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Editörden

Merhaba sevgili okurlar,

Dergi çalışmamızın en büyük gayesi 
öğrencilerimizi eğitim öğretim faaliyetleri 
içinde daha aktif konuma getirebilmektir. 
Edebiyatın insan ve toplum için yaşamsal 
bir gereklilik olduğuna inanıyoruz. 
Edebiyat sorulmamış sorular sorar, o 
soruların yanıtları ardında koşarken 
doyumsuz tatlar ve güzellikler vücuda 
getirir. Edebiyatın sorgulama, eleştirme, 
uzlaşmama, yetinmezlik gibi temel 
değerlerinin de savunusunu amaçlıyoruz. 
Sözcükler, beğeni ve değer ölçülerimizi göstermek için çıkıyor. Yaşanan 
hayat ortamının oluşturduğu değerler aşımına karşı edebiyatın 
değerlerini öne çıkarmak, yüceltmek istiyoruz. Saf, som bir edebiyatın 
soluklanma alanı olacağız.  Bu nedenle dergimiz oluşturulurken 
bilhassa edebiyata ilgisi olan gönüllü öğrencilerimizin katılımını azami 
seviyeye çıkarma gayreti içinde olduk. 

Kendimize güzel bir vecizeyi pusula yaptık: “Toprak ol, toprak ol ki, 
gül bitiresin...” Niyetimiz verimli bir toprak misali, eğitimin de en kutsal 
amacı olduğu üzere gelecek adına sağlam nesiller yetiştirmektir. 
Günümüz iletişim çağı olarak adlandırılsa da maalesef bu iletişim 
araçları (sosyal paylaşım ağları vb.) bazen gençliğimizin düşünsel 
gelişimine olumsuz etki de edebilmektedir. Saatlerce bilgisayar başında 
harcanan zamanlar verimsizliğimizi kat be kat artırmaktan başka bir işe 
yaramamaktadır. İşte bu noktada gösterdiğimiz naçizane gayretimiz 
belki de koskoca bir okyanusa atılan taşın suyu dalgalandırdığı 
derecede etki edecektir. Ama yine de geleceğimizi teslim edeceğimiz 
genç beyinlerimizi bir nebze de olsa bu tür çalışmalarla meşgul etmek 
tahminimizce daha faydalı olacaktır. Bu amaçla dergimizin içeriğinde 
çocuklarımızın gerek bilgi birikimi, gerekse düşünce ve hayal dünyasını 
geliştirme noktasında kaygılarımız dikkate alınarak hazırlanan 
dosyalarımız mevcuttur. 

Dergimizin asıl muhatabı olan sevgili öğrencilerimize seslenmek 
istiyorum: Sizleri önemsiyor ve kendinizi geliştirme çabalarınıza 
saygı duyuyoruz. Kendinizi geliştirmenin yegane yolu da en başta 
dilimizi geliştirmekle olacaktır. Dergimiz eğlenceli ve zengin içeriğiyle 
dilinizin gelişimine katkıda bulunacaktır. İnanıyoruz ki hoşça vakit 
geçireceksiniz. Sonraki sayılarımızda isminizi görmek ve bu kutlu 
toprakta gül yetiştirmek adına bir tohum da siz atmak istiyorsanız 
şimdiden kollarınızı sıvamanızı öneririz. Büyük Üstad Necip Fazıl’ın da 
dediği gibi: “Sen tohum saç toprağa, bitmezse toprak utansın!”

 Son söz olarak sevgili okurlarımıza bir hatırlatma yapmak istiyorum: 
Dergiyi yayına hazırlarken bir kuyumcu hassasiyetiyle, deyim 
yerindeyse ak sütün içindeki ak kılı seçecek biçimde titizlikle çalıştık. 
Yine de yazılarımız içinde kusurlarımız olabilir. Bunun bilincinde olarak 
sizlerden şimdiden özür diliyor ve hepinize keyifli okumalar diliyorum.
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Okul Müdürümüz

Kıymetli okurlar,

Gökyüzü Eğitim Kurumları öğretime başladığından bu güne kadar 
ilimizde başarılı olmayı öncelikli hedefi bilmiştir.

Bugüne kadar mezun ettiğimiz öğrencilerin çoğu ülkemizin en iyi 
Üniversitelerine girmeyi başarmışlardır. Öğrencilerimizin başarılı 
çalışmaları, öğretmenlerimizin fedakar ve özverili çalışmaları bizi hep 
başarıya taşımıştır. Öğrencilerimizin derslerinde başarılı olmalarını 
yeterli görmüyoruz. Sosyal ve kültürel etkinliklerin de gerekli 
olduğuna inanıyor ve bu konuda çaba sarf ediyoruz. Sportif faaliyetler, 
bilgi yarışmaları, duvar gazetesi, okul dergisi… gibi çalışmalar da 
yapmaktayız.

Öğrencilerimiz, dört yıl sonra mezun olduklarında, gittikleri 
üniversitelerde diğer okulların öğrencilerine; başarılarıyla, duruşlarıyla, 
çalışkanlıklarıyla, edep ve ahlaklarıyla örnek olmaları için büyük çaba 
içerisindeyiz. Sadece bilgi değil, ahlaklı ve dürüst kişilik kazanmaları 
noktasında da velilerimizle iletişim halindeyiz. Bu konuda velilerimizin 
bize sunduğu destek her türlü takdirin üstündedir.

Edebiyatın insan ve toplum için yaşamsal bir gereklilik olduğuna 
inanıyoruz. Edebiyatın sorgulama, eleştirme, uzlaşmama, yetinmezlik 
gibi temel değerlerinin de savunusunu amaçlıyoruz. Bir yıllık 
çalışmalarının ardından okulumuz Edebiyat Zümresi ve yayın ekibinin 
hazırlamış olduğu okul dergimizi bu sene de çıkarmış bulunuyoruz.

Şimdiden dergimiz ile ilgili olumlu olumsuz tüm eleştirileri 
saygıyla karşılıyoruz. Elbette ki eksikliklerimiz olacaktır. Eleştiriye 
açık olmayanların başarılı olmayacaklarına inanıyoruz. Başarılı insan, 
isteklerini anlayıp, hedeflerine ulaşmak için çaba harcayandır. Asla 
vazgeçmeden çaba harcamaya devam eden ve yaptığı işlerde yöneltilen 
yapıcı eleştirileri dikkate alandır. 

Sevgili gençler, sizler her hâlukârda ümidinizi yitirmeden 
kararlılığınızı sürdürerek  çalışmanıza devam ederseniz aşamayacağınız 
engeller olmayacaktır. Ümit, azim ve kararlılık; iman dolu bir kalbe 
girince, beşeri normlar aşılır. O halde ümidimizi, kararlılığımızı kıracak 
her türlü söze karşı sağır olmalıyız, ümidimizi kıracak, kararlılığımızı 
sarsacak  her türlü şeyden uzak durmalıyız. Bir eğitim kurumunda da 
ümidin ve kararlılığın önemini siz öğrencilerimizi dergilerimizi çıkarırken 
gösterdiğiniz gayrette ve sağladığınız katkıda gördük. Bu yüzden her yıl 
dergimizi çıkarmak için hiçbir tereddüt göstermedik, göstermediniz. 

Bu sebeple dergimizin bu sayısını da sizlere ulaştırdığımız için 
mutluyuz. Ayrıca derginin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmen 
ve öğrencilerimize teşekkür eder kendilerine başarılar dilerim.

Gürkan ÜNVER
Kolej-Fen Lisesi Okul Müdürü

Eleştiriye açık 
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Deneme “15 Temmuz”

15 Temmuz gecesi bu 
kağıda atılan her  çizgi 
kadar karaydı. Ve fakat 
bir kararlılık vardı o 
karanlığın içinde. Işığa 
doğru atılan 78 milyon 
kararlı adım. Güçlü 
sanmıştı karanlıklar 
kendini ışığın karşısında. 
Ta ki o ışık gözlerini 
kamaştırana dek. Ve 
16 Temmuz sabahı o 

ışık aydınlatmıştı dört bir yanını ülkemin. Ölümsüz 
kahramanlar vardı o aydınlığın içinde aydınlığa güç 
veren. 

Sıradan bir temmuz akşamı gelen haberlerle ülke 
aniden sessizliğe bürünmüştü. Neden sonra olaylar 
gün yüzüne çıkmaya başlamış ve bir tarafta sokağa 
çıkılmaması gerektiğini söyleyen, söyleten işgalci 
asker kılığına girmiş teröristler; diğer tarafta “Milletin 
üstünde güç”  tanımadığını söyleyerek meydanlara 
çıkmamızı, ülkemize, demokrasimize sahip çıkmamızı 
isteyen  cumhurbaşkanı.  

Endişe heyecan, çokça gurur  ve bir dünya duygu 
karmaşası yaşadık.  Milletin tanklarını yine millete 
yönelttiler insanlığa düşman olanların maşaları. Hem 
de güzel ülkemin insanlarına yaptırdılar bunu.  Gelen 
her haber ciğerimize yangın gözümüze yaş oldu.  Ve 
ekranlardan yapılan bir çağrı… Evlerde kısa süren derin 
biz sessizlik. Ve insan seli  zulme, zalime karşı… 

Elbette sokağa çıktık yatağını bulmuş çağlayanlar 
gibi.Aktık sokaklara, meydanlara, hainlerin içine 

korku olarak.  Salalar ile arza ulaştı tekbir seslerimiz. 
Şehit kanlarıyla alınmış bu vatan nasıl olur da üç beş 
çapulcuya teslim edilebilirdi. Kurşuna yürümekse 
kurşuna yürümek; tanka karşı koymaksa tanka karşı 
koymak. Silahımız, birlikteliğimiz ve içimizdeki imanla 
bezenmiş vatan sevgisi. Tankın, silahın gücüne karşı 
halkın gücü. 

Milletin elinde ne silah ne başka bir şey sadece 
uğruna bir çok can verilerek meydana gelmiş bayrak 
vardı. Şairimiz ne de doğru söylemişti:  “ Bayrakları 
bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda 
ölen varsa vatandır …” diye.

O günün gecesinde tek bir sorunun cevabını öğrenmiş 
olduk. Soru, yuva ne demektir? Her zaman karşımıza 
çıkan bu sorunun cevabını o gün daha güzel idrak etmiş 
olduk. Bu sorunun cevabını  döktükleri kanla kazıdılar 
beynimize. Bir kez daha yuvamızın “ülkemiz” olduğunu 
idrak etmiş olduk.

Beynini bir şarlatana satan hainlerin hesaba 
katmadıkları bir şey vardı: “Güçlü bir lider, liderinin 
ardında duran kocaman yürekli korkusuz bir halk.”  
Ve o gün bir şeyi daha anladık: “Kim hain, kim 
vatansever?” ve onlar şunu da unuttular: “Bizler bir 
can ölür bin can diriliriz.” O gece insanlar partisini 
değil, hayat biçimini değil, kendi çıkarını değil, ülke ve 
millet olarak istiklalimizi ve istikbalimizi düşünerek 
mermilerin önünde kucak kucağa şehit oldu, gazi oldu. 
Minarelerimizden susturulmak istenen ezanlar yerine, 
tam aksine minarelerden ezan sesleri yükseldi, salalar 
yükseldi. Ezanları susturan darbelerden darbeleri 
susturan salaları gördük o gece.  Ve yine o gece gördük 
ki bu millet Türk, Kürt, Alevi, Sünni  vs. fark etmeden 

DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKSİNİZ
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Diz Çöktüremeyeceksiniz...
nasıl bir, nasıl birlik olabileceğimizi göstermiş olduk. 

Bizler o gece içimizdeki mayanın nasıl sağlam 
olduğunu, içimizdeki gücün ne olduğunu bir kez daha 
hatırlamış olduk. Mehmet Akif Ersoy’un dilinde vücud 
bulan şu dizeleri bir kez daha hatırladık ve idrak ettik: 
“Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; Toplu 
vurdukça yürekler, onu top sindiremez.” Bir olduk, 
beraber olduk; iri olduk, diri olduk. Birlikte büyük Türkiye 
olduk.

O gece kimimiz evde kaldık kimimiz sokağa döküldük. 
Kimimiz marketlere, benzinliklere koşarken kimileri 
de tankın kurşunun önüne koştu. Ve bizler tankın, 
kurşunun önüne koşanların sayesinde geleceğimizi 
kurtardık. Geleceğimizi diyorum çünkü bu hainler bizim 
geleceğimize, ülkemizin geleceğine kast ettiler. 

Biz o gece gördük ki bu ülke, bu millet geçmişte nasıl 
Seyitler,Sütçü İmamlar, Kara Fatmalar, Nene Hatunlar 
yetiştirmişse yine yetiştirmeye  devam ediyor. Biz bunu 
Zekai Aksakallı komutanda,  komutanının bir emrini 
ikiletmeden öleceğini bile bile şahadete koşan Ömer 
Halisdemir’de, hayatının baharında Tayyip Olçok’ta, 
şahadeti arzulayan Halil Kantarcı’da ve dahi ismi bile 
duymadığımız nice vatan sevdalısında gördük. Ve 
biz onlara bir vatan borçluyuz, can borçluyuz. Biz o 
kahramanlara Şair Nurullah Genç’in dizelerinde dediği 
gibi: “Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. / 
Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. / Son 
durak, son ilahi ferman bizden yanadır. / Dünya düşman 
olsa da iman bizden yanadır.”  diyerek sesleniyoruz. 
Evet “iman” bizden yanadır.

Şehit olmak… telaffuzu basit gerçekleşmesi kocaman 
bir vaka. Bu bir ikinci kurtuluş savaşı diye boşuna 
denmiyor. Olanları gördükten sonra tankın, kurşunun 
üzerine Çanakkale kahramanları vari gidebilenler vardı 
şehitlik mertebesine. Geride kalanlar daha huzurlu 
daha özgür yaşayabilsin, vatan sahibi kalabilsin diye. 
Şahadete koştular en sevgiliye ulaşabilmek için.

Ey peygambere komşu şehitlerimiz, sizlerin adları 
verildi yeni doğan çocuklara sizler gibi olsunlar diye, 
sizlerin adları konuşuldu hiç unutulmayın unutulmasın 
diye, cesaretiniz konuşuldu gelecek nesillere cesaret 
olsun diye tüm ülkede. Konuşuldu, konuşuluyor, 
konuşulacak. Türk tarih sahnesine yeni bir kahramanlık 
öyküsü daha yazıldı. Çanakkale şehitleri gibi, Sarıkamış 
şehitleri gibi şehitlik kervanına 15 Temmuz şehitleri 
olarak sizler de eklendiniz.  Ve bu kahramanlık da 
yıllarca anlatılacak, hatırlanacak. 

