şu kişinin beyninde yaşa-

mak isterdim diye hiç düşünmedim, eğer 
düşünecek olursam da şu an aklıma birileri 
gelmiyor açıkçası. Benim burada kitabı yazar-
ken zaten asıl amacım beynin nasıl çalıştığını 
anlatmaktı, yani eğer olay şuysa bir beyinde 
yolculuğa çıkmak istemekse evet isterdim 
ama bu yolculuğa çıkmak istediğim kişinin 
illaki çok özel bir kişinin beyni olması gerek-
miyor. Çünkü herkesin beyin çalışma mantığı 
aslında aynı. Sadece bizim hayatta karşılaş-
tığımız tecrübelerle yapmaya başladığımız 
seçimler değişiyor, o kadar. Yoksa herkes ne 
yerse yesin mesela mide zaten onu bir şekilde 
sindirir, ne okursak okuyalım beyin zaten onu 
öğrenir gibi bir sistem bu. O nedenle bir kişi-
nin beyninde yolculuk etmek istemek gibi bir 
tercihim, niyetim yok.

Begüm ÖZENGİN: “Televizyon tamirde, 
playstation’ın akıbeti henüz belli değil, kü-
tüphanemizdeki okunmamış kitaplar daha 
mı parlak gözüküyorlar ne!”  şeklinde bir 
paylaşımınız var sosyal medya hesabınızda. 
Günümüzde ebeveynlerin de en çok yakın-
dıkları konunun çocuklarına kitap okuma 
alışkanlığı kazandıramamak olduğunu gö-
rüyoruz. Sizce gerçekten kitap okuma alış-
kanlığının önündeki tek engel teknolojik 
aletlerin hayatımıza girmesi midir? 

Hamit ANNAK: Hayır, o sadece etkenlerden 
bir tanesidir. Bir taraftan da daha önce dedi-
ğim gibi anne babanın çocuklarına bu konuda 
örnek olması gerektiğidir. Çünkü gerçekten 
çocuklar, anne ve babalarından gördükleriyle 

tercihlerini geliştirmeye başlıyorlar. Anne ba-
balar genelde ya yemek yaparken televizyon 
izleyip ya da elinde telefonla saatlerce oya-
lanınca, internette vakit geçirince çocuklar 
da doğal olarak buna yönelmeye başlıyor. O 
yüzden aile içinde kitap okuma alışkanlığının 
yerleştirilmesinin önemli olduğunu düşünü-
yorum.

Elif TÜRKAY: Bilim kurgu, “Gerçeklikle sı-
nırlandırılmış düşçülüktür.” Bugün ortaya 
çıkan ya da gelecekte ortaya çıkması müm-
kün olan bilimsel ve teknolojik gelişmeler 
üzerinden anlatısını gerçekleştirir. Bunu ya-
parken abartıya başvursa bile gerçekleri an-
latır. İnsanoğlu geçmişe doğru değil, geleceğe 
doğru yürür. Bu sebeple de geleceği zihninde 
canlandırmak ister. Bilim kurgu eserleri de bu 
durumda devreye girerek gelecekle ilgili çok 
sayıda çözüm ve seçenek üretir. “Aklınızı Ba-
şınıza Alın” kitabınızda siz de bilim kurgu 
ile öğreticiliği harmanlayarak geleceğe dair 
bir anlatı gerçekleştirdiniz. Kitabınızı ya-
zarken kurduğunuz bu düş dünyasının, ge-
leceğin araştırmalarına ilham olabileceğini 
düşündünüz mü?

Hamit ANNAK: Şu anda yapılan çeşitli na-
noteknolojik araştırmalar var, antikor olarak 
kullanılan minik robot araştırmaları üzerinde 
de çalışılıyor, ihtiyaç sahibi hastalara bu nano-
teknolojiye sahip robotlarla enjekte edilecek 
olan ilaçlarla tedaviler yapılmaya çalışılıyor. 
Zaten var olan bir teknolojiden söz edebili-
riz bununla ilgili olarak. Eğer kitapta geçen 

Çok Yönlü Yazar Hamit Annak

Yazar Söyleşisi / Hamit ANNAK
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olaylar da ileriye yönelik bir fikir kaynağı ola-
caksa bu beni çok mutlu eder ama esas ama-
cım benim, kitabı yazarken çocukların beyin 
hakkında biraz da olsa bilgi sahibi olmalarını 
sağlamaktı.

Begüm ÖZENGİN: Bizim de keyifle okudu-
ğumuz “Aklınızı Başınıza Alın” adlı kitabın 
yeterli desteği alırsa sinema filmini çekmek 
istediğinizi hatta kitabı yazarken kafanızda 
filmini de çektiğinizi söylüyorsunuz. Sizce bir 
kitabı aynı tatta filme uyarlamak mümkün 
müdür yoksa bu hangi kitap olduğuna göre 
değişir mi?

Hamit ANNAK: Bu aslında hangi kitap ol-
duğuna göre değişir çünkü bir film çekerken 
aynı kitabı farklı yönetmenler farklı yapım 
evleri çektiğinde farklı filmler ortaya çıkar. Bu 
biraz aslında bir tarife göre mutfakta yemek 
yapmak gibi bir şey. Kullandığınız malzeme-
nin kalitesi, pişirme süreniz gibi aynen hangi 
ülkeye o filmi çektiğiniz de filmin kitaba göre 
nasıl uyarlandığını etkileyen unsurlardır. Para 
da bunlardan bir tanesidir bütçesel olarak. O 
yüzden filminin çekilmesini istediğiniz kita-
bın da senaryosunun iyi uyarlanması lazım. 
Her kitabın filmi çekilebilir ama kitaptaki her 
duyguyu film yaratamaz. 
Kitap, edebiyat başka bir şey; film, sinema 
başka bir şeydir. Bir yerde okuyucuyu siz ki-
tapla baş başa bırakıyorsunuz öbür tarafta ise 
yönetmenle baş başa bırakıyorsunuz. Bunlar 
ayrı şeyler. O yüzden filmin kitapla bire bir 
şekilde çekilmesi mümkün değil. Ama bazı 
kitapların filme aktarılması daha kolay oluyor 
kurguları nedeniyle.

Elif TÜRKAY: Bir röportajınızda “Acaba ger-
çek fikrimi söylersem yadırganır mıyım?” 
diye düşünmeden konuşabildikleri için ço-
cuklarla her buluşmanızda mutlaka kitaplara 
dair fikirlerini sorduğunuzu söylemişsiniz.  
Sizce bu düşünce insanları esir aldığı için 
mi toplum olarak eleştirmekten ve eleşti-
rilmekten bu kadar korkuyoruz? Günümüz 
insanlarının bu algısı hakkındaki düşünce-
leriniz nelerdir?

Hamit ANNAK: İnsanların belli bir yaşa ka-
dar süper egoları yok, toplumsal değer yargı-
ları ile kendi düşüncelerini engellemiyorlar, 
düşüncelerine ket vurmuyorlar. Ama belli bir 
yaştan sonra toplumsal yargıları artık hayat-
larının bir parçası olarak kullanmak zorunda 
kaldıkları için bazı disiplinlerden dolayı dedi-
ğiniz gibi ister istemez sormak istedikleri şey-
leri ya da kendilerini ifade etmek istedikleri 
konularda kendilerini engellemeye zamanla 
da bu konularda böyle düşünmemeye başlı-
yorlar. Orada demek istediğim şey aslında bir 
filtreye sahip olmadan saf bir şekilde, düşünce 
neyse bunu bir geri bildirim olarak almaktı. 
Bu, bir yazar için özellikle de çocuk kitabı 
yazarı için önemli bir fırsattır diye düşünü-
yorum. Çünkü karşı taraftaki kişi gerçekten 
bu süper egoya sahip olmadan direkt duygu 
ve düşüncesi neyse sizinle paylaştığı için bir 
dahaki eserlerinde bu sizin için çok önemli 
bir referans kaynağı oluyor. Yani bu çizdiğiniz 
karakterlerdeki renkten tutun da hikâyenin 
ismini neye göre verdiğinizi de göstermek için 
size bir sürü fikir sağlıyor, yeni ilham kaynak-
ları sağlıyor. O yüzden onlardan aldığım geri 
bildirimler benim için çok önemli.

Begüm ÖZENGİN: “Meraklı Martılar ve 
Çevremiz” dört kitaptan oluşuyor: “Şehrin 
Güneyi, Şehrin Kuzeyi, Şehrin Doğusu ve 
Şehrin Batısı.” Bu kitap serisiyle çevre bilin-
cinin her yanımızı kuşatması için çabalıyor, 
yaşanabilir bir dünya için farkındalık ya-
ratmayı amaçlıyorsunuz. Günümüzde daha 
fazla kazanmak ve daha iyi yaşamak için 
bilimsel ve teknolojik gelişmelerle doğaya 
egemen olmak isteyen insanoğlunun aslın-
da hem doğayı hem de kendini tükettiğinin 
bilincine varamamasının nedeni nedir? 
Teknolojinin içinde olan ve doğanın korun-
ması için çaba harcayan biri olarak teknolo-
jinin imkânlarından yararlanırken aynı za-
manda temiz bir dünyada yaşamanın sırrını 
nasıl açıklarsınız? 

Hamit ANNAK: Çok katmanlı konular bun-
lar. Mesela şu an biz sadece çevremizde var 
olan kirliliği görüyoruz. Ama şu anda bizim 
dünyamızın uydu yörüngesinde de çok ciddi 
bir kirlilik oluşmaya başladı. Dünya etrafın-
daki gezegenlerin yüzde sekseni atıl durumda 
duruyor ve saatte 22 bin km hızla hareket edi-
yorlar. İki binli yıllarda Amerika’da uzaya fır-
latılan bir mekiğin camına gelen boya tanesi, 
mekiğin camını çatlattığı için mekik dünyaya 
geri döndürüldü. Bundan birkaç yıl önce Çin, 
gövde gösterisi yapmak için kendisine ait atıl 
bir uyduyu uzun namlulu balistik bir füze ile 
vurdu ve şu anda 45 bin tane parça şarapnel 
etkisiyle gezegenin etrafında dönüyor. Buna 
benzer çok fazla örnek var. Teknoloji ilerle-
dikçe onun kontrolünün sağlanması aynı hızla 
ilerleyemediğinden kontrolsüz bir kirlilik or-
taya çıkıyor. Mesela bizim şu an kullandığımız 
bütün teknolojik aletlerin üretimi aşamasın-
da aslında ortaya çok ciddi atıklar çıkıyor. Şu 
elimizdeki cep telefonunun üretiminde bile 
150-200 kg zehirli atık çıkıyor ortaya. Ve işin 
kötüsü, insanlar reklamlarla kandırılıp özen-
dirilip bu telefonların yeni modellerini alma-
ya itiliyor, sonuç olarak bir tüketim toplumu 
ortaya çıkıyor ve böylelikle kimse geleceği 
düşünmeden herkes tüketime yönelik alışve-
rişler yapıyor. Atıkların nasıl geri dönüşümü-
nün sağlanacağı, bertaraf edileceği konusun-
da yeterli planlamalar ve bütçesel çalışmalar 
yapılmıyor devletler tarafından. Bütün bunlar 
küresel bir kirlilik ortaya çıkarıyor. 2018 yılı, 
son yüz yılın en sıcak dördüncü yılıydı mesela 
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ve bu ilerleyen dönemlerde sıcaklıklar arta-
cak. Antalya’da geçtiğimiz aylarda hortumdan 
dolayı büyük hasarlar yaşandı, insanlar canın-
dan oldu. Birkaç yıl sonra aynı doğal afetlerin 
tekrar yaşanmayacağının garantisini vere-
meyiz. Bu gerçekten çok korkutucu ve bütün 
bunların önüne geçmek için yeterli çalışmalar 
yapılmıyor. Aksine bütün çalışmalar tekno-
lojinin ilerlemesine yönelik yapılıyor. Bunlar 
yapılırken gelecek düşünülmüyor, sizler, sizle-
rin çocukları hesaba katılmıyor.

Elif TÜRKAY: Kariyerinizin bir parçası olan 
devamlılık mesleğine dair “Eskiden Türk 
filmlerinin en çok eleştiri aldığı kısım devam-
lılık hatalarıydı ama günümüzdeki teknolojik 
imkânlar bu konudaki hataları azaltıyor.” di-
yorsunuz bir röportajınızda. Türk eğitim 
sisteminin en büyük sorunlarından biri de 
devamlılığın sağlanamamasıdır. Filmlerde 
giderilen devamlılık sorununu sizce eğitim 
sistemimizde nasıl giderebiliriz?

Hamit ANNAK: Farklı farklı eğitim planla-
maları yapılıyor ve sürekli sistem yenileniyor, 
değişiyor. Doğal olarak müfredat da değişiyor. 
Sınava hazırlanan bir öğrencinin bir anda de-
ğişen sistem yüzünden bütün çalışmaları boşa 
gidiyor mesela. Asıl bu durumun bir sisteme, 
düzene oturtulması lazım. Baştan sona hiç de-
ğişmeyen bir sistemin oluşturulması gerekir. 
Eğitimin asıl amacı belirlenmeli ve ona göre 
planlamalar yapılmalı. Planlı, sistemli ilerle-
yen eğitimlere sahip birçok ülke var. Mesela 
Finlandiya’daki eğitim. Bizim ülkemizde ma-
alesef şöyle şeyler oluyor: Bir çocuğun mate-
matiğe ilgisi yoksa ve o derste başarı sağlaya-
mıyorsa hemen özel dersler falan aldırılıyor. 
Aslında o çocuğun edebiyata yeteneği var 
ama matematiği anlaması için zorlanıyor. Ne 
oluyor böyle olunca? Çocuk okuldan, eğitim-
den soğuyor. Bir çocuğun neye yeteneği varsa 
ona göre bir eğitim sisteminin oluşturulması 
lazım.

Begüm ÖZENGİN: “Aklınızı Başınıza Alın” 
adlı kitabınızda beynin bölümlerinden biri 
olan Temperol Lop’un görevini “Temporal 
Lop, deneyimlerin merkezi olarak görev ya-
par. Beynimiz hatalarımızdan, başarılarımız-
dan ve görüp duyduklarımızdan edindiğimiz 
deneyimleri burada biriktirir.” şeklinde anla-

tıyorsunuz.  Peki, sizin Temperol Lop’unuza 
kaydedilmiş en önemli hatanız ve en önemli 
başarınız nedir? Yaşadığınız çevreden ve 
yaptığınız çalışmalardan edindiğiniz en bü-
yük tecrübenizi de bizimle paylaşır mısınız?
Hamit ANNAK: Benim çok büyük hata ola-
rak nitelendirdiğim bir şey yok ama sadece 
eğitimim için karar vermekte geç kaldım, ai-
lemin beni bu konuda yönlendirmesine izin 
verdim. Üniversite sınavına girdiğimde ilk 
önce Ziraat Fakültesinin Gıda Mühendisliği-
ni kazanmıştım ama bu istediğim bir bölüm 
değildi. Sırf ailem istediği için okuyordum ve 
okulumun bitmesine bir sene kala üçüncü sı-
nıfta okulu bıraktım. Tabii bu durum bana üç 
yıllık bir kayıp yaşattı. O sırada gizlice dersha-
neye gittim ve tekrar sınava girdim, Radyo ve 
Televizyon bölümünü kazandım mesela. He-
deflediğim şeyleri gerçekleştirmiş olmak be-
nim için bir başarıdır. Bu kitabı yazmış olmak 
bir başarıdır mesela benim için. Bütün bunla-
rı yaşarken karşılaştığım sorunları da kendi-
me bir fırsat olarak görüyorum, herkesin de 
olaylara böyle bakması gerektiğini düşünüyo-
rum. İnsanlar birtakım hedeflere ulaşmak için 
hayaller kuruyorlar fakat bunlar için bir çaba 
göstermiyorlar ve başkalarını suçluyorlar bu 
yüzden. İnsanlar öncelikle hedefleri için çaba 
göstermeliler diye düşünüyorum ben.

Elif TÜRKAY: Organizmaların işleyişini de-
netleyen, duyum ve bilinç merkezi olan organ 
beyin iken çocukların ve gençlerin toplum 
yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bil-
gi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişi-
liklerini geliştirmelerine yardım eden temel 
unsur da eğitimin ta kendisidir. 
Peki, toplumun beyninin eğitim olduğu 
düşünüldüğünde sizce eğitimin, etkilediği 
alanların (eğitim-toplum ilişkisi, eğitim-fel-
sefe ilişkisi…) işlevini tam anlamıyla yerine 
getirdiğini düşünüyor musunuz? Düşün-
müyorsanız bu eksiklik nasıl giderilebilir?

Hamit ANNAK: Verilen eğitimin içeriği 
önemli. Mesela logaritma öğreniyorsunuz, 
sizin hayatta logaritmayı uygulayabileceği-
niz bir alan var mı? Ya da aşçılık için yemek 
yapmayı öğreniyorsunuz ama yaşamınızda 
yemek yapıyor musunuz? Önemli olan bu-
rada bu işte. Sizin sahip olduğunuz bilgiyi 

uygulayabilmeniz. Eğer gerçekten yaşamı-
nızda uygulayabiliyorsanız öğrendiklerinizi 
işte gerçek eğitim budur. Aksi boşa zaman 
kaybıdır. Beyin, kullanmadığı bilgiyi unutur. 
Beyin içinde o bilgi vardır ama nöronlar arası 
iletişim zayıflar, kopar ve bizim artık o bilgiye 
ulaşmamız mümkün olmaz. Aslında hayatı-
mızda gördüğümüz her şeyi her bilgiyi bey-
nimizin içinde topluyoruz ama bunu ne kadar 
sık kullanıyoruz önemli olan bu. Hani derler 
ya dersleriniz için tekrar yaparsanız unutmaz-
sınız diye işte onun gibi yani. Aldığınız eğitim 
sizin kullanımınıza ne kadar yarıyorsa o eği-
tim o kadar faydalıdır.

Begüm ÖZENGİN: “Eskiden tek göz odalı 
evlerde beş çocuklu aileler yaşarken şimdi beş 
odalı evlerde tek göz görmeden yaşıyor bi-
reyler.” ya da “Ekranlar yerini inçlere, ekmek 
araları sandviçlere bıraktı.” diyerek geçmiş 
zaman ile bugünü karşılaştırıyorsunuz. Ve 
hepsinin yanında bir de “Eski Yenimahalle” 
adında bir belgeseliniz var. Bu söylemleri-
niz ile ortaya koyduğunuz ürün aslında bir-
birini tamamlamış oluyor. Hangisinin daha 
iyi ya da güzel olduğu elbette tartışılır ama 
sizin bakış açınızda genellikle eskiye bir öz-
lem görüyoruz. Sizce insanlar, bu değişen 
yaşam tarzı ile neleri yitirdiler? 

Hamit ANNAK: İnsanlar daha bireysel hale 
gelip paylaşımlarını yitirmeye başladılar. Or-
tak yaşam alanlarındaki muhabbeti, iletişimi, 
geçmişten günümüze işe yarayacak olan her 
türlü bilgileri yitirdiler. Mesela insanların 
kendilerinden yaşça büyük yakınlarıyla soh-
bet etmesi gelecekleri için büyük önem taşır. 
Çünkü yaşlılar insanların şu an yaşadıkları ra-
hatsızlıkların çoğunu zaten önceden yaşamış 
oluyorlar. Siz de aslında onlardan edindiğiniz 
bilgilerle kendinizde oluşan ya da oluşabi-
lecek her türlü rahatsızlık için bilgi edinmiş 
oluyorsunuz. Bir paylaşımınız yoksa aynı ra-
hatsızlıkları yaşarsınız, hiçbir konu hakkında 
bilgi edinemezsiniz.

Elif TÜRKAY: Bu güzel röportajı yapmamı-
zı kabul ettiğiniz ve okula gelip değerli biri-
kimlerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür 
ederiz. 
Hamit ANNAK: Ben teşekkür ederim, sağ 
olun.

Yazar Söyleşisi / Hamit ANNAK
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BAŞLANGIÇ NOKTASI

YENİ HAYAT
Artık vakti gelmişti.  Herkesten ve her şeyden 
uzaklaşıp yeni, kimseyi tanımadığı, kimsenin 
de onu tanımadığı bir hayat kurmanın tam 
zamanıydı. Çünkü çevresinde olan olaylar, 
yalanlar, dolanlar, ondan saklı yaşananlar 
canına tak etmiş ve böyle şeylere müsamaha 
göstermeyeceği yeni hayatına doğru yol al-
malıydı. Yaş, kemale ermişti ama hiçbir şey 
için geç değildi. Topladı bütün eşyalarını, aldı 
rastgele bir otobüs bileti, çarptı kapıyı, çık-
tı. İlk defa herkesten gizli bir iş çeviriyordu.  
Sonraki hayatında bu insanların yüzünü gör-
meyecek olmak onu birazcık da olsa mutlu et-
tiği için bir kereliğine onlara benzemenin bir 
sorun olduğunu düşünmüyordu. Bu düşün-
celer eşliğinde otobüs terminaline ulaşmıştı. 
Oradaki herkes ondan farklıydı. Çünkü onlar 
ya evlerine, ailelerine dönüyor ya da aileleriy-
le birlikte bir yerlere gidiyorlardı. O ise yeni 
bir eve hatta belki de yeni bir aile kurmaya 
gidiyordu. Her şey dört dörtlüktü. Çok kısa 
bir süre sonra otobüste, yeni hayatına adım 
adım yaklaşıyor olacaktı. Yolculuk boyunca 
sıkılmamak için yanına yeni ve çok merak 
ettiği bir kitap almıştı ve telefonuna da pek 
çok şarkı yüklemişti. Gelen otobüsü haber 
vermek için bağıran adamın sesiyle daldığı 
düşüncelerden çıktı. İşte, o otobüs onunkiy-
di.  Bavulunu yerleştirdi ve koltuğuna oturdu. 
Son bir kez daha geri dönmeyi düşündü ve 
aldığı kararın ne kadar doğru ve onu mutlu 
eden bir karar olduğunu fark etti. Artık emin-
di ve bu duyguyla telefonundan, uzaklaşmak 
istediği herkesin numarasını sildi. Artık yeni 
hayatına ya da başka bir deyişle yeni yolculu-

ğuna hazırdı. Çantasından kitabını çıkardı ve 
okumaya başladı. Bu sırada otobüs de hareket 
etti. Artık geriye kalan tek şey yeni hayatına 
başlamak, yön vermekti. 

Aslı DOĞU 10-B 
TESADÜF
Yıl 1993. Saraybosna. 13 yaşında bir çocuğum. 
Oyuncaklarla parklarda geçmesi gereken ço-
cukluğum, her yerde patlayan bombalarla, 
uçuşan mermilerle, çocuklarını savaşa gönde-
ren annelerin gözyaşlarıyla ve halka işkence 
eden buz suratlı düşman askerleriyle geçiyor-
du. Bir yıldır devam eden savaşın iyice şid-
detlenmesi ile şehirde bombalı saldırılar artı-
yordu. Gökyüzü, uçuşan mermilerden utanıp 
maviliğini griliğe bırakmış, savaş bize “Ben 
buradayım.” diyordu. Her ne kadar herkes sa-
vaşın çabucak biteceğine inansa da düşmanın 
nefreti  buna izin vermiyordu. Artık unut-
mamın mümkün olmadığı 7 Mart 1993 günü 
güneş, savaşa aldırış etmeden eski ihtişamı ile  
odamın penceresinden  hüzünle içeri sızmış-
tı. Okula gitmek için giyinirken o gün okulu-
mun düşman askerleri tarafından bombala-
nacağını, 58 arkadaşımın öleceğini bilseydim 
o günün doğmasını ister miydim hiç? Dersin 
ortasında kulaklarımıza çalınan uzun ve tiz 
sesin bir bombaya ait olduğunu herkes anla-
mış fakat okulun hedef olabileceğini kimse  
düşünememişti. Ses okulumuza düştüğünde 
kulaklarımızı patlatan gürültünün  ölümün 
melodisi olduğunu  o gün öğrenecektik. Bu 
cehennemi andıran ortamdan nasıl çıktığımı 
hiç hatırlamıyorum. Sadece hastaneye dönüş-
türülmüş bir binada acı ile gözümü açtığım-
da yanımda sınıf arkadaşım Amar’ı gördüm. 
Savaş  alanından uzaklaştırılmak amacıyla 
Birleşmiş Milletlere ait otobüslere binmek 
için savaşın tanınmaz hale getirdiği bir mey-
danda bekliyorduk. Çekilen kuralara göre ben 
21, Amar ise 22 numaralı otobüs ile yolculuk 
edecektik. Eski  otobüsler homurtular eşliğin-
de meydana geldiğinde Amar ile vedalaşıp 21 
numaralı otobüse bindim. Amar ise hemen 
arkasındaki 22 numaralı otobüse bindi ve ce-
henneme dönüşmüş cennetimizden ayrıldık. 

Yıl 2017. Haziran Ayı. İstanbul. 
Aylardır üzerinde kafa patlattığım inşaat pro-
jemi bitirmiş ve inşaatı kontrol etmek için 
inşaat alanına gelmiştim. Ana kontrolleri yap-
tıktan sonra inşaat işçilerinden birisi usulca 
yanıma yaklaştı. Bana bazı hayalleri olduğu-
nu söyledi. Elinde korku ile tuttuğu projesini 
bana uzattı. Projesini incelemeyi bitirdiğimde  
bir mimarlık harikası olduğunu ve çok ince 
hesaplar kullanıldığını fark ettim. Projesinin 
sonunda ismi yazıyordu: Amar ZORİC. 22  
numaralı otobüsün yolcusu savaş arkadaşım. 
Soğuktan çatlamış ellerini bir an önce tutmak 
istedim, kelimeler boğazımda düğümlendi. 
Bana matematiği öğreten ve beni okul bom-
bardımanında kurtaran arkadaşım, karşımda 
bir inşaat işçisi olarak duruyordu. Ona sesim 
titreyerek ”Ben Vedat VELENOVİC. Hatır-
ladın mı beni?” dedim. Büyük bir şaşkınlık 
ile kafasını kaldırdı. Birbirimize sarıldık. Sa-
vaşın hatırası ikimizin de yüzüne ve ruhuna 
işlemişti. Ona istemeden “Nasıl olur, sen çok 
çalışkan bir öğrenciydin ve doktor olmak isti-
yordun, burada ne işin var?” dedim. Gözleri-
ni benden kaçırarak sessizce “Tesadüf, sadece 
tesadüf.” dedi. 21 numaralı otobüs Türkiye’ye 
ulaşmış, yolcularını teslim etmişti. 22 numa-
ralı otobüs Bosna sınırında durdurulmuş ve  
sınırı geçememişti.

Defne Zeynep GÖĞREMİŞ 7-B

YABANCI
Aslan, Anadolu köylerinden birinde ailesiyle 
yaşayan hem cana yakın hem de iyi huylu ve 
terbiyeli bir çocuktu. Köyleri sakin, huzurlu 
ama kimselerin fazlaca gelmediği, tanıma-
dığı bir yerdi. Derken bir gün Aslan okulda 
dersteyken sınıfın penceresinden dışarıda bir 
adamın dolaştığını gördü, dikkatlice baktıysa 
da adamı tanıyamadı. Bu, gerçekten tuhaf bir 
durumdu çünkü köylerinde herkes birbirini 
tanırdı. 

Aslan merakla adamı izlemeye koyuldu. 
Adam her yere bakınıyor, hiçbir şey kaçırma-
maya çalışıp etrafındakileri elindeki kamera-

Tolstoy “Tüm muhteşem hikâyeler iki şekilde başlar: Ya bir insan yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı 
gelir.” der. Bu başlangıçlardan birini seçerek güzel bir hikâye yazma sırası sizde dedik öğrencilerimi-
ze. Bakalım kimler yolculuğa çıkmış, kimler şehrimize gelmiş.
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ya kaydediyordu. Teneffüs zili çalınca koşarak 
bahçeye çıktı ve bu ilginç yabancının yanına 
giderek adama adını sordu. Adam şaşırdı çün-
kü o büyük bir şehirden geliyordu ve bu ne-
denle de çocukların yabancılarla konuşması 
ona tuhaf gelmişti. Fakat aynı zamanda çocu-
ğun atılganlığından ve doğallığından hoşlan-
dığı için ona adının Emre olduğunu, buraya 
onu küçükken terk eden annesini bulmak için 
geldiğini söyledi. Aslan, yabancıyı sevmişti ve 
teneffüs boyunca ikisi sohbet ettiler. 

Zil çaldığında Aslan, sınıfına koşmadan önce 
Emre’ye köyü gezdirmek istediğini belki de 
bu şekilde annesini bulabileceklerini söyledi. 
Emre buna çok sevindi ve bu yardımsever ço-
cukla buluşmak için okul çıkışı oraya gelmek 
üzere bahçeden ayrıldı. Sonunda okul bitti ve 
Aslan, eşyalarını toparlayıp dışarı çıktığında 
Emre’yi orada buldu. Ona önce evleri gezdir-
mek istediğini daha sonra eğer isterse tarlaları 
da gösterebileceğini söyledi. Emre, bu duruma 
bir kez daha şaşırdı çünkü Aslan annesinden 
veya babasından izin almaya bile gerek duy-
madan Emre ile gezmeye başlamıştı. Böylece 
Emre köylerde güvenin ve güvenliğin şehirde-
kinden ne kadar farklı olduğunu bir kez daha 
anlamış oldu. 

