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 Gökyüzü ailesi olarak dergimizin 17. 

sayısının elinize ulaştığı bu günlerde,  bir  

öğretim yılını  daha geride bırakmak 

üzereyiz. Amacımız okulumuzu,

öğrencilerimizi tanıtmak, onların  düşün 

ve yazın dünyasına ulaşıp bu ürünleri 

sizlere  sunabilmektir. 

 Bu düşünceler ile  “Söz uçar yazı kalır.”  diyerek   duygularımıza 

tercüman olsun istedik sözcükler, içimizden gelenleri döktük kalemden 

kelama, öğrencilerimizin emeklerinden süzülüp  mürekkep ile dile gelen  

Gökyüzü dergisi ile  geldik karşınıza…

 Her öğrenci bir inci tanesidir aslında. Nasıl ki gizlidir inci tanesi ve 

ulaşmak kolay değildir ona, aramak keşfetmek ve bulmak gereklidir, 

zaten kıymetli  olan da bu ya …

 Velhasıl dergimizde;  öğrencilerimizin   birbirinden güzel şiirlerini, 

denemelerini, araştırma ve incelemelerini okuyacak, Coğrafi bir yer 

keşfine katılacak, günümüz gençlerini rehberlik biriminin yazısıyla 

anlamaya çalışacak, İngilizce karikatürlerde kaybolacak, kendinizi 

türkülerin diyarında bulacaksınız.

 Dergimizi keyifle okumak  ve  bir sonraki sayımızda görüşmek 

ümidiyle.

 Şimdi söz  Gökyüzünde.
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Kıymetli okurlar,

Abdurrahim AKKAYA
Kolej-Fen Lisesi Müdürü

Edebiyatta
bizim

önemsediğimiz
hususlardan
bir diğeri de

Cemil Meriç’in
“Kelam,

bütünüyle
haysiyettir.”

sözündeki
gibi değerli

bir duruş
ve kıymet

ifade
etmesidir.
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Okul Müdürümüz

 “Kitap fazla ciddî, gazete fazla sorumsuz. Dergi hür tefekkürün 

kalesi. Belki serseri ama taze ve sıcak bir tefekkür. Kitap, çok defa tek 

insanın eseri, tek düşüncenin yankısı; dergi bir zekalar topluluğunun. Bir 

neslin vasiyetnâmesidir dergi, vasiyetnâmesi, daha doğrusu mesaj.  

(Cemil Meriç)

 Öğrencilerimizle  beraber yürütülen her çalışmada olduğu gibi, 

yorucu bir maraton sonucu yeniden sizinleyiz. Cümleden yakınma 

anlamı çıkmasın, her şeye rağmen zevk ile yaptığımız bir iş. Biz dili 

kullanmanın bir şekli olan edebiyatı, İsmet özel’in “İnsan olma

durumunu ve vakarını hesap dışı bırakacak ölçüde yozlaşmış bir insanlık 

kendi dilini kullanma onuruna da layık değildir.” sözünde olduğu gibi 

insanlığın varlığı, hakiki anlamda varlığı için gerekli görüyoruz. Bu dergi  

bu anlamda bizim umutvar olduğumuzun bir yansımasıdır. Bu çalışma 

Rimbaud’ın “Senin bir adım atman, yeni insanların ayağa kalkması ve 

yürüyüşe başlaması demektir” sözüne de atıfta bulunabileceğimiz  uzun 

yolun adımlarından sadece biridir.

 Hangi zamanda ve hangi mekanda olursak olalım edebiyat temelli 

bir yükselişe  inanıyor olmalıyız. Edebiyatın insanı ve çağı dirilten bir 

vasfa sahip olması için edepten köklenmesi lazımdır. Temeli edebe

dayanmayan bir edebiyat bizim için mevzu bahis dahi olmamalıdır. 

Edebiyatta bizim önemsediğimiz hususlardan bir diğeri de Cemil 

Meriç’in “Kelam, bütünüyle haysiyettir.” sözündeki gibi değerli bir duruş 

ve kıymet ifade etmesidir. Bu özellikleri gördüğümüz her cümle dili, dini 

ne olursa olsun bizim için mühimdir.