Düşman dışarıdan olsaydı emniyetimizi alabilirdik 
elbette. Alıyoruz da. Fakat düşman içimizden çıkınca 
tereddütlerin içinde kayboluyor insan gerçekleri idrak 
edinceye kadar. Bu ülkenin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş 
kişilere bizi korusun diye emeğinden arttırdığı parayla 
silah alıp eline vermiş kendisini korusun diye. Lakin 
nereden bilirdik eline silah verip canını korusun diyenin 
canına kast edeceğini, silah doğrultacağını. Nereden 
bilebilirdik ekmeğini bölüştüğünün ekmeğine kast 
edeceğini. Bu işgal girişimi  milletimize, hükümetimize, 
Meclis’imize Türk Silahlı Kuvvetleri’mize yapılmıştır.  
Fakat her şeye rağmen milletimiz, gösterdiği duruşla  

bu bu toprakları, vatan olarak sahiplenme konusundaki 
kararlılığını ortaya koymuştur. Bu asil millet sadece 
kendi geleceğini  kurtarmadı. Çünkü biliyordu ki Türkiye 
düşseydi Filistin düşecekti; Türkiye düşseydi Suriye 
düşecekti, Türkiye düşseydi Afrika’daki mazlumlar 
düşecekti; Türkiye düşseydi ümmeti İslam düşecekti. 

Bu vatanı vatan yapan uğruna her şeyimizi feda eden 
insanlarımızıdır. Vatan uğruna verdiğimiz mücadelenin 
kaynağı, iman için damarlarımızda durmayan kanımız, 
özgürlüğe doymayan ruhumuzdur. O hainler tekrar 
düşünsünler bizim istiklal Marşı’mız neden “Korkma” 
diye başlıyor.bu işgal girişimine milletimizin verdiği 
kararlılık ; hangi güce dayanırsa dayansın bu millete 
ve bu ülkeye ait olmayanlara karşı tarihi bir meydan 
okumasıdır. Ve bir destan yazmasıdır. Sanatçımız ne 
diyor o güzel türküsünde:

“Gez oğlum

Vatanına göz dikeni ez oğlum.!

Dostun kim düşmanın kim sez oğlum

Tarihini şerefinle yaz oğlum

Ve bu millet o gece bir destan yazdı.

Bundan sonra da yazmaya devam edecek.

Bu işgal girişimiyle aldığımız mesaj bellidir. 
Ve bizim de o hainlere verdiğimiz mesajın özeti 
başbakanımızın ifadesiyle: “Tankın gücü milletin 
gücünü yenememiştir.” Ve Cumhurbaşkanımızın 
ifadeleriyle: “Başaramayacaksınız. Milletimizi 
bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, 
vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi 
yıkamayacaksınız, ezanlarımızı susturamayacaksınız, 
bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu halka boyunduruk 
vuramayacaksınız. 1000 yıldır yürüdüğümüz bu yoldan 
bizi geri döndüremeyeceksiniz, ülkemizi hedeflerinden 
vazgeçiremeyeceksiniz. 

Fatmanur Berre YAZ 12 / B

(Türkiye geneli 15 Temmuz Direnişi ve
Şehitlik konulu Deneme Yarışması Maltepe ilçesi 2. si)
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Ne Ki...
Görmesem ahvâli  sensiz neylerim dünyam ne ki?
Bir güzelden mahrum olmak hak mıdır, nâren ne ki?

*

Kaybolursam dîdelerden bilmesin ahvâlimi.
Gâilem aşk olmadıktan sonra yanmışsın ne ki?

*

Yanmayan  sensiz ruhum yollarda tozlanmış gibi.
Fayda yok toz uçmadan paklanma mış kalbim ne ki?

*

 Sızlamak haz verse her dem gönlümün peymânına.
Gonca gülmez ötmeden bülbül bahar sensiz ne ki?

*

Feryadım sessizce kimlerden medet ister ki dîl.
Görmüşüz, gamzende mahv olmuşlar av olmak ne ki?

*

Âşikar etmişse halden anlamaz ağyar, görün.
Sır ve efsunluk onun oldukça giz sensiz ne ki?

*

Yağmurum olmuş düşüncem ıslayan göz kaç yazar.
Anlamın farkında olmazsan okutmuşsun ne ki?

*

Odların yakmaz ki elden tutmadan, gör halimi.
Yakmadan yanmak için tutmazsa tüh, hâren ne ki?

*

Ah edip ağlarsa sözler fayda etmez özrüme.
Gözyaşın akmazsa kalbim kalbinin olmuş ne ki?

*

Görmeyen göz duymayan kalp senle eş olmuşsa vah!
Bir de his yok, ol ki  kıymetten uzak olmuş ne ki?

*

Yaprağın solmuşsa kim engellesin mevsim biter.
Mevsimin gelmiş senin bensiz isen yıllar ne ki?

*

Söz ne anlam verdi, söz kimlerde can bulmuş hani?
An, geçer hep anlamazsın, can senin olmuş ne ki?

*

Varlığın yokluk imiş , hülyan ki hoş âlâ bana.
Senle sensiz kalmamışsam hasretim olsan ne ki?

*

Bildiğim, sensiz olurmuş dünya üzgün sanma ha.
Mutluluk sarmaş dolaşken kalp kırık olmuş ne ki?

*

Söz uçarken, yazmışım benlikte kalan tatları.
Kâri olmuş anladım, tahrib edilmiş hat ne ki?

*

Gün geçerken kimsesiz kalmış güzelden mahrumum.
Ah, firak benden uzak olsun, güzel bensiz ne ki?

*

Dünya sürgün oldu yol verdim yürür ardım sıra.
Zihnimin zincirlerinden tırsmışım, mahpus ne ki?

*

Korkma benden, bîzarar haldir halim ey mehtabım.
Hallerim halsiz ki derman doktorum olmuş ne ki?

*



Yanmanın hadsiz tadından senle mahrum olmuşum.
Mücrimim çöller benim olmuş ya susuzluk ne ki?

*

Ayrılıkmış, sonbahar vurgunlarından besbeter.
Leyla’nın firkatlerinden bıkmışım vurgun ne ki?

*

Dilberin gamsızlığından hasta olmuşsam ne hoş.
Gamda hüznün lezzetinden çıkmışım dilber  ne ki?

*

Rüzgarım olsan yeter değsin tenim yansın beden.
Hâr olan tenler iken yâr âb-ı sûzanın ne ki?

*

Gel desem gelmez misin ecrimde can bulmuş nigar.
Fermanım densizliğim olmuş emir dilsiz ne ki?

*

Bilmezem, zihnimde cisminden kalan miskal nedir?
Terbiyem tertibde yazgım oldu arsızlık ne ki?

*

Gözlerimden kaybolup gitmiş ışıksın sanki yar.
Şems tükenmiş, simsiyah her yer ziyam bitmiş ne ki?

*

Ağlarım gördükçe kendimden düşen bin parçayı.
Her yanım lâl  leblerin söz olsa simden laf ne ki?

*

Sevgiden mahrum bu mahzun kalbi yük etmiş beden.
Sevda sözcüklerde mahsur kaldı hammallık ne ki?

*

Vuslatım aslımda ayrılmak imiş anlam o ki.
Vahdetim sıklet iken kesret benim olmuş ne ki?

*

Kaybolup gitmiş gözümden can ne haldir sormayın.
Dîl kayıp olmuş ki ol gözden ırak olmuş ne ki?

*

Bir tesellüm istemem verdiklerimden fayda yok.
Fayda ağyardan medet olmuş, çilem aşkmış ne ki?

*

Meşk budur derler acırmış sevda anlatmak boşa
Olmamış sarhoş başım meyden, şarap sensiz ne ki?

*

Yok olurken can, sevapsız kaldığım şersin canım.
Son ümit ahrette vuslat, dünya şer bilmiş ne ki?

*

Abd rahim, artık sözün kaldıysa kendin söyleme.
Anlayan yâr yoksa kalbin aşka bağlanmış ne ki?

Abdurrahim AKKAYA
Edebiyat Zümre Başkanı

(Ölçü: Fâilâtün,  Fâilâtün, Fâilâtün, Fâilün)
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Kitapların Giriş Cümleleri
Yusuf Atılgan – Aylak Adam
“Birden kaldırımlardan taşan kalabalıkta 
onun da olabileceği aklıma geldi. İçimdeki 
sıkıntı eridi.”

Yaşar Kemal – Yılanı Öldürseler
“Babası öldüğünde Hasan ya altısında ya da 
yedisindeydi...”

Ahmet Ümit – Beyoğlu’nun En Güzel Abisi
“Aşk, hayatı; cinayet, ölümü sıradanlıktan 
kurtarır!”

Lev Tolstoy – Anna Karenina
“Bütün mutlu aileler birbirine benzer; 
her mutsuz aileninse kendine özgü bir 
mutsuzluğu vardır.”

H. Rahmi Gürpınar – Ben Deli miyim?
“İşte birkaç zamandır beynimi kemiren 
şüphe… Ben deli miyim? Rica ederim 
gülmeyiniz. Mesele pek naziktir.”

Tarık Buğra – Yarın Diye Bir Şey Yoktur
“Hikayelerimi asıl sahiplerine armağan 
ediyorum: Hikayelerimi umutlara ve umut 
kırıklıklarına, bekleyişlere ve kavuşmalara, 
ayrılıklara ve özleyişlere armağan 
ediyorum. 

Mehmet rauf- Eylül
Salona bahçedekilerin kahkahları geliyordu. 
Süreyya canı sıkılmış bir halde bıkkınlıkla 
“çılgın kız” diye söylendi.

Namık Kemal – Cezmi
Bir yangın ki siyah ve kırmızılı renkli müthiş 
alevleriyle eski masallardan anımsadığımız 
ejderler gibi…

Nabizade Nazım - Karabibik
Karabibik bugün erken uyanmıştı. Tarlaya 
çit çekmek için dün matırlı tepelerinden 
kestiği çalıların dalları harman yerinde 
koca bir yığın halinde durmaktaydı.

Sebahattin Ali – Kuyucaklı Yusuf
1903 senesi sonbaharında ve yağmurlu 
bir gecede Aydın’ın Nazilli kazasına yakın 
Kuyucak köyünü eşkiyalar bastılar ve bir 
karı kocayı öldürdüler.

Serdar Özkan - Kayıp Gül 
İkisi de bir,
Yalnızca bir. Evet, tabi ki. Tabi ki yalnızca bir 
şişe var.
Hayır bu doğru değil. Gözlerim iki şişe 
görüyor.

Ahmet Ümit - Sis ve Gece
Buraya nereden nasıl geldim bilmiyorum. 
Camları kalın bir toz tabakasıyla 
kaplanmış pencere pervazları kararıp 
içten içe çürümüş yaşlı duvarları koyu yeşil 
yosunlarla örtülmüş ve kanatlı demir kapısı 
sanki sonsuza kadar kapanmış gibi duran 
bu konağın önünde amaçsızca dolaşırken 
buldum kendimi.

Marlo Morgan – Bir Çift Yürek
Bazı uyarılar gönderilmiş olmalı. Ne var 
ki ben hiç birini alamadım. Olaylar çoktan 
harekete geçmişti. Yırtıcı hayvanlardan 
oluşan küme kilometrelerce uzaklıkta 
oturmuş kurbanı bekliyordu.

Eflatun – Devlet
Dün tanrıçaya sadakatimi sunmak için 
Ariston’un oğlu Glaucon ile beraber 
Pire’ye indim. Aynı zamanda bayramı nasıl 
kutladıklarını da görmek istemiştim. Çünkü 
festivalin açılış günü idi.

Yusuf Atılgan – Anayurt Oteli
İstasyona yakın Anayurt Otelinin katibi 
Zebercet, üç gün önce Perşembe gecesi 
gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının 
o gece kaldığı odaya girdi. Kapıyı kilitledi, 
anahtarı cebine koydu. Işık yanıyordu….

Cengiz Aytmatov -  Beyaz Gemi
İki masalı vardı. Biri kendi masalı idi. Onu 
kimse bilmezdi. Öteki de anlattığı masaldı. 
Sonra hiçbir masal kalmamıştı.

Derleyen : Beyza USTA 11 / B 
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Ramazan Manileri ve Fıkraları
Bu mübarek ayın alâmet-i fârikası 

niteliğindeki Ramazan davulcuları, 
teknolojinin bu kadar gelişmediği zamanlar 
için hayatî bir önem taşırdı. Günümüzde 
kısmen nostalji halini almaya başladıysa 
da eskiden  Ramazan ayında halkı sahura 
kaldırmak için Ramazan davulcuları sokak 
sokak dolaşırlar ve Ramazan’a uygun şiir ve 
manilerle Müslümanları sahura kaldırırlardı. 

Halit Fahri Ozansoy,  Eski İstanbul 
Ramazanları’nda 14 davulun çalınmasından 
duyduğu mutluluğu şöyle tarif eder: “ Hey 
zaferlerin, şenliklerin davulu. Hey yüzyıllarca 
serhat boylarında, Tuna kıyılarında gürleyen!... 
Hey mehterin elinde coşkun bir denize 
dönüşen. Ve sen bizi vecde, niyaze, taate 
çağıran  davul sesi! Hey Ramazan davulu!” 

Ramazan’ın vazgeçilmezlerinden Ramazan 
manileri ile ilgili de yine  Ahmet Rasim’in 
derlemesiyle birkaç örnek verelim:

Besmeleyle çıktım yola
Selam verdim sağa sola 
A benim devletli efendim
Ramazanın mübarek ola.
 
Davulumun ipi tektir 
Bana derler Deli Bekir
Aşçıbaşı baklava getir
Yiyemezsem geri götür              

Davulumun ipi kaytan
Sırtımda kalmadı mintan
Verin beyler bahşişimi  
Sırtıma alayım mintan.       

Bizi neşelendiren Ramazan davulcularının 
da aslında işlerinin hiç de kolay olmadığını 
anlıyoruz Refik Halit Karay’ın anılarından. 
Karay’ın çocukluk anılarında bir kış 
ramazanında Ramazan davulcuları ile 
ilgili şöyle bir bilgiye rastlıyoruz.   “Benim 
çocukluğumun Ramazanları karakışa 
rastlamıştı. Onun içindir ki, kulağımda kalan 
ilk davul sesi oldukça kof ve hayli neşesizdir. 
Zira deri, rutubetten porsumuş bulunurdu; 
ayrıca kapalı camlar ve kafesler ardından ses, 
içeriye boğuklaşarak girerdi.” 