Akşam olduğunda iki arkadaş bütün köyü 
dolaşmış fakat Emre’nin annesini bulamamış-
lardı. Köyde otel veya pansiyon bulunmadığı 
için Aslan, Emre’ye onların evinde kalması 
için izin alabileceğini söyledi. Emre önce yük 
olmak istemeyip bir yer bulacağını söylese de 
Aslan ısrar edince razı oldu. Birlikte eve git-
tiklerinde Aslan’ın ailesi Emre’yi büyük bir 
içtenlikle karşıladılar. Akşam Emre hayatında 
ilk defa yer sofrasında bahçelerden toplanmış 
malzemelerle el yapımı yemekler yedi. Ertesi 
gün Aslan tekrar okula gittiğinde Emre öbür 
köylerde annesini aramaya koyuldu. Aslan, 
okuldan döndüğünde Emre yine annesini bu-
lamamıştı. Aslan, Emre’ye annesini bulacak-
ları konusunda güven verse de Emre o kadar 
emin değildi. Yaklaşık bir hafta boyunca Aslan 
ve Emre her gün Emre’nin annesini aradılar 
fakat hiçbir iz bulamadılar. Sonunda bir sa-
bah Emre, Aslan’a artık annesini bulabileceği 
konusunda çok umudunun kalmadığını fakat 
onlar sayesinde yeni bir kültür tanıyıp iyi bir 
dost edindiğini söyledi ve öğlene doğru ora-

dan ayrıldı. Aslan, Emre’nin gidişine çok üzül-
müştü fakat yapacak bir şeyi olmadığı için 
hayatına devam etti. Yaklaşık bir ay sonra şe-
hirlerdeki gazetelerde Anadolu’daki köylerin 
çok güzel ve değişik olduğunu anlatan uzun 
bir yazı göze çarpıyordu. İnsanlar bu yazının 
sonucunda merak edip köylere gitmeye başla-
dılar ve bu köylerden en merak edileni gazete-
de bile adı çıkan Aslan’ın köyüydü. Bunun so-
nucunda köye ufak tefek pansiyonlar kuruldu. 

Aslan, neden bu kadar çok şehirli geldiğini 
merak etse de mutluydu çünkü köylere gelen 
çocuklarla çok güzel arkadaşlıklar kuruyor-
du. Tabii ki çok merak ettiğinden sonunda 
dayanamayıp bir arkadaşına bunu sordu. Al-
dığı cevap ise yazının çıktığı gazeteydi. Aslan, 
yazının yazarına bakıp Emre Kırılmaz ismini 
gördüğünde şaşkınlık ve bir o kadar da mut-
luluk hissetti, dostluğun ne kadar güzel bir şey 
olduğunu bir kez daha anladı.

Özge ÖZTÜRK 6-D

KUMAŞTAN HAYAT
O günlerde kasabada güzel günler yaşanıyor-
du ve herkes çok huzurluydu. Fakat etrafta do-
laşan bir kâhin, şehre gelecek bir yabancının 
her şeyi değiştireceğini söyleyip duruyordu. 
Herkes onun bunamış olduğunu düşündüğü 
için kâhini hiç önemsememişlerdi. 

Günler böyle gelip geçiyordu ve yakında her-
kes yaşlı adamın haklı olduğunu anlayacaktı. 
Bunaltıcı bir ağustos günü şehre bir yaban-
cı geldi. Kendisi bir tüccardı ve buraya yeni 
bir dükkân açmaya gelmişti. Yanında, halkın 
daha önce hiç görmediği çok değerli bir ku-
maş getirmişti. Bu kumaş o kadar özeldi ki 
rengârenkti ve pırıl pırıl parlıyordu. Yazları 
serin, kışlarıysa sıcacık tutuyordu. Söylenen 
o ki bu kumaşı bu tüccar keşfetmişti ve dün-
yada eşi benzeri yoktu. Tüm halk, tüccarı çok 

destekledi ve ona karşı ellerinden gelen tüm 
yardımı yaptılar. Fakat yaşlı adam hep söy-
leniyordu ve ahalinin onu dinlemeyerek çok 
yanlış yaptığından dert yanıyordu. 

Sonunda tüccar dükkânını açtı ve üretimine 
başladı. Satışları o kadar arttı ki yanına çırak-
lar dahi aldı. Bu harika kumaşın güzelliği ve 
özelliği uzak diyarlardan duyuldu fakat tüccar 
bu kumaşın özelliğini başkalarına söylemeyi 
reddediyor, çocuğu olmadığı için de bu yönte-
min devam edemeyeceği düşünülüyordu. 

Krallar, din adamları, herkes bu kumaşı kulla-
nıyordu fakat bu kumaşın değeri arttıkça in-
sanların gözü açılmaya, tüccarın düşmanları 
da hızla çoğalmaya başlamıştı. Günlerden bir 
gün şehre başka bir yabancı geldi fakat herkes 
tüccarla o kadar ilgileniyordu ki neredeyse 
hayatla olan bağlarını koparmışlardı. Yabancı 
akşama kadar kuytu yerlerde bekledi ve her-
kesin dağılmasının ardından harekete geçti. 
Buradaki insanların çoğu, tüccarı korumak ve 
kumaşa sahip çıkmak için tüccarın dükkânın-
da kalıyor, şehir neredeyse tüccarın etrafında 
dolaşıyordu. Bu yüzden kuytu yerlerde, küçük 
evler bulmak kolaylaşıyordu. Adam, bu evler-
den birine girdi ve hırsızlık yaptı. Ertesi gün 
olduğunda hiç kimse bir şey fark etmemişti 
çünkü hiç kimse kendisiyle ilgilenmiyor ak-
sine herkes tüccarla ilgileniyordu. Bunu fark 
eden hırsız arayı uzun tutarak ara ara hırsızlık 
yapıyor, kendince olanları değerlendiriyordu. 
Sadece o değil, kumaşı ele geçirmek isteyen 
çok kişi vardı ve bu yüzden sık sık çatışmalar 
oluyordu. 

Bir gün bir hırsız olduğunu fark ettiklerinde 
her şey için çok geç kaldıklarını anlamışlardı 
çünkü neredeyse yaşlı adamın evi hariç tüm 
evler yağmalanmıştı. Tüccar ise olanlardan 
dolayı çok üzgündü ve kendini suçluyordu. 
Birkaç gün sonra tüccar elindeki son kumaş-
larla halka entariler diktikten sonra bir daha 
hiç kullanmamak üzere kumaşı yok etti. 

İnsanlar yaşlı adamı dinlemedikleri, hayatla-
rını kendilerinin değil de başkalarının üzeri-
ne kurdukları için çok pişman oldu ve herkes 
dersini aldı. O günden sonra kimse ne tücca-
rın ne de kumaşın izini bulabildi.

Esma KAYA Sancaktepe 7-B

BAŞLANGIÇ NOKTASI
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EN GÜZEL MEVSİM HANGİSİ

Dört mevsimin, dört apayrı ruh halinin yaşandığı bir ülkemiz var. Şanslıyız ki ilkbaharın doğaya do-
kunuşunu, yaz ile dolan plajları, sonbahar ile beliren başlangıçları ve bembeyaz kışı yaşayabiliyoruz. 
Peki, ya birini seçmek zorunda kalsaydık?
Öğrencilerimiz, “mevsim seçimi” için herkesin sokaklara döküldüğü bir gün hayal etti. İşte o gün 
yaşananlar ve öğrencilerimizin seçtiği mevsimler...

HANGİ MEVSİM?
Günlerden bir gün Pelin, sabah vakti kendini 
yatağında kıvrılmış halde buldu. Çünkü hava 
soğuktu.
Pelin, kıştan nefret ederdi. Nedeni ise her za-
man kalın giyinmesi ve genelde evde kalma-
sıydı. O sabah Pelin, oylama ile sonsuza kadar 
hangi mevsimin yaşanacağına karar verilece-
ğini duydu. Hem de bu oylamaya çocuklar da 
katılabilecekti. Bundan beş gün sonra yine ha-
berlerde oylamanın sonuçları açıklandı. Pelin 
tabii ki yaz mevsimine oy vermişti ve kazanan 
da yaz mevsimi oldu. 
Yaz mevsiminin üçüncü yılında her yerde ku-
raklık başladı. Pelin, terlemiş ve çaresiz halde 
dolaşırken bir çukura düştü. Orada bir sürü 
insan vardı. Birine sorunca öğrendi ki burası, 
insanların sıcaktan saklanma yeriymiş. Orada 
gezinirken ayağına bir şey çarptı, bu bir çay-
danlıktı. Çaydanlığın içinden bir cin çıktı ve 
Pelin’e üç dilek hakkı tanıdığını söyledi. Pelin, 
ilk önce bir havuz diledi. İkinci olarak sayısız 

miktarda dondurma diledi. Son dileğini dile-
meden önce etrafına baktı ve her şeyin eskisi 
gibi olmasını diledi. 
Artık her mevsim zamanında yaşanacaktı. İn-
sanlar, her mevsimi seviyordu. Mutlu mesut 
yaşadılar. 

Burcu TOGAY 4-C

EN GÜZEL MEVSİM HANGİSİ?
“Bir oy pusulası, lütfen!” diye bağırdı orta 
yaşlı kadın. Az sonra görevli adam, kadına oy 
pusulasını uzattı. Kâğıdın üzerinde dört mev-
simin de resmi vardı: ilkbahar, yaz, sonbahar 
ve kış. Sonra sıra bana geldi ve oy pusulasını 
alıp oy kullanılacak yere geçtim. Tam mührü 
bir mevsimin üzerine götürüyordum ki kuşla-
rın cıvıltısıyla rüyamdan uyandım. Doğru ya, 
bu bir rüyaydı. Ama öylesine gerçekçiydi ki…
Daha sonra kalktım, penceremi açtım. Etraf-
ta mis gibi bahar kokusu vardı. Kuşlar yuva-
larında cıvıldıyorlardı. Çiçekler boyunlarını 
kaldırmış, bana selam veriyorlardı. Derken 

aklıma aniden bugünün önemi geldi. Bugün 
en güzel mevsimin seçileceği seçim günüydü. 
Bu seçim, dünya genelinde yapılan bir seçim-
di. Güvenlik önlemleri had safhadaydı. Yalnız 
bu seçimin diğerlerinden bir farkı vardı: Ço-
cuklar ve gençler de katılabiliyordu. Seçim, 
sabah saat 07.00’de başlayacaktı. 12.00’ye ka-
dar devam edecekti. 
Herkes bugüne kadar en güzel mevsimi dü-
şünmüştü. Ama ben hala hangi mevsimi seçe-
ceğimi bilmiyordum. Bütün mevsimler güzel-
di ve hepsi bana farklı şeyleri çağrıştırıyordu. 
Daha sonra aklıma dışarı çıkmak geldi. Belki 
de açık havada seçmem daha kolay olurdu. 
Bu seçime katılmak zorunlu olduğu için gece 
12.00’ye kadar en güzel mevsimi seçmeliy-
dim. Saatlerce gezdim, dolaştım. Etrafımdaki 
insanların heyecanını izledim. Ardından dik-
katimi çeken sincapları izlemeye başladım. 
Palamut peşinde koşup duruyorlardı. Daha 
sonra ağaçları, kelebekleri izledim. Gezdim, 
gezdim… Ama bir türlü kararımı vereme-
miştim. Bazısı “En güzel mevsim yaz çünkü 
yazın denize gireriz, aynı zamanda en sevdiği-
miz yiyecekler bu mevsimde vardır.” diyordu. 
Kimisi “En güzel mevsim kış çünkü kışın kar 
topu oynarız, kayarız, üşürüz ama bu üşü-
meler bizi mutlu eder.” diyordu. Bir başkası 
ise “En güzel mevsim sonbahardır çünkü bu 
mevsimde etraf sarı, turuncu renklerini alır. 
Yapraklar dökülür. Kısacası etrafta muazzam 
bir görüntü oluşur.” diyordu. 
Saatler saatleri kovaladı ve sonunda saat 
11.50’yi buldu. O an ne yapacağımı bilmek-
sizin oy kullanacağım okula doğru koştum. 
Yapılacak bir şey yoktu. Artık rastgele bir 
mevsim seçecektim. Oy kullanacağım sınıfa 
girdiğimde herkesin beni aradığını fark ettim. 
Çünkü tüm dünyada oy kullanmayan tek kişi 
bendim. Görevli bayan bana “Bütün oyları 
saydık, sizin kararınız her şeyi belirleyecek.” 
dedi. İçimdeki heyecan dağ gibi büyümüştü. 
Aman Allah’ım! Ne yapacaktım ben? Aniden 
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bütün gazeteciler oraya akın ettiler. Derken 
ben kararsız halde oy pusulasını aldım, hiç 
konuşmadan oy kullanılan yere doğru gittim. 
Üstümde büyük bir yük vardı. Sanki herkesin 
hayatı bana bağlıydı. Şu an bütün dünyanın 
beni beklediğini biliyordum. Bu seçimi rast-
gele yapamazdım. Haksızlık olurdu milyarlar-
ca insana. 

Gerçekten en güzel mevsim hangisiydi? Dü-
şündüm, düşündüm... O anda bu sabah beni 
neyin uyandırdığını, pencereden baktığımda 
duyduğum o muhteşem kokuyu ve çiçekleri 
hatırladım. Dışarıda gezerken beni etkileyen, 
dikkatimi çeken şeyler geldi aklıma. İşte o an 
kararımı vermiştim. En güzel mevsim; kuşla-
rın cıvıldadığı, çiçeklerin gülümsediği, ağaç-
ların canlandığı, hayvanların uyandığı, doğa-
nın yeniden var olduğu mevsimdi: ilkbahar. O 
an başından beri yanıtın ne olduğunu bildi-
ğimi anladım. Ve ilkbaharın olduğu kutucuğa 
mührü bastım. Kâğıdı zarfın içine koydum, 
zarfımı oy sandığına attım. Zarfımı görevli 
değil, Cumhurbaşkanı açtı ve yanıtı yüksek 
sesle dünyaya duyurdu: “Kazanan mevsim: 
ilkbahar!” Evet, benim mevsimim seçilmişti. 
İlkbahar, benim mevsimimdi.

Eylül BUKSUR 7-D

YAZ MEVSİMİ 
Zamanı gelmişti. Herkes oy kullanmak için 
okullara gidiyordu. 

Mevsimlerden yazdı. Biz de oy kullanmak için 
sabahtan dışarı çıkmıştık. Benim kullanaca-
ğım oy belliydi. Benim en sevdiğim mevsim 
yazdı. Yaz aylarında etraf cıvıl cıvıl oluyor, 
parklar çocuklarla dolup taşıyor, satıcılar bu 
fırsattan faydalanarak bol bol satış yapıyorlar-
dı. Güneş adeta içimizi ısıtıyor ve her zaman 
sevgiyle açıyordu. Ben ise bu güzel günde 

kendimi çok mutlu hissediyordum. Okul bit-
miş, tatile girmiştik. Zor geçen bir seneden 
sonra yaz tatili bana çok iyi gelecekti. 

Tatile gittiğimizde ben ve ailem her yerin fo-
toğrafını çekiyorduk. Çiçeklerin rengini, de-
rin ormanları, yemyeşil ağaçları... Yaz mevsi-
mi böyle bir mevsimdi. İnsanın içini sevinçle 
doldururdu. Bana göre sevmek, sevilmek, ait 
olmak yaz mevsimiyle anlaşılıyordu.

Ve şimdi oy kullandığımız bugün de mevsim 
yaz olduğu için kendimi çok şanslı hissediyor-
dum. Çünkü seçim, en sevdiğim mevsimde 
yapılıyordu. Yaz komitesi eğer oylarımızı yaza 
verirsek bedava yaz tatili vadediyordu. Bunun 
yanında kış komitesi ise oyları kışa verirsek 
bedava kayak tatiline götüreceğini söylüyor-
du.Bu seçim, yaz ve kış arasında çekişmeli ge-
çecek gibi gözüküyordu. İlkbahar ve sonbahar 
ise hiçbir şey yapmadan seçimin sonuçlarını 
bekliyordu. Ailem ve ben oyumuzu yaza ver-
miştik. Yaz aylarının kazanmasını istiyorduk.
Herkes oylarını kullanmıştı ve sandıklardaki 
sayımlar başlamıştı. İnsanlar mutlu bir şekil-
de sokaklarda şarkı söylemeye başlamışlardı. 
Oylama sonuçlarını açıklamak üzere sandık 
başkanları da sokağa çıkmışlardı. Seçimi kış 
mevsimi kazanmıştı. Ben sonucu görünce 
şaşkına döndüm. Yaz mevsiminin insanları 
daha pozitif etkilediğini düşünüyordum. Ge-
nelde insanlar tatil planlarını yazın yapıyor-
lardı. Kışın da tatil yapanlar vardı tabii ki ama 
yaz aylarına göre daha azdı. 

Sonuçta çoğunluğun dediği olmuş ve kış mev-
simi seçimi kazanmıştı. Kış kazandığı için 
kışa oy verenler bedava kayak yapma şansı 
bulmuşlardı. 

Yağız Efe YAMAN 11-C

MEVSİM SEÇİMLERİ
25 Aralık’tı, günlerden pazardı. Yeni yıla 
girmemize beş gün kala her yıl olduğu gibi 
mevsim seçimleri vardı. Kısaca özetlemek 
gerekirse 25 Aralık günü bütün ülkede mev-
sim seçimleri yapılırdı. O yıl hangi mevsim 
seçilirse ülkemizin insanları bir dahaki yıla 
kadar o mevsimin yaşandığı bölgelere yerle-
şirdi. Büyük küçük herkes oy kullanır, seçi-
mini yapardı. Sabah kalkıp, ailecek kahvaltı-
mızı edip oy kullanacağımız okula doğru yola 

çıktık. Aslında ben kararımı vermiştim, yazı 
seçecektim tabii ki! Kim istemez bütün bir yıl 
sıcacık, güneş misali mis kokan, rengârenk 
çiçeklerle dolu bir sabaha uyanmayı? Yolcu-
luğumuz uzun süreceği için biraz kestirmek 
istedim. Kafamı cama yasladım, gözlerimi 
güneşin delici ışınlarına kapattım ve derin bir 
uykuya daldım. 
Beyaz bir sabaha uyandım, başka bir zaman-
da. Etrafımdaki her şey, her yer bembeyazdı. 
Kar yağıyordu, hava belki de -10 dereceydi 
ama üşümüyordum. Yazı bu kadar severken, 
kıştan bu kadar nefret ederken neden kış? 

Neden böyleydi hayat? Hep istemediğimiz 
seçimler yapmaya mı zorlayacaktı bizi? Yok-
sa bu sadece basit bir kâbus muydu? Rüya mı, 
kâbus mu yoksa hayatın ta kendisi mi; bilemi-
yordum. Bir adım attım, boşlukta gibiydim. 
Elime bir kar tanesi aldım, nasıl da güzeldi 
ama çabucak eridi. Güzel şeyler hep çabucak 
bitmek zorunda mıydı? Biraz daha ilerledim. 
Yolun sonu yoktu. Sadece yürüyordum umut-
la, bir yere varabilmek için. Artık yorulmuş-
tum, bir ağacın altına yaslandım. Gün doğana 
kadar kestirmeye karar verdim. Sabah olunca 
buradan kurtulmak için mutlaka bir yol bu-
lurdum. Büyük bir sarsıntıyla uyandım. Göz-
lerimi açtığımda arabamız park halindeydi, 
oy vereceğimiz okula gelmiştik. Kafam ka-
rışmıştı, neydi o öyle, ne değişik bir rüyaydı, 
rüyaysa tabii. Arabadan indim. Okula geçti-
ğimizde oy vermek için beklemeye başladık. 
Sıra bana geldiğinde rahat ve fikrimden emin 
bir şekilde oy pusulasını alıp paravanın arka-
sına geçtim. Herkesin yalnızca bir oy hakkı ve 
bir oy pusulası alma hakkı vardı. 

Pusulayı kontrol ettim, elimi yazın üstüne 
getirdim ve durdum. Basamadım yaza, elim 
gitmedi. Aklım “yaz”, kalbim “kış” diye bağı-
rıyordu. Kalbimin sesini dinledim. Kışa bas-
tım. Sınıftan çıktığımda ne yaptığımı ben de 
bilmiyordum. Nasıl olmuştu da böyle bir ka-
rar vermiştim? Arabaya bindiğimizde düşün-
meye başladım: “Neden? Nasıl?” Biraz zaman 
geçti, anladım: O kar tanesi, eriyip gitmemiş-
ti; bana, benim ruhuma işlemişti. Aslında 
huzur kardaymış, soğuktaymış, bilinirlik ve 
bilinmezlik arasındaymış. Aslında huzur, ce-
vapsız sorularda saklıymış.                             

Sude ÇELİKEL 10-B

EN GÜZEL MEVSİM HANGİSİ
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YAĞMURDAN KORKAN ŞEMSİYE
Bir varmış bir yokmuş, yağmurdan çok kor-
kan bir şemsiye ile onun sahibi olan bir ka-
dın varmış. Günlerden bir gün kadının acilen 
bir yere yetişmesi gerekmiş ve dışarısı acayip 
yağmurluymuş. Bu kadın bir sürü şemsiyeye 
sahipmiş. Dışarı çıkacağı o gün yağmurdan 
korkan şemsiyeyi yanına almaya karar vermiş. 
Şemsiye, tam apartmandan çıkacakken öylesi-
ne korkmuş ki kendisini apartman kapısının 
arkasına atmış. Kadın o an çok korkmuş ve 
evine kaçmış. Kadın o kadar korkmuş ki aşa-
ğıya inip şemsiyeyi almak istemiyormuş ama 
şemsiye kadından önce davranıp eve çıkmış. 
Şemsiye zili çalmış. Kadın kimseyi beklemi-
yormuş o yüzden çok şaşırmış, kapı deliğinden 
bakmış ancak kimseyi görememiş ama kapıyı 
açmış. Kapıda şemsiyeyi görünce şaşırmış ve 
korkmuş. Bunun hayal olabileceğini düşün-
müş ancak bir süre sonra gerçek olduğunu 
anlamış. Ne olduğunu anlamak için şemsiyeyle 
konuşmayı denemiş ama şemsiyenin konuşma 
yeteneği yokmuş. Kadın şemsiyeyi sapından 
tutunca bir anda şemsiye, kadını sürüklemeye 
başlamış. Şemsiye, kadını Gümbür Baba’nın 
-bütün yağmur, şimşek ve şemsiyelerden so-
rumlu olan kişi- yanına kadar sürüklemiş ve 
sonunda kadın ve şemsiye Gümbür Baba’nın 
yanına gelmiş. Şemsiye, Gümbür Baba’ya ne-
den yağmurdan bu kadar çok korktuğunu ve 
bunun nasıl yok olacağını sormuş. Gümbür 
Baba eğer şemsiye bir kez ıslanırsa yağmur 
korkusunun geçeceğini söylemiş. Şemsiye, 
bunu duyunca çok korkmuş ama bir yandan 
da korkusunun geçeceğine sevinmiş. Gümbür 
Baba, zaten bütün şemsiyelerin ilk başta yağ-
murdan korktuğunu ama sonra sahiplerinin 

zorlamalarıyla ıslandıklarında bu korkularının 
geçtiğini anlatmış. Bunları dinleyen şemsiye ve 
kadın tekrar evlerine doğru yola koyulmuşlar. 
Şanslarına da hava yağmurluymuş ve şemsiye-
nin yağmur korkusu geçmiş. Şemsiye de bunca 
zaman boşuna korktuğuna çok üzülmüş

Alp Yusuf HAZNEDAROĞLU 6-E 

NEDEN SÖNDÜRÜLÜYORUM
“Bir anda her şeyi görüyorum. En son fabri-
kanın içindeydim. Şimdi de gözlerim açılıyor. 
Karşımda bir ev ve bir aile! Nihayet birileri 
beni satın almış. Artık her şeyi…” dediğim 
anda meğerse denenmek için söndürülmü-
şüm. “Yoksa yine mi söndürüldüm, of! Sön-
dürülmek ne kadar kötü. Bir anlığına bile. Kör 
olmuş gibi etrafa ışık saçamayıp insanları ve sa-
lonu göremedim demin. Aaa! Şu çocuklar bana 
doğru geliy…” der demez yine söndürülmü-
şüm. Beni yaktıklarında dışarısı karanlıktı ve 
saat 18.00’di. Tekrardan sevinmiştim. Işıkları-
mı etrafa saçmayı seviyordum. Bütün aile film 
izlerken ben de o filmi izliyordum. Ne kadar 
güzeldi. “Acaba beni tekrardan kapatacaklar 
mı?” diye düşünürken galiba nazar değdirdim. 
Saat 21.30’du. Bir hafta boyunca günler hep 
böyle geçti. Sadece günün çeyreğinde yanıyor-
dum. “Eyvah, Melda Hanım beni söndürmeye 
geliyor! Bu sefer öyle bir şey yapacağım ki beni 
asla söndüremeyecekler.” diyerek tam beni 
kapatmaya çalışırken tüm gücümle kendimi 
zorladım. Melda Hanım, beni tekrardan kapat-
maya çalıştı, başaramadı. Bunun üzerine ko-
casını çağırarak beni kontrol etmesini söyledi. 
Elektrik fişini çıkardıklarında zaten kapandım. 

Taktıklarında ise beni hala söndüremediler. 
Bu işin uzmanlarını çağırdılar. Uzmanlar gelip 
“Eğer lamba hiç kapanamazsa tehlikeli olabilir 
ve parayı size geri verip lambayı götürmemiz 
gerekir.” dediklerinde çok korkmuştum. Bu ev 
çok rahat ve aile çok tatlıydı.  O yüzden benim 
başka şansım yoktu. Günün yarısından faz-
la kapalı kalsam ve bu işten nefret etsem bile 
bunu yapmaya mecburdum. Uzmanlar beni 
kapatıp açabildiler. “Anlığına böyle olmuş ola-
bilir. Eğer bir daha böyle olursa bizi arayın.” de-
yip gittiler. Yıllardır buradayım. Söndürülmek-
ten nefret ediyordum ama bu duruma zaman 
içinde alıştım.

Rüzgâr ŞENYÜZ 5-B

KORKAK ŞEMSİYE
Bir gün Ömer, bir bilim adamına gitmiş ve şöy-
le sormuş: “Acaba siz bana yağmurdan kork-
mayan bir şemsiye yapabilir misiniz? Çünkü 
yağmurda ıslanmaktan korkarım. Aslında su-
lardan korkarım. Banyo bile yapamıyorum.” 
Bilim adamı “Tabii, yaparım.” demiş. Bilim 
adamı yeni icadını yapmaya hemen başlamış. 
Bir süre sonra yeni icadını bitirip Ömer’i çağır-
maya gitmiş. Bilim adamı yanlışlıkla önceden 
yaptığı yağmurdan korkan şemsiyeyi Ömer’e 
vermiş. Yağmur yağdığında Ömer şemsiyeyi 
açmış ve beklenmedik bir şey olmuş, şemsiye 
kaçmış. Ömer, onu yakalamaya çalışmış ama 
başarılı olamamış. Ömer, korkarak bilim ada-
mına gitmiş çünkü yağmur yağıyormuş ve bir 
su damlasından bile korktuğu için şemsiyeyi 
yakalamak istiyormuş. Bilim adamından yar-
dım istemiş. Bilim adamı, şemsiyeyi bir maki-
ne ile yakalamış. Yağmurdan korkmayan şem-
siyeyi tekrar Ömer’e vermiş.

Lara KOLBAŞI 4-A

GARİP BİR MASAL
Bir sabah uyandım ve normal bir gün gibi 
okula gitmek için beklemeye başladım ama 
servise bindiğime bir gariplik olduğunu anla-

GARİP MASALLAR

Öğrencilerimizden “Söndürülmekten nefret eden ışık”, “kesesi olmayan bir kanguru”, “yağmurdan kor-
kan şemsiye”, “miyavlayan köpek” karakterlerinden birini ya da ikisini seçerek yaratıcı ve eğlenceli bir 
masal yazmalarını istedik. İşte öğrencilerimizin yazdığı birbirinden garip masallar…
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dım. Çünkü servis sürücüsünü tişört giymiş 
bir ahtapottu. Okula gittiğimde de güvenliğin 
aslan gibi kükreyen bir maymun, matematik 
öğretmeninin konuşan bir kaplan, İngilizce 
öğretmeninin de yürüyen bir ağaç olduğunu 
gördüm. Sonra tuvalete gittiğimde kendimin 
de bir kutup ayısı olduğumu fark ettim. Sosyal 
dersinde öğretmen pandaydı ve çita kadar hız-
lı koşuyordu. “Bu işte bir iş var.” dedim. Eğer 
Türkçe öğretmeninde de bir şey varsa bu işte 
bir şey vardır, diye düşündüm. Evet, Türkçe öğ-
retmeni de yürüyen bir fok balığı çıktı. Ben, bu 
olayı araştırmaya başladım ve müdürün oda-
sında “garipleştirici” buldum. Hayatımda hiç 
böyle bir şey duymamıştım ve bu aleti durdur-
mak için sadece bir tuşa basmam gerekti ama 
kutup ayısı olduğum için basamadım. Sosyal 
öğretmeninden yardım istedim ama panda 
olduğu için son anda bir bambu gördü ve ona 
doğru çita kadar hızlı koştu. Ardından arkada-
şım Kaya’dan yardım istedim ama Kaya, gerçek 
manada kayaya dönüşmüştü. Sonra Sarp’tan 
yardım istedim. O da kaplumbağaya dönüş-
müştü ama fil kadar uzundu bu nedenle odaya 
giremedi. Batu da bir hamster olmuştu ama 
kaplan kadar güçlüydü. O da hamster olduğu 
için düğmeye yetişemedi. En son Emre’den 
yardım istedim. Sonra da bu salgın bitti. O ne 
olmuştu, diye soracaksanız o da ağaçkakan ol-
muştu.