 Ülkemizin geleceği olan kıymetli öğrencilerimiz ve onlara bu yolda 

rehber olan değerli öğretmenlerimizin emeklerini içeren bu çalışmanın 

ulaştığı her bireye olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyor, Nuri 

Pakdil’in  “Her yazı bir temel kazı: yaklaşmak için varoluşun giz

alanlarına” sözünü rehber alarak her harfin bizi “Harfleri Yaratan’a” 

götürmesini temenni ediyoruz.  
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Deneme Türkçem;

TÜRKÇEM; GEÇMİŞİM, BUGÜNÜM, YARINIM(?)

 En eski yazılı belgesinin 8. Yüzyıla ait Orhun

Yazıtları olduğu bilinen Türkçemiz, dünyanın en köklü 

dillerinden biridir. Ama Orhun Yazıtlarının bu kadar 

sanatlı bir şekilde yazılması aslında Orhun Yazıtları’ndan 

çok daha öncesi olduğunu bir düşündürüyor insana. 

 Geçmişten bugüne benliği kaybedilmesin diye 

savaşılan Türkçe,  bugün konuştuğumuz Türkçe mi? 

Geçmişten bugüne hala ve hala değişimde olan Türkçe 

her dil gibi değişmeye devam ediyor. Ama bu değişimin 

iyi yönde mi kötü yönde mi olması tartışmaya açık bir 

durum. Elbette dilimize yeni gelen sözcükler oluyor ama 

bu sözcükler neden asıllarının yerini alıyor? Çağını

yakalamış bir ülke olarak diğer dillerle etkileşim olması 

gayet doğal.Ama bunun sözcük kabulüne hatta Türkçe 

sözcük yerine yabancısının yeğlenmesi çok tehlikeli.

 Türkçe konuşulduğu coğrafya dolayısıyla hep 

yabancı dillerle şekillenmeler yaşamış.  Osmanlı

İmparatorluğu döneminde konuşulan Türkçe; Arapça

ve Farsça sözcükler istilasına uğramış, Tanzimat

Dönemiyle beraber ise Fransızca istilası başlamış. 

Günümüzde ise İngilizcenin etkisini görmekteyiz.  Üstelik 

sadece sözcük almakla kalmıyoruz bugünlerde. Türkçe 

sözcüklere yabancı ekler getirerek ya da yabancı 

sözcüklere Türkçe ekler ekleyerek bambaşka sözcükler 

kullanıyoruz. Şahsımca Türkçenin bu kadar dış etkilere 

açık olması yavaşça yitip gitmesine neden oluyor. Bu
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Geçmişim, Bugünüm, Yarınım(?)

 Günümüz ülkeler arası egemenlik mücadelesinin 

sadece cephelerde olmadığı bir zaman. Artık üstünlük 

savaşı günlük hayatta, her alanda. En büyüğü ise dilde. 

Çünkü dille sağlıklı iletişim kuramadıkça aramızda 

anlaşmazlıklar çıkacak, dış kuvvetlerin müdahaleleriyle 

bunlar büyüyecek ve birbirimize karşı olmaya

başlayacağız. Bir olmak için birbirimizi doğru anlamamız 

gerekir. Bunun için de her vatandaşın aynı doğru ve güzel 

Türkçeyi kullanması gerekir. Gün geçtikçe değişen dilimiz 

şimdiden bize bu kadar zorluk çıkartırken, gelecekte 

neler olacak diye endişelenmeli, korkmalı her insan. 

Pekibu noktada geleceği için endişelenen bizler ne 

yapmalıyız? Bizim bir geleceğimiz olacak mı? Bu sorunun 

cevabı bizde, bizim elimizde, bizim irademizde. 

 Türkçeye sahip çıkmak; ülkeye, vatana, millete, 

geleceğine sahip çıkmaktır.

 ‘’Ey Türk istikbalinin evladı!  İşte bu ahval ve şerait 

içinde dahi vazifen; Türk istiklal ve cumhuriyetini

kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki 

asil kanda mevcuttur.’’ Mustafa Kemal Atatürk

Aysima GÜNEŞ  11 / B

kadar köklü bir dil olan Türkçe günümüzde yavaş yavaş 

ölüyor. Ve biz gençler bu süreci durdurmayı bırakın 

yavaşlatmak adına bile çaba sarf etmiyoruz. Aksine 

yabancı sözcükler kullandıkça daha fazla ilgi, itibar 

gördüğümüzü düşünüyoruz. Bunun sonucu olarak da 

üniversite sınavlarında Türkçe ile cebelleşiyoruz, çoğu 

zaman da kaybediyoruz. Oysa bir milletin dili, kendi 

şahsiyetidir. Geleceğe ışık olacak, yön verecek araç 

dildir. Şahsiyetimiz lekelendikçe, kayboldukça

milletimizin kültür, davranış ve ahlak anlayışı da

değişiyor.