Ramazan ayında tutulan oruçla insanlarda 
oluşan rehavet,  bazen insana tebessüm 
ettiren hatıraların oluşmasına da vesile 
olur. Böyle bir durumu  Ercüment Ekrem 
Talu hatıralarında şöyle nakleder:  “Bundan 
3-4 sene evvel yine böyle bir yaz Ramazanı 
Borazan Tevfik, Erenköyü’nde trene biner. 
Tevfik dini bütün bir Müslüman. Oruç başına 
vurmuş bitab, şişman olduğundan sıcaktan 
da müteessir, bir yere ilişir. Meğer karşısında 
öteden beri tanıdığı biri Saim diğeri Abid isimli 
iki birader oturuyor. Bunlardan bir Borazan’a:

 -Tevfik Bey, der. Galiba oruç fena sarsıyor.
Borazan düşünmeden şu cevabı verir:
 -Ne yapayım siz iki kardeş taksim-i 

vazife etmişsiniz. Bana gelince hem Saim 
(oruçlu) hem de Abid (ibadet eden) olmak 
mecburiyetindeyim. Bu sıcakta kolay iş değil.”       

Yeri gelmişken yaşandığı varsayılan, öyle 
de anlatılan birkaç ramazan fıkrasını ya da 
bizi biraz tebessüm ettirecek birkaç anıyı 
burada nakledelim.

MEMNUN OLMASA ON GÜN ÖNCE GELİR MİYDİ?
Birçok Ramazan ayını idrak etmiş bir 

hanımla beyi konuşuyorlarmış. Bey, hanımına:
“-Hanım, acaba bunca senedir Ramazan-ı 

Şerif’i hiç memnun edebildik mi?” diye sormuş.
Hanımı:.
“-Ah Bey, düşündüğün şeye bak, Mübarek 

hiç memnun olmasaydı, her sene on gün 
önceden gelir miydi?” 

RAMAZAN ONU TUTMUŞ
Ramazan adında bir Arnavut zaptiye 

çavuşu, softalığıyla meşhurmuş. Ramazan 
günü oruç yiyenlere göz açtırmazmış. Bir 
gün, onun eline düşerek deliğe tıkılıp bir güzel 
de dayak yiyen Bektaşi, Bayram şerefine 
hapisten çıkarılıp evinin yolunu tuttuğu sırada 
bir tanıdığı ile karşılaşmış. Ahbabı sormuş:.

“-Nasıl hazret, bu sene Ramazanı tuttun 
mu?”

Bektaşi:.
“-Hayır, demiş. Ramazan beni tuttu…”

Derleyen: Mustafa EROĞLU 10 /A 
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Geçmiş Zaman Olur ki...
Edebiyatın eski Ramazanları’nı, İstanbul’da 

yaşamayı tam anlamıyla içselleştirmiş 
yazarların anılarından, roman ve şiirlerinden 
okuyoruz. Çoğu 19. yüzyıla ait görünümler, 
insanlar, kahvehaneler, evler, camiler, 
sokaklar, eğlence mekanları… Ramazan 
geleneklerinin anlatımı ve bu geleneklerin 
toplumsal¬ bireysel yaşamdaki etkileri, 
izleri…

İstanbul’un eski Ramazanları, mahyalar, 
ışık donanımları, imsakiyeler, zengin iftar 
sofraları, yoksullara iftar sonrasında 
verilen diş kirası, davulcular, maniler, sahur 
yemekleri, ramazan sohbetleri, direklerarası 
eğlenceleri, Bektaşi fıkraları ve daha pek çok 
sosyokültürel yaşam motifleriyle edebiyat 
eserlerine doğrudan ya da dolaylı yansımış 
durumda. Eski Ramazanlar imgesi, bu 
eserlerin etkisiyle, zihinlerde eski İstanbul’a 
dair pek çok çağrışımı harekete geçiriyor. 

Edebiyat toplumsal yaşamı ne kadar 
kucaklayabiliyorsa, edebiyatın dile getirdiği 
eski Ramazanlar da bambaşka bir rüya alemi 
yaşatıyor okuyanlara.

1. Halide Edib Adıvar (1882 – 1964)
Mor Salkımlı Ev, 1963

Mor Salkımlı Ev, Halide 
Edib Adıvar’ın çocukluk 
günlerinden 1918’e kadarki 
hatıratıdır. Halide Edib’in 
çocukluk döneminin bir kısmı, 
yazarın otobiyografik eserine 
adını veren Mor Salkımlı Ev’de 
geçmiştir.

“Ramazan başlamıştı. Önce sokaktan geçen 
erkeklerin ve çocukların ellerinde bir yandan öbür 
yana salladıkları fenerler, odanın perdelerinde 
ışıktan yarım daireler çizerek geçiyorlardı. Sonra 
sahura kaldıran davul… O günlerde İstanbul’un 
bu kısmı sadece eski ve geniş saçaklı ahşap 
evler ile dolu idi. Sütnine elimi yakaladı ve beni 
camiye götürdü. Sokaklar, yüzü peçeli gençler, 
renk renk çarşaflı kadınlar, ellerinde tespih çeken 
erkeklerle dolu idi. Her cami avlusu, renkli ve 
değerli taşlardan yapılmış tespihler, çubuk, sigara 
ağızlıkları, kuruyemiş, baharat ve akla gelmeyen 
şeylerle dolu idi. O evde, Ramazan gecelerinde 
Ahmet ağa beni Karagöz’e de götürürdü. Üsküdar 

çarşısında büyük bir kahvede oynarlardı. Sokakları 
kalabalık kız erkek alay alay çocuk hatta büyükler 
kahvenin bahçesine dalarlardı. Sinekli Bakkal’daki 
kız Tevfik bu akşamların bende bıraktığı intibahtan 
bir hayli şey almıştır. Kahveye seyirciler için birer 
iskele konur, orta yerde küçük beyaz bir perde, 
üstünde acayip bir ejderha resmi dolaşır arkasında 
esrarlı bir vızıltı işitilir. Küçük seyirciler ayaklarını 
yere vurarak “Başlar mısın, başlayalım mı?” diye 
bağırır dururlardı. Nihayet teflerin çalınması ve 
perde arkasından gelen bir şarkı seyirci alayını 
teskin eder ve sonra da oyun başlardı.”

2. Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889–1974) 
Anamın Kitabı, 1957

Yakup Kadri, 68 yaşında 
yazmaya karar verdiği anı 
kitabı Anamın Kitabı’nda 
“Çoğumuzun kalbindeki 
bereler o çağda açılmış 
yaraların izidir. Bu bakımdan 
denilebilir ki insanın alın yazısı 
çocukluğunda yazılmıştır. 
Kendimizi tanımak için bu 
çağlara benliğimizin karanlık, dolaşık 
labirentlerine inmek gerekir. Böyle bir 
tecrübeyi kendimden başka kimin üzerinde 
yapabilirdim?” der.

“Ben Ramazan’ı yalnız yarı bir tatil ayı olduğu 
için değil, ben Ramazan’ı yalnız buram buram 
simit ve pide kokan akşamları için değil; ben 
Ramazan’ı yalnız iftar sofraları, sahur, hoşafları, 
davulu, topu, Karagöz oyunları ve sabaha kadar 
ışıl ışıl ışıldayan minareleri için değil, bana 
büyükler arasına karışmak fırsatını veren vaazları 
ve teravih namazları içinde severim. Bunu 
haketmek gayretiyle çok defa büyüklerle oruç 
tuttuğum, bazen de birtakım şer-i hilelere başvurup 
oruçlu göründüğüm olurdu. Sahur yemeklerini hiç 
sektirmezdim… Sabahın epeyce ileri bir saatinde 
uyandığım vakit evi tam bir sessizlik için de 
bulurdum. Zira, kız kardeşimle benden başka bütün 
ev halkı yataklarına sabah namazından sonra 
girmiştir. Annemden aşçıya, hizmetçiye kadar 
herkes uyuyordur. Benim için Ramazan günlerinin 
yalnız bu vakti tatsızdır.”
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“Ramazan Anıları”

3. Ahmet Rasim (1864 – 1932)
Şehir Mektupları, 55. Mektup

Ahmet Rasim, Şehir 
Mektupları’ndaki tüm 
mektuplarında genel olarak 
İstanbul’u anlatmaktadır. 
Ahmet Rasim her 
mektubunda izlenimlerine 
ve özlemlerine yer vermiştir. 
Sohbet üslubuyla kaleme 
almıştır. Mektuplarda başlık 
bulunmuyor, numaralandırmış. Her birinde 
okura seslenilirken, bir fıkra ya da bir anıyla 
anlatılan konuyu renklendirmeye çalışmıştır. 
Kitabın ilk basımı 1896 yılında basıldı, yeni 
harflerle basımı ise 1971 yılında gerçekleşti.

“Çok şükür eriştirene? Günleri sıralayan Allah, 
oruçlu olan ümmetin hepsini yardımıyla affetsin! 
Ramazan denildi mi, iftarın, teravihin, sahurun 
hatıra gelmemesi mümkün mü? Fakat arada 
mahya, davul meraklılarını da unutmak olmaz. 
Onların da kendilerine göre eğlenceleri vardır. 
Hatta büyük camilerde kurulan mahyaları bu sene 
gecesi gecesine kaydederek uğraşacak olanlar da 
nadir değildir. Davula gelince ipi ister al olsun, 
ister mor, ondan amaç “düm tek düm tek” tarzında 
bir ses çıkarmak olduğundan bekçilerin zeka 
derecelerine göre bu ahenkte bir ritim bulunabilir. 
Yalnız mahalle beylerinin eline geçmemeli, geçerse 
aşçıya, ayvaza, mama dadıya, ihtiyar sütnineye, 
pehlivanlık kurallarına, yazın Büyükdere, Bentler 
sefasına doyamayan hovarda kırıntılarına, 
Bulgurlu, Dudullu, Kartal… Köy düğünlerine alışık 
zevk düşkünü insanlara, Ortaoyunu seyircisine, Kel 
Hasan’a, Kambur Mehmed’e, Komik Arife, İbiş’e, 
Tuhaf Atıf’a göbek attırmak işten bile sayılmaz.”

4. Salah Birsel (1919 – 1999)
Kahveler Kitabı, 1975

Salah Birsel’in deneme 
tadında yazdığı, tarih, anı, gezi 
gibi türleri kaynaştırdığı beş 
ciltten oluşan Salah Bey Tarihi 
(Kahveler Kitabı, Ah Beyoğlu 
Vah Beyoğlu, Boğaziçi Şıngır 
Mıngır, Sergüzeşt-i Nono Bey 
ve Elmas Boğaziçi, İstanbul-
Paris), edebiyatımızda özel 
bir öneme sahiptir. Bu beş kitapta Osmanlı 

saraylarını, Boğaziçi yaşamını, İstanbul’un 
kahvelerini, gazinolarını ve mesire yerlerini, 
sanatçıların yaşadığı semtleri, tarihsel bir 
perspektiften kendine özgü renkli üslubuyla 
anlatır. Kahveler Kitabı serinin ilk kitabıdır.

“Direklerarası, Kalenderhane Camii önünde 
başlar. Şehzadebaşı Caddesi’nin 16 Mart 
Şehitleri Caddesi’yle Dedeefendi Caddesi’nin 
kavşak noktaları arasında kalan parçadır burası. 
Buraya Direklerarası denilmesinin nedeni de 
yolun iki yanında taş direklere dayanan kemerler 
bulunmasıdır. Direklerin arası altı metre var, 
yoktur. Halk, bu kemerlerin altından geçer. Direkler, 
Meşrutiyet’in ilanına değin vardır. Meşrutiyet’ten 
hemen sonra Şehzadebaşı Caddesi genişletilmek 
istenince kemerler, direkler yıkılmış caddeye de 
tramvay hattı döşenmiştir.”

5. Halit Fahri Ozansoy (1891 – 1971)
Eski İstanbul Ramazanları, 1968

Şair, gazeteci, oyun yazarı 
Halit Fahri Ozansoy’un 
otobiyografik izlerin sıkça 
bulunabileceği Eski İstanbul 
Ramazanları kitabı, Halit 
Fahri’nin edebiyat hatıralarına 
girmeyen edebi muhit ve 
şahısları anlatır. Kitap, 
İstanbul’un o devir için merkezi 
semtleri olan Vezneciler, Direklerarası, 
Eminönü ve Şehzadebaşı’nın Ramazan 
günlerinden bahsediyor.

“Kadınlar binbir telaş içinde kocaman iftar 
tepsisini sofraya çıkarırlar. Bu tepsi adeta sıcak 
yemeklerden önce el atılan bir yiyecek sergisidir. 
Reçeller, belki yirmi, belki daha fazla renk renktir: 
Çilek, vişne, gül, hünnap, kayısı, incir, frenk üzümü, 
ayva, şeftali, portakal, mandalina, ceviz, mürdüm 
eriği, bardak eriği, ne bileyim, Tanrı’nın kullarına 
nasip ettiği daha nice nice, nadide, Rumeli ve 
Afrika meyvaları reçelleri. Sonra peynirler envai. 
Sucuk, pastırma, havyar, tarator, kaz ciğeri… 
Hatırlamadığım daha bir sürü yiyecek. Bunların 
hepsi tabak tabak. Fakat tepside herkesin önünde 
zeytin. Kavala zeytini de. Ve en önemli olan 
hurma. Orucu siyah zeytinle bozanlar olduğu gibi, 
Arabistan’dan geldiği için hurma ile bozmayı 
sevap sayanlar da çok. Şimdi bu muhteşem tepsinin 
etrafına çörekotlu sıcak pideleri ve susamlı ve yağlı 
kandil çöreklerini dizin, tepsiyi gözünüzün önüne 
getirirsiniz. Topun patlamasına iki üç dakika 
kalmıştır.”
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6. Abdülbaki Gölpınarlı (1900 – 1982)
Ramazan Geldi Hoş Geldi, 1962

Divan şiiri, tasavvuf, 
tarikatlar ve mezhepler 
üzerine yaptığı kapsamlı 
çalışmalarla tanınan edebiyat 
tarihçisi yazar Abdülbaki 
Gölpınarlı eski ramazanları, 
sosyal yaşamı, gelenekleri 
zaman zaman fıkralarla 
anlatıyor.