Taylan PUR 5-B

ELEKTRİK FATURASI
Off! Bay Koca Kafa beni yine söndürmeye ça-
lışıyor. Anlamıyor mu, ben söndürülmekten 
nefret ediyorum! O beni söndürmeye çalıştığı 
zaman söndürülmemek için “Cııız…” diye ses 
çıkarıyorum. Şşştt, durun! Bay Koca Kafa gali-
ba yine önemli bir telefonla konuşuyor. Önem-
li telefonlarını dinlemeyi seviyorum çünkü 
hem bir şeyler öğreniyorum hem de boş boş 
durmaktan biraz da olsa kurtuluyorum. Haa! 
Galiba Bay Koca Kafa benden dolayı kötü du-
rumda. Yanlış duymadıysam elektrik faturası 
çok fazla geliyormuş ve bundan dolayı bütçe 
açığı fazlalaşmış. Değerli eşyalarının çoğunu 
satmayı düşünüyormuş. Olamaz! Ya beni de sa-
tarsa… O zaman Bay Koca Kafa’nın beni sön-
dürmesine izin vermeliyim. Ama bunu nasıl 
yaparım? Sahi, ben size neden söndürülmeyi 
sevmediğimi anlatmadım. Hemen anlatayım. 
Işığım söndürülünce her yer karanlık oluyor 

ve ben karanlıktan çok korkuyorum. Olamaz! 
Az önce Bay Koca Kafa beni sizle konuşurken 
duydu. Bundan dolayı iki üç dakika birbirimi-
ze bakakaldık. Sonra baştan aşağı ona her şeyi 
anlattım. Neden söndürülmekten nefret ettiği-
mi de anlattım. O da ikimizin işine yarayacak 
bir şey buldu. Bulunduğum odaya enerji tasar-
ruflu ampul takacak böylece beni kapattığında 
ben karanlıkta kalmayacağım. Bu arada olay 
düşündüğüm gibiymiş. Eğer o benim konuş-
mamı duymasaymış beni satacakmış. O yüz-
den karşılaşmamız iyi oldu. 

Alara ORAL Sancaktepe 5-A

KORKULARLA YÜZLEŞMEK 
Herkes şemsiyelerin ne için kullanıldığını bilir, 
tabii ki yağmurdan korunmak için. Hava bu-
lutluyken “Hava bulutluymuş dur bir şemsiye 
alayım.” demezsiniz ve eve dönerken şapkanıza 
sarılırsınız, şapkanız yoksa montlarınıza sarı-
lırsınız, o da yoksa kollarınızla kendinizi koru-
maya çalışırsınız. Ne demişler “Denize düşen 
yılana sarılır.” Ben de diyorum ki “Yağmura dü-
şen eşyalarına sarılır.” Şimdi size anlatacağım 
şemsiye, sanırım sarılmaktan pek hoşlanmıyor. 
Size canım arkadaşım olan şemsiyeyi anlataca-
ğım. Aslında ilk başta canım arkadaşım değildi; 
başta hiç anlaşamıyor, ortak fikre varamıyor ve 
hatta birbirimizden nefret ediyorduk. Neden 
mi? Durun size baştan anlatayım. Öncelikle 
benim adım Murphy, bu uğursuz bir isim as-
lında. Bunun neden uğursuz bir isim olduğunu 
bilmiyorum, annem ve babamın bana neden 
uğursuz bir isim verdiklerini de bilmiyorum. 
Uğursuzluğum yüzünden dışarı çıktığımda 
hava her zaman yağmurlu oluyordu. Ben de 
annemin, babamın ve ablamın şemsiyelerini 
kullanıyordum. Hepsinin şemsiyesi var da be-
nim neden mi yok? Çünkü ben onların şem-
siyelerinin altına sığıyormuşum. Ablam da 
onların şemsiyelerinin altına sığıyordu ama 

neymiş, o büyük olduğu için kişisel alana ihti-
yacı varmış. Sözde büyük (!) Ben ondan sadece 
iki yaş küçüğüm. Neyse, konuya dönelim. İki 
yıl sonra doğum günümde annem ve babam 
kendi şemsiyemi almama izin verdiler. Bu ara-
da benim gibi bir kız için ailenizin şemsiye al-
manıza izin vermesi o kadar büyük bir şey ki… 
Bana izin vermelerinin ardından alışveriş mer-
kezine gittik ve rengârenk bir şemsiye gözüme 
çarptı. Anneme bunu alalım dedim ve şemsi-
yeyi kaptığım gibi eve götürdüm. Tam kapının 
önüne geldiğimizde yağmur çiselemeye başla-
dı ve o anda şemsiyem konuşmaya hatta çığlık 
atmaya başladı. Ben de o panikle hemen eve 
koştum. Şemsiyemin konuşuyor olmasının pa-
niğini hemen üzerimden attım ve şemsiyeme 
neden çığlık attığını sordum. Cevabı “Ben yağ-
murdan korkarım.” oldu. O an gerçekten panik 
içindeydim yani bana çıka çıka yağmurdan 
korkan bir şemsiye çıkmıştı. İki yıl bunun için 
mi bekledim? Onun bu yağmur korkusunu gi-
derecek ve ona yardım edecektim. En azından 
deneyecektim. İlk gün okula giderken onu kul-
lanacağımı söyledim, reddetti; dışarı çıkarken 
söyledim, reddetti; pazara giderken söyledim, 
reddetti. Hatta onu zorla almaya çalıştım bu 
sefer de zıplamaya başladı. Hem konuşan hem 
zıplayan bir şemsiye. Bir gün şemsiyemin yanı-
na gelip oturdum ve neden yağmurdan kork-
tuğunu sordum. Şemsiyem, sadece yağmurdan 
değil, sudan da korktuğunu söyledi. Şaşkınlıkla 
ona bakarak “Neden?” dedim. O da şöyle söy-
ledi: “Ya yapış yapış olursam? Suların üstüm-
den akmasından hiç hoşlanmam. Boyam dö-
külürse ya da saçlarım berbat olursa...” Senin 
saçın bile yok şaşkın şemsiye, diye düşünürken 
şunları söyledi: “Yağmurdan korkuyorum, yağ-
mur tanelerinin üzerime sert bir şekilde düş-
mesinden daha çok korkuyorum.” Korkusunu 
adım adım yenmesine yardım ettim. Önce ona 
saçının olmadığı gerçeğini, ardından suyun ya-
pış yapış olmadığını ve yağmur damlalarının 
sert olmadığını anlattım. Ayrıca suyun akma-
sından yavaş yavaş hoşlanmaya başlıyordu. İlk 
denemelerde biraz korktu ama sonradan alıştı. 
İnanmayacaksınız ama artık şemsiyem yağmu-
ru çok seviyor. Tabii bunların hepsi üç ay çalış-
manın sonucu. Bu arada şemsiyemin yeni bir 
özlü sözü var: “Korkularınızdan kaçmak yerine 
onlarla yüzleşmelisiniz.” 

Lale KAHRAMAN Sancaktepe 6-A

GARİP MASALLAR
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Ece AKALIN: Altın Yıldız kitabında karakterin 
anne ve babası ayrılar ancak romanın sonunda 
birbirlerini hâlâ ne kadar sevdiklerini anlayarak 
yeniden bir araya geliyorlar. Günümüzde de aile 
kurumunun çok çabuk dağıldığı bir gerçek.  
Bu konuda sizin fikirleriniz nelerdir? Sizce 
aile kurumunun yapısının korunması için ye-
tişkinlere ne gibi görevler düşmektedir? 
Aysun PEKŞEN: Yetişkin olmanın kuralı, ka-
rarlarınızı iyi ve düzgün verebilmektir. O zaman 
yetişkin olduğunuzda, özellikle çocuk sahibi 
olduğunuzda birazcık evlilikle ilgili olayları iyi 
değerlendirmeniz gerekir. Yani sürdürülebilir 
noktasını en iyi şekilde en son noktasına kadar 
kullanmak lazım. Benim annem ve babam bir-
birini seven şahıslardı, ayrılmayla ilgili herhangi 
bir problem yaşamadım ama çevremde bu du-
rum çok vardı. Herhalde Altın Yıldız’da da on-
dan çok etkilendim. Bir umut… Her çocuğun 
da muhtemelen bir umudu vardır, hani ayrılan 
bir anne babanın tekrar birleşebilme umudu. 
Ben birazcık onu yeşerttim gibi. İyi mi yaptım 
kötü mü yaptım çok da emin değilim ama içim-
den gelen oydu yani anneler-babalar hiç ayrıl-
masa çocuklar da hiç üzülmeseler keşke ama 
gerçek hayatta olmuyor malesef.

Rana ÇİFTÇİ: “Hayali olan çocuk önemli. Ki-
taplar çocukların mutlu olması için vardır. On-
ların yüzlerinde gördüğüm mutluluk sayesinde, 
yazmaya ve üretmeye devam ediyorum. Yazdı-
ğım kitaplarda, çocuklara mesaj verme kaygım 
yok!” diyorsunuz.
Kitaplarda mesaj verme kaygısı duyarak yaz-
mak yerine onları mutlu etmeyi amaçlamanız 
sizi birçok yazardan ayırıyor diyebilir miyiz? 
Belki de böyle bir kaygı taşımadan yazarken 
birçok mesaj kendiliğinden yerleşiyordur 
cümleler arasına. Bu konuda neler söyleye-
ceksiniz?

Aysun PEKŞEN: Bunu nereden buldunuz onu 
merak ettim. Kendi cümlelerim şimdi bana 
doğru gelince değişik hissettim. Mesaj kaygım 
var mı? Yok, öyle bir kaygı taşımadım. Bana en 
iyi kitap nedir diye sorsan benim için en iyi ki-
tap, içine girebildiğim onunla birlikte yaşayabil-
diğim, bir noktadan bir noktaya beni götürebi-
len kitaptır derim. Orada bir karakterle kendimi 

özdeşleştirmem gerekir mi? Bu şart değil ama 
olursa da güzel olur derim, sonuçta bir mesaj 
kaygısı taşımadım. Buna karşın da bir otokont-
rolüm her zaman oldu. Ne demek otokontrol? 
Ben kitabımı, hikâyelerimi yazarken çocuklara 
yazdığımın da farkındayım. Öğretmenliğin de 
verdiği bir şey otokontrol. Çocuğa daha iyiyi 
gösterebilme adına çarpıtmadan ya da yalan 
söylemeden yapmaya çalıştım. Kitaplarımda 
gerçek karakterleri kullanmakla birlikte tabii ki 
kurgulanmış birtakım şeyler de var. Çocuklar 
açısından fantastik dünyayla gerçek dünyayı iyi 
bir şekilde harmanladığımı düşünüyorum. 

Ece AKALIN: Aldorian serisindeki karakterle-
rin, okuyucu kitlesiyle birlikte büyüdüğünü, ka-
rakterler büyüdükçe hayallerin de daha yaratıcı 
ve dikkat çekici olduğunu söylüyorsunuz. 
Sizce aynı karakterlerin büyüyüşüne şahit 
olmak, onları farklı hikâyeler içerisinde de-
ğişimleriyle görmek okuyucuyu daha mı çok 
heyecanlandırıyor? Seri içerisinde bizlere ta-
nıttığınız karakterlerde sizin çocukluğunuzu/
gençliğinizi en iyi yansıtan karakter hangisiy-
di?

Aysun PEKŞEN: Bence karakterlerin çocuklar-
la birlikte büyümesi güzel bir şey. İlk önce Al-
dorian serisini yedide-sekizde okuduktan son-
ra Puslu Ayna’yı okuduğunuzda Elif, birazcık 
daha büyümüş oluyor, haliyle yaşadıkları şeyler 
de değişmiş oluyor. Sizlerin de değişiyor çün-
kü. Mesela dokuzuncu sınıfa Aldorian serisini 

okutmaya kalksanız ne kadar bebeksi, çocuksu 
diyebilirler ama sizinle birlikte karakter büyü-
düğünde haliyle o çocuksuluktan yavaş yavaş 
sıyrılmaya başlıyor, bu sizin için daha anlamlı 
hale geliyor. Sonuçta benim çocukluğumdan da 
izler var. Ben de iki kız kardeşim, iki kız karde-
şin çekişmeleri neyse aynı şekilde yansıyor ora-
ya. Özellikle gençlikle ilgili Altın Yıldız’a baktığı-
nızda benim arkadaş grubuma benzer noktalar 
var içerisinde. Aslında her karakterin içerisinde 
biraz ben var. Biraz bilmişliği olabilir, biraz saf-
lığı olabilir. Farklı farklı karakterlere yayılmış 
halde hepsinden biraz var bende.

Rana ÇİFTÇİ: “Altın Yıldız” kitabınızda “Kal-
bini kullanmayı öğrendiğin gün, yani sınavı geç-
tiğin gün yaşamaya başladığın gündür. Kalbinin 
attığını fark ettiğinde sana hatırlaman için bir 
hediye verilir Tiye. İşte onu aldığında kalbinden 
geçene dikkat etmelisin çünkü gerçek olur. Kal-
bin kanatlanıp uçtuğunda sen de onunla birlikte 
uçar, özgür olursun. Ama kalbine söz dinlete-
mediğinde onu hırsla, açgözlülükle doyurmaya 
çalıştığında, kalbin sana oyunlar oynar, ağırlaşır 
ve taşınmaz olur.” diyorsunuz. Sizce insanoğ-
lunun yükü kalbinde taşıdıkları mıdır yoksa 
gün geçtikçe omzuna binen sorumlulukları 
mıdır?

Aysun PEKŞEN: Bence kalp ile sorumluluk 
arasında çok fark yok çünkü sonuçta kalbinle 
birlikte yaşıyorsun. Aslında bizim kalp dediği-
miz beyinde gerçekleşen bir şey biyolojik ola-

Gezdiği, Gördüğü Yerleri Romanlarında Kurgulayan Yazar Aysun Pekşen 
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rak baktığında ama biz onu edebi anlamda hep 
kalp üzerinden yorumlamışız. Sorumlulukların 
arttıkça kalbinden geçenler de değişmeye başlı-
yor aslında. Biraz büyüyorsun, olgunlaşıyorsun, 
çocukluğun saflığını bir şekilde kaybetmeye 
başlıyorsun o zaman kalp gerçekten biraz ağır-
laşıyor. Zor bir süreç mi? Evet, herkes yaşadıkça, 
büyüdükçe bunu keşfediyor. Burcu olgun bir ka-
rakter, Efe de olgun bir karakter aslında. Onlar 
biraz daha kalpsel sorumlulukları daha önceden 
yaşayan çocuklar. Mesela Efe’nin kazandığı bir-
takım özelliklere baktığında altın yıldızın onun 
elinde çıkması ikinci kitapta onun sırtına biraz 
daha sorumluluklar yüklemeye başlayacak, Efe 
için önünde zor bir hayat var aslında. 

Ece AKALIN: “Dünyaya şahit olmanın yolu 
maceranın kendisinden başka bir şey değildi. 
Yaşanılanlar, görülenler ve öğrenilenler ne kadar 
acı olursa olsun, macera insanoğlu için büyük 
bir nimetti. Çünkü dünyadaki en büyük mut-
luluk, bu Dünya’nın şahidi olmaktı.” sözleri ile 
İhsan Oktay Anar, insanın en büyük macera-
sının hayatın kendisi olduğunu vurgulamak-
tadır. Sizin eserleriniz ise gizemin peşinde 
insanın içindeki macera tutkusunu ateşliyor. 
Sizce asıl macera, bilinmeyeni keşfetmekle mi 
yoksa elindeki hayatı fark etmekle mi yaşanır?

Aysun PEKŞEN: Elindeki hayatı yaşarsan ya-
şamın sırasında bilinmeyene doğru da yol ala-
bilirsin. Yani sen, sınırlarla kendini betimlemek 
zorunda değilsin. Hayat sana bir şeyler sunuyor 
doğrudur, o yolun içinde de gidebilirsin ama 
insanlar seçimleriyle ve kararlarıyla yaşıyor. Me-
sela İhsan Oktay’ın kitapları inanılmazdır. Nasıl 
bir hayal gücüyle yazıyor, nasıl bir Türkçeyle ya-

zıyor… Ben büyük hayranıyımdır. Okuduğum 
kitaplarından da gerçekten etkilenmişimdir hat-
ta ikinci kitapta -Altın Yıldız’ın ikinci kitabın-
da- kara kaplı kitap, Osmanlı kalyonuyla ilgili-
dir. Birazcık da İhsan Bey’in anısı vardır bende. 
Bana ilham vermiştir ama sonuçta bilinmeyene 
gitmek bütün insanlığın herhalde ufkunu açan 
ve istediği bir şeydir bilinmeyeni keşfetmek is-
tersin, ben keşfetmek isterdim.
 
Rana ÇİFTÇİ: “Altın Yıldız” kitabında Ediz Bey 
“Ben hep senin yanındayım, yeter ki nereye ba-
kacağını bil! Emin ol, beni bulabilirsin! Dinle-
diğin müzikler ve okuduğun kitaplar sana hep 
yol göstersin, beni onlarla hatırla!” diye fısıldar 
kızının kulağına. 
Sizce bugünün çocukları hangi yöne bakmalı? 
Çocukların baktığı yönde siz olsanız onlara 
yol göstermek adına söyleyeceğiniz cümleler 
çocukların aklına mı yoksa yüreklerine mi 
seslenir?

Aysun PEKŞEN: Çocuklar doğdukları andan 
itibaren anne ve babalar onları fanus gibi bir şe-
yin içinde büyütmek zorunda kalıyorlar günü-
müzde. Koruma amaçlı aslında. Annenin-ba-
banın verdiği eğitim, evin içerisinde geçen 
konuşmalar, evin içerisinde geçen sosyal yaşam 
aslında çocuğa asıl yön veren nokta yani ordan 
başlıyorsunuz bazı şeyleri edinmeye ama okulla 
ve çevreyle bunları birleştiriyorsunuz. Günü-
müzde benim bir çocuktan aslında beklediğim 
şey vicdandır yani vicdanlı ve methametli bir 
çocuk olması. Bilim sonrasında gelir, yazarlık 
sonrasında gelir yani her şey aslında insan ola-
bilmenin temel kuralları üzerinedir. 

Başlangıçta genetikle de gelen bir şey var, onu 
kabul ederim ama aile ile birlikte yola başlıyor-
sun daha sonra şekilleniyorsun, şekillenmek 
belli bir yaştan sonra senin elinde doğrudur ama 
ilk başlangıç tohumunu atan her zaman ailedir. 
Burada çocuğun şekillenip birbirine bakmasın-
dan ziyade ailenin o yönü tespit etmesi ve baş-
langıç noktasını belirlemesi önemlidir. Elinizde 
çok imkânlar var yani bizim çocukluğumuzla 
kıyaslandığında çok daha farklı bir yöndesiniz 
bakış açınız çok farklı, kabiniz çok farklı çalışı-
yor, iyi bir noktada mısınız bilmiyorum, zaman 
gösterecek. İçinizdeki vicdanı kaybetmediğiniz 
sürece iyi yol alacağınızı düşünüyorum çünkü 
çok donanımlısınız bize göre.

Ece AKALIN: “Altın Yıldız”da Can ile Efe’nin 
söyledikleri şarkıları, özellikle Türk müziğinin 
unutulmaz isimleri Cem KARACA ile Barış 
MANÇO’dan seçtiklerini görüyoruz. Bu şarkı-
larda gençler anne ve babalarıyla birlikte dans 
edip eğleniyorlar.
Günümüzde kuşaklar arası iletişimin hızla 
azaldığını düşünürsek kitaplarınızla kuşaklar 
arası yakınlaşmaya katkı sağlamayı amaçlıyor 
musunuz? Sizce edebi eserlerin bu yakınlaş-
madaki rolü nedir?

Aysun PEKŞEN: O sahneyi yazarken aslında 
çok keyif aldım. Bir annenin-babanın çocuğuy-
la birlikte eğlenebilmesi, bence en önemli şey-
lerden bir tanesi. Birlikte sinemaya gidebilirsin, 
birlikte müzik dinlemeye gidebilirsin, birlikte 
konsre gidebilirsin yani birlikte bir şeyler yapa-
bilirsin. Günümüzde aile, çocukla vakit geçirdi-
ğini sanıyor. Yani çocuğu okuldan alıyor, yemek 
yediriyor, ödevlerini kontrol ediyor ama kaliteli 
zaman dediğin o değil, çocukla paylaşımının 
olması lazım. Mesela bir hobiyi birlikte yapman 
gerekir, benim anneme ve babama ait aklımda 
kalan şeyler, birlikte yaptığımız etkinlikler. Sa-
dece televizyon seyretmekten ibaret değil hayat. 
O yüzden kitapta farkında olmadan öncelik ver-
dim buna belki de. 

Mesela anne, baba, çocuk birlikte konsere gidil-
mesini çok seviyorum. Mesela ben bazen dalış 
kulübüne gittiğimde bir bakıyorum anne, baba 
var ikisi dalıyorlar, on dört yaşında çocukları 
var onu da dalışa alıştırıyorlar. Onunla birlikte 
tatile gittiklerinde üçünün paylaştığı bir anı var 
çünkü anılarınız kalıyor yaşanmışlık olarak o 
yüzden anne-babalara tavsiyem çocuklarınızla 
ortak hobi bulmanız, birlikte zaman geçirmeniz.

Rana ÇİFTÇİ: “Ellerini kitaplarında gelişigüzel 
gezdirirken parmakları çocukken okumaktan 
büyük zevk aldığı masal kitaplarına doğru kay-
dı. Kimseye itiraf edemese de geceleri yatmadan 
önce masal kitaplarından küçük bölümler oku-
mak, hâlâ çok hoşuna gidiyordu.” diyorsunuz 
“Aldorian Kayıp Ülke” kitabınızda Elif için. 
İnsanlar, büyüdükleri zaman çocuksu yan-
larını göstermekten her zaman kaçınıyorlar. 
Sizce bunun sebebi nedir? İnsanlar neden 
içlerindeki çocuğu saklama ihtiyacı hissedi-
yorlar?
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Aysun PEKŞEN: Herhalde toplumda büyü-
menin kurallarından bir tanesi de içindeki ço-
cuğu bırakmak. İçindeki çocuğu bırakacaksın, 
olgunlaşacaksın, belli sorumluluklar alacaksın, 
toplumun sana verdiği bir çizgi var o çizgide 
ilerlemen isteniyor. Ne yapacaksın: Okula gide-
ceksin, üniversiteye gideceksin, evleneceksin, iş 
güç sahibi olacaksın, çocuk yapacaksın ve hayat 
böyle devam edecek. Tamam, bu normal bir 
süreç, çoğu insan için de geçerlidir. Benim de 
belli bir noktaya kadar yaşadığım bir süreç ama 
bunu yaşarken kendinizden bir şeyleri çok kay-
betmeden yaşamak lazım. İçinizdeki çocuk ilk 
sahip olduğunuz şey ve önemli şey aslında, onu 
kaybetmediğiniz sürece içinizdeki saflığı kay-
betmiyorsunuz, arkadaşlığı kaybetmiyorsunuz, 
dostluğu kaybetmiyorsunuz, merhameti kay-
betmiyorsunuz çünkü bazı şeyler çocuklukla 
birlikte şekillenir, haliyle bunu yapabilmek için 
de arada içinizdeki çocuğu sevmeniz lazım. Ben 
hâlâ çizgi filmleri, belli animasyonları seyretme-
yi severim. Çocuk esprilerini severim, hoşuma 
gider. Çocuk filmlerini severim, Harry Potter 
severim. Bu beni hem eğlendirir, güldürür hem 
de mutlu hissettirir çünkü geçmişte yaşadığım 
o çocukluk dönemine (Allah’a şükür çok güzel 
bir çocukluk geçirdim.) geri dönebildiğim için 
mutlu hissederim. Çocukluğu iyi geçmemiş in-
sanlar da olabilir, ona bir şey diyemiyorum artık 
ama sonrasındaki yaşantılarını düzeltebilirler 
bir şekilde. Çocukluk, önemli bir çağ, onu iyi 
geçirdiğinizde emin olun ki sonraki hayatınız 
da daha rahat şekillensin o yüzden içinizdeki 
çocuğu kaybetmeyin.

Ece AKALIN: Altın Yıldız isimli kitabınızda 
“Eski Mısır’da kralların her zaman büyük sırları 
olurdu. Öldükten sonra hayatlarının farklı bir 
zamanda, farklı bir yerde devam edeceğine ina-
nırlardı. Onlara göre yaşam kesintisizdi. Böyle-
ce kralların dünyada korudukları ve sevdikleri 
şeylerle birlikte gömülmeleri bir gelenek halini 
almıştı.” diyorsunuz.
Yazarların da eserleriyle gönüllerimize taht 
kurmuş insanlar olduğunu düşünürsek ya-
zarlar için günümüzde kesintisiz yaşamın for-
mülünü bulmuş kişilerdir diyebilir miyiz? Siz 
de kesintisiz yaşama sahip olsanız nerede, ne 
zaman ve kim olarak yaşamak istersiniz?

Aysun PEKŞEN: Değişik bir çerçeve oldu 
bana da, güzel. İz bırakmak… Neye iz bırakır-

sın? Dünyaya iz bırakırsın. Neyle iz bırakırsın? 
Mesela çocuğunla iz bırakırsın, genlerinle de-
vam eden bir şeydir. Başka neyle iz bırakırsın? 
Sanatla iz bırakırsın, mesela heykel yaparsın, 
heykelin sergilenir, resim yaparsın o sergilenir. 
Sanatçı 1400’lü 1500’lü yıllardan hatta daha ön-
cesinden eser bırakmış ve hâlâ onu görüyoruz, 
görünce de mutlu oluyoruz. Kitaplar da böyle, 
sizinle birlikte sizden bir parça oldukça dünya-
ya iz bırakıyorsun. Kendi izini yazdıkça kazıya 
kazıya, mutlu oluyorsun bu güzel bir şey. Ben 
kesintisiz bir yaşama sahip olsaydım o kesinti-
siz yaşamın ileri gitmesini ister miydim, ondan 
pek emin değilim. Yaşamın, zamanın içerisinde 
oynamayı çok isterdim. Tek bir noktada kalmak 
yerine geçmişe, geleceğe gitmek isterdim, tek bir 
noktada kalmaktan hoşlanmazdım. Zaman kav-
ramının değişmesi Puslu Ayna’da ortaya çıkıyor. 
Zamanla takıntım var galiba, zamanı çok değiş-
tirmek isterdim. Zaman makineleri hayalim-
dir, onun içerisinde sürekli bir yerlere gitmek, 
Firavunların dönemini görmek isterdim. Böyle 
hayallerim var, hayallerim hâlâ yaşıyor yani. Ke-
sintisiz ve sürekli giden bir yaşam döngüsünden 
ziyade istediğim noktaya giden bir yaşam dön-
güsünü tercih ederim. Ölümsüz olmak gibi bir 
hayalim yok yani. 

Rana ÇİFTÇİ: “Aldorian Kayıp Ülke” romanı-
nızda Deniz “Kot pantolonunu ve askılı kırmızı 
tişörtünün içinde bir genç kız gibi görünen tey-
zesine tüm içtenliğiyle gülümsedi.  “Sen yaşlan-
mıyorsun teyze, tanıdığım başka hiçbir teyzeye 
de benzemiyorsun. Harry Potter okuyan başka 
kaç teyze vardır ki…”
Çocuk edebiyatı yapıtlarından “Küçük Prens, 
Sadako, Masal Masal İçinde, Çizgili Pijamalı 
Çocuk, Sakız Sardunya” gibi kitaplar yetiş-
kinler tarafından da okunmaktadır. Böyle 
kitapları yaşı olmayan kitaplar olarak nitelen-
dirdiğimizde siz kendi kitaplarınızın bir yaş 
aralığının olduğunu düşünüyor musunuz? 
Sizce, kitaplar yazılırken belirli bir yaş kitlesi-
ne hitap etmek amacıyla mı yazılmalıdır? Her 
kitap her yaşta okunabilmeli mi?