 

 “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız… Geleceğin 

ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim

gençliktedir.” demiş Atatürk. Oysa güvendiği ışıklı 

çiçekler internetin, teknolojinin, sosyal medyanın kölesi 

olmuş durumdalar. Onların derdinde, tasasında ne millet 

var ne kültür ne de şahsiyet. Vatanı için gözlerini

bile kırpmadan kendilerini feda edebilecek milyonlarca 

genç, neden kendi dillerinin kendi şahsiyetlerinin 

sömürülmesine, yitip gitmesine izin veriyor? Bu durma 

duyarsız kalıyor? O zaman ne anlamı kaldı yiğit olmanın, 

şahsiyetine sahip çıkılmadıkça.
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Makale-Araştırma-İnceleme

 Dönemin istibdat havasından bunalmış, 
özgürlükçü şairi Tevfik Fikret, şehirden uzak, tabiatla
iç içe olması ve öğretmenlik yaptığı Robert Kolej’e 
yakınlığı nedeniyle; Aşiyan’daki evin yapımına 1905’te 
başlar. Tevfik Fikret’in kendisi tarafından projesi 
çizilmiş evin inşaatı 1906’da tamamlanır. Fikret, 
Aşiyan’da eşi Nazime Fikret ile 1915’e kadar yaşar.

 1945’te Edebiyat-ı Cedide Müzesi olarak açılan 

Aşiyan, Recaizade Mahmud Ekrem, Ali Ekrem Bolayır, 
Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan, Nigâr Hanım’a 
ait fotoğraf ve kitapları da bünyesinde barındırır. 
Ayrıca Tevfik Fikret’in natürmortları ve Abdülmecid 
Efendi’nin Fikret’in Sis şiirinden etkilenerek yaptığı 
tablo müzenin önemli eserlerinden. Fikret’in kendi 
vasiyeti üzerine 1961’de Aşiyan’ın bahçesine taşınan 
mezarını da ziyaret etmek mümkün.

2. Tevfik FİKRET  (1867 – 1915), Aşiyan

 Sait Faik, hem geleneksel Türk hikayesini
modernist bir çizgiye taşıması hem de kendinden sonraki 
yazarları etkilemesi açısından Cumhuriyet dönemi Türk 
hikayeciliğinin önemli isimlerindendir. 1939 yılında 
babasının ölümü üzerine, kışları Şişli’de, yazları
Burgazada’da yaşamaya başlayan Sait Faik Abasıyanık, 
yaşamının özellikle son 10 yılını adada geçirir ve ada 
günlerinden geriye ölümsüz eserlerden oluşan paha 
biçilmez bir miras bırakır.

 Sait Faik Abasıyanık Müzesi, ilk olarak 22 Ağustos 
1959 tarihinde açılır. 1964 yılından bu yana Darüşşafaka 
Cemiyeti’nin sorumluğunda olan müzede, yazarın 
bugüne kadar tam olarak elden geçirilmeyen ve büyük 
bir kısmı eski yazı olan çok sayıda el yazması, mektubu, 
notu, defteri, kişisel eşyaları sergilenmektedir. Ev, 
yazarın vasiyeti doğrultusunda ücretsiz olarak hizmet 
veriyor.

1. Sait Faik ABASIYANIK  (1906 – 1954), Burgazada

Sait Faik, Necati Cumalı, Rıfat Ilgaz başta olmak üzere evleri müzeye dönüştürülen
önemli yazar ve şairlerimizin müze evleri hakkında bilgiler derledik.

 Edebiyat-ı Cedide dönemi önemli bağımsız 
yazarlarından, roman ve öykü yazarı olmasının 
yanında natüralizmin de en önemli temsilcilerinden 
olan Hüseyin Rahmi, Heybeliada’daki evinde 
1912-1944 yılları arasında 32 yıl boyunca yaşar ve 
hayatının son dönemini burada geçirir. Ev, 2000 
yılında müzeye dönüştürülür.

 Heybeliada’da denize hakim bir tepede
bulunan müzede, aralarında Hüseyin Rahmi
Gürpınar’ın kendi yaptığı el işlerinin (dantel) de 
bulunduğu eşyalar, kitaplar, gazete arşivi, tablolar, 
fotoğraflar sergilenir. Ancak 2016 yılında başlayan 
restorasyon çalışmaları halen devam ettiği için 
ziyaret etme olanağı yok.