“Yaya gezen hanımların ardında, mutlaka bir 
yaşlı kadın bulunurdu; elinde de bir işkembe fener, 
yani kapanınca kat kat katlanan, açılınca geniş 
bir boruya dönen, üstü kulplu, içinde mum yanar 
muşamba fener, öbür elinde de bir koca şemsiye 
vardı o yaşlı kadının. Bu kadın, evin kahya kadınıydı. 
Vakti hali daha yerinde olanların yanlarında Arap 
Bacı bulunurdu. Kaç genç, hanımefendiye harf 
attığından, levanta sıktığından, kahya kadından, 
Arap Bacıdan, kafasına şemsiye yemiştir, sormayın. 
İki taraflı özlem, tatmin edilemeyen, içte kalan 
isteklerin dışa vuruşu!”

7. Samiha Ayverdi (1905 – 1993)
İbrahim Efendi Konağı, 1964

Samiha Ayverdi bu eseri 
için: “Bu kitap ne bir hikayedir 
ne masal ne de roman. Zamanı, 
mekanı, vakaları, şahısları 
hatta vakalarının seyri, sırası 
ve detaylarının yüzde doksanı 
ile otomatik ve yaşanmış bir 
devrin, gerçek ve yaşanmış bir 
hayat tablosudur.” der. İbrahim 
Efendi Konağı’nda hem bir ailenin hem de bir 
devletin dramı, görkemli bir konakla birlikte 
muhteşem bir devletin yıkılışı anlatılır.

“İbrahim Efendi’nin konağında da ramazana 
giriş, şehrin mutad görenek ve geleneğine uygun 
çizgiler içinde cereyan ederdi. Sıra sıra beş altı 
leğenin basında güle şakalaşa köpüklü sularda 
güreşen genç halayıklar, sabahın erken saatlerinde 
başladıkları çamaşırı akşama doğru bitirip işten 
çıkınca, çamaşıra girmemiş kapı yoldaşları onları 
bir tarafa çekerek günlük işlere sokmaz, sıcak su 
içinde pembeleşip yumuşayan ellerine, mevsimine 
göre şerbet, limonata vererek ya da önlerine 
tepsi tepsi kuru yemiş getirerek ikram ederlerdi. 

Ertesi gün üç dört masada birden başlayan ütü, 
geç vakitlere kadar devam eder; bir yanda da 
önünde dikiş sepetiyle oturan yardımcı bir kalfa, 
eksik düğmeleri, sökükleri, yırtıkları diker, bu iş de 
bittikten sonra, sıra çamaşırların ayrılıp yerlerine 
yerleştirilmelerine gelir, böylelikle de çamaşır faslı 
tamam olmuş olurdu.”

8. Ruşen Eşref Ünaydın (1892 – 1959) 
Diyorlar Ki, 1918

Ruşen Eşref Ünaydın, 1916-
1918 yılları arasında dönemin 
önde gelen edebiyatçılarından 
on sekizi ile eski ve yeni 
edebiyat hakkında sohbet 
havası içinde yaptığı 
görüşmeleri, daha sonra bir 
bütün halinde 1918’de Diyorlar 
Ki adıyla yayımlamıştır. 
Kendi alanında bir ilk olan bu çalışmada eski 
Ramazanları anlattığı bir bölümde var.

“Ah, o iftar sofralarının güzelliği! Çini 
tabaklar içinde bir çok çiçek gibi renk renk 
duran reçelleriyle, etrafını birer hilal gibi alan 
kokulu yarım simitleriyle adeta bahçe göbeklerini 
andırırlardı. Çorbaların biberli buğusu, kıymalı 
yumurtaların nefis kokusu odayı iştaha çoğaltan 
bir havaya bürürdü. Mermer musluğun yanındaki 
kayık tabaklarında kabaran dolgun güllaçları 
kar toplarına benzetirdim. Bakır maşrapalarla 
billur sürahilere yavaş yavaş boşaltılan sular, 
içimizdeki hararete adeta ince bir serinlik çizerdi. 
Hala beklenen top atılmazdı. O bekleme anlarında 
bazen ezgin, bazen tiz ses veren uzak yakın kapı 
tokmakları, kaba şiveli dilencilerin nakaratıydı. 
Hala hatırımdadır: Bunlar, buğulu beyinlerde garip 
bir acıma ve rengi belirsiz merhamet uyandırırdı. 
Kızmak, kimsenin aklına gelmezdi.”

Derleyen: Fatma Büşra ÖZTÜRK 11 / B
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Şiir - DARBEYE DARBE
Temmuz akşamıydı ihanet çıktı ülkemin meydanına.

Zulm ile kast etti halkın canına, kanına evladına.

Meydanlar bizim, şehirler bizim, ülke bizim, hepimizin.

Korkumuz yok, önde başkomutan oldu rengi sesimizin.

Halktan başka güç tanımadım, tanımam dedi başkomutan.

Davet geldi ve özgürlüğe koştuk ardımıza bakmadan.

Meydanlar bizim, şehirler bizim, ülke bizim, hepimizin.

Korkumuz yok, önde başkomutan oldu rengi sesimizin.

Elde bayrak, kalpte iman döküldük meydanlara aşk ile.

Korkutamaz bizi fetönün askeri tank ile top ile.

Meydanlar bizim, şehirler bizim, ülke bizim, hepimizin.

Korkumuz yok, önde başkomutan oldu rengi sesimizin.

Kazan’da, Saraçhane’de Boğaziçi’nde birler bin oldu.

Vatan millet uğruna, evler boşalırken meydanlar doldu.

Meydanlar bizim, şehirler bizim, ülke bizim, hepimizin..

Korkumuz yok, önde başkomutan oldu rengi sesimizin

Yaşlısıyla genciyle; çıplak ellerle dur dedik darbeye.

Esaretle yaşamaz denmedi Türk milletine haybeye.

Meydanlar bizim, şehirler bizim, ülke bizim, hepimizin.

Korkumuz yok, önde başkomutan oldu rengi sesimizin.

Gecenin karanlığından yükseldi arşa, dillerde tekbir.

Biz ona inandık, ona sığındık ve haykırdık; “Allah bir.”

Meydanlar bizim, şehirler bizim, ülke bizim, hepimizin.

Korkumuz yok, önde başkomutan oldu rengi sesimizin.

Kefenimizle çıktık yola, ölümü öldürdük hepimiz.

Hainlik yok, satılmışlık yok, çok şükür alnımız tertemiz.

Meydanlar bizim, şehirler bizim, ülke bizim, hepimizin

Korkumuz yok, önde başkomutan oldu rengi sesimizin

Ne Tayyipler ne Ömer  Halisdemirler biter bu vatanda.  

Şan, şeref, namus,  haysiyet ne arar bu ülkeyi satanda.

Meydanlar bizim, şehirler bizim, ülke bizim, hepimizin.

Korkumuz yok, önde başkomutan oldu rengi sesimizin.

Başkomutan önde millet ardında geleceğe yürürüz.

Küfrün, ihanetin ateşini  göğsümüzde söndürürüz.

Meydanlar bizim, şehirler bizim, ülke bizim, hepimizin.

Korkumuz yok, önde başkomutan oldu rengi sesimizin.

Abdülhamitin, menderesin, yalnızlığına bırakmadık.

Fetöcüler  gibi vatanımızı bir dolara satmadık.

Meydanlar bizim, şehirler bizim, ülke bizim, hepimizin.

Korkumuz yok, önde başkomutan oldu rengi sesimizin.

Sağcı, Solcu; Alevi, Sünni; Türk, Kürt biriz biz, beraberiz.

Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan için seferberiz.

Meydanlar bizim, şehirler bizim, ülke bizim, hepimizin.

Korkumuz yok, önde başkomutan oldu rengi sesimizin.

Düşmesin hiç dillerden  “Ya Allah Bismillah Allahü Ekber .”

Göklerde bayrak, semada ezan, gönül hep bunu ister.

Meydanlar bizim, şehirler bizim, ülke bizim, hepimizin.

Korkumuz yok, önde başkomutan oldu rengi sesimizin.

Beyza SEKMEN 12 / B

( Türkiye geneli 15 Temmuz Direnişi ve
Şehitlik konulu Şiir Yarışmasının Maltepe ilçesi 2. si )
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Güzel Türkçemiz

Efsunkâr
Büyülü, çarpıcı, karşı konulmaz şekilde 
çarpıcı
 “Ne efsunkâr imişsin ah, ey didâr-ı hürriyet
Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten” (Hür-
riyet Kasidesi, Namık Kemal)

Vuslat
Kavuşma
“Gülmenin sonu ağlamaktır… Vuslatın sonu hic-
ran… Yazın sonu hazan… İkbalin sonu zeval… Ha-
yatın sonu ölüm!” (Ömer Seyfettin, Terakki)

Tufeylî
Başkasının sırtından geçinen, asalak
“Giren çıkan, çalan kaçan belli değil. Etrafında bir 
sürü tufeylî var ki, çocukların rivayetine göre, ser-
vetinin son parçalarını kemâl-i afiyetle yiyorlar.” 
(Dudaktan Kalbe, Reşat Nuri Güntekin)

Hemdert
Dert ortağı
“Dinlesin, dinlemesin ha bire anlatıyordu. Dinle-
yenler Abdi Ağa’ya acıyorlar, İnce Memed’i lanet-
liyorlardı. Kaymakamı, karakol komutanı, candar-
ması, katibi, memuru, kasabalısı, köylüsü herkes 
Abdi Ağa ile hemdert… Abdi Ağa başından geçeni 
öyle ağlayarak anlatıyordu ki, acımamak elde de-
ğildi. Kadını karşısında kendini dinlemeye hazır 
görünce, içinden ılık ılık, sevince benzer, neşeye 
benzer bir rahatlık geçti.” (İnce Memed, Yaşar Ke-
mal)

Bittabi
Doğal olarak, elbette, tabi şekilde
“Bir mesire yerinde ve bittabi eski zamanlarda, 
muhtelif milletlere mensup insanların koz helvacı, 
şerbetçi veya arabcı gibi esnafla olan pazarlık ve 
münakaşalarını anlatıyordu. Evvela Arnavutla işe 
başladı, gayet acemice bir taklit ile, mizah gazete-
lerinden kapma birkaç cümle söyledi, ondan sonra 
gelen tipler: Arap, Laz, Çerkez, Yahudi, Ermeni, 
Rum, Kürt, hepsi Arnavut’un ilk söylediği cümle-
yi, birbirlerinden daha acemice taklitler ile tekrar 
ettiler. Salondakilerin en basitinde ve en iyi niyet-
lisinde bile tahammül edecek hal kalmadı ve komik 
delikanlı alkışlar arasında battaniyelerin önünden 
çekildi.” (İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali)

Filhakika
Doğrusu, gerçekten
“Bu adam eski evlere, bazan da kızların kalbine 
musallat olan bir tayfa benziyor. Ondan kurtulmak 
için ona varmaktan başka çare yok. Tevfik’i düşü-
nürse belki ondan kurtulur. Filhakika babasının 
Şam’daki hayatını tahayyüle başlayınca içine bi-
raz sukunet geldi. Kalktı su istedi.” (Sinekli Bak-
kal, Halide Edip Adıvar)

Munis
Cana yakın, uysal, uygun
“Sanırım lirik sözcüğü en çok yüzüne yakışıyordu
yüzündeki kuşkun kedere, gür kirpiklerinin altından
kısık lambalar gibi ışıyan gözlerine
çerçevesine sığmayan
munis, sokulgan, hüzünlü resimlerine
lirik sözcüğü en çok yüzüne yakışıyordu”
(Murathan Mungan, Yalnız Bir Opera)

Hasbihal
Söyleşi, sohbet
 “Hasbıhal ediyoruz ya; size garip bir vak’a nakle-
deyim… Devri Hamidî’de en kuvvetli takım, Fehim 
Paşa çetesiydi. Bir gece çetenin kabadayılarından 
birinin canı dayak istemiş. (Evet, ben bilirim, bu 
yolda gezenlerden bir haylisinde, siyahi karıların 
baba tutması gibi, bir tutarak vardır. Miadında da-
yakcağızını yemezse rahat edemez.) Gelmiş, biri-
sine çatmış. Adamcağız hasbinallah okuyarak ga-
zinodan kalkmış, bir başkasına girmiş, oturmuş.” 
(Eski Palavracı Kabadayılar, Dünkü Mizahımız-
dan Yazı ve Çizgiler), Ahmet Rasim)

Mütemadiyen
Hiç ara vermeksizin, sürekli
“İşte Şadiye Hanım şimdi böyle bir adama tutul-
muştu. Bonmarşede, lavanta camekânın önünde 
bir şunu bunu almakla meşgulken yanımızdan geç-
ti. Küçük Hanım zaten, daha evvelden, bir başka-
laşmıştı. Kabına sığmıyor, sağa sola mütemadiyen 
dönüp kıvrılarak lüzumsuz bir telaş, sabırsız bir 
helecan gösteriyordu.” (İstanbul’un İç Yüzü, Refik 
Halit Karay)

Deruni
İçle ilgili olan, içten
“Bu hülyadan sonra kafamda, ordumuzu ötesin-
de berisinde serviler ve çamlar görünen engin bir 
meşe ormanı halinde görüyordum. Gölgeleri ezeli, 
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“Eskimeyen Kelimeler”
gövdeleri namağlup, dalları hülyayla çok ciddi ve 
deruni bir ıstırapla dolu bir ormanı. Koca dünya 
bunu mütemadiyen biçiyor; büyük ağaçlarını yere 
seriyor: Fakat yere dökülen tohumlardan daha 
zengin genç bir orman fışkırıyor.” (Ateşten Göm-
lek, Halide Edip Adıvar)

Serencam
Bir olayın işin sonu, baştan geçen bir 
olay, durum
“Şair bu şiirinde bir kurt avındaki serencamını an-
latır: Şair, dostları bir çok asilzadelerle dağlarda 
kurt avına çıkar. Vakir gece, ıssız bir ay aydınlığı 
var. Alevlenmiş gibi yanan ayın üzerinden bulutlar 
geçiyor. Siyah ormanlar ufuklara kadar dayanıyor. 
Tabiatın böyle tenha bir saatinde avcılar birbiri ar-
dından tüfekleri tetikte, yürüyorlar.” (Eğil Dağlar, 
Yahya Kemal Beyatlı)

Yeis
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, 
umutsuzluk
“Sait Faik’in Yeis’i hani o akşamüstleri çöken, kı-
pırdamıyor. Ama burada o yeisi ne yapayım. Ana-
dolu içlerinde bir otobüs yolculuğunda olsaydım, 
akşamüstü bu yeisi içime çekerdim. Ya da hiç değil-
se İstanbul’da. Çıkar birkaç dost görürdüm. Çiçek 
Pasajı’na uğrardım. Burada o yeisi ne yapayım.” 
(Şiirin Kanadında Mektuplar 1970-1995, Ataol 
Behramoğlu, Metin Demirtaş)