Aysun PEKŞEN: Verdiği mesajlar önemli. Me-
sela Küçük Prens’in mesajları çok farklı. Çizgili 
Pijamalı Çocuk, beni çok hüzünlendiren bir 
kitaptır, çok giremem o kitabın içine. Ama yaş 
aralığı gözeterek kitap yazamazsın, içinden ge-
len bir şeydir. Çocuk kitabı olduğunu düşündü-

ğüm için belli şeylerde otokontrolüm var: küfür 
kullanmamak, belli davranışlara özendirmemek 
gibi. Belli bir yaş aralığına hitap etsin diye bir 
kaygım yok. Bazı kitaplar yaşlanmıyorlar ger-
çekten. Kitabımdaki Harry Potter okuyanın 
söylediği, yeğenimin bana söylediği sözdür 
aslında. Benim de bir yeğenim var 21 yaşında, 
tıpta okuyor. Biz onunla belli şeylerde arkadaş 
gibiyizdir. Ben şortla tişörtle gezen bir kadın 
olarak o hâlâ der “Teyze hiç yaşlanmıyorsun.” 
diye. Onunla çizgi film de seyredebiliyorum, 
oturup muhabbet de edebiliyorum, bu benim 
hoşuma gidiyor. Kitapların yaşlandığını düşün-
müyorum, bu okuyanın hissini de bağlıdır. Ben 
şu an çocuk hissiyle mutlu olmak için masal 
okuyabiliyorum, hoşuma gidiyor. Her kitap için 
geçerli olabilir bu. 

Ece AKALIN: “Altın Yıldız” kitabınızda Amen-
to , “Dünyanın bir dengesi var Tiye. Kimi zaman 
seçtiğimiz yollar bizi farklı amaçlara götürür. Sı-
navı geçtin, sana verilen yeteneği nasıl kullana-
cağına sen karar vereceksin. Ama asıl sınav yeni 
başlıyor.” demişti.
Lisans eğitiminizi biyoloji üzerine almanıza 
karşın hayattaki seçimlerinizden birini de 
edebiyattan yani yazmaktan yana kullanmış-
sınız. Siz bu seçimi yaptıktan sonra kendinizi 
hangi amaçları gerçekleştirmek için çabalar-
ken buldunuz? Amaçlarınızı gerçekleştirme 
yolunda karşılaştığınız sınavlar neler oldu?

Aysun PEKŞEN: İnsanlar seçtikleriyle ve ka-
rarlarıyla yaşıyorlar, hep söylediğim bir şeydir 
bu. Bir yol çizginiz var, kimi kader diyor buna 
kimi başka bir şey diye adlandırıyor. Bence belli 
bir noktada da özgür iradeniz var, onu seçiyor-
sunuz. Mesela ben biyoloji okudum çünkü feni 
seviyorum. Belli bir noktadan sonra da yazma 
ihtiyacı kendiliğinden gelen, engelleyemediği-
niz bir şey bu nedenle yazmaya karar verdim, 
yazdım, yayımlandı, insanlarla paylaşıldı. Bu 
büyük mutluluk benim için. Ama yazamaya da 
bilirdim, yayımlanmaya da biliridir. O zaman 
yazmaktan kopar mıydım bilmiyorum ama bir 
şekilde yazmaya devam edeceğimi düşünüyo-
rum. Ya gezi yazısı yazardım ya başka bir şey ya-
zardım ama yine yazardım. Bu benim seçimim, 
benim kararım. Mesela Türkiye’den ayrıldım 
Kıbrıs’a yerleştim. Bu de benim kararım. Türki-
ye’de kalsaydım ne olurdu diye çok düşünmüyo-
rum. Bir seçim yaptıktan sonra neyi yapabilirim 
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noktasına doğru kendimi zorluyorum. Sürekli 
geçmişe dönük yaşayamazsınız. Bir seçim ya-
pacaksınız ve o noktadan sonra seçimimde en 
iyi hangi noktaya gelebilirim diye çalışacaksı-
nız. Ben, işim anlamında şanslı bir noktadayım. 
Çocuklarla birlikteyim, çocuk düşüncesini az 
da olsa keşfettiğimi düşünmekteyim. Çocuk 
esprilerini takip edebiliyorum. Kıbrıs’ta değil 
de Türkiye’de olsaydım bu noktada olabilir miy-
dim, ondan emin değilim. Fen okumasaydım bu 
kadar komplike düşünebilir miydim, ondan da 
emin değilim. Yani sizi siz yapan seçimleriniz-
dir. Bir noktaya kadar geldiyseniz, iyi bir nokta-
da olduğunuzu yürek olarak hissediyorsanız iyi 
seçimler yapmışsınız demektir. Kararlar sizin. 
Her zaman önünüze bir şeyler çıkacak ve siz iyi 
ya da kötü bir şeyleri seçmek zorunda kalacak-
sınız. 

Rana ÇİFTÇİ: “Kalbin kanatlanıp uçtuğunda 
sen de onunla birlikte uçar, özgür olursun. Ama 
kalbine söz dinletemediğinde onu hırsla, aç-
gözlülükle doyurmaya çalıştığında kalbin sana 
oyunlar oynar, ağırlaşır ve taşınmaz olur.” söz-
lerinizde “uçmak, özgür olmak” kavramlarına 
karşı “hırs, açgözlülük” kavramlarını görüyo-
ruz. Peki, mesleğiniz gereği hayatınızın teme-
linde bulunan  “yazmak, üretmek, hayal etmek” 
kavramları hangi kavramlarla ters düşer? 
Yazmanın önüne geçen, yazmayı ve üretmeyi 
engelleyen bu kavramlar nelerdir sizce?

Aysun PEKŞEN: Yazma eyleminde yaratı, bir 
şeyleri ortaya koymak var, yazıyorsun, ilerli-
yorsun. Benim için bunların tam ters yönü bir 
şeyleri engellemek, yapamamak. Mesela tem-
bellik, insanın üzerine yapışan bir şey, günümüz 
hastalığı mıdır bilmiyorum. Televizyonun, bilgi-
sayarın, telefonun önünde çok vakit harcıyoruz. 
Zamanımızı daha koordineli bir şekilde kullan-
sak atomu parçalayıp yolumuza çok iyi devam 
ederiz gibi geliyor. Benim şu an kendi içimde 
tembellikle ilgili en büyük engelim, kendim. Bir 
şeylerle bir anda uğraşmaya çalışıyorum. Uç-
mak, gitmek, bakmak… Keşke başka bir tarz-
da yaşantım olsa da hep gezebilsem diyorum. 
Mümkün olmayan bir şey. Aslında sadece gez-
diğinizde büyük bir ihtimalle zevk almayacak-
sınız. Bir şeyleri kısıtlı zamanlarda yaptığınızda 
niyeyse daha çok zevk veriyor. Mesela sınavı-
nız var, o zaman televizyon izlemek inanılmaz 
zevkli gelir. Bir şeyi yetiştirmem gerekiyorsa bir 

şeye saplanıp kalma huyum var. Bu huyumu 
sevmiyorum, en büyük engelim de muhtemelen 
bu. Kendi kendimi aşağı çekme huyum var. Bu, 
biraz tembellikle ilgili bir şey ama bunu aşmaya 
çalışıyorum. Sürekli başka bir şeyle ilgilenmek, 
başka bir şey öğrenmek istiyorum ama nedense 
onlar hep birbirinden bağımsız şeyler oluyorlar, 
aynı potaya hiçbir zaman girmiyorlar. Bu ne-
denle zaman ayırma konusunda zorlanıyorum. 
Son kitabım Aldorian’ı yazmak için iki senedir 
uğraşıyorum. Orada birkaç ülkeyi birleştirmeye 
çalıştım, başka şeyler okudum, uzun bir süreç. 
Sürekli yeni şeyler okuman lazım, bir şeyleri na-
sıl kullanılabilir diye düşünmen lazım. Bu beni 
yoruyor ama iş bitip dosyayı teslim ettiğimde 
benden mutlusu olmuyor o an için. Sonra işler 
tekrardan başlıyor, her şey sıfıra dönüyor, baş-
ka bir kitap için uğraşmaya başlıyorum. Hayat, 
bir kısır döngünün içinde böyle gidiyor. Güzel 
mi güzel ama bazen sıkıyor, en büyük engel ben 
kendimim. 

Ece AKALIN: Aldorian Kayıp Ülke adlı kitabı-
nızda, Singapur’un “yasaklar şehri” olarak bilin-
diğini ifade ediyorsunuz. “Yasak” kelimesi kula-
ğımızda olumsuz bir çağrışım yapıyor. Hemen 
sonrasında caddelerin temizliğini, trafiğin dü-
zenini, yolların ve bahçelerin orkidelerle süslen-
miş olduğunu anlatıyorsunuz. Bu ise “huzur”u 
çağrıştırıyor. 
Her “yasak”ın “huzur”a götürmediğini düşün-
düğümüzde sizce özgürlük ve tutsaklığın sı-
nırları nasıl çizilmelidir?

Aysun PEKŞEN: Özgürlük, bir kişiyi rahatsız 
etme boyutuna kadardır. Yani senin özgürlüğün 
başkasının tutsaklığına dönmeye başlıyorsa işin 
orada bir noktasını kaçırıyorsun demektir. Sana 
özgürlük kazandıran şey, başkalarını rahatsız et-
memeli ya da bir hoşgörü çerçevesinde bu işi ta-
mamlamak gerekir. Özgürlük çok uzun boyutlu 
bir şey: milliyet özgürlüğü mü, ülke özgürlüğü 
mü, kendi özgürlüğün mü, bireysel özgürlük 
mü? Bunların sınırları çok belirli olamıyor ba-
zen. Ben Singapur’a gittiğimde bir maket şehrin 
içindeymişim gibi hissettim. Birileri sanki ora-
yı dizayn etmiş, temizliğini yapmış, her şeyini 
koymuş. Bunun insani bir şey olup olmadığını 
bilemedim. Ben Singapur’da yaşamak istemez-
dim, çok sürprizsiz bir yer, her şey çok düzenli. 
Biz kaosa, kalabalığa alışmışız, bunu vücudu-
muz istiyor çünkü kaostan da besleniyoruz. 

Bir şeyler karşı karşıya geldiğinde, çatışmalar 
olduğunda besleniyoruz. Her şey düzgün ol-
duğunda yaratıcılık da ortadan kalkıyor çünkü 
beni rahatsız eden şeyler üzerinden de yazıyo-
rum. Mesela Avessa karakteri, kötü bir karakter 
çünkü kötülük seni bir noktada rahatsız ediyor. 
Açgözlülük, insanların samimiyetsizliği rahatsız 
ediyor. Bunları ortaya koyacak şekilde bu du-
rumlardan besleniyorsun ve kitabı çıkarıyorsun. 
Çok düzenli giden bir şeyin içinde yaratıcılığın 
olabileceğine inanmıyorum. Biraz dinamiklerin 
değişmesi gerekiyor. Dediğim gibi özgürlük ve 
tutsaklık çok zıt kelimeler ama çok da birbirinin 
içinde kelimeler. Yani ben kendi özgürlüğümü 
yaşarken başkası benim tutağım olmak duru-
munda mı kalıyor? Sonuçta sosyal yaşamın 
içerisindeyiz, özgürlüklerimiz de sınırlı olmak 
zorunda, tutsaklıklarız da belli bir noktaya ka-
dar olmalı. Mesela televizyonun, bir medyanın, 
Facebookun, İnstagramın tutsağı olmayın. Şu 
anda çocukların ve ergenlerin mutsuz olma se-
bebi sosyal medya. Çünkü görüyor sosyal med-
yada bir şahıs her gün dışarıda eğleniyor. Oysa 
içine baktığında haftada bir gün dışarı çıkıyor-
dur onun fotoğrafını da her gün paylaşıyordur. 
Görenler de sanıyor ki her gün eğeleniyor. As-
lında insanlar birbirlerini mutsuz ediyorlar, bu 
konuda insanlar birbirlerinin tutsağı oluyorlar. 
Bu biraz sınırları çizmekle, kendini bilmekle 
ve geliştirmekle ilgili, hiçbir şey gözüktüğü gibi 
değil. Eller havaya bir yaşamın olduğunu zan-
netmiyorum. Herkesin kendi sınırları, kendi 
toleransları, kendi tutsaklıkları var. Önemli olan 
o sınırları iyi belirleyebilmek. Benim de tutsak-
lığım vardır. Sonuçta belli bir ülkenin içerisin-
deyim, onun tutsağıyım aslında. Belli bir evin, 
yaşam kalıbının tutsağıyım. Ben bunları çok ge-
nişletmeden küçülterek yaşamaya çalışıyorum. 
Tutsaklığınızı küçültüp özgürlüğünüzü genişle-
tip insanları rahatsız etmediğiniz sürece bence 
iyi şekillenirsiniz. 

Rana ÇİFTÇİ: Bu güzel röportajı yapmamızı 
kabul ettiğiniz ve okula gelip değerli birikim-
lerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür 
ederiz. 

Aysun PEKŞEN: Ben de çok teşekkür ediyo-
rum, böyle bir röportaj beklemiyordum sürpriz 
oldu bana ve geçekten çok sevindim. Sizi de ay-
rıca takdir ediyorum, güzel sorulardı.  Çok güzel 
bir gün geçirdim, tekrardan görüşmek üzere.

Yazar Söyleşisi / Aysun PEKŞEN 



31

Öğrencilerimizden sevdikleri bir kitabın olay örgüsünü düşünerek çizgi roman tarzında bize bunu 
anlatmalarını istedik. İşte öğrencilerimizin çizgi romanları ile bize anlattıkları...         

OLAY ÇİZGİLERDE

Ahu YEŞİL 7-B                                                

Ece AKALIN 6-A                                                               Zeynep BAYKUŞ 11-A
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Onur ŞENTÜRK Sancaktepe 6-A            

Baran MİANJİ 11-C

OLAY ÇİZGİLERDE
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ACI
Acı nefestir,
Göğsüm her şiştiğinde
İçime giren…

Alpcan YEŞİL 4-B
       

TEKİR KEDİ
O tekir kedi
Oynar yalnızlığıyla
Şu ağaçtaki.

KARDELEN
Beyaz kardelen
Karlar arasındaki
Küstün mü kışa?

DENİZ
Denizin sesi,
Coşturuyor rüzgârı
Ay ışığında.

Elvan Ada DENİZCİ 
Sancaktepe 5-A

CESARET
Ölümün dibindeyken
Gelir cesaret,
Gider korku duygusu.

TEKRAR
Gelir başarı
Vazgeçmezsen eğer sen,
Kalkarsan tekrar.

Onat Kaan YÜCEL 5-C

BULUTLAR
Bulutlar bir bakış açısıdır,
Bulutlar şekillenir,
Sana da tahmin etmek kalır.

BAHAR 
Ne zaman bahar gelir,
Çiçekler güler
İşte o zaman başlar mutluluk.

SEVGİ
Hayata anlam veren,
Yemeğe tat veren
Her şeye can verendir sevgi.

Bora CANDAN 5-A

BAHAR-I      
Bahar gelince                            
Ağaçlar çiçek açar,
Kuşlar cıvıldar.

BAHAR-II
Kuşlar uçar,
Kanat çırpar,
Neşeyle bize yukarıdan bakar.

Mehmet Kerem TUYGUN 5-C

SANKİ
Acı sandığım 
Gözyaşları meğer 
Mutluluktanmış.

Meleknaz SAPAN
Sancaktepe 7-B

AY
Ay yükselirken
Denizin sonsuzluğu
Göğe yansıyor.

DOĞAMIZ
Doğamız canlı
Onu sahiplenelim,
Temiz tutalım.

Ceylin İSAOĞLU 5-C

SEVMEK
Birisini sevmek,
Ona acımak değil
Bunu yüzüne söylemektir.

BULMAK
Biri birini kaybetmez,
Giden, birini bulur,
Kalan ise kendini…

Aytül SÖYLEMEZ 5-D

MUTLULUK
Mutluluk vardır,
En derin gülüşlerde,
En geniş kalplerde.

GÖLGE
Bembeyaz gülün
Vardır elbet dikeni
Siyah gölgesi.

İlayda KARACA 7-B

ÜÇ DİZEYLE HAİKU

“Haiku”; iyileşme, cesaret, direnç ve güç kazanmaya yardım etmek için duyguların üç dizeyle ifade 
edildiği bir Japon geleneğidir. Bizler de öğrencilerimizden seçtikleri bir konuda kendilerini üç dizey-
le ifade etmelerini istedik. İşte öğrencilerimizin “haiku”ları…
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ÜÇ DİZEYLE HAİKU

İMZA
İmza dergisinin zamanı geldi,
Merak eden çocukların
Heyecan kapladı içini.

Duru KÖSE 7-B

ÇOCUKLUĞUM
Patates, köfte
En çok sevdiklerimdi 
Anne elinden.

DİLENCİ
Yine mi sensin
Rüyalarımda gezen,
Sevgi dilenen.

Deniz ERSİN
Sancaktepe 7-B

SENİN İÇİN
Ben yıkıldım
Karlar yere düşerken
Sen ayakta kal.

Azra YILMAZ 7-D

ATATÜRK’ÜM 
Geçmişte, gelecekte daima o
Çağdaş, ilkeli, yenilikçi 
Atatürk’üm!

ÖZGÜRLÜK
Engin denizlerde
Masmavi ufukta
Seni ararım daima, özgürlük

Eylül BUKSUR 7-D

SONUÇ
Koştur yoksa kaçacak,
Yor kendini az,
Sonuç güzel olacak.

Sabriye Deniz BAĞRA 9-C

SAF
Su gibisin hep,
Olmuyor yaşam sensiz
Berrak, saf, temiz…
MESELE
Para geçmez burada,
Kalp meselesi,
Vatan sevgisi…

CAN SIKAN
Hayat da bir film,
Can sıkar aynı sahne
Tekrarlandıkça.

Arda Göktuğ BOZKURT 7-D

HAYAL
Hayallere dalmak kolay,
Gecelerde dolunay
Sabaha kadar yıldız say.

Ecem SORUCU 11-A

KORKMA
Gelecekten korkmayın,
Şimdiden korkun.
Sonuçta aynı!

YETMEZ
Sevmek, sevilmek
Bu dünya yetmez,
Ne sana ne de bana.

Duru DORA 9-B

TERDİT
Güller kırmızı,
Menekşeler ise mor
Karnım acıktı.

Eren Batu SEÇKİN 11-A

GİBİ
Karmakarışık
Ağacın kökü gibi
Ya da senin gibi…

DERS
Coğrafya, fizik vb.
Bunlar da ders mi?
Esas ders: Yaşamak!

Lerzan SOYDAN 9-B

SANKİ
Yine geçerken
Sesini duydum sanki
Eski yollarda.

VARSIN
Kulak asmadan
İlerledim ışığa,
Sen varsın diye!

İSTEMEK
Ne kadar doğru
Bilemiyorum ama
Seni istedim.

Zeynep ARSLAN 10-B

ÜŞÜMEK
Sokaklar soğuk,
Sokaklar karanlık
Ve ben üşüyorum.

Melisa ÇEMBER 11-A

TERS
Ölüm, doğum
Döngüdür, şekli yuvarlak
Öl, sonra da yaşa!

Buse YEŞİL 11-A
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MOLA ZAMANI

Aborjinler çölde giderlerken aniden dururlar. Morgan onlara “Mola zamanı değil, neden durduk?” 
diye sorar. Yerli Reis der ki “Çok hızlı ilerledik, ruhlarımız geride kaldı. Ruhlarımızı bekliyoruz.” 
Marlo Morgan’ın “Bir Çift Yürek” adlı eserinde yer alan bu bölümden yola çıkarak öğrencilerimize 
“İnsanoğlu bir yandan değişen dünyaya ayak uydurmaya çalışırken bir yandan da kendini ihmal et-
memek, ruhunu dinlendirebilmek için neler yapmalı?” diye sorduk. İşte öğrencilerimizin dünyaya, 
yaşama, ruha dair önerileri...

HAYATI YAKALA
Hayat, hepimiz için farklı şeyleri ifade ediyor. 
Kimimiz için hayat mutluluktur, kimimiz için 
umut, kimimiz içinse üzüntü… Hayat kimin 
için ne ifade ederse etsin hepimizin onun kar-
şısında ortak bir noktası var: Hayatı çok hızlı 
yaşıyoruz. Durup nefes almadan, anı tam ola-
rak hissetmeden ilerliyoruz. Biz hızla ilerler-
ken ruhlarımız geride kalıyor. Hayatın telaşını 
sadece bedenen yaşıyoruz. Peki, ruhlarımız 
neden geride kalıyor, bize yetişmeleri için bir 
yol var mı? Ruhlarımızın bize yetişmesi için 
birkaç yol var aslında. Bu yolları doğru takip 
edersek hem değişen dünyaya ayak uydura-
bilir hem de ruhlarımızı dinlendirebiliriz. 
Öncelikle kendimizi sıkıntılı ya da üzüntülü 
hissettiğimizde bu duyguları görmezden gel-
memeliyiz. Bu hayatta her şeyi yaşamamızın 
bir sebebi var. Sıkıntıları, üzüntüleri göz ardı 
edip kabullenmezsek ruhlarımız dinlenemez 
ve biz bedenen her şeye yetişemeyiz. Fakat bu 
duyguları kabullenip onları hissedersek her 
şey yoluna girer ve ilk adımı tamamlamış olu-
ruz. İkinci olarak kendimizi hayatın akışına 
fazla kaptırdığımızı hissettiğimiz zaman biraz 
bu koşuşturmacadan uzaklaşıp kendimize 

huzur verecek şeyler yapmalıyız. Mesela bir 
parka gidip oturabiliriz ya da deniz kenarında 
hava alabiliriz. Huzur veren yerler bize ken-
dimizi iyi hissettirir ve olaylara daha olumlu 
bakmamızı sağlar. Hiçbir şey yapmadan otu-
rabiliriz ya da en sevdiğimiz kitaplardan biri-
ni okuyabiliriz… Bu faaliyet herkese göre de-
ğişir tabii; bunun için kim, neyi yapınca huzur 
buluyorsa onu yapmalı. Burada önemli olan, 
kendimizi hayatın akışına kaptırdığımızda 
bunu fark edip ruhlarımızı dinlendirmek için 
bir yol arayabilmek. Üçüncü olarak ruhumu-
zu dinlemek için etrafımızdaki uyarıcılardan, 
teknolojik dünyadan uzaklaşmalıyız. Yaşadı-
ğımız çağ gereği ister istemez sosyal medya ve 
teknolojik aletlerle fazla iç içeyiz. Fakat bazen 
kendimizi sosyal medyanın sınırsız dünyası-
na öyle bir kaptırıyoruz ki adeta bir makineye 
dönüşüyoruz. Yapmak istediğimiz birçok şeyi 
erteleyip onları o an ya da daha sonra yapmı-
yoruz. Bu nedenle teknolojik aletlerin kulla-
nımında aşırıya kaçtığımız zaman bu durumu 
fark edip kendimize sınır koymalıyız. Birkaç 
günlüğüne bile olsa hayatımızdan teknolojiyi 
tamamen çıkarmalıyız ki dönüştüğümüz “ma-
kine”lerden tekrar gerçek insanlara dönüşebi-

lelim, yeniden kendimizi ve hayatı hissetmeye 
başlayalım. Dördüncü ve son olarak sevdiği-
miz insanlara zaman ayırmalıyız. Hayat bazen 
çok acımasız olup sizi kocaman bir girdaba 
sürükleyebiliyor. Sevdiğiniz insanlara zaman 
ayırmalı, onlarla güzel anlar yaşamalısınız ki 
ihtiyacınız olduğunda onlar hiç düşünmeden 
sizi o sıkıntılardan çekip çıkarsınlar. Gerçek 
paylaşımlarda bulunduğunuz o insanlar, ne 
olursa olsun her zaman sizin yanınızda olacak 
ve size destek olacaklardır. Zamanı yavaşlatıp 
ruhlarınızın size yetişmesini sağlamak sizin 
elinizde, yeter ki kendinize inanın…

Selin Sude KALENDER 9-A

PLANLI OL, HAYATI KAÇIRMA
Bildiğiniz gibi günümüzde teknoloji çok hızlı 
ilerliyor. İnsanlar teknolojinin hızına yetiş-
meye çalışırken kendi yaşamlarının tadına 
varamıyorlar. Etrafımız ailesiyle güzel vakit 
geçirmek yerine telefonda sosyal medyaya 
dalıp giden, hayatı kaçıran insanlarla dolu. 
Bu durumu sadece teknolojiyle ilişkilen-
dirmek de doğru olmaz. Okuldaki sınavlar, 
ödevler derken biz öğrenciler yoğun bir ko-
şuşturmacanın içine giriyoruz. Kendimize 
ayıracağımız vakit kalmıyor. Düşünsenize in-
sanoğlu doğuyor, büyüyor, gelişiyor, yetişkin 
oluyor, yaşlanıyor ve ölüyor. Ne kadar basit 
geliyor kulağa bu sıralama. Hayat çok kısa, 
su gibi akıp geçiyor. Bizse yaşadığımız günle-
rin, verdiğimiz o hayat mücadelesinin içinde 
hayatın gelip geçiciliğini unutuyoruz. Bir işe 
odaklanıp onun peşinden koşarken dünyada 
hatta etrafımızda yaşanan olayları görmüyo-
ruz. En çok sevip değer verdiğimiz insanları, 
en önemlisi de kendimizi ihmal ediyor; ru-
humuzu dinlendirmeyi unutuyoruz. Zaman 
acımasızca akıp giderken biz dalıp gidiyor, 
savruluyor, bizi biz yapan değerlerden uzak-
laşıyoruz. Bu dünyaya önümüzdeki haya-
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tı yaşamak ve ona kendimizden bir şeyler 
katıp mutlu olmak için geldik. Neden gelip 
geçici olan ve her anının ayrı bir değeri olan 
bu hayatın tadına varmak yerine kendimizi 
yıpratıyoruz? Peki, bir yandan değişen dün-
yaya ayak uydurup bir yandan da kendimizi 
ihmal etmemeyi nasıl başarabiliriz? Her şeyi 
kontrol altında tutabilmenin bir yolu var mı? 
Aslında bunun bir yolu var. Yaşadığımız her 
dakikanın, her saatin, her günün kısacası her 
anın bir anlamı var. Öncelikle bunu bilmeli, 
yaşamın her anına kıymet vermeli, zamanı iyi 
planlayarak hayatı kaçırmamayı öğrenmeli-
yiz. Örneğin, bir öğrenci zamanı iyi planlarsa 
her şeyi zamanında yapabilir, kendine ve ru-
huna ayırabileceği çok zamanı olur. İşlerini 
zamanında yapan öğrenicinin arkadaşlarıyla 
dışarı çıktığında aklı ödevlerinde kalmaz; anı 
hisseder, onu en güzel şekilde yaşar ve mutlu 
olur. Dolayısıyla hem zihni, hem bedeni hem 
de ruhu dinlenmiş olur. O mutlu oldukça baş-
ka insanlar da mutlu olur; birlikte sevgi dolu, 
huzurlu ve mutlu bir hayat sürerler. Hayatı-
mızı eğer bir düzene sokarsak, zamanın acı-
masızlığı karşısında iyi plan yaparsak hepimiz 
hem zihnimizi hem de bedenimizi dinlendi-
rebiliriz. Unutmayın bu bizim elimizde, yeter 
ki isteyelim! 