3. Hüseyin Rahmi GÜRPINAR
(1864 – 1944), Heybeliada
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 Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Savaşımız 

sırasında I. T.B.M.M. Burdur Mebusu iken, kendisine 

büyük hayranlık duyan Tacettin Şeyhi tarafından

selamlık bölümü kendisine tahsis edilen bu evde yaşamış 

ve İstiklâl Marşı’mızı bu evde yazmıştır. Bu ev, 30 Ekim 

1949 tarihinde Şehir Meclisi kararı ile Mehmet Akif Ersoy 

Evi adını almış ve müzeye dönüştürülmüş ise de bakımsız 

kalmış ve zamanla harap olmuştur. 1982’de yapının 

yıpranan kısımları yeniden onarılıp 27 Aralık 1984 günü 

yapılan bir törenle yeniden ziyarete açılmıştır. Müze evde 

Mehmet Akif Ersoy’a ait cep saati, gözlük, tesbihi, tüfek 

ve büyük şairin yüzünün kalıbı teşhir edilen eserler 

arasında.

 Mehmet Akif Ersoy’un hayatının son 6 ayını

geçirdiği İstiklal Caddesi üzerindeki Mısır Apartmanı’dır. 

Bu ev aynı zamanda ünlü şair Mithat Cemal Kuntay’ın 

uzun süre yaşadığı ve hayata gözlerini yumduğu yerdir. 

Mısır Apartmanı’ndaki dairenin müzeye dönüştürülmesi 

ise hâlâ tartışma konusudur.

 “Geçmişten adam hisse kaparmış… Ne masal şey!

 Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?

 “Tarih”i “tekerrür” diye târif ediyorlar;

 Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?”

 (Kıssadan Hisse)

5. Mehmet Akif ERSOY
(1873 – 1936), Ankara

 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın önemli 
romancılarından Kemal Tahir’in eşi Semiha Tahir 
tarafından kurulan vakıf sayesinde müze haline 
getirilen Şaşkınbakkal’daki ev, yazarın son 10 yılını 
yansıtıyor. Tahir’in son çalışmalarını yaptığı ve 
hayata gözlerini yumduğu bu ev, apartmanın giriş 
katında oldukça mütevazı ve sessiz bir yer.

 Bu müze evde ünlü yazara ait yaklaşık dokuz 
bin kitap, el yazmaları, kullandığı daktilosu, çalışma 
masası, çeşitli zamanlarda çekilmiş fotoğrafları, 
ödülleri yer alıyor. Yazarın hayatının son yıllarını 
geçirdiği bu evde, Kemal Tahir’in yatağını, o meşhur 
kalın çerçeveli gözlüğünü, piposunu, saatini ve diğer 
kişisel eşyalarını görmek de mümkün. Nazım 
Hikmet’in Oliver marka daktilosu Kemal Tahir’in 
odasının ortasında, çekmecelerde ise karşılıklı 
yazdıkları mektupları duruyor. Yazar cezaevinde 
iken, Semiha Hanım dikiş dikerek para kazanıp eşine 
yollamış. Müzede bu dikiş makinesi de sergileniyor.

 “Uyuyor işte… Su, neden uyumazmış. Bizde 
“Su uyur, düşman uyumaz.” derler. Deniz homur 
homur homurdanırken, bilmez misin, bunun kılı 
kıpırdamaz. Sana bir şey söylesem inanır mısın 
Hamdi? Göl kısmı, suların aptalıdır. Hamdi
küreklerin sapına  doğru gülümsedi: 

 - Suyun akıllısı, aptalı olur mu, Ağazade ?
 - Denize bakarsan göl aptal, şuna bak… Koca 
İstanbul’a su veren adam hali var mı şunda? 
 - Sahi, Ağazade. Bütün İstanbul evlerine suyu 
burası verir. Sen buralısın, bilirsin, suyu acaba azalır 
mı?” (Göl İnsanları)

4. Kemal TAHİR
(1910 – 1973), Kadıköy
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 Ünlü sosyolog, şair ve yazar Ziya Gökalp’ın 

doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği ev, 19. yüzyılda 

inşa edilmiş Diyarbakır sivil mimari örneklerinin en güzel 

eserlerden. 1876 yılında Ziya Gökalp bu evde doğmuştur. 