Daüssıla
Yurt Özlemi
 “İstanbul’u anladığınız gibi anlamakta haklısı-
nız. Bu şehrin medeni insana bahşedeceği hiçbir 
sühulet yoktur. Sizden bu şehri sevmiş olanların 
hiçbiri medeni değildi. Medeni, biz, ruhu olma-
yanlara veya onu çıkartmış olanlara deriz. Ga-
utier, Loti, Farrère, Régnier ve diğerleri, bunlar 
bizim nim-meczup dervişlerimize benzer adamlardı 
ki, arzın gurbet yollarında dolaşa dolaşa, bir ak-
şam, manzaralarına, selvilerin pür-şa‘şaa altın 
ufuklar gibi saplandığı bu azim kubbeler şehrine 
vasıl oldular ve aradıkları vatanı nihayet bulmuş 
oldular. Pekin’i, Tokyo’yu, Benares ve Semerkand’ı 
da gören bu adamlar, oralardan ayrıldıktan sonra 
mabetleri, kuleleri, Asyaî ıtırları, incileri ve ilâhî 
raksları unuttular, fakat hayatlarının sonuna kadar 
daüssılasını çektikleri yegâne memleket, bu minare 
ve gurup memleketi olmuştur. Onun için biz onları 
bizlerden biliriz.” (İstanbul Hakkında Bir Ecnebi 

ile Muhavere, Ahmet Haşim’in Tarık Gazetesinde 
yayımlanan denemesi)

Bigâne
İlgisiz, kayıtsız
Rindlerin Hayatı
Bazen kader, gelen bora halinde zorludur;
Dağlar nasıl bakarsa siyah ufka öyle bak.
Bazan da çevreden nice bir adem oğludur,
Görmek değil düşünmeğe bigâne kal! Bırak!
Dindar adam tevekkülü, rikkatle, herkese
İsa’yı çarmıhında, uzaktan, hatırlatır.
Bir arslan esniyor gibi engin vakar ise
Rind’in belaya karşı kayıtsızlığındandır
Yahya Kemal Beyatlı

Sergüzeşt
Serüven, macera
“Evet yeri gelmişken itiraf etmeliyim, sadece ro-
mantik değil, aynı zamanda iflah olmaz bir sergü-
zeştim ben. Belki bir romancı için gerekli bir ruh 
halidir bu sergüzeştlik ama hayat, her zaman ha-
kikatin üzerinde yükselir.” (Ahmet Ümit, Elveda 
Güzel Vatanım)

Müteşekkir
Teşekkür borcu olan
“Ömrümde ilk defa düşündüğümün aksini söyle-
medim. Düşündüğümü söyleyecek kadar çirkin ol-
duğuma zaman zaman müteşekkir oluyorum.” (Ha-
lide Edip Adıvar, Kalp Ağrısı)

Müteessir
Üzülmüş, üzüntülü
“Müteessir olmamak elde değil… Mamafih bende-
niz o kadar yufka yürekli bir insan değilim… Bil-
hassa vazife başında… Yani bendenizi öyle zayıf, 
iradesiz, aciz, korkak bir insan olarak tanımamanı-
zı rica ederim Müfettiş bey.” (Reşat Nuri Güntekin, 
İstiklal adlı tiyatro oyunu)

Temenni
Dileme, dilek
“Halbuki ben ne kadar saçma olursa olsun, yan 
yana bulunduğumuz zamanın durup kalmasını, 
asla bitmemesini temenni ediyorum.” (Sabahattin 
Ali, Kürk Mantolu Madonna)

Derleyen: Aybüke AÇIKGÖZ 12/B 
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Yahya Kemal’in İstanbul’u

İnsanın içinde yeşerttiği öylesine hisler 
vardır ki, gelip geçicidir. Saman alevi gibi ya-
nıp söner; ama öylesine hisler vardır ki, gün 
geçtikçe içindeki hislerinin alevi gittikçe artar 
ve vazgeçilmez duygular haline gelir. Kısaca-
sı tutkuya dönüşür. Yahya Kemal’in eserleri-
ne baktığımızda İstanbul tutkusunun doruğa 
ulaşmış olduğunu görürüz. 

“Bir iklimin manzarası, mimarisi ve halkı 
arasında halis ve tam bir âhenk varsa, orada, 
gözlere bir vatan tablosu görünür. İklimden 
anlıyan gerçek ve hassas bir sanatkâr, İstan-
bul’un eski semtlerinden herhangi birini, me-
selâ Koca Mustâpaşa semtini, yahut Eyüb’ü, 
yahut Üsküdarı, yahut da Boğaziçi’nin henüz 
millî hüviyetini muhafaza eden herhangi bir 
köyünü seyredince kat’i bir hüküm vererek, 
der ki: “Türklük beş yüz seneden beri İstan-
bul’u ve Boğaziçi’ni bütün beşeriyetin hayali-
ne böyle nakşetti” diyor İstanbul âşığı Yahya 
Kemal “Türk İstanbul” adlı yazısında.

O İstanbul ki, nice İmparatorluklarına baş-
kentlik etmiş, nice sanatçılara ilham vermiş, 
nice medeniyetlerin beşiği olmuştur! Yah-
ya Kemal’e göre, İstanbul Paris’ten daha çok 

hakkında şiir yazılmaya lâyık bir şehirdir. Ona 
göre “İstanbul toprağının her köşesinde Türk 
ruhunun bir safhası vardır. Hisarlarda Türkün 
kuvveti, Küçüksu’da ve Göksu’da neş’esi, Ka-
ğıthane’de zevk ve neş’esi. Eyüp’te manevi-
yatı, surlarda atılışı hava gibi teneffüs edilir. 
Bu gezintilerimdeki tecrübeden sonra toprağı 
sevdim. O derece sevdim ki, İstanbul’un her 
köşesini keşfetmeye ömrüm kifayet etmeye-
cek diye korkuyorum” (diyen Yahya Kemal’in 
İstanbul sevgisi herkesinkinden farklıdır. 

Yahya Kemal’e göre İstanbul vatanın öze-
tidir. 

Yahya Kemal için İstanbul, sadece hatırala-
rını barındıran bir yer değildir. Fetihten sonra 
şehrin her köşesi vatanın her yerinden gelmiş 
insanlarla dolmuş; dolayısıyla da İstanbul 
memleketin özeti, mozaiği olmuştur. Şairin 
şiirlerinde ele aldığı kültür, medeniyet, tarih, 
vatan, coğrafya, kadın, sanat, din, millet ve 
milliyet gibi kavramlar İstanbul’la bütünleş-
tirilmiştir.

 İstanbul’un fethine ve fatihine çok özel bir 
önem veren Yahya Kemal, “Türkiye Türkleri-
nin yeryüzünde başka bir eseri olmasaydı; 
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“Aziz İstanbul”
tek başına, yalnız bu eser şeref namına ye-
terdi” derken İstanbul’u fetheden yeniçeriyi 
de unutmaz şiirinde. Yahya Kemal, şiirleri ve 
düz yazılarında İstanbul’u maddî ve manevî 
cephesiyle tanıtır. Aziz İstanbul adlı eseri 
okunmadan şiirleri okunmamalıdır. İstanbul’u 
tanımak için ne yapmak lazımdır? Aziz İstan-
bul’da bu konuda bazı ipuçları verir:

“İstanbul’da, çok zaman yaşamış, yaşadık-
ça birçok semtleri sevmiş, sevdikçe onları, 
zamanın derinliğine doğru, enine boyuna öğ-
renmiş bir insan, yaşı ilerledikçe, öğrendikle-
riyle o kadar dolar ki, bu şehrin, sonu gelmez 
güzellikleri olduğuna inanır. İstanbul’u uzun 
müddet yakından tanımağı merak edenlerde 
daima bu kanaat vardır. Denilebilir ki İstan-
bul’u, Üsküdar’ı ve Boğaziçi’ni, her tepeden, 
her kıyıdan, her köşeden, her mevsimde, sa-
bah, öğle, akşam ve gece saatlerinde , derin-
den derine seyredecek bir sanatkâr kaç türlü 
yeni güzellik bulur; bunların koleksiyonunu 
tamamlamağa bir insan ömrünün yetmeye-
ceğine karar verir. İstanbul’da güzelliğin çeşi-
di bu kadar zengindir. Hem bu bir sanatkârın 
yalnız göze çarpan tarafı anlamasına aittir. 

Yoksa göze çarpmayan tarih hatıralariyle 
dolu bir muhayyile, derûnî bir İstanbul içinde 
yaşamakla çok daha geniş bir âlem duyar”

Yahya Kemal, İstanbul’u da derinden tanı-
mak için adım adım, sindire sindire gezip do-
laşmış; hatta bazı dostları( örn: N. S. Banarlı 
gibi) da kendisine zevkle refakat etmiştir. İşte 
bu hayranlık dolu izlenimler Aziz İstanbul adlı 
nesir kitabını oluştururken, bir yandan da şiir-
lerinden yansımıştır okuyucuya. Yahya Kemal 
İstanbul’u seyretmeye doyamaz. Bir gün “Bir 
Tepeden”, bir başka gün “Bir Başka Tepeden” 
bakar şehre. Sonra da semtlerin içine girer, 
insanlarını, doğal güzelliklerini tanır ve tanı-
tır. “Bir Tepeden” adlı şiirinde kadını İstanbul 
ile güzellik bakımından birleştirir. Konuşur-
ken daha bir kere güzel bulduğu kadının se-
sinde İstanbul’u duyar. İstanbul uğruna “Kaç 
fatihin altın kanı mermerle karışmış”tır? Der-
ken fetih günlerine döner. Onun şiirlerinde 
mazi- hâl kompozisyonu vardır ve burada da 
açık biçimde görülür bu durum. Şair İstanbul’a 
dün bir kez daha bakmıştır. Münir Nurettin ta-
rafından bestelenen bu şiiri birlikte okuyalım:
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Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

Nice revnaklı şehirler görülür dünyada,
Lâkin efsûnlu güzellikleri sensin yaratan.
Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rü’yada
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.  

Her ne kadar İstanbul’u gören gözlerde bu 
şehir derin izler bıraksa da, Yahya Kemal’deki 
vurgunluk bir başka türlüdür. İsterseniz bunu 
başka bir hoş anekdotla, sizlere misallendir-
meye çalışayım:

“ Ankara başkent olduktan sonra kimi şa-
irler, özellikle milletvekili seçilenler bu şehre 
övgüler düzmeye başlar. Behçet Kemal Çağ-
lar Ankara’ya güzellemeler yazar. Ne var ki, 
bunu İstanbul şairi Yahya kemal Beyatlı’dan 
da bekleyenler vardır. Aziz İstanbul’un taviz-
siz şairi Ankara için şiir yazmaz. Bir gün so-
rarlar: “ Üstad, Ankara’nın hiç mi iyi bir tarafı 
yok? “ “ Var “ diye cevap verir koca şair. “ Nesi? 
“ diye merak edilmesi üzerine de, “ İstanbul’a 
dönmesi” karşılığını verir. 

İşte Yahya Kemalde İstanbul, böylesine 
bir doruktadır. İstanbul’a tepeden bakıp bü-
tün güzelliklerini görür ve şiirlerinde ses ve 
musikiyle birlikte hislerini sağanak sağanak 
dile getirir. Nitekim üzerinde Yahya Kemal’in 
etkileri görülen değerli edebiyat Tarihçimiz 
Ahmet Hamdi Tanpınar da, Yahya kemal’in İs-
tanbul’a olan vurgunluğunu şöyle teyid eder:

“ Evet, İstanbul’u ve bütün vatanı, tarihi-
mizle, halkımızla ızdırap ve neşemizle bizi 
birçok o kadar üstün yapan macera ve tecrü-
belerden miras hayat ve dünya görüşümüzle, 
kendimizi hep onun sesinde duyduk. diyor ve 

devamla:

“ Nedim, bu İstanbullu şairlerin başında 
gelir. O hastalığını, sefaletini, hiddetini, ruh 
tezatlarını İstanbul’a geçirmemiştir. Fakat 
neş’esi etrafımızda hâlâ yaşamaktadır. Ne-
dim’i hatırlamadan eski İstanbul’u, mevsimle-
rini, eski bayramları, şehirli hayatını, İstanbul 
güzelini hatırlamak pek az mümkündür. Şeyh 
Galip, bu mirası az çok değiştirmiş, yaşadığı 
şehri yeni denebilecek bir hayal dünyası ara-
sından görmeye çalışmış, hiç olmazsa Boğa-
ziçi mehtabını yeni bir iklim gibi bulmuştur. 
Bütün bu şairlerin İstanbul’ u çok sevdikleri 
ve bize parça parça verdikleri muhakkaktır. 
Yalnız şu nokta vardır ki, hepsi az çok şehir 
çocuğu olarak bunu yapmışlardır.

Yahya Kemal’in onlardan farkı, İstanbul’un 
şairi olmasıdır.  O, sadece İstanbul’un güzel-
liklerine bir tepeden bakmakla kalmaz, her bir 
semti büyük bir vurgunlukla içten içe anlatır. 
Ve onda, İstanbul’dan hareketle bir Anadolu 
ve Osmanlı fotoğrafını görürsünüz. Ondaki 
rindlik, sizi İstanbul diyarlarından alır, bam-
başka diyarların manevi ikliminde dolaştırır. 
Nitekim “ Süleymaniye’de Bayram Sabahı “ 
isimli şiirinde bu vaziyeti çok açık bir şekilde 
görürsünüz:

“ Ulu mâbet! Seni ancak bu sabah anlıyorum:
Ben de bir vârisin olmakla bugün mağrûrum:
Bir zaman hendeseden âbide zannettimdi;
Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi,
Senelerden beri rü’yada görüp özlediğim
Cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. 

Peki Yahya Kemal’in tutkunluğu sadece Sü-
leymaniye’yle sınırlıdır? Hayır. Onda Üsküdar 
da coşkun bir sel gibidir:

“ Üsküdar, bir ulu rü’yayı görenler şehri!
Seni gıptayla hatırlar vatanın her şehri. 