Cansu Ece VAROL 9-A

ACELEYE NE GEREK VAR?
Aborjinlerin zaman ve hayata dair söyledi-
ği, oldukça sade ama derin anlamlar içeren 
“Çok hızlı ilerledik, ruhlarımız geride kaldı.” 
sözü, üzerine düşünüldüğünde aslında çok bir 
anlam içermediği sanılsa da zaman ve hayat 
için birçok anlamı ifade etmektedir. Siz geç-
mişi düşünürken mutlu olmaz mısınız? Ya 
da acısıyla tatlısıyla geçirdiğiniz o zamanlara 
dönmeyi, işin ucunda pişmanlık olsa dahi, is-
temez misiniz? İşte bunun sebebi hayatı hızlı 

yaşamak. Neden gündelik hayatımızda bizi 
mutlu eden şeyleri bir türlü bulamıyoruz, ne-
den tamamıyla kendimiz olamıyoruz. Buna 
benzer “neden”li sorularımızın cevabı da ha-
yatı oldukça hızlı yaşamamız olabilir. Beden-
leri her ne kadar onları altmış yetmiş yaşla-
rında gösterse de ruhları hâlâ gençlikteki gibi 
olan insanlar, belki de bu sözlerin en somut 
kanıtıdır. Neden son yıllarda insanlarda aşırı 
durumlara karşı yönelim arttı? Obezite, sos-
yal medya bağımlılığı, uyuşturucu, anksiye-
te… Çünkü istediğimiz şeylere odaklanmak 
dışında bir şey yapmıyor, tüm hayatı koşuş-
turmacadan ibaret zannediyoruz. Bize zarar 
vereceğini bildiğimiz arkadaşlıklara, arka-
daşsız kalmaktan iyidir, düşüncesiyle devam 
ediyoruz. Boşa kuruntu olduğunu bile bile 
olumsuz düşünmekten kendimizi alamıyo-
ruz. Sadece ideallerimize yönelip etrafımızda-
kileri unutuyoruz. Ruhlarımız geride kalıyor. 
Herkes bir yerden başka bir yere yetişme tela-
şı içinde. Bu telaş ise bizlere duyguları, anıları 
unutturuyor. Günlük yaşamda bir karmaşa, 
bir koşturmaca, ruhlarımızı düşünmeden 
atıldığımız işler… Örneğin, öğrenciler ola-
rak biz hafta boyunca gireceğimiz sınavların, 
yapmamız gereken ödevlerin sorumluluğu 
altında zamanın çabucak geçmesini istiyoruz. 
Aslında o çabucak geçip gitmesini istediğimiz 
zamanları ileriki dönemlerde özleyecek, on-
ların kıymetini o zaman anlayacağız. Zaman 
geçiyor ve bir daha geri alınamıyor… Ruhlar 
geride kalıyor, bedenler ruhları özlemeye baş-
lıyor. Can Dündar’ın da dediği gibi “Aceleye 
ne gerek var? Hayat yalnız biz izin verdiğimiz 
gibi geçer. İyi ya da kötü, hızlı ya da yavaş… 
Her şey bizim elimizde! Sevgi de, aşk da, ba-
şarı da… Ama ancak kendi ruhumuzla buluş-
tuğumuzda…” Elbette hayatta kötü olaylar da 
yaşarız fakat ne demişler “Hayatta hep mutlu 
olursan hayal edecek başka neyin kalır?” Peki, 
soru şu: Bizler, çok fazla ilerlediğimiz için mi 
geriye gitmeye başladık? Bekleseydik, sindir-
seydik, sonra da yolumuza devam etseydik ne 
olurdu? Ne kadar ilerlemeli, ne kadar bekle-
meliyiz? Aslında cevabı herkese göre deği-
şebilen bu sorunun yanıtı tek sözcükte gizli: 
denge. Yin Yang gibi dengede olması gereken 
bir durumdan bahsediyoruz. Kararında iler-
lemek, kararında beklemek… Sonuçta hayat 
sizin hayatınız; aldığınız kararlar, yetiştiğiniz 
çevre, eğitim durumunuz, zevkleriniz ve biraz 

da Yin Yang ile dengeyi yakalamak sizin eli-
nizde. Var olan teknolojiyi kullanmayın, her 
şeyi bırakın, doğaya dönün demiyorum. Böy-
le bir tavsiye yaşadığımız dünya için gerçekçi 
olmaz. 

Önce bir durun ve kendinizi dinleyin. Bıra-
kın hayat yanınızdan akıp gitsin, siz sadece 
durun ve hiçbir şey yapmayın. Tabii ki işinizi, 
her şeyinizi bırakın da ortalardan yok olun 
demiyorum. Yapmanız gerekenleri yapın ama 
kendinizi akışa kaptırmayın, zaman zaman 
durun ve sadece gözleyin. Yaşadığınız hayatı, 
soluduğunuz havayı, üzerinde yürüdüğünüz 
dünyayı, çevrenizdeki insanları izleyin. Yavaş 
yavaş dinginleşmeye başladığınızda aslında 
yaşamınızın değişmeye başladığını göre-
ceksiniz. Size teknikler, taktikler, çalışmalar 
önermiyorum; sadece içsel freninize basın 
diyorum, tıpkı bir dağ yolunda arabanızla yol 
alırken bir an durmanız ve etrafı izlemeniz 
gibi. Arabanızın gürültüsü kesildiğinde orta-
lık nasıl sessizdir değil mi? İşte yaşamınızda 
da bunu yapabilirsiniz. Bunu yapabildiğinizde 
yıkıcılığınızdan eser kalmaz, bu dünyaya nasıl 
katkıda bulunabilirim, diye düşünüp üretme-
ye başlarsınız. Ürettikleriniz insanların ruhla-
rına dokunur ve onlar da başka şeyleri tetik-
ler. Sonrasında mı? Ne kadar çok insan frene 
basmışsa o kadar az hasarla atlatırız önümüz-
deki dönemi. Ayrıca siz içinizde durmuşsanız 
insanlık ne kadar hızlı giderse gitsin en az şe-
kilde etkilenirsiniz. Çünkü siz artık o demir 
attan inmiş ve gerçek bir ata binip son sürat 
ilerleyenleri izler hale gelmişsinizdir. Şu anki 
sorumluluklar ve işler içerisinde zamanın an-
layamadığımız değerini; paranın, kariyerin, 
sosyal çevrenin ise abartılmış olduğunu fark 
etmek umarım herkes için çabuk olur. Emi-
nim ki çok geç zamanda fark edilen gerçekler, 
insanları daha derinden etkiler çünkü haya-
tın tadına varamadan, onu gerçekten hissedip 
yaşayamadan geçen zaman sadece pişmanlık 
getirir. Zaman geçmekte ve biz hızlı ilerledik-
çe ruhlarımız geride kalmakta. Hayatta ivme 
aldığımız zamanlarda aralara fren eklemeyi 
unutmayalım ki bu uzun hayat yolculuğunda 
hem güvenle ilerleyelim hem de daha sonra 
pişmanlık duymayalım. Unutmayın, ruhlar 
geride kalıyor ve bedenler ruhları zamanla 
özlüyor.

Rana KARAMAN 9-B

MOLA ZAMANI
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BİN MUHTEŞEM GÜNEŞ
“Bin Muhteşem Güneş”e “Uçurtma Avcısı”nı 
okuyup çok beğendikten sonra aynı yazara 
ait olduğu için konusuna bakmadan başla-
mıştım. Belki de bu kitap, benim kadınlara ve 
kadın haklarına olan bakış açımı değiştirdi. 
Kitap Meryem’in hikâyesiyle başlıyor. Annesi-
nin intihar etmesinin ardından babası tarafın-
dan istenmeyen Meryem, küçük yaşta evlen-
diriliyor. Bu hikâye, korunmaya muhtaç olan 
ama korunmayan çocukların ve duruma göre 
köle ya da küçük çocuk gibi davranılan ama 
aslında izin verilse kendi ayakları üzerinde 
durabilecek olan kadınların hikâyesi. Kadın 
olmak dünyanın her yerinde zorken Kabil’de 
devrim zamanında yaşayan Meryem’in hikâ-
yesi… Kabil’de yayımlanan aşağıdaki bildiri 
ise kitabın özeti niteliğini taşıyor. 
“Kadınların dikkatine:
*Evinizden dışarı çıkmayacaksınız. Dışarı çı-
karsanız yanınızda mutlaka bir erkek akraba-
nız bulunacak. Sokakta tek başına yakalanan 
kadın dövülecek ve evine gönderilecek.
*Şartlar ne olursa olsun asla yüzünüzü göster-
meyecekseniz. Burkayla örtüneceksiniz. Aksi 
hâlde şiddetle kırbaçlanacaksınız.
*Sizinle konuşulmadan konuşmayacak, er-
keklerle göz göze gelmeyeceksiniz. Ulu orta 
gülmeyeceksiniz. Gülenler kırbaçlanacaktır.
*Tırnaklarınızı boyamayacaksınız, boyarsanız 
bir parmağınız kesilecek.
*Kızların okula gitmesi yasaktır, tüm okullar 
kapatılacaktır. Kadınların çalışması da yasak-
tır.”                                    Öykü YAYLALI 10-B

ŞEKER PORTAKALI
İlkokuldayken kuzenlerimin “olaylı” dedikle-
ri bir kitaptan bahsettiklerini çok duyardım 
ama bu kitabı o kadar “olaylı” yapanın ne 
olduğunu bana söylemezlerdi. Bundan üç yıl 
önce komşumuzun zengin kütüphanesinin 
raflarına bakarken bir anda “Şeker Portakalı 
var mı sizde?” dedim. Bana kitabı okumam 
için ödünç verebileceğini söyledi komşumuz. 
Eve gelir gelmez kitabı açtım ve okumaya 
koyuldum. Zeze’ye başlarda çok acımıştım, 
o yaşıma kadar beni gerçekten ağlatan ilk 
karakterdi ama aslında o özenilecek biriydi. 
Hayal gücü çok yüksekti ve onu acılı hayatın-
dan bu özelliği kurtarıyordu. Kitabı okurken 
Zeze’nin hayali arkadaşı şeker portakalı fidanı 
Minguinho’nun ve tek gerçek arkadaşı Por-
tekizli amcanın onun hayatından birer birer 
ayrılışına mı üzüleyim, aile hayatının düzene 
girmesine mi sevineyim bilememiştim. İnsa-
nın hayal gücünün sınırlandırılamayacağını 
ve hayallerin insanı hayattaki kötülüklerden 
uzaklaştırdığını bu kitapta gördüm. Ben de 
hayal gücümü kullanmayı öğrendim ve böy-
lece kendimi geliştirdim. Kitap aslında hiçbir 
insanı yargılamamamız gerektiğinden ve şef-
katle insanların nasıl değiştirilebileceğinden 
bahsediyor. Bu kitaptan sonra ağzımdan çı-
kan sözlere daha çok dikkat etmeye başladım 
ve az konuşup çok dinledim. Ayrıca insanları 
tanımadan onlar hakkında düşüncelere kapıl-
mamaya özen gösterdim. Bunları aklımdan 
hiç çıkarmadım ve şu an tam olmak istediğim 

kişiyim. Her konu hakkında hayal kurabiliyo-
rum ve bu yüzden yazı dilim oldukça güçlü. 
Bu tarz eserler beni çok etkiliyor ve ben de 
bu kitaplardan öğrendiklerimi olabildiğince 
çevreme de yaymaya çalışıyorum. Ülkemiz-
de insanları geliştirmeyen, kalitesiz kitaplar 
yerine “Şeker Portakalı” gibi hayata dokunan 
kitapların daha fazla yayımlanması dileğiyle...

Nil KİLİTAÇAN 9-C

UYUMSUZ
Herkesin kişiliği farklıdır ve kimse, kimse gibi 
olamaz. Herkes kendi zevkine uygun hareket 
eder, konuşur, eğlenir ama benim için bu pek 
böyle değildi. Küçükken zaman zaman bu 
konuda bazı sıkıntılar yaşadığım oldu. Orta-
okulun başlarındayken başka sınıflardaki bazı 
çocuklar sürekli birbirini eleştirip birbirleriy-
le dalga geçerlerdi. Yaşımızın küçük olması da 
bunun bir sebebiydi ama kimse başkası tara-
fından, sebep ne olursa olsun, aşağılanmak is-
temez. Ben de istemiyordum tabii. Bu yüzden 
onların yaptıkları şeyleri yapmaya, onlar gibi 
olmaya çalıştım ama onlar gibi olmak benim 
için çok zordu ve bu yüzden de bir süre son-
ra biraz içime kapandım ve yalnız kaldım. Bu 
sayede bir sürü kitap okudum çünkü telefon 
veya bilgisayarla da henüz tanışmamış ol-
duğumdan derslerden kalan zamanımı har-
cayabileceğim bir tek kitaplar vardı. Bir gün 
filmini izlediğim bir kitabı okumaya karar 
verdim çünkü filmini çok beğenmiştim. Böy-
lece “Uyumsuz” serisini okumaya başladım. 
Kitap da filmi kadar güzeldi tabii ama ben asıl 

BİR KİTAP, BİR HAYAT

“Bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti.” 
Orhan Pamuk’un coşkulu, lirik ve sihirli romanı “Yeni Hayat” bu sözlerle başlar. Okuduğu bir ki-
taptan sarsılarak etkilenen, sayfalardan neredeyse fışkıran ışığa bütün hayatını veren ve kitabın vaat 
ettiği yeni hayatın peşinden koşan genç bir kahramanın olağanüstü hikâyesini anlatır kitap. 
Biz de öğrencilerimize “Sizi böylesine etkileyen ya da hayatınıza gerçek anlamda yön veren bir kitap 
oldu mu? Etkilendiğiniz kitapla tanışma maceranızı, kitabın sizi etkileme nedenlerini ve hayatınızda 
neleri değiştirdiğini anlatır mısınız?” diye sorduk. İşte öğrencilerimizin cevapları… 
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ana karakterin yaşadıklarından ve bunlarla 
başa çıkabilmesinden etkilendim. Kitaba göre 
her insanın belli bir kişilik özelliği olmalıydı 
ve toplum bu özelliklere göre sınıflara ayrılı-
yordu ama ana karakter bunların hiçbirine 
uymuyordu. En azından tam olarak... Sonra-
sında kendini zorlayarak ne olmak istediğine 
karar verdi ve kendi toplumuna dahil oldu. 
Sonrasında bu toplumda bazı sıkıntılar ya-
şadı çünkü toplumdakilerden farklı olarak o 
özelliğin genlerini taşımıyordu. Zaman zaman 
sıkıntı yaşasa da hep sorunlarla başa çıktı ve 
sonunda arkadaşlarıyla kendisi olabildiği bir 
hayata başladı. Ben de bu karakterden etki-
lenerek sadece kendim olma kararı aldım. 
Başta bunu yapmak o kadar kolay olmadı, bir 
insanın kendini tanıması hiç de kolay değildi 
ama sonunda kim ve nasıl olmak istediysem 
öyle olmayı başardım. Kimse, kim olduğunu 
saklamamalı veya başkaları gibi olmaya çalış-
mamalı, herkes “uyumsuz” zannedilmeyi göze 
alıp “kendi” olmayı başarmalı. 

Çağrı GÜRPINAR 10-B

KUMRAL ADA MAVİ TUNA
Beni derinden etkileyen ya da gerçekten ha-
yatıma yön veren kitap: Kumral Ada Mavi 
Tuna. Bu kitabı bir gün Türkçe öğretmenimin 
elinde görmüştüm. Okuma dersimizde öğret-
menimiz bu kitabı bitirdiğine çok üzülmüştü 
çünkü kitabı gerçekten sanki kitaptaki karak-
ter kendisiymiş gibi büyük bir serüven hâlinde 
okumuştu. Öğretmenim bu kitabı ancak liseye 
geçtikten sonra okuyabileceğimi söylemişti 
çünkü gerçekten içindeki her duyguyu baskın 
ama sakin bir şekilde sunan 500 sayfalık bir 
kitaptı. Öğretmenime kitabı aldığımı söyledi-
ğimde ise yine okumayı ertelememi söyledi. 
Ama ben çoktan kararımı vermiştim. Tüm yaz 
tatili boyunca o kitabı okudum. Kitabın sonu-
na geldiğimde ise şaşırmıştım çünkü kitapta 
ölen biri vardı ve bazı bölümler aşırı mutsuz-
du. Her kitap elbette mutlu sonla bitmeyebi-
lir. Bu kitabı okuduğunuzda ise kitaptaki acı 
olaylar, kitabın her şeye rağmen mutlu sonla 

biteceğini düşündürtüyor ama kitabın sonuna 
gelindiğinde insan, bu kitap nasıl mutlu bitti, 
diye yine de şaşırıyor. Kitabı okumaya başla-
manızdan itibaren anlatılan hiçbir olay, nasıl 
mümkün olduğunu bilmiyorum, insanın ak-
lından çıkmıyor. Baştaki bölümü okuduktan 
sonra insan rahatlıkla ara bölümleri okuyabi-
lir. Oldukça yalın ve hiçbir zorlama olmadan 
okunan, süresi ne kadar fazla ya da kısa olursa 
olsun okunması gereken bir kitap. Kitabı oku-
yan her insanın kitabın sonunda söyleyeceği 
cümle bence aynıdır: “Bu kitap ne çabuk bitti.” 
İşte bu sebepten bu kitap, çok ender rastlanan 
kitaplardan biri. Bazı bölümlerde yanaklarım-
dan süzülen yaşlarla öylece kalakaldım. Tu-
haf olan, bu yaşların dıştan değil içten akıyor 
olmasıydı. Sanki bir arkadaşın veya yakının 
ölmüş gibi yüreğinde bir sızlama hissediyor-
sun. İşte bu kitap bana insanın hayatta aklının 
ucundan bile geçirmek istemeyeceği olayların 
her an yaşanabileceğini ama pes etmemek ge-
rektiğini ve sonunda galip gelinebileceğini an-
latıyor. Eğer hayattaki konumunuzdan mutlu 
değilseniz bu kitabı okuyun, okuduktan sonra 
artık gerçek iyi ve kötüyü ayırt edebileceksi-
niz. Ayrıca belirtmek isterim ki bu kitap görü-
nüşte ağır olmasına rağmen okurken çok hafif 
geliyor.                          Aytül SÖYLEMEZ 5-D

SAPIENS
Sapiens, okuduğumda beni derinden etkile-
yen sayılı kitaplardan biridir çünkü bu kitap 
dünyaya insanların ilk ayak bastığı andan iti-
baren anlatmaya başlar. Mesela siz insanların 
kaç asır geçtikten sonra homosapiens hâline 
ulaştığını biliyor musunuz? Ben biliyorum. 
Bu kitap bana birçok şey öğretti: insanlık ta-
rihi ve geçirdiği evrimler, insanların zekâ 
gelişimleri... Bunların hepsi benim insanlara 
bakış açımı değiştirdi. Eskiden insanların geç-
mişten günümüze kadar aynı şekilde vicdanlı 
olduğunu zannediyordum ama maalesef öyle 
değilmiş. İnsanlar gelişirken aynı zamanda 
onlara bazı duygular eklenmiş ama biz bu 
duyguları pek kullanmıyoruz çünkü günü-

müz insanlarında vicdan duygusu yok olmaya 
başlamış durumda. Aslında bu kitabı okurken 
insanlığın nereden ne duruma geldiğini, bazı 
önemli kavramların ne kadar değersizleştiği-
ni anlıyorsunuz. Benim sizlere tavsiyem böyle 
öğretici, bilgi veren kitaplar okuyarak bilgilen-
menizdir.                                  

Doğu İLKİN 7-A 

HARRY POTTER
Hayatım boyunca beni derinden etkileyen 
sadece bir kitap oldu: Harry Potter ve Felsefe 
Taşı. Bu kitap benim için çok değerli hatta be-
nim için bir kitaptan çok daha fazlası. “Harry 
Potter”daki her karakterden farklı farklı şey-
ler öğrendim. Örneğin Harry’den dostluğun 
önemini, Snape’den kibrin ne kadar kötü bir 
şey olduğunu… Kısacası ben bu kitaptan ha-
yatı öğrendim. Harry Potter’ın dünyası benim 
için her zaman öyle bir dünya oldu ki… Mutlu 
muyum “Harry Potter” okuyabilirim. Mutsuz 
muyum “Harry Potter” okuyabilirim. Sinir-
li miyim yine “Harry Potter” okuyabilirim. 
Demem o ki istediğim zaman gidebileceğim 
hatta kaçabileceğim bir dünya var. Bu dün-
ya ile tanışmam ise sıradan bir günde oldu. 
Elime bu kitabı öylesine aldım ve okumaya 
başladım. Kitap bana bu ilk okuyuşumda sı-
kıcı gelmişti ve beni sarmamıştı. Sonra kitabı 
henüz başlardayken bıraktım. Birkaç ay sonra 
bu kitaba tekrardan bir şans vermek istedim 
ve kitabı alıp en başından okumaya başladım. 
Bu ikinci okuyuşta kitabı çok sevdim hatta o 
kadar çok sevdim ki sonrasında serinin ikinci 
kitabına geçmeden bu kitabı iki üç defa oku-
dum. Benim için özel olanın neden birinci 
kitap olduğunu sorabilirsiniz. Birinci kitap, 
Harry Potter dünyasının başlangıç kitabı ve 
ben bu başlangıcı çok sevdim, sevdiğim için 
de serinin diğer kitaplarını okumaya devam 
ettim. Bu kitabı okumadan önce beni böyle 
derinden etkileyen bir kitap olacağını tahmin 
dahi edemezdim. Ama her şey tahmin ettiği-
miz gibi olacak diye bir şey yokmuş, değil mi?

Zeynep DANIŞMAZ 7-A

BİR KİTAP, BİR HAYAT
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ATATÜRK
Zamanda yolculuk yapabilseydik uzay tekno-
lojisi ve modern tıp ile belki dünya tarihini 
değiştirebilirdik. 
Belki de tarih, yalnızca bir buluş ile tamamen 
değişebilirdi. 
Gökhan, zaman makinesinin son ayrıntıla-
rıyla meşguldü. Yıllardır üzerinde çalıştığı 
bu icadıyla bugün insanlığın kaderini ve ge-
leceğini değiştirecekti. Tüm dünyanın ihtiyaç 
duyduğu büyük liderin ölümünü engellemek 
için günümüz modern tıp tedavilerini uy-
gulayacaktı. Hatta onu sonsuza kadar yaşat-
mak için bir formül bile düşünmüştü ve hata 
yapma şansı yoktu. Tüm insanlığın kaderi 
onun avuçlarının içindeydi. Biraz sonra tüm 
hazırlıklarını tamamladı ve tarihte yolculuk 
zamanıydı. Makineyi çalıştırıp bir süre son-
ra kendini 1938 yılında buldu. Dolmabahçe 
Sarayı’nın merdivenlerinde heyecandan kalbi 
yerinden çıkacak gibiydi. Atatürk, en canlı 

gülümsemesi ve hastalığına rağmen asil du-
ruşuyla karşısındaydı. Gökhan, önce saygıyla 
eğilip selam vererek durumu izah etmeye baş-
ladı. Kendisine ihtiyaçları olduğunu, onu kur-
tarmak için gelecekten geldiğini ve hastalığını 
tedavi etmek istediğini söyledi. Ama alacağı 
cevap, onun beklediği cevaptan çok farklıydı.
-Eğer ki sen, beni tedavi edersen gelecekte 
pek çok olayın seyrini değiştirmiş ve belki 
bu zaman makinesini yapmamış olacaksın. 
İnsanlığa yardımı dokunabilecek bir şeyi yok 
edeceksin. Ben buna izin veremem. 
Gökhan hem şaşkın hem gururla Atatürk’e 
bakmaktaydı.
Atatürk: 
-Sizden tek isteğim asla umudunuzu kaybet-
memenizdir. Bu topraklar, sizin bilim ve me-
deniyet ışığında ilerlemenizle hep aydınlık 
kalacaktır.
Gökhan, bir insanın nasıl bu kadar fedakâr 
olacağını anlamaya çalışıyordu. Onların iyi-

liği için kendi yaşamından vazgeçebilen Ulu 
Önder, bir kez daha ileri görüşlülüğünü orta-
ya koymuştu.
Gökhan ve Atatürk saatlerce sohbet ettiler an-
cak eve dönüş zamanı gelip çatmıştı. Atatürk’e 
veda edip biraz hüzün ama büyük bir gururla 
başladığı yere döndü. Bu kadar fedakâr ve ile-
ri görüşlü bir liderle sohbet etme şansı buldu-
ğu için çok mutluydu.
Geçmişe gitme şansımız olsaydı neleri de-
ğiştirebilirdik bilemiyorum ama en azından 
tarihten bu üzücü sayfayı silme şansımı dene-
mek isterdim.

Eda YILMAZ 6-E 

GEÇMİŞTEKİ İLK KÖTÜLÜK
Geçmiş, hemen hemen herkesin gidip değiş-
tirmek istediği bir olgudur.
O gün, ilkbaharın tatlı esintilerinin verdiği 
yorgunlukla uyuyakalmışım. Rüyamda bir 
bilge ile konuşuyordum. Bana bir kutu vere-
rek zamanda yolculuk yapabileceğimi söyledi. 
Şaşkınlıkla uyandığımda kutuyu gerçekten 
elimde sımsıkı kavramış tutuyordum. Saat 
daha sabahın üçüydü ve zaman makinesini 
test etmek istiyordum. 

Zaman sayacına bir gün öncesinin tarihini 
yazdım. Bir anda salona ışınlanarak ailemle 

GEÇMİŞE YOLCULUK

Hiç kimse aynı anda iki yerde birden yaşayamaz. Ya ilerlersiniz ya da bir kitabın en acılı bölümünde 
sonsuza dek kalan güzel bir kitap ayracı olursunuz ve hikâyenin nasıl sonlandığını öğrenemezsiniz. 
Bu doğru bir şey değildir. Kapıyı kapatmanız, sayfayı çevirmeniz ve gerçekten olduğunuz kişi olma-
nız gerekmektedir.
Peki, siz dünyanın tozlu tarihinden bir sayfayı yırtıp atmak isteseydiniz insanlığın hangi utanç say-
fasını yok etmek isterdiniz? Dünyanın daha yaşanabilir güzellikte olması için öğrencilerimizden geç-
mişe bir yolculuk yaparak tarihte yaşanan kötü bir olayın ya da icat edilen ve yanlış amaçla kullanılan 
bir buluşun nasıl durdurulacağına dair bir hikâye yazmalarını istedik. İşte öğrencilerimizin kale-
minden dökülenler…
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birlikte yemek yiyordum. Sonra hemen za-
man makinesinin arka yüzüne baktım ve saat 
19.30’u gösteriyordu. Gerçekten işe yaramıştı. 
Bu makine benim elime geçtiğine göre mut-
laka bir amacı olmalıydı. Geçmişe giderek 
dünyadaki tüm kötülükleri yok etmek isti-
yordum ama o kadar çok savaş vardı ki hangi 
birini yok etmeye kalksam bir diğeri ortaya 
çıkacaktı. Uzun uzun düşündükten sonra 
dünyadaki ilk kötülüğü yani Şeytan’ın orta-
ya çıktığı zamanı değiştirecektim. Eğer bunu 
başarabilirsem dünyada kötülük diye bir şey 
olmayacaktı. 

Şeytan’ın ortaya ilk çıktığı zamana yani Hz. 
Âdem’in yasak elmayı yediği zamana gidecek-
tim ama küçük bir sorun vardı. Hangi tarihi 
yazmam gerektiğini bilmiyordum. Bu yüzden 
şansımı deneyerek zaman kısmına harflere 
karşılık gelen sayılarla “yasak elma” yazdım. 
Bomboş, ağaçlarla kaplı bir yerdeydim. Göz-
lerime inanamadım. Karşımda Hz. Âdem ve 
Hz. Havva vardı. Hz. Âdem, elinde kıpkırmızı 
bir elma tutuyordu. Tam ısıracakken elinden 
elmayı alıp uzağa fırlattım. Ona bu elmanın 
yasak olduğunu ve yenmemesi gerektiğini 
söyledikten sonra eve ışınlandım. Utanmış 
ama mutluydum. 

Yatağıma yatarak yaşadıklarımın yorgunlu-
ğuyla hemen uykuya daldım. Rüyamda yine 
bilge gelmiş ve kutuyu elimden yavaşça alarak 
teşekkür etmişti. Sabah annemin sesi ile uya-
narak okula gitmek üzere hazırlanmaya baş-
lamıştım. Yolda giderken herkeste bir tuhaflık 
seziyordum. İnsanlar sıcakkanlı ve çok mutlu 
görünüyordu. Yerde hiç çöp yoktu ve her yer 
yemyeşildi. Tarih dersinde bir tane bile savaş-
tan bahsetmemiştik. Çünkü savaş diye bir şey 
yoktu. Bütün ülkelerin refah düzeyi yüksek ve 
insanları mutluydu. Çok şaşırmış olsam da 
belli etmemeye çalıştım. 
Aylar geçtikçe iyilik dolu hayatımıza alışmaya 
başladım.

Umarım size de bir gün geçmişten bir ola-
yı değiştirme şansı verilir. Farkında olmanız 
gereken tek şey ise kötülükten kaçındığınız 
sürece geçmişinizi değiştirmenize gerek ol-
madığıdır.

Duru GÜVEN
Sancaktepe 6-C

II. DÜNYA SAVAŞI

29 Eylül 1939/Saat 11.35/Polonya  
Antoni Waldeman

Bir karınca sürüsü gibiydiler; kararlı, hızlı ve 
acımasız. O günün sabahından hatırladığım 
tek şey…
1 Eylül’den bu yana 28 gün geçti. Kıyametin 
bu kadar yavaş ve insanı şaşırtacak derecede 
imkânlı bir şekilde olabileceği kimin aklına 
gelirdi? Almanların, hayır bugünlerde onlara 
“Naziler” deniyor, gözlerindeki açlığı görebili-
yorum. Sanki karaya vurmuş bir balığın göz-
leri kadar soluk ve cansız… 

Sonra Ruslar geldi. Geldikleri beyaz ve so-
ğuk buzları, kızıl ve ılık bir halde terk ettiler. 
Açgözlüler… Bugünlerde Romanya’da yaşı-
yorum. Karanlık gelecek… Çok karanlık… 
Bunun sadece başlangıç olduğunu hissedebi-
liyorum. Karımı ve çocuğumu özledim. Onu 
son gördüğümde “Korkma!” demiştim ama 
benim dizlerim titriyor. Sadece onlar için bir 
mezar istiyorum, ziyaret edebileceğim bir me-
zar...
Antoni Waldeman, 11 Kasım 1939’da katle-
dildi. Ne ailesinin ne de kendisinin bir mezarı 
var.