23 Mart 1956 tarihinde evin harem bölümü İl Özel 

İdaresince, selamlık bölümü ise Belediye tarafından 

kamulaştırılmış, harem bölümü Kültür ve Turizm

Bakanlığı tarafından Ziya Gökalp Müzesi olarak

düzenlenerek ziyarete açılmıştır. Müzede Ziya Gökalp’e 

ait özel eşyaların yanı sıra etnografik malzemeler de 

sergilenmektedir.

7. Ziya GÖKALP
(1876 – 1924), Diyarbakır

 Rıfat Ilgaz’ın 1911 yılında Cide’de doğduğu ve 
çocukluğunun bir dönemini geçirdiği ev, Cide
Belediyesi’nin de katkılarıyla 2008 yılında Rıfat Ilgaz 
Kültür, Sanatevi ve Müzesi oldu. Müzede Rıfat 
Ilgaz’ın çalışma masası, yatağı, giysileri, kalemi, 
kitapları, fotoğrafları gibi özel eşyalarını görmek 
mümkün.

 Deniz sanki zift karasıydı. Ay göründüğü 
halde, yıldızlar yoktu ortada. Ne rüzgâr ya! Karayel! 
Hem de Yıldız Karayel!.. Sen bilmezsin bu deli 
rüzgârı! Adı üstünde Karayel! Rengi olur mu 
rüzgârın? Karadeniz’de her gördüğün şeyin her 
işittiğin, kokladığın şeyin bir rengi vardır. Güneyden 
esen yel sarıdır, nasıl sarı? Müthiş bir Yıldız Karayel 
hemen bu taşkına eklenmiş, dalgalar kıyılara
saldırmaya başlamıştı.” 

8. Rıfat ILGAZ
(1911 – 1993), Cide, Kastamonu

 Diyarbakır Evleri’nin özelliklerini en özgün
biçimde muhafaza eden, en güzel örneklerden birisi 
Cahit Sıtkı Tarancı’nın doğduğu evdir. Diyarbakır 
merkezinde bulunan ev, 1733 tarihinde inşa edilmiştir. 
2 Ekim 1910 tarihinde bu evde dünyaya gelen Cahit Sıtkı 
Tarancı’nın çocukluk ve gençlik yıllarının bir 
bölümünün geçtiği bu tarihi ev, 1973 tarihinde Kültür 
Bakanlığı tarafından satın alınarak restore edildikten 
sonra, 1973 tarihinde Cahit Sıtkı Tarancı’nın anısını 
yaşatmak ve ismini ebedileştirmek amacı ile müze 
olarak hizmete açılmıştır. Müzede şaire ait özel 
eşyalar, mektupları, şiirleri ve kitapları ile etnografik 
eserler de sergilenmektedir.

6. Cahit Sıtkı TARANCI  (1910 – 1956), Diyarbakır



İĞNEADA LONGOZU

9

 İğneada, Kırklareli ili Demirköy İlçesine bağlı
bir sahil beldesidir. Denizi, gölleri, longoz (subasar) 
ormanları, tarihi ve kültürüyle bir cazibe merkezi olan 
İğneada, coğrafi yalıtılmışlığı sayesinde bugüne kadar 
çok fazla bozulmadan korunabilmiş önemli bir doğal 
alana ev sahipliği yapmaktadır.

 Longoz ormanları nadir rastlanan ekosistemlerdir. 

Türkiye'de İğneada (Kırklareli), Acarlar (Sakarya), Bursa 

Karacabey longozu ve Sarıkum' daki (Sinop) longoz 

ormanlarının yanı sıra, Kızılırmak Deltası'nda da

(Samsun) longoz niteliğine sahip ormanların çok küçük 

kalıntıları kalmıştır.

 Bunların dışında yeterli büyüklük ve kapalılığa 

sahip alüvyal-subasar orman kalmamıştır. Bu nedenle 

elimizde kalan son longoz ormanlarının varlıklarını 

sürdürmeleri çok önemlidir.

 Longoz, denize doğru akan derelerin getirdiği

kumların birikerek kıyıda set oluşturması ve dere ağzını 

kapatması sonucu akarsuyun biriktiği yerde oluşan bir 

özel ekosistemdir. Yalnızca belirli ağaç (örneğin,

dişbudak, kızılağaç, vs), bitki (örneğin, göl soğanı, su 

menekşesi, vs) ve kuş (örneğin, kara leylek, balıkçıl, vs) 

türleri bu yaşam ortamını tercih ederler.