Anadolu yakasındaki semtlerden Yahya 
Kemal’i en çok etkileyen Üsküdar’dır. Üsküdar 
eski ve önemli bir semttir. İstanbul’un fethini 
görmüştür. Ayrıca padişahın ölümünden son-
ra tahta geçecek olan şehzadeler genellikle 
Üsküdar üzerinden Sarayburnu’ndaki saraya 
geldikleri için de önemlidir. Buna, Asya yönü-
ne savaşa gidecek ordunun Üsküdar’da top-
lanması ve oradan hareket etmesi meselesi 
de eklenirse Üsküdar’ın önemi iyice ortaya 

Yahya Kemal’in İstanbul’u
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çıkmış olur. Üsküdar, Yahya Kemal için bir Ha-
yal Şehir’dir.

Üsküdar fakirdir, köhnedir ama ışıkları 
dosttur. Mayıs ayının taze rüzgârının estiği bir 
zamanda, karşısında “Üsküdar’ın Dost Işıkla-
rı”nı gören şair duygulanır ve bu ân’ı ışıklarla 
Türk eden Üsküdarlılara seslenir:

Gönlüm, dilim, kanım ve mizacımla siz-
den’im,

Dünya ve âhirette vatandaşlarım benim.

Yahya Kemal, Üsküdar için yazdığı Üsküdar 
Vasfında Gazel’inde Üsküdar’ın uhrevî yönü-
nü değil, dünyevî zevklerini ortaya koymuş-
tur:

Firdevs bu şehrin şeb ü rûzunda ıyândır
Her çeşmeden ab-ı şerefâbâd revândır

Yahya Kemal’in, ihtiyarladığında, her şey-
den elini ayağını çektiğinde yaşamak istediği 
yer İç-Erenköyü’dür. Bana göre İstanbul sev-
gisini en içten dile getiren Bedri’ye Mısralar’a 
bakalım şimdi de:

Bin bir tepe yükselen Boğaz’dan
Baktıkça vatan görünsün engin;
Her yıl, bir ömür boyunca, yazdan
Yelkenler açılsın ufka gergin.
Lâkin bu ikinci varlığımda,
Son devrede, ihtiyarlığımda,
Artık çekilince söz ve sazdan,
Ömrüm İç-Erenköyü’nde geçsin.

Vakit yine akşam, geceye doğru uzanmak-
ta… Yahya Kemal bu kez Maltepe’de dolaşı-
yor. Manzara Haşimvari:

Artık enginleşince mavi sükûn,
Artıyor gökyüzünde yıldızlar…
Gece gittikçe başka hâl alıyor.
Suyu ürpertiyor çıkan rüzgar,
Şimdi sahil boyunca Maltepe’yi
Köpüren mavi dalgalar yalıyor.

Maltepe’den sonra Anadolu yakasında 
adından bahsedilen diğer semt Yakacık’tır. 
Sanatoryumuyla adından söz ettiren bu se-
vimli semt, Aşk Hikayesi’nde mor dağlar, de-
niz ve şûh adalarla birlikte dekoru tamamlar. 
Yahya Kemal Göztepe için de:

“ Bir hayli yıldır açtığı yok gonca-i gülün,
Feryâdı gelmez oldu bu gülşende bülbülün”

beytiyle başlayan Göztepe Gazeli’ni yaz-
mıştır.

Bütün bunların yanı sıra Kocamustafapa-
şa, Kandilli, İstinye, Maltepe, Fenerbahçe hep 
doruklarda dile getiriliyordu. İstanbul’a olan 
tutkusunu anlatan bir başka şiiri de:

“ Gurbetten, uzun yolculuk etmiş, dönüyor-
dum.

İstanbul ufuktaydı…
Doğrulduğumuz ufka giderken…
Sevdâlı yüzüşlerle, yunuslar
Yol gösteriyordu.
İstanbul ufuktan.
Simasını göstermeden önce,
Kalbimde göründü…şeklidedir.

Yahya Kemal’in İstanbul’da en çok sevdi-
ği yerlendendir Boğaziçi. “Toprağın en güzel 
beldesi” dediği İstanbul’da yaşamaktan mut-
luluk duyan şair, Théophile Gautier’nin bir sö-

“Aziz İstanbul”
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zünü de kendine dayanak yapıyor: “ Toprakla 
sema arasında dalgalanan en güzel hat, Bo-
ğaziçi’dir”. Yahya Kemal’in gözüyle İstanbul’a 
bakalım: “Bu sahil saraylar, bu Osmanlı ya-
lıları… Bu harap bahçeler… Kuytu Haliç ve 
müntehâsında eski Sa’dabât…

Surlar ve etrafında ölümün servileri… 
Şehri çepeçevre kuşatan bu surlar… Bu be-
yaz Anadolu sahili… Karşısında siyah adalar, 
acaba bu bir rüya mı? Çünkü bu iklim o kadar 
seyyal. Bir uçtan bir uca göl göl giden Boğazi-
çi aynıyle İsviçre, Marmara’nın Anadolu sahili 
de havasında musıki titreyen bir İtalya değil 
mi? Ne kadar seyyâl bir belde”

Yahya Kemal, Boğaziçi’nin tarihine dair 
bilgi de verir: “Boğaziçi, Bizans zamanında 
yoktu. Gerçi Boğaziçi’nin iki sahilinde tek tük 
köyler ve bazı kiliseler görülürdü. Ancak o za-
manki haliyle bugünkü Çanakkale Boğazımızı 
andırır gibi ıssızdı. Boğaziçi fetihten sonra iki 
sahil boyunca, kavaklara kadar imtidad eden 
köylerle, yalnız kendine benzer bir mâmûre 
oldu. Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin 
eseridir”

Yine Yahya Kemal’e göre “Boğaziçi İstan-
bul’dan ayrı kendi çerçevesi içinde görünen, 
yalnız kendine benzer iki sahil boyunca parça 
parça lâkin hürriyeti ile yekpâre bir şehirdi” 

Yahya Kemal’in Aziz İstanbul’da anlattığı 
Boğaziçi köyleri/semtleri şiirlerde de ayrı bir 
güzellikte ele alınmıştır. Önce Kandilli’ye ba-
kalım: Şair Gece şiirinde Kandilli uykuda yü-
zerken mehtaba çıkar ve durgun suda dinle-
nen yamaçları, hülya tepelerle hayal ağaçları 
seyreder, şafak sökene kadar. Akşam Musı-
kisi’nde de bir sonbahar akşamı yine Kandil-
li’dedir. Burası onun için “rüya içinde rüya”nın 
başladığı yerdir bu vakitlerde.

Yahya Kemal Boğaz köylerini gezmeye 
devam eder. Anadolu Hisarı’nda bir gün ge-
çirdikten sonra, Gezinti’ye dair izlenimlerini 
okuyucuyla da paylaşır:

“Anadolu Hisarı’nda bir gün geçiren insan 
Türk ruhunu derinden derine öğrenir. Güzelce 
Hisar, Göksu, Otağ Tepesi… Yalnız bu isimler 
başlı başına birer resimdirler. Anadolu zev-
kinde bir isim olan Güzelce Hisar zaman için-
de kaybolmuş yerine Anadolu’nun kendi ismi 
gelmiş. Göksu ne kadar hayâl meyâl bir keli-
medir. Otağ Tepesi, bilâkis fütühat devrinin 
mücessem bir sahnesi gibi gözleri kamaştı-

rıyor. Göksu vâdisinden Boğaziçi sularına ilk 
gelen Türk’lerden ta İstanbul’un fethine kadar 
bu köy anlı şanlı bir hisardır”  

İstanbul’daki ikametgahı Park Otel’in 175 
numaralı odasıydı. Onun için iyi bir şair ve 
edip olmaktan daha önemli olan üç şey var-
dı: Mutlu bir yuva kurmak, bir eve ait olmak ve 
kimseye muhtaç olmayacak kadar para sahi-
bi olmak… Arkadaşı Cahit Tanyol’a şöyle der:

“Ben bunların hiçbirini yapamadım. Akşam 
oldu mu dostlar dağılır, evlerine gider. Ben şu 
otel odasında yalnızlığı bütün dehşetiyle du-
yarım. Ne şiir ne kitap ne de dostlarım beni bu 
korkunç yalnızlıktan çekip alabilirler.”

“Günler kısaldı… Kanlıca’nın ihtiyarları
Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları.
Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa…
Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa…
İçtik bu nâdir içki’yi yıllarca kanmadık…
Bir böyle zevke tek bir ömür yetmiyor, yazık!
Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor;
Lâkin vatandan ayrılışın ıztırâbı zor.
Hiç dönmemek ölüm gecesinden bu sâhile,
Bitmez bir özleyiştir, ölümden beter bile.”

Yahya Kemal İstanbul’a olan sevgisini ve 
hayranlığını Aziz İstanbul adlı nesir, Kendi 
Gök Kubbemiz ve Eski Şiirin Rüzgârıyla adlı 
şiir kitaplarında ifade etmiştir. Her şiirinde 
ayrı bir his, hatıra, yaşantı, zaman ve mekân 
vardır. Gurbetteyken İstanbul’u özler, onunla 
ilgili hayaller kurar.

Şiirlerine romantik bir hava hakimdir. Vakit 
genellikle akşam ve gecedir. Mevsim de ba-
har… İlk ve sonbahar… Özellikle Boğaziçi’nin 
köyleri/semtleri ve Adalarla ilgili olan şiirle-
rinde genellikle romantik ve sonu hüsranla 
biten yaz aşkları konu edilmiştir. Üsküdar ve 
Koca Mustâpaşa ise daha çok ücrâ ve fakir İs-
tanbul’u temsil ederler ve uhrevî yönleriyle ön 
plana çıkarılmıştır. Çamlıca’da neş’e ve hüzün 
bir arada yaşanır. Ama her şeye rağmen şa-
irin yaşamak istediği yer İç-Erenköy’dür. Ona 
göre her semtin ayrı bir ruhu, ayrı bir güzelliği 
vardır. Şiirlerinde onları ortaya çıkarmaya ça-
lışmıştır. Velhasıl, İstanbul, Yahya Kemal için 
yaşam kaynağıdır. 

Yahya Kemal’in İstanbul’u
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Şiirler - Karikatürler

 KOMŞULUK  
Kim çaldı komşusunun kapısını? 

Kim biliyor binada oturanların adını? 
Eskisi gibi değil kimse, 

Tanımıyor bile yan dairede oturanı. 

Komşuda pişer, bize de düşerdi. 
Bir tas yemek herkese dağıtılırdı.
Yemeklerin tadı birlikte çıkardı. 

Bunların hepsi mazide kaldı. 

Geçmişteki gibi olsa yine, 
Herkes birlikte olsa yine, 

Komşu komşunun külüne muhtaçtır,
Kimse yalnız kalmamalıdır. 

ÖZ TÜRKÇE  
  Türkün dilidir Türkçe 

Kültürün anahtarıdır birde 
En derinden düşününce 

Her zaman Öz Türkçe 

Nereden çıktı bu değişken Türkçe 
Bizim dilimize girdi haince 

En derinden düşününce 
Her zaman Öz Türkçe 

Uğraştı insanlar çaba içinde 
Ne kadar uğraşsakta değişti Türkçe 

En derinden düşününce  
Her zaman Öz Türkçe  

Zeynep TÜRKÖZÜ 9/A

Rabia YILMAZ - B. Zeynep TÜVEN - Z. Kevser AKDENİZ 9/A

Rabia YILMAZ 9/A

Fatma Beyza YİĞİT 9/A
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Hikayeler

SAHTE GÜZ

Gün daha aydınlanmamasına rağmen, Ka-
ran Malikanesi’nde kulakları sağır edecek 
cinsten bir uğultu, en umursamaz insanın bile 
kanını kaynatacak kadar büyük bir telaş vardı. 
Ev ahalisinden bu koşuşturmaya önem veren 
tek kişi Zümrüt Hanımdı. Zümrüt Hanım ge-
niş holde gidip geliyor, elindeki yelpazesiyle 
kendini serinletiyordu. Kayınvalidesinin isteği 
üzerine verilen bu daveti aylardır planlıyor-
du. Zümrüt Hanım her şeyi Lütfiye Sultan’ın 
istediği gibi düzenleniyor, parti onun zevkine 
göre döşeniyordu. Holdeki ve büyük salondaki 
mobilyalar kaldırılmış, yerine büyük yuvarlak 
masalar konmuştu. Zümrüt Hanım eşyaların 
yerine karar verirken, kocası Pamir Bey çalış-
ma odasında sallanan sandalyesine oturmuş 
piposunu  içiyor, bir plağın son nakaratlarını 
dinliyordu. Pamir Bey şöminede yanan odun-
ları izlerken aklına bir anda o geldi.

Gece karası saçları, zifiriye çalan gözleri, 
kar beyazı teni ve anlatmaya cüret edemeye-
ceği kadar eşsiz olan yüzü aklına geldi. Pamir 
Bey hüzünle iç geçirip, çalmaya devam eden 
plağa baktı. Onu gerçekten özlüyorum  diye 
düşündü. Zümrüt Hanım ile olan evliliği onu 
sevdiği kadından tamamen uzaklaştırmıştı. 
Pamir Bey hüznün, damar damar acıdığı bir 
çaresizlikle çalışma odasında oturuyordu. 
Bu sırada, hüznün ne demek olduğunu hiç-
bir şekilde bilmeyen kızı Rana arkadaşlarıyla 
lüks bir kafede oturmuş, okuldaki birkaç kı-
zın dedikodusunu yapıyordu. Masada dönen 
muhabbetten sıkılan Cenk ve Barış, Serkan’ın 

kolunu dürtüyor, bakışlarıyla artık gitmek is-
tediklerini belirtiyorlardı. Serkan ise onları 
‘kapayın çenenizi’ der gibi eliyle savuşturu-
yordu. Cenk ve Barış Serkan’ın bu umursa-
maz tavrına her ne kadar küfürler savurmak 
istese de hiçbir atakta bulunamamış, olduk-
ları yere sinmişlerdi. Okuldaki herkes Serkan’ı 
tanır, sayar ve isteklerini bir emir bilirdi. Ser-
kan’a bu denli itaatkar olmalarının nedeni ne 
popüler olması ne de futbol takımının kapta-
nı olmasaydı. Serkan’ın babası  mafya oldu-
ğundandı tüm bu yalakalıklar. Okulda bilinen 
başka bir gerçek ise Serkan’ın Rana’yı deli gibi 
sevdiğiydi. Herkes bu gerçeği bilir ona göre 
davranırdı ve tabi ki de bu gerçeği Rana’nın da 
bildiği gün gibi ortadaydı. Bu hisleri bildiği için 
Serkan’ı parmağında oynatırdı. Rana’ya göre 
bu dünyaya bazı insanlar kullanmak bazıları 
ise kullanılmak için gelmişti. İşte bu gerçeği 
hatırlamasıyla gülümseyip kızıl saçlarını par-
mağına doladı. Ortada dönen sohbeti ilerleti-
yor ve Serkan’a kaçamak bakışlar atarak ilgi-
sinin onda olup olmadığını kontrol ediyordu. 