23 Ağustos 1940/Saat 20.12/İngiltere
William Brown

Gerçek adım James Ramsey. Aslında bir ara-
ba şoförüydüm. Taa ki arkadaşım William’ı 
kendi adımla gömene kadar... Ailesine giden 
asker maaşı devam etsin diye arkadaşımın 
adını ve savaş uçağını aldım. Hayatımda ilk 
defa kendimi bir amacım varmış gibi hissedi-
yorum. Bir ayyaş, serseri veya düzenbaz değil 
bir kahraman gibi... Ama bu bir yalan çünkü 

kahramanların hep kazanması gerekirdi değil 
mi? Belki bu, işlediğim suçların bir cezasıdır; 
Tanrı’nın bir sınavı belki de... Tek bildiğim ar-
tık korkmuyor olduğum, sadece daha fazla acı 
çekmek istemiyorum. Belki de yarın, benim 
için yolun sonudur.

James Ramsey, 1 yıl sonra arkadaşı William’ın 
öldüğü gün olan 7 Kasım’da bir yaylım ate-
şi sonucu öldü. Cesedi, arkadaşının yanına 
“William Brown” adıyla gömüldü.

5 Nisan 1942/Saat 15.10/Fransa
Melodie Garcia

Bugün benim doğum günüm ve 9 yaşına gir-
dim. Çoook mutluyum. Aslında bu zamanlar-
da arkadaşlarımla beraber oynar, istediğimiz 
kadar şeker yerdik. Annem şarkı söyler, ablam 
da dans ederdi. Ama o korkunç adamlar gel-
diğinden beri arkadaşlarımla bir kere bile oy-
nayamadım ve bu, beni çok üzüyor. Annemi 
de özlüyorum. 

Annem bir süre önce işe gitti. Yani ablam 
Eulalie öyle dedi. O yüzden bana ablam ba-
kıyor. O, çok güzel ve cesur. Ama onun için 
de çok üzülüyorum çünkü o, akşamları an-
nemin adını söyleye söyleye ağlayıp uyuyor. 
Sanırım benden daha çok özlüyor. Neyse bu 
kadar üzüntü yeter. Birazdan ablam kocaman 
bir pasta ve mumlarla eve gelecek. Pastayı 
afiyetle yedikten sonra şarkı söyleyip sabaha 
kadar dans edeceğiz. Onu her şeyden çok se-
viyorum.

Ablası Eulalie hiçbir zaman geri dönmedi. 
Melodie Garcia, bir yetimhanede büyüdü ve 
çocuk terapisti oldu. 70 yaşında annesinin 
evinde uykusundayken vefat etti. Çocukları-
nın birine ablasının adı Eulalie, küçük kızına 
da annesinin adı Amite’yi koydu.

Okuduğunuz hikâyeler 65 milyondan sadece 
3’üydü. Kim bilir insanlık tarihinin en kanlı 
savaşı olan 2. Dünya Savaşı’nda daha ne hikâ-
yeler var. Benim için bu yıllar tarihin tozlu 
sayfalarından atılması gereken yıllar ama bel-
ki de kalmalıdır. Bir daha hiçbir zaman yaşan-
maması için…

Efe Kayra AKYOL 11-C
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Kayra ARSLAN: Öncelikle okulumuza gel-
diğiniz için teşekkür ederiz. Yazdığınız iki 
kitapta da “dostluğun değeri”, “iyiliğin gücü”, 
“birlik ve beraberliğin önemi” kavramlarını 
vurguluyorsunuz. Bugünün küçükleri, yarı-
nın büyükleri olan okurlarınızın bu kavram-
ları içselleştirdiğini mi; “bencilliğin”, “duyar-
sızlığın” ve “rekabetin” ön plana çıktığı hayat 
şartlarında bu değerlerin etkisini hızla yitirdi-
ğini mi düşünüyorsunuz?

Zeynep ERDAL: Kitaplarımdan da anlaşılacağı 
üzere ben her zaman karamsar bakmama taraf-
tarıyım. Her yazar kendini anlatmaktadır. Yani 
tutup da kendi düşünceleri olmayan, kendi ha-
yata bakış açısını yansıtmayan bir şeyi yazamaz. 
Aslında herkes kendini yazmaktadır. Bu anlam-
da ben rekabetin, hırs şeklinde değil de kendini 
aşmayla ilgili olması gerektiğini düşünüyorum. 
Kavramların çok net bir ayrılığı olduğunu dü-
şünmüyorum. Bir insanın başarılı olması için 
bazı şeylerle mücadele etmesi bencillik olarak 
sayılıyorsa evet bencillik olabilir ama başkasını 
ezip geçmesine deniliyorsa o zaman çok farklı 
bir nokta, olmaması gereken bir noktadır. Ama 
kendi çıtanı aşmak için de kendine güvenmen, 
öz güveninin yüksek olması gerektiğini düşünü-
yorum.

Cenk VATANSEVER: “Meteor Yaz Kampının 
Esrarı” adlı kitabınızda “Gülen bir insanın yüzü 
nasıl görünür, bilirsiniz. Ağız açılır, kasların ka-
sılmasıyla yüzde gülmeye uygun çizgiler oluşur, 
gözler kısılır. Gülen insan bir sıcaklık yayar.” 
sözlerinize karşılık Yıldız Öğretmen karakte-
ri “Bayatbalık”, “Donukgöz” yakıştırmaları ile 
kendini gösteriyor. Hayatta en büyük mucize 
küçükken iyi bir öğretmene rastlamaktır, dü-
şüncesinden yola çıkarsak sizin hayatınızda 
“gülen yüz” ya da “donukgöz” sıfatlarını yakış-
tırdığınız öğretmenleriniz oldu mu? Bu kişi-
ler sizin hayatınızı nasıl etkiledi?

Zeynep ERDAL: Evet oldu. İlkokul öğretme-
nim hiç gülmeyen bir insandı. İlkokul üçüncü 
sınıfa kadar bizi okutmuştu, yaşı da baya ileriy-
di. Yaşının verdiği bir tahammülsüzlük vardı 
diyeyim. Ama ben güler yüzlü olmanın insanın 
içine sıcaklık yaydığını, sevginin ifadesinin gül-
mek olduğunu düşünüyorum.

Kayra ARSLAN: Olumsuz düşünerek herhan-
gi bir hedefe ulaşmış bir insan yoktur. Olumlu 
düşünmelidir insan ve kendisine güvenmelidir. 
Dağları yerinden oynatacağına, nehirlerin akış 
yönünü tersine çevireceğine, güneşi eliyle tuta-
cağına, gezegenleri bir futbol topu gibi tekme-

leyecek kadar güçlü olacağına inanmalıdır. Ger-
çeklerin gözümüze imkânsız diye sokuşturduğu 
şeylere dahi isyan etmelidir insanoğlu. 
Siz de “Titan Arum Etkisi” kitabınızda “İmkân-
sız diye bir şey yoktur ama sizler bunun farkında 
değilsiniz.” cümlesiyle her şeyin mümkün ola-
bildiği mesajını çocuklara vererek onları yü-
reklendiriyorsunuz. Peki, imkânsızla imkân 
dâhilinde olanın arasındaki tek fark insanın 
kararlılık derecesi midir sizce?

Zeynep ERDAL: İmkânsız diye bir şeyin ol-
madığına kesinlikle katılıyorum. Bir şeyi çok 
istersen beyin sana onu yaşatmanın bir yolunu 
bulur, düşüncesine mutlaka inanıyorum. Bu 
da demektir ki bir şeyi istemeye devam etmen 
onun gerçekleşeceği işaretini taşımaktadır. Bir 
şeyi kırk kere söylersen ve istersenin karşılığı 
budur. Hatta o yüzden kitabım özellikle bunun 
üzerine kurulu. İmkân dâhilinde kısmına gelir-
sek o şey imkânsız gibi gözüküyor olabilir ama 
sen imkânsız noktasını kapatmazsan imkân dâ-
hilinin genişleyeceğine inanıyorum. Hiç düşün-
mediğim bir şeyi de yazmamışımdır yazdığım 
her şey inandığım şeylerdir.

Cenk VATANSEVER: Keşfetmek, her ne kadar 
var olduğu bilinmeyen bir şeyi bulmak anlamı-
na gelse de bulunmuş bir şeyin insan tarafından 
sonradan öğrenilmesi de kişinin kendi içinde 
keşfi anlamına gelir. Bizler “Titan Arum” diye 
bir bitkinin varlığını “Titan Arum Etkisi” adlı 
kitabınızla öğrendik. Aslında siz, keşfi yapılmış 
bir canlıya dair bilgi vererek kendi içimizdeki 
keşfe kapı açtınız.
“Çocuklar, düşünsenize kim bilir doğada keşfe-
dilmeyi bekleyen daha ne gizemli hazineler var-
dır.” cümlesiyle çocukları modern dünyanın 
keşfedilmemiş gizli dünyalarına çağırıyorsu-
nuz. Peki, sizce modern dünyanın keşif araç-
ları arasında kitabın yeri nedir?

Zeynep ERDAL: İnsan doğadan ayrı değil-
dir. Dışarıda başka birinin keşfettiği gibi ama-
cı olmayan bir şeyi öğrendiğin zaman sen de 
keşfetmiş oluyorsun. Ama evrende bulunan 
her şeydeki bilgi, evrenin herhangi bir nokta-
sında bulunan her türlü bilgi insanın beyninin 
derinliklerinde bir dosya şeklinde mevcuttur. 

Yazar Zeynep Erdal’ı Okulumuzda İkinci Kez Ağırladık
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Sen o bilgiye ulaştığın zaman aslında bir şey 
öğrenmiş olmuyorsun zaten beyninde mevcut 
olan o bilgiyi, dosyayı açmış oluyorsun. Yoksa 
öğrenemezsin, öğrenme bu şekilde gerçekleşir. 
Bu kitabımın, çok çocuğa ulaştığını hem maddi 
hem manevi bazı kapıları açtığını bazı keşifleri 
tetiklediğini düşünüyorum.

Kayra ARSLAN: Kitap okuma alışkanlığı, kuş-
kusuz ki bizlere sayısız düşünce ve öğreti aşılı-
yor. Sizin kitaplarınız arkadaşlığı, birlikteliği an-
latıyor ve bizi iyiliğin gücüyle tanıştırıyor. 

Sizi bugünlere getiren ve değer yargılarınızı 
oluşturan etkenleri düşündüğünüzde insan-
ların karakter oluşumunda genetik, aile, çevre 
ve kitaplar arasında nasıl bir önem sırası oluş-
turabilirsiniz?

Zeynep ERDAL: İlk başta genetik çok büyük 
bir etkendir ta ki insan kendi kişiliğini oturtup 
kendi değer yargılarını, kendi doğru ve yanlış-
larını ayırt edene kadar genetik çok baskındır. 
Bu anlamda genetiğin çok önemli olduğunu 
düşünüyorum ama bir meslek seçimi noktasına 
gelindiğinde genetiğin geri plana itildiğini dü-
şünüyorum. Çevreye gelince sizden daha aydın 
daha bilge çok daha farklı sizin farkındalığınızı 
oluşturacak beyninizde yine açılımlar açacak 
farklı arkadaşların genetikten gelen olumsuz 
özellikleri çok daha geriye iteleyeceğine inanı-
yorum. Yani bu yaşam biçimiyle ilgili olan bir 
şeydir ilk başta genetik çok önde gibi gelebilir 
ama çevre koşulları, arkadaşlık, genetiği des-
tekler. Yaşam koşullarının bu sıralamayı değiş-
tirdiğini düşünüyorum kendini geliştirmeyen 
biri için genetik çok geri sıralamada kalacaktır. 
Ama hayatına farklı insanları, farklı açılımla-
rı beyninde yaratacak kişileri alan biri için her 
zaman çevre koşulları ön planda olacaktır diye 
düşünüyorum.

Cenk VATANSEVER: Birinci kitabınız Meteor 
Yaz Kampının Esrarı’nın girişindeki “İçimde da-
ima ilhamlar yeşerten biricik kızım Ceylin’e…” 
ifadesinde bir annenin çocuğuna teşekkürünü, 
ikinci kitabınız Titan Arum Etkisi’nin girişinde 
ise “Sevginin her kapıyı açan bir anahtar oldu-
ğunu öğreten annem Fazilet’e, 11 yıldır hiç bit-
meyen büyük bir özlemle…” ifadesinde bir ço-
cuğun annesine teşekkürünü görüyoruz. 

Üçüncü kitabınızı kime ithaf etmeyi düşünü-
yorsunuz? Edebiyat serüveninizde teşekkürü 
borç bildiğiniz başka kişiler de var mıdır? 
Varsa bizimle paylaşır mısınız?

Zeynep ERDAL: Bu kitap sultanıma diye ithaf 
ettiğim kişidir. Genetiğimden gelen her ailede 
olan olumsuz karakter kişilik özellikleri geriye 
atmamı sağlayan, beni hayata, kendi içime çok 
daha farklı bir biçimde bakmamı sağlayan çok 
bilge bir insan. Her şeyinden yararlandığım, 
benden başka bir ben çıkaran birisidir. Şu anda 
isminin açıklanması istediğini düşünmüyorum 
ama belki ilerideki kitaplarda ismini açıklayabi-
lirim.

Kayra ARSLAN: “Titan Arum Etkisi” adlı ki-
tabınızda “Atom Fuat önce tahta yutmuş gibi 
dikildi, sonra dudaklarını öne doğru büzerek 
‘Yuuuupppiiiiiiii! Yiiiuuhhuuu! Deeaaah!’ diye 
çığırmaya başladı. Sanki sınıfa, Düldül’üne bin-
miş Red Kit girmişti.” sözleriyle yaptığınız şirin 
bir benzetme var. Bu benzetme ile efsanevi, 
unutulmayan, her çağın çocuklarınca bilinen 
hatta mutlaka bilinmesi gereken bir karaktere 
gönderme yapıyorsunuz.

Red Kit gibi sevdiğiniz, kitaplarınızda adını 
geçirmeyi düşündüğünüz başka çizgi film ya 
da masal kahramanları var mı? Varsa onlar 
hangi yönleriyle sizin için değerliler? Günü-
müzün çizgi film kahramanları ile bu efsane-
vi kahramanlar arasında ne gibi farklılıklar 
görüyorsunuz?

Zeynep ERDAL: Ben Winnie the Pooh karak-
terini çok severim. Çünkü çok özel bir karakter, 
herkesi olduğu gibi kabul eden, kimseyi eleştir-
meyen her şeye olan olduğu gibidir o da böy-
ledir, bu da böyledir diyen bir tiptir. Çok ince 
ruhlu, sevgi dolu bir ayıdır o yüzden Winnie’ye 
uygun bir karakter yaratabilirim.

Cenk VATANSEVER: “Meteor Yaz Kampının 
Esrarı”  kitabınızda kahramanlarımızdan biri 
olan Barış “Sırf sayfalarına dokunarak okumak 
bile benim daha çok hoşuma gidiyor ancak o 
zaman kitapların gerçek olduğunu hissedebi-
lirsiniz.” diyor. Hayatımızın vazgeçilmezleri 
arasına giren cep telefonu, tablet, kindle gibi 
teknolojik aletler okuma ihtiyacımızı karşıla-
maktadır. Okuma zevkine ulaşmamızda sizce 
bunlar ne kadar yardımcıdır?

Zeynep ERDAL: Çok yardımcı olduğunu dü-
şünmüyorum şöyle bir açıdan yardımcı olabilir 
internet sitelerindeki kitapçılar sayesinde yeni 
çıkan kitaplardan haberdar olmak için bakabi-
liriz. Ben her zaman kitaplara dokunarak oku-
manın daha etkili, daha canlı ve hayatın içinden 
olduğunu düşünüyorum ama hayatın ilerisinde 
benim de düşüncelerim değişebilir.

Kayra ARSLAN: “Meteor Yaz Kampının Es-
rarı” adlı kitabınızda arkadaşları “Ceren”i 
başkalarına karşı dikkatli olması konusunda 
uyarmakta ve Ceren de “Dikkat etmem gere-
ken ne çok insan var.” çıkarımına varmaktadır. 
Günümüzde anneler babalar, çocukları böyle 
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başkalarına güvenmeyen insanlar olarak mı 
yetiştirmeli, zaman bunu mu gerektiriyor?

Zeynep ERDAL: O kitabı yazdığım kişiyle şu 
anki kişi aynısı değil. Ben dün de aynı kişi değil-
dim bugün de değilim, siz de öylesiniz, her gün 
yeniden doğmaktayız. Her gün yeniden beyni-
mize eklenen bilgilerle farklı kişiler olmaktayız. 
Yabancılara tabi dikkat etmeliyiz ama herkese 
de bir ön yargı ve güvensizlikle yaklaşmanın 
da doğru olduğunu düşünmüyorum. Tartmak, 
kendi beyin süzgecimizden geçirmek gerekir. 
İlla ki annene ve babana sorarak bunu yapma-
malı, kendin karar vermelisin. Kendi iç onayın-
dan geçmeyen hiçbir şeyi onaylamak zorunda 
değilsin.

Cenk VATANSEVER: Devasa büyüklüğü ile 
ilgi odağı olan Titan Arum, dünyadaki en 
kötü kokuya sahip bitkidir. Ceset çiçeği olarak 
da adlandırılan bitki, adını yaydığı kötü ko-
kudan alır. Bu özelliğiyle “Bana sadece bakın 
ama yaklaşmayın!” diyerek bir duvar örer san-
ki çevresindekilere. Peki, insanların savunma 
mekanizması olarak ördükleri duvarlar, ha-
yatlarına nasıl yön verir sizce?

Zeynep ERDAL: İnsanın savunma mekaniz-
ması olarak ördüğü duvar bence ördüğü kişiye 
göre değişir. Şöyle bir cümle vardır: “Karşımda-
kine olan mesafemi karşımdakinin bana olan 
davranışı belirler.”

Kayra ARSLAN: “Titan Arum Etkisi’nde “Bir 
ses isterse kulakları okşayacak kadar güzel olsun, 
konuştuğunda karşısındakinin kalbini kırıyorsa 
çirkinleşir ve kimse o sesi duymak istemez. Böy-
le kimseler sonunda yalnız ve arkadaşsız kalır.” 
diye yazmışsınız. Karşımızdaki insanların ses 
tonu bazen bize çok şey gösterir. Söyledikle-
rinin içeriği değil, sesinin tonuna daha çok 
önem veririz. Ses tonuyla yargılarız, kızarız 
veya güleriz. Ama bir de göz ardı edemeye-
ceğimiz sözel ifadelerimiz ve beden dilimiz 
vardır. Sizce insanın yüreğinde ve aklında 
beslediği duygu ve düşünceleri en iyi yansıtan 
bunlardan hangisidir?

Zeynep ERDAL: Bence o da kişiye göre değişir 
kimi konuşarak ifade eder kimi uzaklaşarak ifa-

de eder kimi sevdiğiyle ifade eder kimi gülerek 
ifade eder herkes her şeyi aynı şekilde yapacak 
diye bir şey yoktur. Ama konuşmak insanı diğer 
varlıklardan ayıran bir özellik olduğu için, ko-
nuşarak anlatırsak en güzel ifade biçimi yine dil 
olur diye düşünüyorum.

Cenk VATANSEVER: Günlük hayatta doğru-
luğu ve iyiliği çocuklara yetişkinler göstermeye 
çalışırken siz “Meteor Yaz Kampının Esrarı” 
kitabıyla tam tersini yaparak çocukların öncü-
lüğünde büyüklere ders veriyorsunuz. Fakat 
yetişkinler çocuklara doğru yolu göstermeye ça-
lışırken farkında olmadan savunduklarının tam 
tersini yaparak kendileri ile çelişirler. 

Daha temiz bir dünya için büyüklerin bu çe-
lişkili dünyasından uzaklaşıp kendi dünya-
mızda yaşamak; iyilik, saflık, dürüstlük gibi 
ahlaki değerleri korumak adına çocuklardan 
neler öğrenebiliriz? 

Zeynep ERDAL: İşte daha demin demek iste-
diğim şeyi bu soru çok güzel açıkladı. Her şey 
her zaman anne babalarımızın söylediği gibi de-
ğildir, kendi içsel onayımızdan geçmeyen, kendi 
iç ahlakımızın onaylamadığı bir şeyi anne ba-
bamız destekle bile yapmamalıyız düşüncesinin 
çok güzel bir örneği diye düşünüyorum. Bence 
anne babalarımız da biz büyürken büyüyorlar. 
Ben de aynı şekilde kızımla birlikte büyüdüm. 
İlk kitabı yazan benle son kitabı yazan ben aynı 
değiliz. Öğretmenim Cemal Nur Sargut’un bir 
sözü vardır “Çocuklarınızı eğitmeyin, kendi-
nizi eğitin.” Ben anne babanın davranışlarıyla 
çocukları eğittiğini düşünüyorum. Çocuklar 
kendilerine söylenilenleri değil de genelde gör-
düklerini uyguladıkları için bu anlamda kendini 
eğitmenin çok daha önemli olduğun düşünüyo-
rum.

Kayra ARSLAN: “Meteor Yaz Kampının Esra-
rı” kitabınızda Barış karakterinin “Okumayı çok 
seviyorum. Üstelik sadece kitapları da değil. An-
siklopedileri karıştırıp yeni bilgiler öğrenmek 
hoşuma gidiyor.” sözüne karşılık Acar karakteri 
“İnternet denen bir şey varken ansiklopediyle 
kim uğraşır? Modayı takip etmelisin. Ansiklo-
pedilerin modası çoktan geçti.” cevabını verir.

Bu konuşmada da olduğu gibi teknolojinin 
öğrenme şeklimizi değiştirdiğini görüyoruz. 
Peki, öğrenme şekli bir modaysa ve moda 
da değişebilen bir durumsa bundan otuz yıl 
sonra değişen ve gelişen eğitim teknolojisinin 
karşısında kitapların yeri ne olur?

Zeynep ERDAL: Bundan otuz yıl sonra e-kitap-
lar çıkınca ve kitap basımları azalınca ister iste-
mez bunlar da geri plana atılmış olacak. Bir sis-
temin vazgeçilmez mihenkleri var, her an sistem 
yenilenmekte, o zaman belki de kitapları herkes 
ekrandan okuyacak.

Cenk VATANSEVER: Victor Hugo, eserlerin-
de sık sık Paris’ten ilham almıştır ve özellikle 
“Notre Dame’nin Kamburu” isimli ünlü eseri 
onun Paris sevgisine güzel bir örnektir. Çünkü 
Hugo’nun bu romanı yazma nedeni, o dönemde 
bir katedral yıkılmak istendiği için kiliseye olan 
ilgiyi artırmaktır. Gerçekten de romanın ardın-
dan katedral yenilenir ve eskisinden daha güzel 
bir hale getirilir.

“İçimde ilhamlar yeşerten…” diye bahsetti-
ğiniz kızınızın da size ilham veren en büyük 
güç olduğunu görüyoruz. Kızınız dışında size 
ilham veren kişi, mekân vb. unsurlar nelerdir? 
Sizce kalemin güçlenmesi için ilham verici bir 
şeyler olması şart mıdır yoksa yazmak isteye-
ne hayatın her anı bir ilham kaynağıdır diye-
bilir miyiz?

Zeynep ERDAL: Okumadan yazılamaz dedim 
ama her okuma da her kitaptan okunmaz yani 
her roman okuma kitaptan olmayabilir. Doğayı 
sevmek de bir okumadır, ağaçtaki çiçeğin açtı-
ğın görmek de bir okumadır. Evreni okumak 
farklı bir şey, kitabı okumak farklı bir şeydir öyle 
olsa her kitap okuyan yazı yazabilirdi. Gözlem 
gücü yüksek olanlar kitap yazan insanlardır. 
Ben birçok kitabı okumayı seviyorum. Kızımın 
arkadaşlarıyla ilişkisinden ilham almıştım, etra-
fımda bilgi veren bilge insanlar var. Her zaman 
sizden bir tık yukarıda olan insanlarla birlikte 
olun ki onlardan beslenebilin, kültür paylaşımı 
yapabilin.

Kayra ARSLAN: Bu güzel röportajı yapmamızı 
kabul ettiğiniz ve okula gelip değerli birikimle-
rinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz. 

Yazar Söyleşisi / Zeynep ERDAL



44

TUHAF RÜYA
Sanırım varmıştık ya da varmak üzereydik. 
Yatağım açılmış, uzay uykumdan uyanmış-
tım. Yataktan kalkmadan kalbimin çarpıntı-
sını bastırmam gerekirdi çünkü heyecandan 
bayılıp bu anın bir saniyesini bile kaçırmak is-
temiyordum. Birkaç derin nefesten sonra sa-
kinleştim ve yatağımdan doğruldum. Etrafta 
bir sessizlik vardı. Herkes neredeydi? Sanırım 
benden önce uyanıp büyük salona gitmişlerdi. 
Hemen kalktım, hazırlanıp ben de salona geç-
tim. Geçtim ama her yer karanlıktı ve ortada 
hiç kimse yoktu. Tekrar yatakların olduğu yere 
gittim, baktım ki herkes uykusuna devam edi-
yordu. Olanları anlamaya çalışırken gözüm 
duvardaki elektronik takvime takıldı. Uyan-
mam için 80 yıl daha vardı ancak kapsülüm 
bozulduğu için uyanmıştım. Önümde yalnız 
geçireceğim 80 yıl vardı. Az önceki heyeca-
nımın yerini şimdi korku ve bilinmezlik aldı. 

Yatağın yanında yerde oturmuş titrerken ken-
dime geldim. Yeni bir yaşama yelken açarken 
uzayda bir yerde takılmıştım. Varacağım yeni 
yaşam da aslında bilinmezliklerle doluydu. O 
zaman neden bu anı kaçırıyordum ki? Kendi-
me çeşitli hobiler bulmaya karar verdim. Bel-
ki yemek salonundaki şu kuyruklu piyanoyu 
çalmayı deneyebilirdim, belki de yapmayı çok 
sevdiğim resim ile uğraşmalıydım. Çocukken 
düşüncelerimi renklere dökünce sanki gökyü-
züne imza atmış gibi hissederdim ama burada 
boyalarım yoktu. Bunları düşünürken uzay 
gemisinin mutfağına gelmiştim. Dolapları ka-
rıştırırken burayı bir laboratuvar gibi kullana-
rak yeni yemekler keşfedebileceğim fikri ak-
lıma geldi. Ayrıca yaptıklarımın tariflerini de 
yazacaktım ki hiç olmazsa arkadaşlarım 80 yıl 
sonra uyanırlarsa hazır yemek tarifleri bulup 
mutlu olsunlar. Tarif yazma fikri bir süre son-
ra uzay günlüğü tutma fikrini doğurdu. Uya-
nacak olanlar bu yolculukta benim gördük-
lerimi görmüyorlardı ve ben onlara bunları 
anlatabilirdim. Belki onları göremeyecektim 
ama kalıcı bir eser bırakabilirdim. İnsan en 
çok sıkıldığı zaman yaratıcı olurmuş derlerdi 
de inanmazdım. Burada yaşayacağım her an 
bunu bana kanıtlayacaktı sanırım. Tüm bu ya-
pabileceklerim için mutlu olurken bir yandan 
da tek başıma burada yalnız geçireceğim onca 
yılın karamsarlığı peşimi bırakmıyordu. Ne-
reden başlamalıyım diye çevreme bakarken 
birden annemin sesi ile irkildim “Arca uyan 
sabah oldu?” diyordu. Ter içinde uyandım, sı-
cacık evimde mis gibi sabun kokulu yatağım-

daydım. Mutfaktan ekmek kızartması kokula-
rı geliyordu. Hemen yüzümü yıkayıp mutfağa 
gittim, annemin hazırladığı kahvaltıyı büyük 
bir iştahla yedim. Annem “Arca bugün piyano 
kursun var, lütfen okuldan gelince oyalanma.” 
dedi. “Hayır, anne artık hiç sorun çıkarmaya-
cağım.” Bundan sonra büyük bir istekle gide-
cektim ama bunun bu tuhaf rüya sonucu al-
dığım karar olduğunu bir tek ben bilecektim. 
Sanırım günlük tutma fikrini uygulamak ise 
bu dünyada daha iyi olacaktı.