Şehir Ortamından Uzaklaşmak …

Doğayla iç içe olmak…

İğneada Hakkında

 Bu ekosistemin devamlılığı için en temel koşul, bol 

suyun devamlı var olmasıdır. Su, getirdiği kil ve organik 

materyal ile bu sahaların topraklarını mineral ve organik 

materyal yönünden zenginleştirir. Bu sucul ormanlar 

yağmur ormanları gibi gürdür. Bununla birlikte, yağmur 

ormanları gibi sadece yağışa ve hava nemine değil, daha 

çok taban suyuna bağımlıdır. Bu özellikleri ile tropikal 

bölgelerin 'mangrove' ormanlarına benzer.
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 Bir ekosistemler zinciri olan İğneada'da, longoz (subasar) ormanlar ve yaprağını döken orman ekosistemleri, 
tatlı ve tuzlu su gölleri, kıyı kumulları, tatlı ve hafif tuzlu bataklıklar bir arada bulunmaktadır. Türkiye'de longoz
(subasar) özelliğe sahip alüvyal karakterdeki birkaç ormanlık alandan biri olan İğneada Longoz Ormanları, Avrupa'da 
da nadir bulunan bir ekosistemdir. Kıyıda yer alan kumullar, barındırdığı endemik bitki türleriyle İğneada'nın önemini 
daha da artırır. Batı Palearktiğin önemli kuş göç yolları üzerinde de bulunan bölge, gölleri, sazlık ve sulak alanları ile 
göçmen kuşlar için yaşamsal bir konaklama alanıdır. Dar bir alanda, birbirinden farklı ve yüksek koruma değerine 
sahip ekosistemlerin iç içe bulunması, bölgeyi yalnızca Avrupa ölçeğinde değil dünya ölçeğinde de önemli hale 
getirmektedir. Bölge dünyanın korunması gereken doğa miraslarından biri olarak değerlendirilmektedir.

 İğneada longoz ormanları, Yıldız (Istranca) 
Dağları'ndan Karadeniz'e doğru akan derelerin beslediği 
Erikli, Mert ve Saka göllerinin, önlerindeki kumul 
dolayısıyla ilkbaharda fazla gelen sularla şişerek geriye 
doğru taşması ve düz araziyi kaplaması sonucunda 
oluşmuştur. Kış ve ilkbahar aylarında tamamen sularla 
kaplı olan yaz ve sonbahar aylarında ise suyu çekilen bu 
ormanlar oldukça boylu (8-15 metre) karışık orman 
ağaçlarından oluşan bir floristik kompozisyona sahiptir. 
Bu karışık ormanları dişbudak, kayın, saplı meşe,
sapsız meşe, ova akçaağacı, çınar yapraklı akçaağaç, 
üvez, ıhlamur, kızılağaç, mürver, kızılcık, karaağaç ve 
gürgen gibi ağaçlar oluşturur. Zengin bir orman altı 
florasına sahip olan bu ormanlar, alüvyal toprakların 
mikroorganizma faaliyetinin yoğunluğu nedeniyle 
çevresine göre daha sıcak olup burada yetişen ağaçlar 
ve diğer bitkiler daha erken vejetasyona başlarlar. Bu 
ormanların mevcut durumlarını korumaları yüksek 
taban su seviyesine bağlıdır.

 Sizler de şehir hayatının getirdiği koşturmaca ve 
yoğunluktan günübirlik de olsa kaçıp doğa ile iç içe olmak 
istiyorsanız, İğneada’ yı mutlaka gidip görmelisiniz. Doğa 
iç içe olacağınız tertemiz bir hava, yemyeşil ormanlar, 
çeşitli kuş türleri, göllerdeki nilüferler, masmavi bir 
gökyüzü eşliğinde bu gezintiyi yapabilirsiniz.

İğneada Longozu

* 13.11.2007 tarihli 26699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/12759 no'lu karar ile Milli Park ilan edilmiştir.