Zaman tam o anda durmuş, insanlık bir 
katliamın kanlı ayaklarıyla geleceğe yürüyü-
şünü izlemişti. Serkan’ın Rana’ya duyduğu bu 
acınası sevda, Rana’nın sonunu getiren saatli 
bir bombaydı. Zamanı dolduğunda hiç kimse-
nin önüne geçemeyeceği büyüklükte bir soy-
kırım gerçekleşecekti Serkan’ın yüreğinde. 
Çünkü bu dünyaya hiç kimse kullanılmak için 
gelmemişti.

Sümeyye ÖNCÜL 10/A 
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Öyküler

KAYIP DÜŞÜNCELER

Her akşam başınızı yastığa koyduğunuz-
da hiç düşünür müsünüz? Bugün ne yaptım, 
birisinin kalbini kırdım mı, birisini üzdüm mü, 
mutlu ettim mi, sinirlendirdim mi, heyecan-
landırdım mı veya birisi kalbimi kırdı mı, birisi 
beni üzdü mü, mutlu oldum mu, sinirlendim 
mi, heyecanlandım mı? Ben düşündüm, hem 
de çok…

Düşünmek iyidir, insana özgü bir şeydir. 
Herkes düşünemez, en azından ben öyle dü-
şünüyorum. Düşünce yeteneğimiz olduğu hal-
de düşünemeyiz çoğu zaman. Sahi neden dü-
şünmeyiz, daha doğrusu neden düşünemeyiz? 
O an bize engel olan nedir? Ben söyleyeyim; o 
anki sevincimiz, hüznümüz, şaşkınlığız, öfke-
miz, kırgınlıklarımız. İşte bizim düşünmemi-
ze engel olan bu duygularımızdır. Bazıları bu 
duyguların bir tanesinden dolayı düşünemez, 
bazıları da benim gibi hepsini hisseder ve dü-
şünemez. Mutlaka bize bu duyguları hissetti-
ren birileri vardır. O birileri yüzünde bu duygu 
karmaşasını yaşarız, saçmalarız, düşüneme-
yiz. İşte bu yüzden bir zaman sonra yaptığımız 
seçimler şaşırtıyor. 

Hayat sürekli bize seçim sunar. Biz sürek-
li seçim yaparız. Tamam burası benim yolum 
deriz, bir bakmışız yine seçim yapmak zorun-
da kalmışız. Böyle böyle ömür uzar gider.

Yani demek istediğim şu ki; düşünün. Dü-
şünmeden davrandığımız her an, ilerideki 
seçimlerimizi de etkiler. Gereksizce hayal kı-
rıklığına uğrarız, düşünün keşke en başından 
düşünseydim dememek için düşünün.

Asude ÜNÜVAR 10/A

O İNSAN…
Günlerdir bu anı mı bekliyordu? Ancak biraz hayal 

kırıklığına uğramış gibiydi. Beklediği bu muydu? Kalbin-
deki heyecanı yatıştırmak için uğraştığı, çabaladığı an 
bu an için miydi? Karşısında birden onu görünce yağ-
mur altında kalmış birinin sıcak bir yer düşlerken yine 
yağmurda kaldığında hissettiği duyguyu hissetmişti. 
Üşümekten bıkmışken üşümeye devam etmek…

Ne korkunç bir duyguydu bu duygu ki insanı çıldırtan 
ve hatta çileden çıkaran bir duygu. Karşısında, çelimsiz,  
kavruk yüzlü, elmacık kemikleri çıkmış, ağzında nere-
deyse dişleri kalmamış, dudaklarını kıpırdattığında içi 
boş bir mağarayı andıran ağzı ile bir insan duruyordu. 
Evet, bunu mu bekliyordu? Hayır. Ne yapmalıydı şim-
di? Hayalleri darmaduman olmuş bir insan olarak na-
sıl davranmalıydı? Daha önce hiç başına böyle bir şey 
gelmemişti. Ne yapmalıydı şimdi ki karşısındaki insana 
içine düştüğü bu duygularını hissettirmesin? Tam dü-
şünmeye başlıyordu ki bir anda aklına gelen şeyi yap-
tı. Belki bu yaptığına ileride çok hayret edecekti; ama 
bu yaptığı hareketten hiç pişman olmayacaktı. İçinden 
geleni yaptı. Koştu ve o insana sarıldı. Fakat bir anda 
irkildi. Bu insanda acayip bir koku vardı. Evet bu insan 
acayip kokuyordu. Alıştığı kokulardan hiç birine ben-
zemiyordu bu koku. Acaba adı neydi bu kokunun? Anlık 
düşünme esnasında, tanıdığı hiçbir koku ile adlandı-
ramamıştı bu kokuyu. Aslında fena da kokmuyordu bu 
insan. Bir süre bu şekilde kaldıktan sonra kendini geri 
çekmek istedi. Ancak sarıldığı insandaki bu koku buna 
mani oluyordu. Aslında insan da kendini bırakmak is-
temiyordu. Neden sonra kendini geri alabildi insanın 
kollarından. Gri maviye çalan gözlerini yavaşça yuka-
rı doğru kaldırdı. O an karşılaşmalarından bu yana hiç 
fark etmediği bir şeyi fark etti ve irkildiğini hissetti. Bu 
insanın gözleri de gri maviye çalıyordu. Gözlerin birbi-
rine değdiği o anda elmacık kemikleri çıkmış bu insanın 
çirkin yüzünde bir tebessüm olduğunu fark etti. Aslın-
da bu insan çok da çirkin değilmiş gibi geldi bir anda. 
Ama garip olan  insandaki o koku hala gitmemişti ve bu 
kokuyu hala hissediyordu. Yoksa bana mı öyle geliyor 
diye düşündü. Çünkü bu kokuyu daha önce hayatında 
hiç duymamıştı. Yanılıyor olabilirim dedi kendi kendine. 
Ama yok. Evet hala duyuyordu bu kokuyu. İnsan, derisi 
kemiklerine yapışmış elini yavaşça saçlarına değdir-
diğinde içinde bir ürperme hisseti ve bir anda kendine 
geldi. İnsanın elleri ne kadar sıcaktı. Ama bu sıcak öyle 
garip bir sıcaktı ki hiç yakmıyordu. Aksine içine garip de 
bir rahatlama vermişti. İçine ılık ılık bir şeylerin aktığını 
hissetti. Yine bir anda o insana tekrar sarıldı. Bu koku 
onu kendine çekiyordu çünkü. Öyle bir sıkışla sıkmıştı ki 
insanı, bir hırıltıyı andıran, ulaşılmaz derinliklerde sak-
lanıp gün yüzüne çıkan bir ses işitti insandan: “Kızım”. 
O anda her şey daha iyi anlaşılıyordu onun için. Kendini 
ondan alamamasına neden olan koku “baba” kokusuy-
du . Onun da minicik yüreğinden kopup gelen bir ses o 
insanın dizlerinin bağının çözülmesine ve yıllardır akı-
tamadığı, yüreğinin derinliklerine  sakladığı iki damlacık 
göz yaşını kurumuş yanaklarından süzülmesine neden 
oldu. Bu ses “ babacığım” sesiydi. Evet, o insan, baba-
sıydı. Neden sonra gözleri gri maviye çalan bu iki insan 
kıvrılarak uzayıp giden toprak yolda el ele  yürümeye 
başladılar…

Abdurrahim AKKAYA
Edebiyat Zümre Başkanı
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Yazar ve Şairlerin

Sezai Karakoç
(Maliye Müfettişi):

Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’ni kazanarak 
başladığı yüksek öğrenimini 
1955’te fakültenin mali şube-
sinden mezuniyetle tamamla-
dı. Mecburi hizmet sebebiyle 
Maliye Bakanlığı’nda Hazine 
Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler 

Muvazenesi Bölümüne atandı.
Daha sonra Maliye müfettişliği sınavına girer 

ve kazanarak ve 11 Ocak 1956’da müfettiş yar-
dımcılığı görevine başlar. 1959 yılında İstanbul’da 
Gelirler Kontrolörüdür. Bir ara Ankara’ya çağrılıp 
Yeğenbey Vergi Dairesinde görevlendirilirse de 
kısa bir müddet sonra yine İstanbul’daki görevine 
döner. Görevi icabı Anadolu’yu çok gezer ve birçok 
il, ilçeyi inceleme, tanıma fırsatı bulur. 1960 – 1961 
yıllarında yedek subay olarak yaptığı askerlik gö-
revinden sonra İstanbul’daki görevine kaldığı yer-
den devam etti. 1965’ten 1973’e kadar birçok kez 
istifa etti. 1973’ten bu yana da hiçbir resmi görev 
almadı.

Arif Nihat Asya
(Öğretmen, Milletvekili):

Adana, Malatya, Edirne, 
Tarsus, Ankara ve Kıbrıs’taki 
liselerde edebiyat öğretmen-
liği yaptı. 1950 yılında Seyhan 
(Adana) ve 1954 yılında da Eski-
şehir milletvekili olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne girdi. 
Milletvekilliğinden sonra tek-

rar bir süre daha öğretmenlik yaptı. Ankara Gazi 
Lisesi’nde edebiyat öğretmeni iken 1962’de emek-
liye ayrıldı.

Ahmet Hamdi Tanpınar
(Profesör, Milletvekili)

İstanbul Darülfünun Edebi-
yat Şubesi mezunu. Yazarlık, 
Erzurum, Konya, Ankara Erkek 
Liseleri, Kadıköy Lisesi ve Gazi 
Terbiye Enstitüsü Edebiyat Öğ-
retmenlikleri, Güzel Sanatlar 
Akademisi Sanat Tarihi, Estetik 
ve Mitoloji Dersleri Öğretmen-

likleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Türk Edebiyatı Profesörlüğü, TBMM VII. Dönem 
Maraş Milletvekilliği yaptı.

Erdem Beyazıt
(Öğretmen, Milletvekili):

Mezun olduğu Kahraman-
maraş Lisesi’nde edebiyat öğ-
retmeni olarak görev yapan 
şair, daha sonra Kahramanma-
raş İl Halk Kütüphanesi’ne mü-
dür olur. İstanbul Türk Musikisi 
Devlet Konservatuarı’nın kuru-
luş günlerinde genel sekreter 

olarak vazife alan şair, Milli Eğitim Bakanlığı’nda 
Basın Bürosu Memurluğu, Milli Kütüphane Süreli 
Yayınlar Şube Müdür Yardımcılığı görevlerinde de 
bulunmuştur. Erdem Bayazıt daha sonra Sanayi 
Bakanlığı İnsan Gücü Eğitim Daire Başkan Yardım-
cılığı görevini yürütürken istifa ederek kurucusu 
olduğu Akabe Yayınları’nın ve Mavera dergisinin 
yönetimini üstlenir.

Mehmet Akif İnan
(Öğretmen):

1962-1964 yılları arasında 
Hilal Müessese Müdürlüğü’nü 
yaptı. 1977-1980 yıllarında Gazi 
Eğitim Enstitüsü’nde Türkçe 
Edebiyat öğretmenliği yaptı. Bu 
dönemde eğitim Enstitüleri için 
Oktay Çağlar ile beraber “Yeni 
Türk Edebiyatını hazırladı. Daha 

sonra Ankara Fen Lisesi öğretmenliğine atandı. 
Vefatına kadar bu lisede öğretmenlik yaptı.

Rasim Özdenören
(Müşavir, Müfettiş):

İ.Ü. Hukuk Fakültesini ve İ.Ü. 
Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi. 
Devlet Planlama Teşkilatı’nda 
uzman olarak çalıştı. 1975 yı-
lında Kültür Bakanlığı Bakanlık 
Müşavirliği görevine geldi. Aynı 
bakanlıkta bir yıl da müfettişlik 
yaptı. 1978’de istifa ederek ay-

rıldığı devlet memurluğuna bir süre sonra tekrar 
döndü.

 Mehmet Akif Ersoy
(Veteriner Müfettişi,

Öğretmen):
Okulu bitirdikten hemen 

sonra Ziraat Bakanlığı’nda (Or-
man ve Maadin ve Ziraat Ne-
zareti) memur olan Mehmet 
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Gerçek Meslekleri
Âkif, memuriyet hayatını 1893–1913 yılları ara-
sında sürdürdü. Bakanlıktaki ilk görevi veteriner 
müfettiş yardımcılığı idi. Görev merkezi İstanbul 
idi ancak memuriyetinin ilk dört yılında teftiş için 
Rumeli, Anadolu, Arnavutluk ve Arabistan’da bu-
lundu. Bu sayede halkla yakın temas halinde olma 
imkânı buldu.

İstanbul’da bulunduğu sırada bakanlıktaki 
görevinin yanı sıra önce Halkalı Ziraat ve Baytar 
Mektebi (1906)’nde kompozisyon (kitabet-i res-
miye), sonra Çiftçilik Makinist Mektebi’nde (1907) 
Türkçe dersleri vermek üzere öğretmen olarak 
atandı.

Agatha Christie
 1914’te Birleşik Krallık, Al-

manya’ya savaş açınca gönüllü 
yardım ekibine katılan Christie, 
dört yıl boyunca karşılığında 
hiçbir ücret almadan eczacı 
asistanlığı yaptı. Daha sonra iki 
yıl kadar daha devam ettirdiği 
eczacılık mesleğindeki dene-

yimlerini, 1920 yılında ABD’de yayınlanan Hercule 
Poirot romanında da kullandı.

Charles Dickens
Dickens, babası öldükten 

sonra, henüz daha 12 yaşınday-
ken fabrikada çalıştı. Burada 
tanıştığı ve kendisine yardımcı 
olan Bob Fagin adlı iş arkada-
şı, daha sonra ikinci kitabı olan 
Oliver Twist’te de yer aldı. Dic-
kens daha sonra gazetecilik de 

yaptı ve Londra hukuk bürosunda görev aldı.
 

Franz Kafka
1906’da Charles-Ferdinand 

Üniversitesi’nden hukuk dokto-
ru olarak mezun olduktan son-
ra bir süre ücret almadan ça-
lıştı. 1907’de dokuz ay boyunca 
sigorta firmasında çalıştı fakat 
yoğun çalışma saatleri ağır ge-
lince işi bıraktı ve nihayet yaz-

maya vakit ayırabildi. Daha sonra Endüstriyel Za-
rar Enstitüsü’nde vergi tahakkuk memuru olarak 
görev aldı ve 1911’de bir fabrikanın kurucularından 
biri oldu.