Onur ÜNAL 7-A

BOZULAN KAPSÜL
Jimm, arkadaşı Mark’ın kapsülünü açmak 
istiyordu ama bunun yanlış olduğunu bili-
yordu. Akıl sağlığının gittikçe kötüleştiğinin 
de farkındaydı. Her gün arkadaşı Mark’ın 
kapsülünün yanına oturup yaşadığı şeyleri 
anlatıyordu. Zaman geçtikçe gemide bir sürü 
gizli yer keşfetmişti. Bir gün Jimm, Mark’ın 
kapsülünün yanında oturup ona bir şeyler 
anlatırken yanlışlıkla kapsüldeki bir düğmeye 
bastı ve Mark’ın kapsülü açılmaya başladı. Ne 
yaptıysa tekrar çalıştıramadı ve Mark yavaş 
yavaş uyanmaya başladı. Kendine geldiğinde 
önce Jimm’e çok sinirlenmişti. Jimm başından 
geçen her şeyi, kapsülün açılmasını, bulduğu 
gizli yerleri ona tek tek anlattı. Mark, bunları 
duyunca yavaş yavaş sakinleşti. İki arkadaş 
bir şekilde dünya ile iletişim kurup olan biteni 
anlattılar. Aldıkları yanıt onları çok da mutlu 
etmedi. Dünyadan bir yardım gelmesi umut-
ları da tükenmişti. Kendi başlarının çaresine 

“Norad” adında özel tasarlanmış bir uzay gemisi, 100 yıl sürecek uzun bir yolculuk için hazırlan-
mıştır. Bu inanılmaz yolculuk başladığında gemiye binen 5000 kişi onlar için hazırlanmış özel uyku 
kapsüllerinde uyutulacak ve bu insanlara zamanın yıpratan elleri değmeyecek, uyandıklarında yine 
aynı beden ve görünüşte olacaktır. Oldukları yerden başka bir bölgeye gidecek olan bu insanlar bir-
çok açıdan oldukça şanslıdır. Sonunda büyük gün gelmiş ve insanlar kapsüllerde derin bir uykuya 
dalmıştır. Ancak ilerleyen zamanda aralarından bir kişinin kapsülü teknik bir problemden ötürü 
zamanından önce açılmıştır. 32 yaşında olan Jimm, yolculuğun bitmesine 80 yıl kala uyanmıştır ve ne 
yapacağını bilemez bir haldedir. Gemide herkes uyurken yalnız geçirdiği çok sıkıcı bir yılın ardından 
gemiye birlikte bindiği arkadaşı Mark’ı uyandırma fikri içini kemirmeye başlamıştır artık... 

Biz de öğrencilerimize “Bu yolculuğa çıkan Jimm sensin ve önünde koskoca 80 yıl var. Gemide neler 
yaşadığını bize anlatabilir misin?” dedik ve işte onların kaleminden dökülenler.

UZAY YOLCULUĞU
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UZAY YOLCULUĞU

bakmaları gerekiyordu. Jimm ve Mark, vakit 
kaybetmeden uyku kapsüllerini tamir etmek 
için bir yol aramaya başladılar. Yıllarca çalış-
tılar, uğraştılar ve on yıl sonra bu çabaları so-
nuç verdi ve uyku kapsülleri artık onları yeni-
den uyutmak için hazırdı. Vakit kaybetmeden 
derin uykularına devam ettiler. 

Tuana AVCI 5-A 

KARA DELİK
Daha fazla dayanamayan Jimm, Mark’ın kap-
sülüne doğru gitti. Tam kapsülünü açacak-
ken duraksadı, yapamadı. Onun kapsülünde 
sorun çıktı diye aynı şeyi arkadaşına da ya-
pamazdı. Peki ya ne yapacaktı? Kalan 80 yı-
lını burada boş boş mu geçirecekti? Saatlerce 
düşündü ama ne yapacağını bulamadı. Yavaş 
yavaş içini çaresizlik kaplamaya başladı. Daha 
sonra Norad’da dolaşmaya karar verdi. Bir 
yolunu bulabilirse dünyaya çağrı yollayabilir 
ve kapsülünde sorun çıktığını belirtebilirdi. 
Gezerken bir anda kontrol merkezini gördü 
ve hemen içeri girdi. Biraz bakındıktan sonra 
çağrı göndereceği makineyi buldu. Tam ses 
kaydını başlatmıştı ki Norad sarsılmaya baş-
ladı. Jimm daha ne olduğunu anlayamadan 
kafasını duvara çarptı ve derin bir uykuya dal-
dı. Mark’ın sesiyle irkildi, göz kapakları yavaş 
yavaş açılmaya başladı. Karşısında arkada-
şını görünce önce bir anlam veremedi. Ama 
daha sonra Mark ona her şeyi anlattı. Norad’a 
büyük bir meteor çarpmıştı. Çarpmanın et-
kisiyle de herkesin kapsülü açılmıştı. Jimm 
duydukları karşısında şaşkınlığını gizleye-
medi. Kendine geldikten sonra o da başından 
geçenleri anlattı. Herkes ona şaşkınlıkla bakı-
yordu. Ne yapacaklarını düşünürken dünya-
dan çok uzakta olduklarını fark ettiler. Peki 
ya neredeydiler? Hızla bir araştırma yaptılar 
ve sonuçlara göre bir kara deliğin içine doğru 
hızla sürükleniyorlardı. Herkes kurtulmanın 
imkânsız olduğunu düşünürken Jimm, “Arka-
daşlar hiçbir şey için geç değil. Henüz çekim 
karşı koyamayacağımız kadar büyük güçte 
değil. Hâlâ bu çekime karşı koyabiliriz.” dedi. 
Etrafı derin bir sessizlik kapladı. Herkes şimdi 
ne olacağını ve ne yapabileceğini düşünmeye 
başladı. Sessizliği ilk bozan yine Jimm oldu. 
“Birlikte olursak başaramayacağımız hiçbir 
şey yok, yeter ki kendimize inanalım.’’ dedi. 
Hep birlikte araştırmaya ve çalışmaya baş-
ladılar. Zaman hızla ilerliyordu ve onlar da 

acele etmeliydiler. Sonunda araştırmalarını 
tamamlayan grup, bir planlama yaptı. Yapı-
lan planlamaya göre 100 yıllık bir uyku için 
kullanacakları enerjiyle kara deliğin yörün-
gesinden kurtulmaya çalışacaklardı. Hemen 
harekete geçtiler çünkü kara deliğin enerjisi 
gittikçe artıyordu, zaman geçerse ellerinde-
ki enerji karşı koymakta yetersiz kalacaktı. 
Herkes kendi kapsülünün enerjisini Jimm ve 
gemideki diğer uzmanların yaptığı makineye 
koydu. Bu makineyle enerji, Norad’a verile-
cek ve gemi kara deliğin yörüngesinden çıkıp 
Dünya’ya doğru fırlatılacaktı. Ondan geriye 
saydılar ve işe yaraması umuduyla makineyi 
çalıştırdılar. O anda büyük bir patlama oldu 
ve o patlamayla büyük bir şey Dünya’ya ça-
kıldı, bu Norad’dı. Tam havalandığı yere, NA-
SA’nın önüne düşmüştü. Mucizevi bir şekilde 
kimseye bir zarar gelmemişti. Herkes kendi-
ne; geldikten sonra özellikle Jimm’e teşekkür 
etti. Jimm, bu geçen 20 yıllık serüveni kitap 
haline getirdi. “Uzay Yolculuğu” isimli bu 
kitap yüzyıllar boyunca okundu, okundukça 
500 kişinin nasıl imkânsızı başardığı nesilden 
nesile aktarıldı. 

Eylül BUKSUR 7-D

TEKRAR YAZMAK ÜZERE…
Uyanmamın üstünden tam bir yıl geçti, kim-
sesiz koskoca bir yıl. Galiba hayatımın en 
uzun bir yılıydı. Ve şimdi yılbaşını yalnız 
kutlarken yeni yıl için bir tek dileğim vardı: 
Yanımda birinin olması. Hatta her pizza söy-
lediğimde kapıya gelen ve bana en az dört şey 
daha satmaya çalışan adam bile olurdu. Yeter 
ki konuşabileceğim biri olsun. Evren mesajla-
rımı duymuş olmalı ki yılbaşından bir hafta 
sonra kumanda panelini kurcalarken kap-
sül açma düğmesini buldum. Bu, arkadaşım 
Mark’ı uyandırabileceğim anlamına geliyor-
du. Ama şimdi düşününce pek parlak bir fi-
kir gibi gözükmedi. En iyisi bu konuyu rafa 
kaldırmak olacaktı ama bu fikir yine de ak-
lımın bir köşesinde kalacaktı. Oldukça sıkıcı 
ve perişan geçen iki yılın ardından bir defter 
buldum, yazmaya karar verdim. Yazmamın 
nedeni elbette ki ne kadar dertli ya da yalnız 
olduğumdan bahsetmek değil. Düşünceleri-
mi, duygularımı, burada nelere tanık oldu-
ğumu yazmaktı. Zaman ilerledi ve yazdığım 
onca şey varken bir günümün nasıl geçtiğini 
hiç yazmadığımı fark ettim. Hemen otur-

dum defterin başına ve yazmaya başladım: 
“Öncelikle, her gün saat yedide kalkıyorum. 
Bilgisayarları, göstergeleri ve gemideki diğer 
aletleri kontrol ettikten sonra yemeğimi alıp 
güverteye gidiyorum. Yıldızları seyretmek ise 
en büyük hobim. Daha sonra kütüphaneden 
kitaplar alıp onları okuyorum. Bu gemiye kü-
tüphane yapmayı kim akıl ettiyse ona bütün 
teşekkürlerimi sunuyorum. Kitaplar da olma-
sa delirirdim herhalde, diye düşünüyorum. 
İşte Norad’da geçen bir günüm böyle.” Ya ak-
lım tüm bu sıkıcı ortamı kaldırabilecek kadar 
kuvvetli ya da ben o kadar sıkıcı bir insanım 
ki bunlar bana normal geliyor, diye düşünü-
yordum çoğu zaman. Günler böyle geçerken 
artık Mark’ı uyandırma fikrinden tamamen 
vazgeçmiştim. Onu bu hayata mahkûm ede-
mezdim. Bir gün yine göstergeleri kontrol 
ederken korkunç gerçekle yüzleştim: Gemi 
kontrol odasında bilgisayarlara bakmış tam 
çıkıyordum ki göstergelerin bulunduğu kö-
şeden minicik bir “bip” sesinin geldiğini fark 
ettim. Bu ses bana çok tanıdık geliyordu, sanı-
rım her gün duyduğum vızıltıya benzettiğim 
ancak kaynağını bir türlü bulamadığım ses 
buymuş! Bunu daha önce fark edemediğime 
inanamıyorum. 

Gemide bir arıza vardı ve ben büyük ihtimalle 
bu arıza sebebiyle erken uyanmıştım. Hemen 
gidip baktım ve bir meteor çarpması sonucu 
gövdede büyük bir çizik olduğunu buldum. 
Bunu tamir edebilmek için tamir robotları-
nı çalıştırmam ve geminin dışına yollamam 
gerekiyordu. Ancak ben kimyagerdim, robot 
bilimci değil. Bir anda aklıma okuduğum ro-
bot bilimiyle ilgili bir kitap geldi. Neden işe 
yaramasın ki diye düşündüm, en azından 
denemeye değerdi. Kitabı karıştırdım ve bir 
şema buldum, ona bakarak tamir robotlarını 
çalıştırabildim ve onları hemen geminin dı-
şına yolladım. Tamir robotları üç hafta süren 
bir çalışmanın ardından sorunu hallettiler. 
Okuduğum kitapların boşa gitmemesi beni 
oldukça heyecanlandırmıştı. Sonunda gemi 
güvendeydi. Bu da sanırım deftere son yazı-
şım olacak çünkü bilgisayar ekranında yeni-
den uyutma işleminin başlatılmasıyla ilgili bir 
yazı çıktı. Böylece kendimi nasıl uyutacağımı 
öğrenmiş oldum. Şimdi yatıyorum. 70 yıl son-
ra tekrar yazmak dileğiyle, hoşça kalın!  

Efe ÇETİN 7-B  
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“Sıcak” ve “soğuk” hepimizde farklı hisler, yaşadıklarımıza bağlı olarak zihinlerimizde farklı imgeler 
oluşturur. Örneğin soğuk kimine çocukken yaşadığı sobalı evde hiç ısınmayan ayaklarını, kimine 
Uludağ’da geçirdiği keyifli bir günü; kimine hayatının en stresli, kimine ise en mutlu gününü; ba-
zılarına sokakta soğukta üşüyen bir köpeği, bazılarına ise şöminenin yanında keyif yapan kediyi… 
hatırlatır. 
Öğrencilerimizden “soğuk” ve “sıcak”ın onlara neler hissettirdiğini, zihinlerinde hangi görüntüleri 
canlandırdığını anlatmalarını istedik.

SICAK VE SOĞUĞA YARDIM
“Sıcak ve soğuk” kelimeleri herkese farklı şeyler 
hissettirir. Benim hissettiklerimi anılarımla he-
men anlatayım.

Ağustos ayının en sıcak öğleniydi galiba. An-
nemle antrenmandan dönüyorduk. Arabanın 
camını açtığımız anda nefes alamaz hale geli-
yorduk. Evin yoluna döndüğümüzde yolda bir 
köpeğin sağa sola yalpalayarak düşecek gibi yü-
rüdüğünü gördük. Zavallı köpeğin dili sonuna 
kadar dışarı çıkmıştı. Annem “Hayvanı güneş 
çarpmış olmalı, susuzluktan ölecek.” dedi. Ara-
bayı park ettik ve köpeğin yanına koştuk. Belli ki 
çok susamıştı ama su bulamamıştı. Az ilerideki 
markete gidip su almak için hemen koştum. Fa-
kat kasa öyle kalabalıktı ki sıra bana gelene kadar 
hayvancağız ölürdü. Kasada herkesin duyacağı 
şekilde yüksek bir sesle suyu köpeğe yetiştire-
ceğimi söyleyince bana sıralarını verdiler. Suyu 
alıp hemen annemin yanına koştum. Köpek yer-
de yatıyordu. Annem de onu okşuyordu. Hemen 
annemin avcuna suyu döktüm. Köpek, suyu 
kana kana içmeye başladı. Kafasına ve üzerine su 
döküp onu serinletmeye çalıştık. 

Bir süre sonra kendine geldi ve “Teşekkürler...” 
dermiş gibi bakıp yanımızdan ayrıldı. Biz ise ona 
yardım ettiğimiz için çok mutlu olduk. Bu olay 
beni çok etkilemişti. “Sıcak” sözcüğünü duyunca 
bu olayı hemen hatırlarım.

“Soğuk” kelimesiyle ilgili bende çağrışım yapan 
olay ise şöyle: Annem internetten bir köy öğret-
meninin yardım çağrısını okumuştu. Öğretmen 
karda üstlerinde mont olmayan, ayaklarında 
terlik olan öğrencilerin resmini yollamıştı. An-
nemle bu duruma çok üzülmüştük. Annem öğ-
retmenle konuştu. Fakat okulda 8 sınıf vardı. Bir 
sınıfa yardım edersek diğer çocuklar üzülecekti. 
Biz tek başımıza bu kadar büyük bir yardımın 
üstesinden gelemezdik. Annem herkese haber 
verdi; sınıftaki ailelere, komşulara ve bütün tanı-
dığı çocuklara anlattı. 

Herkes para yardımı yapmaya başladı. Çocuk-
lara yepyeni montlar ve botlar aldık. Otobüs 
şirketiyle öğretmene gönderdik. Bir gün sonra 
okuldaki çocuklar montları ve botları ile “Çok 
teşekkür ederiz, sizi unutmayacağız.” diye bağı-
rarak bir video gönderdiler. Annem de ben de 
görünce ağlamaya başladık. Yardım eden herke-
se bu videoyu gönderdik. Bu durum da beni çok 
etkilemişti.

Berk Efe ATAMER 6-C

YÜREĞİN ISISI
Sıcak ve soğuk, zıt kavramlar da olsa birbirleriy-
le bütündürler. Aynı kedi ile köpek gibi. Sıcak 
kavramını ilk duyduğunuzda sizin de aklınıza 
sıcak bir kahve, sıcak bir ortam geliyor değil mi? 
Peki, ya soğuk deyince ne geliyor aklınıza? İn-
sanlar sıcak ve soğuk kavramlarını somut olarak 
düşünüyorlar. Hâlbuki insanlara çağrıştırdığı 
soyut şeyler, akıllarının ucundan dahi geçmi-
yordur. İnsan yüreğinde soğukluk ve sıcaklık… 
Yolda dilenen bir amca gördüklerinde iğrenerek 
bakan birçok insan var. İçlerindeki o pamuk 
gibi yürekleri, içinizi ısıtacak şekildeki sıcak 
gülümsemeleri… İşte kimse bunları görmüyor. 
Tekdüzeliğe alışmışlar, önyargılarından kurtu-
lamıyorlar. Yüreklerini soğuk duygular kapla-
mış. Hiç o amcayla konuşmayı denediniz mi, 

neler çektiğini anlamaya çalıştınız mı? Birazcık 
onunla konuşup dediklerine kulak verseydiniz 
sizin yüreğinizdeki soğukluğu bile eritebilirdi. 
Bir de şu pencereden bakalım: Sıcak ve soğuğun 
somut hali… Yoğun kar yağışlı bir kış günü, siz, 
elinizde sıcak bir kahve, sıcak bir ortam… Daha 
ne istersiniz ki? Ya defteri kitabı, okulunda so-
bası ve hatta ayağında ayakkabısı bile olmayan 
çocuklar… Onları hiç düşündünüz mü? İşte siz 
ne kadar sıcak bir ortamda olursanız olun, bu 
soğuk düşünceler içinizi bir türlü ısıtamayacak. 
Bu düşünceleri atmaya çalışacaksınız ama bun-
lar içinizi kemirecek. Onların yüreğindeki sıcak-
lığa hiçbir soğuk etki etmiyor çünkü onlar hangi 
şartlarda olursa olsun birbirlerine sıkıca bağlan-
mış çocuklardı. Şehir hayatında insanlar yalnız 
oldukları için yürekleri kapanmıştı, soğumuştu.

Hazal İŞLEK 10-B

KİMİNE DERT KİMİNE DERMAN
İnsanoğlu değişkendir; kışın sıcağı, yazın soğuğu 
sever. Kimi zaman soğuk havada çıtır çıtır yanan 
bir sobanın karşısında ısınmanın verdiği, kimi 
zaman da kavuran sıcakta buz gibi suyu yüzü-
ne vurmanın verdiği his mutlu eder insanı. De-
dim ya insanoğlu değişkendir. Sıcakken soğuğu, 
soğukken sıcağı arar. Soğuk havada eğlenceyi, 
masumiyeti, saflığı anımsatan bembeyaz kar 
manzaraları güzel gelir insana. Ama hissettir-
diklerinin yanı sıra soğuk acımasızdır, zorluktur 
yoksullara. Soğuk; kızgınlık, durgunluk mesafe 
olurken insanın yüzünde sıcaklık öyle midir? 
Dostluktur, mutluluktur, sevgidir, enerjidir. Der-
ler ya “En çok sıcağı mı seversin yoksa soğuğu 
mu?” diye… Sıcak, çiçeğe ışıltıyken çiftçiye acı-
dır; gence enerji, yaşlıya ağrı sızıdır. Soğuk ise 
yanana dermansa yoksula derttir, sıkıntıdır. İkisi 
de biz canlılar içindir. Tadına varmak gerekirken 
bazen kaçmak gerekir.

Nisa Işıl ÇELİK 9-A
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SICAK SOĞUĞUN TEZATLIĞI
“Sıcak” ve “soğuk” denince herkesin aklında 
farklı hayaller ve düşünceler oluşur. Kimine so-
kakta üşüyen hayvanları kimine şömine yanında 
örgü ören yaşlı bir kadını anımsatır.
Soğuk denince benim aklıma kış günlerinde so-
kakta yaşayan insanlar geliyor. Onların o buz gibi 
gecelerde ısınacak yerler aramasını ya da etrafta-
ki çöpleri kullanarak yaktıkları ateş ile ısınmaya 
çalışmalarını anımsıyorum veya birbirlerine so-
kulan anne ve çocuğu… En çok da sabahleyin 
sıcak yataklarından kalkıp sabahın o soğuğunda 
işe giden insanları düşünüyorum. Çünkü soğuk 
nedense bana hiç mutlu bir şey hissettirmiyor. 
Daha çok hüzünlü hissediyorum. Fakat sıcak 
denince aklıma güzel şeyler geliyor. O sıcak gün-
lerde denize atlayıp serinleyen ve oyun oynayan 
çocuklar geliyor. Çeşit çeşit ve renk renk insan 
geliyor. Ailemle geçirdiğim keyifli yaz zaman-
larını anımsıyorum. “Sıcak” ve “soğuk” herkese 
farklı şeyler hatırlatır çünkü herkesin yaşadığı 
olaylar çok farklıdır.                Elif TÜRKAY 6-D

DENGE
İnsanlar yazı veya kışı daha çok sever yani sıcağı 
veya soğuğu. Sıcak ve soğuk dendiğinde insanın 
aklına bazı düşünceler gelir, bazı düşünceler iyi-
dir, bazı düşünceler ise kötüdür.
Sıcak dendiğinde benim aklıma havuz geliyor. 
Çünkü genelde insanlar havuza sıcak havalarda 
giriyorlar. Sıcak dendiğinde ölüm, acı ve onla-
rın birleştiği yer olan cehennem geliyor aklıma. 
Onlar da sıcak gibiler, her şeyi küle çevirir ve 
bunu yavaş yavaş acı çektirerek yaparlar. Ama 
sıcak dendiğinde aklıma öbürlerinden farklı ve 
özel olarak bir de huzur gelir. Çünkü camdan, 
yatağımıza o güneş ışını ve huzur verici sıcaklık 
geldiğinde çok rahatlarız ve kendimizi başka bir 
boyutta hissederiz. Soğuk farklıdır. O, insana ne 

vereceğini bilmez. Bazen kar tatili, bazen dolu, 
bazen yağmur, bazense fırtına... Soğuk insana 
bazen yardım eder, bazen ona en kötü acıyı his-
settirir. Bence sıcakla soğuk arasında en iyi olan 
her şeyin ılığıdır çünkü ılık, her şeyin denge bul-
masını sağlar.                 Nail Utku SOYDAN 6-C

BOŞLUK
Sıcak ve soğuk… İkisi de zıt anlamlı kelimeler. 
Bazı insanlarda zıt duygular uyandırırken bana 
çok yakın iki duyguyu yaşatıyor. Sıcak ve soğuk 
deyince şu ana kadar aklıma hep ateş ve su geldi. 
Belki de ikisi de zıt anlamlı olduğu içindir. Tek 
bildiğim, bu iki sözcüğü duyunca benim kafam-
da sıcak ve soğuğun dansının başlamasıdır.
Sıcakken her insan için mi geçerli bilmiyorum 
ama hiç uykum da gelmiyor. Sıcak deyince be-
nim içimi mutluluk kaplıyor ve neşeleniyorum. 
Soğuk deyinceyse yine aynı duygular geliyor ak-
lıma ama tek farkı üzüntü de onlarla birlikte geli-
yor. Sonrasındaysa peşinden yine soğuk ve kötü 
duygular kendini hissettiriyor. Neşe ve mutluluk 
çıkıyor ve diğer her şey birbirleriyle karışıp bir 
boşluk oluyor. Ucu bucağı olmayan bir boşluk…
Sıcak ve soğuk, ilk başta aynı duyguları uyandır-
sa da sonra tekrar eski, zıt hallerine geri dönüyor.                                         

Efe AKDENİZ 6-D

SOĞUK VEDA
Yıl 1984. Türkiye’nin gördüğü en soğuk günler-
den biriydi. Herkes sobasını yakmış, olabildiğin-
ce sıcak kalmaya çalışıyordu. Biz de anneannem, 
dedem, teyzem, eniştem yatmaya hazırlanıyor-
duk. Bu gece kapıları kilitleme sırası teyzemdey-
di. Neden böyle bir sıra var, diye merak ediyor-
sunuzdur. Dedem Alzheimer hastasıydı. Ne olur 
ne olmaz diye ekstradan kilitlerimiz vardı ancak 
o geceye kadar kilitlerin çok işe yaradığı söylene-
mezdi. Teyzem de kendi yorgunluğuna kapılıp o 

geceki kilitleme işini yapmamıştı. Gece saat 04.00 
civarlarıydı, tipinin en yoğun olduğu ve havanın 
her zamankinden çok daha soğuk olduğu bir sa-
atti. Dedem uyanmış, evde turluyordu. Geri ka-
lan herkes uyuyordu, evin kapısına geldi ve her 
zaman yaptığı hareketini yaptı. Kapının kolunu 
aşağıya indirdi ve genelde hüsranla sonuçlanan 
bu girişiminde şimdi başarılı olmuştu. Yüzüne 
yüzüne esen tipiye aldırmadan üstündeki pi-
jamasıyla ve çıplak ayaklarıyla evden koşarak 
uzaklaştı. Ben de uyandım, bu soğuk nerden ge-
liyor diye bakarken evin kapısının açık olduğunu 
gördüm. Koşarak annemi ve babamı uyandır-
dım. Kısa bir süre sonra tüm ev halkı ayaktaydı 
ancak sadece bir kişi yoktu: hasta dedem. Babam 
gün ağırırken dedemi aramaya çıktı. Evin erkek-
leri bir anda dağılmış; biz de evin içinde hüzünle 
ve buruk bir umutla dedemin iyi olduğunu, geri 
geleceğini düşünüyorduk. Öğleye doğru biz de 
sıkı sıkı giyinip dışarı çıktık. Babamlardan hâlâ 
haber yoktu, biz de bir çiftliğin önüne gelmiştik. 
Orada çalışan genç adam bize çay ikram etti ve 
o sırada gece olan olaydan bahsetmeye başladı: 
“Saat 04.00 sularıydı, incecik pijamalarıyla koşan 
bir adam gördüm. Artık mutlu olmaktan ve ona 
engel olacak hiçbir şey olmadığından bahsedi-
yordu. Onu durdurmaya çalıştım ancak sanki 
büyülenmişti. İlerideki bataklığa doğru koşma-
ya devam etti.” Annem büyük bir hışımla ayağa 
kalktı. Babam da peşinden koştu. 40 yaşlarında 
olmalarına rağmen ikisi de benden hızlı koşu-
yordu. Yanlarına gittiğimizde babamın soğuktan 
mosmor olan dedemi taşıdığını gördük. Yanında 
birkaç adam ateş yakmıştı ama bu çabaları nafi-
leydi. Ancak bu hüzünlü ortamda herkes bağırıp 
çağırırken benim içimde çok farklı bir sıcaklık 
vardı. Sanki dedem gerçekten hiç olmadığı ka-
dar mutlu hissediyordu ve gözleri kapanmadan 
önce son bir defa bakarken onun tebessümünü 
gördüm. Onun bu mutluğu hak ettiğini bildiğim 
için buruk bir mutluluk duyuyordum. Yıllar geç-
ti ve benim bir kızım oldu. Ona dünya klasikleri-
ni alıyordum ve karşıma “Kibritçi Kız” kitabı çık-
tı. Yıllardır hissetmediğim o sıcak hüzün tekrar 
içime doldu. Kitabı hemen aldım ve akşam kızı-
ma okudum. O, sonunda ağladı ama sonrasında 
şirin bir ses tonuyla “Anne, onun için sevindim; 
artık üşüyüp üzülmüyor değil mi?” diye sordu. 
İşte o anda anladım çocukların ne kadar saf ve 
temiz olduklarını. Sonra aklıma şu soru düştü: 
Acaba bütün çocuklar böyle mi düşünüyordu?                        

Nil KİLİTAÇAN 9-C
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Bir düşünün… Bir gün evde otururken kapı 
çalıyor ve bir davetiye geliyor. Hem de çok ta-
nınmış birinden! Bu kişi sizi maskeli bir baloya 
davet ediyor ama bu partinin tek bir kuralı var: 
Tenin, yüzün ve cinsiyetin hiçbir şekilde belli 
olmadan partiye gelmek! Ne yaparsınız? Ta-
mam, partiye gittiğinizi varsayalım. Partideki 
herkes birbirine hayranlıkla bakıyor. Kimisi 
bir çiçek olmuş, kimisinin bir çöp poşetinden 
farkı kalmamış ama kimse birbirini tanımıyor. 
Siz de insanlarla tanışmaya başlıyorsunuz. İn-
sanların hobilerini, nasıl bir hayat sürdüklerini 
soruyorsunuz ancak şunu hatırlatayım: Bu in-
sanları hiç görmediniz ve sonrasında görseniz 
bile bu insanları asla tanıyamayacaksınız. Ora-
da evsiz bir adam, kendini holding sahibi gibi 
tanıtabilir. Ya da başka biri kendini dürüst bir 
şekilde tanıtır, bunu bilemeyiz. Onları tanıma-
ya çalışırken dini, cinsiyeti, ırkı gibi özellikler 

umurunuzda olmayacaktır. Bize öğretilenden 
kaynaklanan ön yargılar, aramıza örülen du-
varlardır. Ne zaman birini dış görünüşüyle 
yargılamayı bırakırsanız işte o zaman insan 
sevgisini tam anlamıyla yaşadığınızı anlarsınız. 
Şunu unutmamak gerekir ki her insan, dünya-
ya eşsiz bir şekilde gelir. Bu yüzden her insana 
-aynı bu partideki gibi- yaklaşmalı, kimseye ön 
yargıyla bakmamalıyız.

Nil KİLİTAÇAN 9-C

DÖRT BİR YANDAN UZANAN YARDIM 
ELİ

Ecem o gün çok heyecanlıydı, ailesiyle birlikte 
dünya turuna çıkacaktı. İlk durakları, Ecem’in 
çok merak ettiği Afrika’ydı. Bavulunu hazırla-
mış, heyecanla ailesinin hazır olmasını bekli-
yordu. Sonunda bütün bagajlar arabaya yük-
lendi ve yola koyuldular.