Esra ÖZKAN
Coğrafya Öğretmeni
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Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar
Türküsü

 Eski zamanlarda Malkara’da 15 yaşlarında Zeynep 
isimli güzel bir kız vardır. Bir gün köyde ağanın  bir 
düğünü olur. Düğünde eğlenceler ve at yarışları yapılır. 
At yarışlarına uzaklardan gelen Ali adında bir genç de 
katılır. Ali gönlünü düğünde gördüğü Zeynep’e kaptırır. 
Köyüne dönünce babasına Zeynep’i istetir. Ali’nin Köy’ü 
uzak olduğundan Zeynep’in ailesinin pek gönlü olmaz 
ama gönüllü gönülsüz verirler. Düğün yapılır, Zeynep 
Ali’nin  köyüne gelin gider. Ancak ailesinden ayrı olmaya 
alışık olmayan Zeynep tam yedi yıl ailesini göremez. 
İçindeki hasret büyüdükçe türküler yakmaya başlar, 
düğünlerde söyler. Zeynep’in kocası Ali de bu duruma 
aldırış etmez, yeri geldikçe Zeynep’i döver, Onu hor 
görür. Zeynep üzüntüsünden hastalanıp yataklara düşer. 
Çevredekiler en sonunda dayanamayıp Zeynep’in 
anasını, babasını çağırırlar. Annesi, babası geldiğinde 
Zeynep onlara bu türküyü mırıldanır ve bir daha da 
iyileşemez. Bu duruma çok üzülen çevresindeki halk bu 
türküyü dilden dile günümüze kadar aktarmıştır.

Sarı Gelin Türküsü Hikayesi

 Sarı Gelin türküsü, Kuzeydoğu Anadolu Erzurum 
coğrafyasında ortaya çıkmıştır. Türklerin büyük bir 
kolunu teşkil eden Kıpçakların diğer adı da Kuman´dır.
Sarı Gelin, eski çağlardan beri Çoruh ırmağı boyunda 
yaşayan Hıristiyan Kıpçak beyinin kızıdır. Erzurumlu 
bir delikanlı sarışın Kıpçak beyinin kızına âşık olur ve
Erzurumlu delikanlı ile sarışın Kıpçak kızının arasında 
Erzurum ve yöresinde yaşamaktadır.
 Türk kültüründen etkilenen Ermeniler arasında 
birçok şifahî halk edebiyatı ürünümüzün yaşıyor olması, 
Sarı Gelin türküsünün, bir Ermeni türküsü olduğu 
iddiasının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Böyle bir 
şey yoktur. Sarı gelin türküsünde Ermenice kelime 
yoktur.
 Sarışın Kıpçak kızına âşık olan delikanlıyı ailesi kız ile 
evlenmesine karşı çıkar. Delikanlı ise kıza deli gibi âşık 
olur ve aşkını şiirle mırıldanarak söyler. Kız bey kızıdır 
zaten bey de kızını vermez bu delikanlıya.
 Delikanlı sarışın güzel kızı kaçırmaya karar verir ve 
kaçırır. Kıpçak beyinin adamları iki kaçağın peşine düşer 
ve uzun bir takipten sonra bulurlar ve oğlanı öldürürler. 
O günden beri halkımız arasında bu hikâye dilden dile 
dolaşır.

Kara Tren Türküsünün Hikayesi

 Yıl 1915, Osmanlı birçok cephede savaştığı her 
türden levazımın gerekli olduğu gibi her şeyden önce de 
savaşacak asker lazımdı. Büyük kayıpların verildiği, 
gidenlerin geri dönmediği çoğunun akıbeti bilinemediği 
günler.. İnsanımız istasyonlarda sabahlıyor. Ümitle 
beklenen kara trenler kara haber getiriyor çoğu zaman.

 Anaların, bacıların, eşlerin, gözleri ağlamaktan 
fersiz düşmüş çaresiz bekleyişi. Bekledikleri bir defa 
ölmüş ama o her kara tren gelişinde bir defa daha ölen 
kadınlarımız yorgun, bitkin ve başı eğik kara tren acı bir 
çığlık atarak uzaklaşıyor. İnadına yaşatılmaya çalışılan 
ümitleri, o korkunç bekleyişleri bir ağıta dönüşüyor;

 Kara tren gecikir belki hiç gelmez…
 Dağlarda salınır da derdimi bilmez
 Dumanım savurur halim hiç görmez
 Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez..

Türkülerimiz ve Hikayeleri

Türküler üzerinde yaşadığımız toprakların mineralidir, suyudur.
O türküleri yakanların hikayesini duyduğumuzda, daha da anlamlanır.
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Hekimoğlu Türküsü

 Ordu dolaylarında yaşayan Hekimoğlu, yoksul bir 
ailenin çocuğudur. Üstelik yoksul bir anneden başka da 
hiç kimsesi yok. Çevresinde dürüstlüğü, akıllılığı ve 
yiğitliğiyle tanınan bir gençtir.