 

John Steinbeck
1928’de eşi Carol Henning ile 

tanışana dek tur rehberi ve ha-
deme olarak çalışan Steinbeck, 
evlendikten sonra ise eşiyle 
birlikte plastik manken işine 
girdi. Aynı yıl Steinbeck’in ilk 
romanı Altın Kupa yayınlandı. 
Eşiyle kurdukları işin batması-

nın ardından ailesinden maddi destek alan Ste-
inbeck, 1937’de Fareler ve İnsanlar’ı yayınlayarak 
yazarlık kariyerinde yükselişe geçti.

 
Orhan Kemal

1931’de babasının siyasal 
nedenlerle Suriye’ye yerleşme-
si üzerine orta öğretimini ya-
rıda bırakarak gittiği Suriye’de 
bulaşıkçılık ve matbaa işçiliği 
yaptı. Daha sonra Türkiye’ye 
geri dönerek Adana’da çırçır 
fabrikasında çalıştı ve burada 

tanıştığı Nuriye ile 1937’de evlendi.

Yaşar Kemal
Ortaöğretimini yarıda bı-

rakmasının ardından Osmani-
ye’de ırgat katipliği, ırgatbaşı-
lık, traktör sürücülüğü, çeltik 
tarlalarında kontrolörlük, öğ-
retmen vekilliği, kütüphane 
memurluğu yaptı. 1946’da as-
kerliğini tamamladıktan sonra 

İstanbul’a giderek bir Fransız havagazı firmasında 
gaz kontrol memuru olarak çalıştı. 1948’de Osma-
niye’ye dönerek çeltik tarlalarında kontrolörlük 
ve arzuhalcilik yaptı.

Necip Fazıl Kısakürek
Devlet tarafından Paris’e 

gönderilerek Sorbonne Üni-
versitesi Felsefe Bölümü’nde 
okuduğu sırada bursunun ke-
silmesi üzerine Türkiye’ye geri 
döndü. 1925’te ilk şiir kitabı 
Örümcek Ağı yayınlandı ve yine 
aynı yıl bankacılık yapmaya 

karar verdi. İlk olarak bir Hollanda bankası olan 
Bahr-i Sefit’te çalışmaya başlayan Kısakürek, 
daha sonra Osmanlı Bankası’nda çalışmaya de-
vam etti ve İstanbul, Giresun, Ceyhan şubelerinde 
görev aldı. Bankacılıktaki kariyeri 1938’de Haber 
Gazetesi’ne gazeteci olarak girmesiyle son buldu.
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Yazar ve Şairlerin Gerçek Meslekleri

Kemal Tahir
Annesinin ölümünden sonra 

Galatasaray Lisesi’ndeki eği-
timini yarıda bırakarak avukat 
katipliği yapan Tahir, daha son-
ra Zonguldak’ta kömür işlet-
melerinde ambar memurluğu 
yaptı. 1932’de ise İstanbul’a dö-
nerek gazeteciliğe başladı.

 
Tevfik Fikret

“Rübab-ı Şikeste’nin şai-
ri Tevfik Fikret aynı zamanda 
bir ressamdı. Kendisine neden 
resmi ikinci planda bırakıp şiire 
daha çok önem verdiği soru-
lunca şu cevabı vermişti: Kağıt 
ve kalem muşamba, boya ve 
fırçadan daha ucuz da ondan.

 
Namık Kemal

(Memur):
1857’de Bab-ı Ali Tercü-

me Odası’nda stajyer olarak 
memurluğa başladı.  1859’da 
Gümrük Kalemi’nde çalışmaya 
başladı. 1863’ten itibaren dört 
yıl yeniden Tercüme Odası’nda 
görev aldı.

Cenap Şehabettin
(Doktor, Öğretmen):

Gülhane Askeri Rüşdiyesi-
ni bitirdi. Tıbbiye İdadisinden 
sonra 1890’da Askeri Tıbbiye-
den mezun oldu. İhtisas yap-
mak üzere Paris’e gönderildi. 
Paris’te dört yıl cilt hastalıkları 
ihtisası yaptı. Yurda döndük-
ten sonra hekim yüzbaşı ola-

rak Mersin, Rodos, Cidde’de karantina hekimliği 
ve sıhhiye müfettişliği yaptı. 1914’te emekliye 
ayrıldıktan sonra Darülfünûn’da “Batı Edebiyatı”, 
“Fransız Dili”, “Türk Edebiyatı Tarihi” dersleri okut-
tu.

Yusuf Atılgan
(Çiftçi):

İstanbul Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi’ni askeri öğrenci 
olarak bitirdikten sonra bir yıl 
edebiyat öğretmenliği yaptı. 

Öğrenciliği sırasında Türkiye Komünist Partisi’ne 
katılarak faaliyette bulunduğu iddiasıyla on ay 
hapis yattıktan sonra serbest kaldı. Hapse girdi-
ği için öğretmenliği elinden alınan Atılgan, Mani-
sa’ya yerleşerek 1946’dan 1976’da İstanbul’a dö-
nene kadar çiftçilik yaptı.

Edip Cansever
(Antikacı):

İstanbul Erkek Lisesi’ni bi-
tirdikten sonra Yüksek Ticaret 
Okulu’na girdi fakat burada-
ki öğrenimini yarıda bıraktı. 
1950’den 1976’ya kadar Kapalı-
çarşı’daki babadan kalma anti-
kacı dükkânında antika eşyalar, 
turistik eşyalar ve halı ticareti 

yaptı. Ayıca dükkanda bulunan küçük odada do-
kuz kitap yazdı.

Orhan Veli Kanık
(PTT Memur):

PTT Genel Müdürlüğü Telg-
raf İşleri Reisliği Milletlerarası 
Nizamlar Bürosunda memurluk 
yapanlardan  Orhan Veli 1945-
1946 tarihleri arasında ise Ha-
san li Yücel zamanında kuru-
lan Millî Eğitim Bakanlığı’nın 
Tercüme Bürosu’nda, yabancı 

dilde yazılmış eserleri ayırmak üzere fiş memuru 
olarak görev aldı.

Sait Faik Abasıyanık
(Öğretmen, Esnaf):

1934 yılında İstanbul’a dön-
dükten sonra, Halıcıoğlu’nda-
ki Ermeni Yetim Mektebi’nde 
Türkçe öğretmenliği yapmaya 
başladı. Okula sürekli geç kalan 
Sait Faik’in ay sonunda gecik-
meleri hesaplanıp maaşından 
düşüldü. Bu yüzden okulda ça-

lıştığı ilk ay eline 13 lira geçti. Hem yaşadığı prob-
lemler, hem de babası Mehmet Faik’in kendisine 
bir tahıl alım satım toptancılığı dükkânı açması 
sebebiyle öğretmenlikten ayrıldı. Babası, ortak-
larından Ali Emali’yi de oğluyla birlikte çalışması 
için dükkâna yerleştirdi. Sait Faik, işlerle uğraş-
madığı için altı ay sonra dükkânı babasına boş 
olarak teslim etti.

Derleyen: Rümeysa KÖYMEN 11 / B
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Öğrencilerden İlginç Cevaplar
Sınavlarda öğrencilerin verdiği bu cevaplar çok il-
ginç ve gerçekten güldürüyor:

İŞTE SORULAR VE CEVAPLAR:

Felsefe hocası 100 puanlık tek soruyu yanındaki 
sandalyeyi göstererek sorar: 

– Bana bu sandalyenin var olmadığını kanıtlayın!

100 puan alan tek kişinin cevabı ise sadece şudur: 

– Hangi sandalye

****

Soru: Ormanların faydalarını sayınız. 

Cevap: Ormanların faydaları saymakla bitmez. 

Sonuç: Tam not

*****

Seviye: Üniversite 

Ders: Eğitim Felsefesi 

Sınav şu sorudan ibarettir: 

– Bildiğiniz iki soruyu yazıp cevaplayınız.

Yalnız bir sorun vardır derse hiç devam etmemiş 
öğrenci dersin içeriğini hiç bilmemektedir. Dolayı-
sıyla kendine sorabileceği iki adet soru da bula-
mamaktadır. Beyninin derinliklerinden, dönemin 
ilk dersine girdiğini hatırlar. Bu derste duyduğu 
cümleden de yeterli doneyi almıştır.

Soru 1: İlk Milli Eğitim Bakanımız kimdir? 

Cevap: Hasan Ali Yücel

Soru 2: Hasan Ali Yücel kimdir?

Cevap: İlk Milli Eğitim Bakanımız’dır.

****

Soru: Ahmet Haşim’in en ünlü eserlerinin toplan-
dığı eserin adı nedir ?

Cevap: Best of Ahmet Haşim

*****

sanat tarihine giriş dersi.

soru: ilk mağara resimleri nerelerde yapılmıştır? 
iki örnek veriniz.

cevap: ilk mağara resimleri mağaralarda yapıl-
mıştır. örnek: boğa, geyik

****

Sınav: deontoloji

soru: ibni sina’nın yazmış olduğu tıp kitabının adı 
nedir ?

verilen cevap: tıp el kitabı

(doğrusu: el-kanun fi’t-tıb)

****

-hacim ne demektir? örnek ver.

hacca gidip gelene hacim denir. örnek “nasılsın 
hacim”

*****

soru:-fransanın başkentini yazınız.

cevap: paris hilton.

*****

soru: -bilgisayarda yazı yazmak için kullandığımız 
programın adı nedir?

cevap: vört

*****

Soru: -ingilizce sorusu: “nice” ile bir cümle yazınız.

Cevap: nice mutlu yıllara.

*****

soru: -yön bulmak için neleri kullanırız?

cevap: pusula, kutup ayısı…

******

Soru: ilköğretim ingilizce sınavı. kelime clock 
tower. sınavdan bir önceki hafta derste işlenen 
konu. öğrencilerin hiçbiri kelimeyi bilemeyince 
öğretmen tahtaya bir kule çizip üstüne de bir saat 
iliştirir. clock tower ı bilmiyoruz diyen öğrencilere 
tahtadaki resim o kelimenin karşılığı diye açıkla-
ma yapılır. daha sonra sınavlar okunurken bir öğ-
rencinin cevabı göze çarpar:

cevap: clock tower : tahtadaki resim.

öğrenci tam puan almıştır.

*****

ders: sosyal bilgiler

soru: tarihte parayı ilk kimler kullanmıştır?

cevap: Libyalılar

******

ders: tarih 

olay : sözlü 

soru : tarih neyle başlar ?

cevap : t ile başlar hocam
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Aslında Kim Kimdir ?
Her biri tanıdığımız, bir çoğunu okuduğumuz 

şair ve yazarlarımız. Lakin bir çoğu da takma isim-
ler kullanmış. Biz de sizler için bunları derledik. 
Önce kitaplarda kullandıkları isimleri sonra da 
kendilerine yakıştırılan lakapları ve hatta bazen 
de bizzat kullandıkları  müstear isimleri derledik. 
Bakalım içlerinde şaşıracağınız isimler de olacak 
mı?

GERÇEK İSMİNİ DEĞİŞTİRENLER

• A.KADİR: İbrahim Abdülkadir Meriçboyu

• AHMED ARİF: Ahmet Önal

• ARİF NİHAT ASYA: Mehmet Arif

• ASAF HALET ÇELEBİ: Ali Asaf

• BEDRİ RAHMİ EYUBOĞLU: Ali Bedrettin

• BEHÇET NECATİGİL: Mehmet Behçet Gönül

• CAHİT SITKI TARANCI: Hüseyin Cahit

• CEMAL SÜREYA: Cemalettin Seber

• FERİDUN ANDAÇ: Feridun Şehri

• HALİKARNAS BALIKÇISI: Cevat Şakir Kabaağaçlı

• HEKİMOĞLU İSMAİL: Ömer Okçu

• KEMAL TABİR: İsmail Kemalettin Demir

• MURAT BELGE: Mehmet Murat Kadri Belge

• NAMIK KEMAL: Mehmet Kemal

• ORHAN KEMAL: Mehmet Raşit Öğütçü

• ÖZDEMİR ASAF: Halit Özdemir Arun

• TEVFİK FİKRET: Mehmet Tevfik

• VEDAT TÜRKALİ: Abdülkadir Pirhasan

• YAHYA KEMAL BEYATLI: Ahmet Agâh

• YAŞAR KEMAL: Kemal Sadık Gökçeli

• ZİYA GÖKALP: Mehmet Ziya

MÜSTEAR İSİM KULLANANLAR

• ADALET CİMCOZ: Fitne Fücur.

• ATTİLA İLHAN: Beteroğlu, Nevin Yıldız.

• ÇETİN ALTAN: Hadi Borazan, Hüseyin Zurna.

• ERCÜMENT EKREM TALU: Çekirge, Karga, Torik Necmi.

• FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL: Akıllı Ozan, Çamdeviren.

• HALİDE EDİP ADIVAR: Halide Salih.

• HALDUN TANER: Can Enişte, Haldun Hasırcıoğlu.

• HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER: Toplu İğne.

• İSMAİL HAMİ DANİŞMEND: Rabia Hatun.

• KEMAL TAHİR: Bedri Eser, Kemal Tahir Tipi.

• MELİH CEVDET ANDAY: Gani Girgin, Zater.

• MURAT BELGE: Raif Özben.

• MUHSİN ERTUĞRUL: Ertuğrul May, İp Çeken, Suflör.

• NÂZIM HİKMET RAN: Kartal, M. İhsan.

• NURULLAH ATAÇ: Sabiha Yağızlar.

• ORHAN VELİ KANIK: Adil Hanlı, Mehmet Ali Sel.

• ORHAN KEMAL: Yıldız Okur, Hayrullah Güçlü.

• PEYAMİ SAFA: Server Bedi, Çömez.

• REŞAT NURİ GÜNTEKİN: Ateşböceği, Mizah Yazarı.

• RIFAT ILGAZ: Mehmet Rıfat, Stepne, Remzi Işık.

• SEVGİ SOYSAL: Sevgi Nutku, Sevgi Sabuncu.

• TARIK DURSUN K. (Kakınç): M. Hasan Göksu.

• VALA NURETTİN: Veli Nuri, Va-Nu, Akşamcı.

• VEDAT TÜRKALİ: Hüsamettin Gönenli.

• YUSUF ZİYA ORTAÇ: Akbaba, Çimdik, Kamber.

• YAHYA KEMAL BEYATLI: Süleyman Sadi, S.S.

• ZİYA GÖKALP: Meclis-i İdare Vilayet Kitabesi’nden Ziya.
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