Havalimanına vardıklarında uçağın havalan-
masına sadece yarım saat kalmıştı. Koştura 
koştura uçağa yetiştiler. Ecem, Afrika’ya var-
mayı sabırsızlıkla bekliyordu fakat uçak yolcu-
luğu ona bir türlü bitmiyormuş gibi geliyordu. 
Vardıklarında fark ettikleri ilk şey, havanın ne 
kadar sıcak olduğuydu. Hemen hırkalarını çı-
kartıp yollarına devam ettiler. Kaldıkları yere 
giderken otobüste etrafta bir sürü hayvan ve 
bitki gördüler. Yatacakları yere vardıklarında 
saat 21.00 olmuştu ve yorucu bir gün olduğun-
dan hemen yattılar.

Ertesi gün gittikleri köyden bir çocukla tanıştı 
ve onu çok sevdi. Her ne kadar dilini anlamasa 
da işaret diliyle anlaşabiliyorlardı. Çocuğun adı 
“Benjamin” idi. Benjamin, çok kısa boylu bir 
çocuktu ve bundan hiç memnun değildi. Ecem 
neden mutlu olmadığını bir türlü anlamasa 
da yine de o konuyla ilgili arkadaşının üzeri-
ne gitmedi.  İki gün boyunca iki arkadaş çok 
eğlendiler. Benjamin, Ecem’e Afrika’nın ücra 
köyünü gezdirdi; Ecem de ona Türkiye’yi an-
lattı. Sonunda İsviçre’ye gitme vakti geldiğinde 
vedalaştılar ve Ecem uçağa bindi. İçinde buruk 
bir mutluluk vardı.

İsviçre’ye geldiklerinde Ecem -daha havalima-
nındayken- Julia adında bir kızla tanıştı. Julia 
çok kilolu olduğu için arkadaşları onunla dalga 
geçiyordu ve bu nedenle de ailesi dışında kim-
seden iyilik beklemiyordu. 

Oysa Ecem, Julia’nın dış görünüşüyle ilgilen-
miyordu ve onu çok sevmişti. İsviçre’de geçir-
diği süre boyunca onunla çok iyi vakit geçirdi. 

Oradan Amerika’ya gitmeleri gerektiğinde Ju-
lia Ecem’i gözyaşlarıyla uğurladı. Yol boyunca 
Julia’yı düşünen Ecem uçak indiğinde düşün-

Dünyanın neresinde, hangi ırkta ya da inançta doğmamız bizim seçimimiz değildir. Zengin ya da 
fakir bir ailede doğmayı, fiziksel görünüşümüzü, cinsiyetimizi ya da sağlık koşullarımızı da bizler 
seçmedik. Tanımadan yargıladıklarımızdan öğreneceğimiz kim bilir ne kadar çok şey var? Onların 
arasında belki de ne güzel dostluklar saklı... Bu dünya ancak tanımadıklarımızı yargılamak yerine 
anlamaya çalıştığımız zaman çok daha renkli, güzel, mutlu ve uyumlu olacak. Bu sebeple öğrencileri-
mizden  “Fiziksel şeklimiz, rengimiz, kilomuz, sağlığımız, cinsiyetimiz, imkânlarımız, inancımız ne olur-
sa olsun hepimiz insanız.” düşüncesini içeren bir öykü ya da deneme yazmalarını istedik. İşte onların 
“uyumun uyumu”nu anlattıkları yazıları…

UYUMUN UYUMU
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celerinden sıyrıldı. Sonunda hep merak ettiği 
Amerika’ya gelmişti. Etrafındaki her şeyi gör-
meye çalışarak ailesini takip etti. Kaldıkları 
otele vardıklarında ailesi orada bir çalışanla 
sohbete girmişti. Ecem de onların çocukla-
rı George ve Isabel ile sohbet etmeye başladı. 
Onlar da tıpkı Julia gibi arkadaş sıkıntısı çeki-
yorlardı. George çok uzun boylu, Isabel ise yü-
rüme engelliydi. 

Ecem arkadaşlarına çok üzüldü ve onlara iyi 
davranmaya özen göstermeye başladı. Arka-
daşlarıyla hem çok eğleniyor hem de onlardan 
Amerika hakkında bir sürü şey öğreniyordu. 
Amerika’da geçirecekleri süre de uçup gitmişti 
ve artık Türkiye’ye dönme vaktiydi. Arkadaş-
larını çok özleyeceğini söyleyen Ecem oradan 
üzgün bir şekilde ayrıldı.

Yaklaşık 3 yıl sonra Ecem, üniversite sınavına 
girmiş ve çok iyi bir üniversite kazanmıştı. Fa-
kat ne yazık ki okula paraları yetmiyordu. Çok 
üzülen Ecem bunu tüm sevdiği dostlarıyla pay-
laşmış ve ne kadar çaresiz olduğunu anlatmıştı. 
1 hafta boyunca evden çıkmamıştı, ta ki o gün 
gelen mektuba kadar… 

Mektup, başvurduğu ve girmeye hak kazandı-
ğı üniversiteden geliyordu.  Mektupta Ecem’in 
okul parası ödemesinin alındığı ve okula kabul 
edildiği yazıyordu. Kayıt ve derslerle ilgili tüm 
detaylar anlatılmıştı. Ecem sevinçten ve şaş-
kınlıktan ne yapacağını bilemez bir durumda 
tüm arkadaşlarına bu mucize gibi olayı anlat-
tı. Aralarından dördü ise Ecem’e paranın bir 
kısmını kendilerinin verdiğini söyledi. Bunlar 
sizin de tahmin edeceğiniz üzere Benjamin, Ju-
lia, George ve Isabel idi. 

Ecem böylece dünyanın neresinden olursa ol-
sun ve nasıl gözükürse gözüksün aslında tüm 
insanların özünde yardıma ihtiyacı olana yar-
dım etmek ve ellerindeki olanakları başkala-
rıyla paylaşmak fikri olduğunu bir kez daha 
anladı.  

Önemli olan onun nasıl ve nereli olduğunu dü-
şünmeden bir dosta el uzatmak ve onun mut-
luluğuna ortak olmaktı. Çünkü insan olmak, 
bu demekti.

Özge ÖZTÜRK 6-D

UZAKLARDAN GELEN KIZ
Yeni bir okul yılı daha başlamıştı. Sonunda 
uzun bir yaz tatilinden sonra arkadaşlarıma 
kavuşmuş ve 6. sınıfa başlamıştım. Sınıfları-
mızın karışmadığı haberi hızla yayılmış ve bu 
haber, duyan herkesi sevindirmişti. Böylece 
bütün 5. sınıf arkadaşlarımla aynı sınıfta de-
vam edecektik. Törenin yapılmasını beklerken 
bahçede daha önce hiç görmediğim bir kızı gö-
züme çarptı. Bu kız siyah tenli, kömür gözlü ve 
çöp gibi incecik bir bedene sahipti. O sırada en 
yakın arkadaşım Elif ’in bana doğru bağırarak 
özlemle koştuğunu fark ettim. Ben de ona doğ-
ru koşmaya başladım ve birbirimize sarılarak 
hasret giderdik. Ta ki okul müdürü herkesin 
sessiz olmasını ve sıraya geçmesini söyleyene 
dek... Okul açılışındaki törende Müdür Zeynep 
Hanım bir konuşma yaptı -ki bu her zamanki 
gibi çok uzun bir konuşmaydı- ve sonra hepi-
miz sınıflarımıza dağıldık. Herkes kendine bir 
yer bulup sıralara oturduğunda o sabah gördü-
ğüm kızın da bizim sınıfta olduğunu gördüm. 
Şaşırmıştım. Sınıfta en ön sırada, tam önümde 
oturuyordu. Sonra öğretmen ondan kendini ta-
nıtmasını istedi. Kızın adı Adimu’ydu. Dilimiz-
deki bazı kelimeleri çok iyi telaffuz edemese de 
derdini anlatacak kadar anlaşılır bir dille ko-
nuşuyordu Türkçeyi. Anlattığına göre buraya 
dünyanın bir ucundan -Afrika’dan- annesi, ba-
bası ve erkek kardeşi Abyan ile birlikte göç et-
miş ve yıllar önce Türkiye’ye gelen teyzelerinin 
evinde yaşıyorlardı. Adimu, kendini tanıttıktan 
sonra öğretmenimiz bize bu sene öğreneceği-
miz konuları anlattı ve geri kalan zamanda da 
yaz tatilinde ne yaptığımız hakkında konuştuk. 
Adimu da yazın ne yaptığını anlattı tabii. Onlar 
yaz tatilinde taşınma işleriyle uğraşmışlar. Bu 
esnada da dilimizi -öğrenebildiği kadar- öğ-
renmeye çalışmış. Teneffüste Elif yanıma gelip 
Adimu’nun ona garip geldiğini söyledi. Onu ne 
destekledim ne de yanlış düşündüğünü söyle-

dim. Oysa ne büyük hata yapmışım! Aradan 
haftalar geçti. Adimu hariç herkes arkadaş-
larıyla gülüp eğleniyor, oyunlar oynuyordu. 
Ancak Adimu’nun hâlâ hiç arkadaşı yoktu. Elif 
bana sürekli onunla arkadaş olmamam gerekti-
ğini söylüyordu ve beni onun yanına yaklaştır-
mıyordu. Ben de ona bunu söylemesinin yanlış 
olduğunu söyleyemiyordum. Oysa o harika bir 
kızdı, dersleri iyiydi, yardımseverdi, nazikti, 
hoşgörülüydü… Ama insanlar nedense onunla 
arkadaşlık kurmak istemiyordu. Bu nedenle de 
Adimu çok üzgündü. Bir gün bahçede Elif yine 
Adimu hakkında konuşurken parkın yanın-
daki bankta yalnız başına oturan ve oyun oy-
nayan çocukları seyreden Adimu’yu gördüm. 
O an kendime geldim. Elif ’e Adimu hakkın-
da kötü konuşmasının, onu daha tanımadan 
böyle şeyler söylemesinin bir hata olduğunu 
söyleyebildim sonunda. Bu konuşmamdan et-
kileneceğini düşünmüştüm aslında ama beni 
dinlemedi bile. Ben de onun yanından ayrılıp 
Adimu’nun yanına gittim ve o da isterse arka-
daş olabileceğimizi söyledim. O da -anlaşılan 
bunu benden daha çok istiyormuş ki- hemen 
ayağa kalkıp bana sarıldı. O gün arkadaş ol-
duk işte. Sınıftaki diğer kişilerin onu aralarına 
almaları zaman aldı tabii. O süre boyunca da 
Adimu’nun yanından hiç ayrılmadım, ona hep 
destek oldum, onu güldürdüm, onunla oyun-
lar oynadım. Ailelerimiz de birbirleriyle tanıştı 
ve dost oldu. Birbirimizin evine gittik, dışarı-
da buluştuk. Sınıfın kalanı da Adimu’nun bir 
arkadaşı olduğunu görünce onun ne kadar iyi 
bir arkadaş olabileceğini fark etti. Böylece sı-
nıftaki herkes dil, din ve ırk ayrımı yapmadan 
insanlarla arkadaş olabileceklerini anladı. Ve 
ona daha önce yaklaşmadıkları için pişmanlık 
duydular.  Bir tek Elif… Elif, düşüncelerinde 
ısrarcıydı. Adimu ile ilgili olan yanlış görüşü 
konusunda suçunu hiç kabul etmediği için ben 
dâhil sınıftaki pek çok arkadaşı ondan uzak-
laştı. Artık Adimu’yu herkes çok seviyor ve 
okuldaki herkes onunla arkadaş olmak için can 
atıyordu. Aradan geçen 12 yılda ben ve Adi-
mu, çok yakın iki dost olduk. Ben de bu uzun 
yıllar boyunca Adimu ve onun ülkesi, kültürü 
ile ilgili öğrendiğim pek çok şeyin yanı sıra 
Adimu isminin “benzersiz” demek olduğunu 
öğrendim. Tam da ismi gibi benzersiz olan biri 
o. Birlikte farklılıkların uyumunu yakaladık ve 
birbirimizin en yakın dostu olduk. 

Melis GÖNEN Sancaktepe 6-C
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ASLA
Güneşin ışınlarıyla uyandığımda o akşam 
olanları anımsamaya çalıştım. En yakın arka-
daşımla dışarıda buluşmak için sözleşmiştik. 
Önce sinemaya gittik, sonra birer hamburger 
yedik ve her gencin gittiği o meşhur yere, inter-
net kafeye, gittik. Birkaç oyun oynadıktan son-
ra param bittiği için oyun oynayamıyordum.
Arkadaşımdan bana biraz borç vermesini is-
tedim, o da verdi ama 15 lira neye yetebilirdi 
ki? Tabii bunu utancımdan ona söyleyemedim. 
Sonra aklıma bir an bir fikir geldi. Kapıda asılı 
duran montlardan birinin cebinden üç beş bir 
şey alacaktım. Ne olabilirdi ki? En fazla polise 
yakalanır, birkaç nasihat dinler ya da nezaret-
hanede birkaç gün kalıp kurtulurdum. Elimi 
asılı olan ilk montun cebine attım ve elime süet 
bir cüzdan geldi. İnternet kafeye şöyle bir göz 
gezdirdikten sonra bu montun en arkada otu-
ran iri yarı, kaslı adama ait olduğunu anladım. 
Adam korkutucu görünüyordu ama kimin 
umurunda olabilirdi? Cüzdanı aldım ve bütün 
parayı bitirene kadar oyun oynadım. Bir ara ar-
kamı döndüğümde adamın yerinden kalkmak 
için doğrulduğunu fark ettim. Ondan önce 
askılığa doğru koştum ama cüzdanı montuna 
geri koysam beni fark edip parayı beni çaldığı-
nı anlayabilirdi. Ben de son çare olarak kendi 
montumu alır gibi yaparak hemen yanda asılı 
olan arkadaşımın montunun cebine koydum 
ve oradan hızla ayrıldım. Çok uzaklaşmamış-

tım ki adamın bağrışlarını duydum, koşarak 
eve gittim ve odamın kapısını kilitleyip olanları 
düşünmeye başladım.
Ertesi gün annem olan biteni bir yerden duy-
muş ve bana anlatmıştı. Hiçbir şey bilmiyor-
muş gibi davranıp onu dinledim. Arkadaşım 
planladığım gibi ne nasihat almış ne de birkaç 
gün nezarethanede yatıp kurtulmuştu. Aradan 
geçen zamanda yargılama süreci bitmiş ve beş 
yıl hapis cezası almıştı. Olanları düşündüm, 
cesaretimi topladım ve polis merkezine gittim. 
Gerçekler sonunda ortaya çıkmıştı. Tutuklan-
dım ve sekiz yıl hapis cezası aldım.
Aradan uzun süre geçti. Bugün 26 yaşındayım 
ve arkadaşımla hâlâ konuşuyoruz. Bu olay-
lardan sonra bana çok kırılmıştı, barışmamız 
uzun zaman almıştı ama aramızdaki yakınlık 
hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. İnsanlar hata 
yapabilir, zor duruma düşebilirler ama bu du-
rumlarda bile yalan söylemek ve yanlış işler 
yapmak doğru değil.

Rabia Nur SAĞLAM Sancaktepe 6-B

ÇİKOLATA
Güneşin ışınlarıyla uyandığımda o akşam 
olanları anımsamaya çalıştım. Bu konuda hiç 
de doğru bir şey yapmadığımın farkındaydım 
ama iş işten geçmişti çoktan.
Dün akşam annemler eve geç geldiler. Ben de 
yemeğimi yiyip ödevlerimi yapmaya koyul-
muştum. Ödevlerimi bitirmem uzun sürme-

di. Biraz televizyon izledim ve telefonumdaki 
oyunlarla zaman geçirdim.  Saat henüz 08.00’di 
ve annemlerin gelmesine yaklaşık 3 saat vardı. 
Oturup annemi beklerken mutfakta gördü-
ğüm çikolatalar aklıma geldi ama kendimi tut-
mam lazımdı çünkü o çikolatalar yarın gelecek 
önemli misafirlerimiz içindi. Sizin de tahmin 
edeceğiniz gibi kendimi tutamadım, bir iki 
derken çikolataların hepsini yedim. Üç saat 
çoktan geçmiş ve kapı zili çalmıştı. Annemler 
gelmişti ve çikolataları bitirdiğimi anlamaları 
çok uzun sürmemişti. Ben ise çikolatalardan 
haberimin olmadığını anlatmaya çalışıyor-
dum. Bu konuda o kadar ısrarcı oldum ki pes 
edip bana inandılar.
Ertesi gün söylediğim yalan yüzünden pişman 
olmuştum. Gerçekleri anlattım ve rahatladım.

Alp Yusuf HAZNEDAROĞLU 6-E

YALAN
Biz yaz günü, sabah saat sekiz gibiydi; neden 
bu kadar erken kalktığımı bilmiyordum. Gü-
neşin ışınlarıyla uyandığımda o akşam olan-
ları anımsamaya çalıştım. Neyse ki hâlâ kimse 
uyanmamıştı. Banyoya gittim, bir baktım ki 
kuzenim Sırma da ayakta, üstümü değiştirip 
yanına gittim. Sırma “Sen neden bu kadar er-
ken kalktın?” dedi. Ben de “Uyku tutmadı.” 
dedim. İkimiz de mutfağa koşuşturduk ve kah-
valtı hazırladık. Annemi ve teyzemi uyandırıp 
mutfağa çağırdık. Benim asıl anlamadığım şey 
Çeşme’de herkes bu kadar uyur mu? Annem 
kahvaltıya beş karış suratla oturdu. Ben de ne 
oldu, diye sordum. O da “Kızım dün akşam 
olanları sence unutabilir miyim?” dedi. 
Tabii siz dün akşam neler olduğunu merak edi-
yorsunuz? Hemen anlatayım. Teyzem ile Sırma 
sinemaya gitmişti. Bizim yazlığa da annean-
nemler, dayımlar ve küçük kuzenlerim gelmiş-
ti. Tabii Sırma için hava hoş, o orada mısır yi-
yip keyif yaparken ben burada dert dinleyeyim. 
Ben de anneme, “Anne arkadaşlarım köşedeki 
pizzacıya gidecekler, eğer izin verirsen ben de 
gideceğim.” dedim. Annem de kıramadı; git, 

Yalan… Bazen isteyerek bazen istemeden ağzımızdan dökülen, bizleri “doğru”dan uzaklaştıran söz-
ler… İnsanlar bazen istediklerini yaptırmak, bazen sevdiklerini üzmemek, bazen ilişkisini bozma-
mak için yalana başvurur.  Öğrencilerimizden “yalan” konusu ile “Güneşin ışınlarıyla uyandığımda o 
akşam olanları anımsamaya çalıştım.” cümlesini harmanlayıp bir öykü (hikâye) oluşturmalarını iste-
dik.
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dedi. Ben telefonumu, cüzdanımı kaptığım gibi 
çıkarken annemden bir soru yöneldi: Kiminle 
gideceksin? Ben de “Cüneyt, Zeynep, Tümay, 
Bora, Serap’la gideceğim.” dedim. Kafasıyla 
beni onayladı. 
Annem neye kızdı diyeceksiniz, sabredin an-
latacağım. Ben pizzacıya gideceğim demiştim 
ama oraya gitmedim. O anki muhabbetten 
kurtulmak için yalan söylemiştim. Nasıl anla-
dı? Dün Tümay’da mayom kalmıştı. Tümay da 
onu getirdi, tabii kapıyı annem açtı. Tümay da 
“Serra yok muydu? Mayosu bende kalmış da…” 
demiş. Annem de sizler pizzacıda değil miydi-
niz, diye sormuş. Tümay da kafasını sağa sola 
sallayarak hayır, demiş. Böylelikle benim ona 
yalan söyleyip pizzacıya gitmediğimi anladı. 
Doğal olarak benim bu davranışıma çok sinir-
lendi. Söylediğimiz yalanlar bir şekilde ortaya 
çıktı. Sonuç ne mi? Gerçeklerden vazgeçmeyip 
dürüst olmak en büyük erdem.

Eda AYGÜN 5-B

YALAN TEZ
Uyandığımda hâlâ aynı şeyi düşünüyordum: 
“Keşke yalan söylemek yerine tezimi hazırla-
saydım.” Bir yıl önce, arkadaşımın yardımı ile 
yeni uzman doktor olmuştum, sonraki hedefim 
doçentlikti. Beş altı ay boyunca sadece işe git-
tim, yeni yetmelere (asistanlara) ders verdim, 
tezimi hazırlamadım. Günler geçiyordu, vakit 
azalmıştı. Çok üşeniyordum doğrusu. Kim tez 
hazırlayacaktı ki? Artık sadece 1 ay kalmıştı, o 
anda aklıma bir fikir geldi: “Birinin tezini alıp 
ismini değiştirerek benim tezim diyecektim 
ve  ‘doçent’ olacaktım.” Hiçbir gün uyumuyor-
dum, bir tez bulmaya çalışıyordum ve buldum 
da. Hemen adını ve içeriğin bir kısmını değiş-
tirdim. Umarım biri itiraz etmez de  “doçent” 
olurum, diye içimden dua etmeye başlamıştım. 
Sabah olduğunda hemen bilgisayarımı açmış, 
siteye girmiş ve tezimi göndermiştim.
Aylar ayları, günler günleri kovaladı; sonunda 
beklenen zaman geldi ve sonuçlar açıklandı. 

Çok heyecanlıydım, sonucu açtım. Biri itiraz 
etmişti, yalan söylediğim için ceza aldım ve iki 
yıl boyunca “doçent” olamadım. Artık çevrem-
de kimse kalmamıştı. Eğlenerek zaman geçire-
ceğim kişiler birlikte gezerken bana nöbet yazı-
lıyordu. Şimdi oturup diyorum ki “Keşke yalan 
söyleyeceğime tezimi hazırlasaydım.

ATİLLA TOMRUK 6-D

VİCDAN AZABI
Dün olanlardan sonra, Açelya’nın salonunun 
ortasında, koltukta uyandım. Güzel gün ışığı, 
dün olanları insana unutturur gibi geliyordu. 
Dün demişken olanlar daha da belirginleşiyor. 
Kayra’nın doğum günüydü, ben de bir şey ya-
payım dedim, hataymış. Mutfakla aram hiç iyi 
olmamıştır. Zaten tüm günü hem sürprizi boz-
mamak hem de benim mutfağa girmemi engel-
lememesi için ona yalan söyleyerek geçirdim. 
Bence bir şey peşinde olduğumu biliyordu ama 
bu kadar büyük bir şey olacağını düşünmemiş-
tir. Ona pek bir şey yapmazdım, bir defa kek 
yaptım sadece, yani yapmayı denedim. Fırına 
attıktan hemen sonra Açelya’nın kardeşi kapıyı 
çalmıştı. Geçen gün benden aldığı kitabı geri 
verecekmiş, bir de diğer kitabı istiyormuş. Ben 
de gidip odamdan diğer kitabı alıp ona verdim, 
sonra olan oldu zaten. Mutfak falan aklımdan 
çıkmıştı ama aklımda bir soru vardı: Ben bir 
şeyi unutuyor muyum? Evet, unutuyorsun ve 
senin yüzünden apartmanın yarısı yanacak. 
Yangın alarmı çalışınca direkt mutfağa koştum. 
Tabii, yangın olunca yangının çıktığı yere ko-
şarız. Zihnimde sanki bir ampul yanmıştı, tam 
o anda aklıma geldi neyi unuttuğum. Telefonu-
mu alıp dışarı koştum, görünüşe göre zaten it-
faiye aranmıştı. Sonra gelenler Kayra ve Açelya 
idi. İkisi de iyi olup olmadığımı soruyordu ama 
etrafı dinleyince anladım ki yangının sebebi 
bilinmiyor. Şimdi kimseye apartmanın yarısını 
yanlışlıkla yaktım, özür dilerim, diyemezsiniz. 
O kadar kolay değil. Şimdi Kayra’ya bunu söy-
lesem hem bana sinirlenecek hem de şu an ol-
duğundan daha da fazla endişe edecek. İçinde 
olmak istemediğim bir durum bu. O nedenle 
yetkili herhangi biri yangının 14. daireden 
başladığını söyleyene kadar sessiz kalmaya de-
vam ettim. Kayra ile ben de Açelya’nın evinde 
konaklamak zorunda kaldık, bir tane misafir 
odası olduğunu düşünürsek koltukta yatan ben 
oldum, en azından bunu yapayım. Eğer karşı-
nızdakini kandırabilirseniz masumsunuzdur 

değil mi? Fakat kendinizi kandıramazsınız ve 
vicdanın size yaşattığı acı, doğrununkinden 
çok daha fazladır. Doğru ne kadar çok saklanır-
sa o kadar can yakar. 

Defne Su CEYLAN 7-D
YALAN
Güneşin ışıklarıyla uyandığımda o akşam olan-
ları anımsamaya çalıştım. Kafamdaki her şey 
o kadar bulanıktı ki bir şeyler hatırlayabilmek 
için biraz düşünmem gerekti.  İlk anımsadığım 
şey dehşet vericiydi: Bir adam arkamdan gelip 
beni bir iğneyle bayıltmıştı. 
Ne kadar sonra bilmiyorum, uyandım. Etrafı-
ma baktım. Burası benim odam değildi. Ben 
daha nerede olduğumu anlamaya çalışırken bir 
ses odayı doldurdu. Uzaktan gelen boğuk sesiy-
le “Eğer ölmek istemiyorsan benim dediklerimi 
yapmak zorundasın.” diyordu biri. “İlk önce evi 
terk edeceksin fakat annene ya da babana hiçbir 
şey söylemeyeceksin. İkinci görevini sana daha 
sonra söyleyeceğim.” dedi ve ses birden kesildi.  
Mecburen eve gittim ve annemle babama evi 
terk etmek istediğimi söyledim.  Nedenini sor-
duklarında onlardan sıkıldığımı ve farklı bir 
hayat istediğimi söyledim. Annem kızdı bana, 
babam ise darıldı, ikisi de karalar bağladı. As-
lında onları korumak için yalan söylemiştim 
ama onların bundan haberi yoktu. 
İkinci görevin geldiğini telefonumun yanıp 
sönen mesaj ışığı ile anladım. Mesajda saat iki-
de onunla bir fabrikada buluşmamı istiyordu. 
Görevin oldukça kolay olduğunu sanmıştım. 
Ancak fabrikaya girmek hiç de sandığım kadar 
kolay değildi. Kapıda güvenlik görevlisi vardı. 
Ona binbir türlü yalan söyleyip içeri girebildim. 
İçeride geçen gün öğretmene şikâyet ettiğim 
arkadaşım Ece vardı. Ece, geçen gün ödevini 
yapmamış; bu anlaşılmasın diye de evde unut-
tuğunu söyleyerek öğretmene yalan söylemişti. 
Ben de dürüstlüğümden ödün vermemiş, her 
şeyi olduğu gibi öğretmenimize anlatarak onu 
şikâyet etmiştim.  Hem yalanının ortaya çık-
masından hem de aldığı cezadan dolayı bana 
bu oyunu oynayarak aklınca bir ders vermeye 
çalışmıştı Ece.
Sabah güneşin ışıklarıyla uyandım ve gece 
gördüğüm rüyayı anımsamaya çalıştım. Ece’yi 
şikâyet ettiğim için çok pişmandım. Okula gidiş 
saatini iple çektim ve okula varır varmaz Ece’yi 
bularak ondan özür diledim.  Oh! Artık rahat-
lamıştım.

Elif TÜRKAY 6-D



KÜLTÜR-SANAT
DERG S

 Şiir depremdir, şiir ayaklanmadır, şiir başkaldırıdır. Şiir şimşektir, yıldırımdır, gök 
gürültüsüdür şiir. Şiir korkunçtur, güzeldir. Hiçbir kapı, hiçbir duvar önünde duramaz. Kapı 
tunçtan, demirden, çelikten de olsa önünde duramaz. Şiir yürür, ezer geçer. Şiir her şeyden, herkesten 
daha güçlü, daha yıldırıcıdır. Şiir sınır tanımaz, ne kral tanır ne imparator. Şiir Cengiz Han’dan 
da, Sezar’dan da, Hitler’den de, Büyük İskender’den de büyüktür.
 Şiirin yürüdüğü yolun bitimi yoktur. Şiir sonsuzluğa gider, sonsuzluktan gelir. Şiir hiçbir 
güce boyun eğmez. En güçlüden daha güçlü, en güzelden daha da güzeldir. Eşsizdir, bir benzeri 
daha olmamıştır ve olmayacaktır da. Şiir bütün dillerden başka, bambaşka bir dille konuşur. Ama 
onun dilini, söylediğini herkes ama herkes anlar. Şiiri hiçbir güç tutsak edemez. Şiir dilsizleri 
konuşturur, sağırların kulaklarını açar. Şiir buluttur, yağmurdur, gökyüzüdür. Şiir ne tanker ne 
şilep ne gemidir. Şiir yelkenlidir. Bir korsan yelkenlisidir. Hayduttur şiir. 
 Şiir aldatmaz, çalıp çırpmaz. Doğruluktur şiir. Emektir, alın teridir. Şiir inatçıdır, hırçındır 
ve hep ama hep yürür gider. Şiir durmaz ve durdurulamaz. Şiire ne boyunduruk ne tasma takılır. 
Şiir özgürdür, özgürlüktür. 

ARİF DAMAR