 Yörede egemenlik kurmuş bir Gürcü Beyi vardır. 
Bu Gürcü Beyi, Ayşa adında güzel ve narin bir kızla 
sözlüdür. Ne ki, bu kız Gürcü Beyini sevmemekte, 
Hekimoğlu’na bağlanmıştır. Bu, dostlukla, arkadaşlıkla 
karışık bir sevgidir. Üstelik Hekimoğlu’yla görüşmeye 
başlamıştır.

 İşte Bey, iki gencin ilişkisinin bu noktaya vardığını 
duyar duymaz Hekimoğlu’na düşman olur ve ona savaş 
açar. Hekimoğlu’yla teke tek görüşüp, hesaplaşmayı 
önerir; bir de yer belirtir. Hekimoğlu,  gözüpek, mert bir 
gençtir. Aynalı mavzerini kuşanıp, tek başına buluşma 
yerine gider. Gitmeye gider ama, bey sözünde durmamış 
adamlarıyla gelmiştir. Üstelik adamlarından biri,
buluşma yerine varır varmaz, sabırsızlanıp Hekimoğlu’nu 
yaylım ateşine tutar. Ötekiler de çevresini sararlar. 
Hekimoğlu’yla  beyin adamları arasında yaman bir
çatışma olur. Hekimoğlu, çatışma sonunda çemberi 
yararak kurtulur. Olaydan hemen sonra, Boluda tek 
başına yaşayan anasının yanına gider. Anasına durumu 
anlatır ve artık şehir yerinde duramayacağını bildirir. 
Anasıyla helallaşıp, yanına Mehmet adlı iki amca oğlunu 
alarak dağa çıkar. Çıkış bu çıkış ve ölünceye kadar 
Hekimoğlu artık dağdadır.                                        

 Hekimoğlu’nun dağa çıkış nedenini ve biçimini bilen, 
duyan yöre köylüleri kendisine kucak açarlar. Onun 
mertliği, yiğitliği ve doğru sözlülüğü köylüleri daha da 
etkiler ve her açıdan kendisine yardım ederler. Özellikle 
yoksul köylülerle dostluk kurar, zenginlerden
aldıklarıyla onlara yardım eder.

 Hekimoğlu, artık Gürcü Beyinin korkulu düşü 
olmuştur. Bu yüzden bey, kendisini sürekli jandarmaya 

şikayet eder ve kesintisiz izletir. Hekimoğlu’nu ihbar 
etmeleri için çeşitli yörelerde adamlar tutar. Fakat halk 
koruduğu için, Hekimoğlu’nu bir türlü ele geçiremezler. 
Hatta bir defasında, beyin adamlarından birinin ihbarı 
üzerine Hekimoğlu’nun kaldığı evi jandarmalar basar. 
Bütün çevre kuşatılır. Evin altında bir fırın vardır. 
Hekimoğlu fırıncının yardımıyla fırının ekmek pişirilen 
yerini arkadan delip kaçmayı başarır. Hekimoğlu,
kaçmaya kaçar  ama, beyin, iki amca oğlunu
öldürttüğünü haber alır ve doğruca  Çiftlice köyüne iner. 
Gittiği ev muhtarın evidir. Bu Muhtar, Hekimoğlu’ndan 
yana görünür, oysa gerçekte beyin adamıdır ve onunla 
işbirliği içindedir. Nitekim adamlarından biri aracılığıyla 
ihbarda bulunur ve Hekimoğlu   jandarmalarca sarılır. 
Hekimoğlu, Muhtar yüzünden kıstırılmıştır. Büyük bir 
çatışma çıkar taraflar arasında. Adeta namlular kurşun 
kusmaktadır.

 Olayın sonucuna ilişkin iki söylenti var halk
arasında :
1- Hekimoğlu, çatışma sırasında çemberi yarıyorsa da, 
aldığı yaralar yüzünden fazla uzaklaşamadan ölür.                                                                                                                                                    
2- Atına atlar, elini karın bölgesinden aldığı yaralara 
basarak Ordu’ya kadar gelir ve burada ölür.

 Hekimoğlu denince, hemen akla gelen bir özelliği 
de “aynalı martini” dir. Hekimoğlu Türküsü’nde geçen ve 
kendisinin adıyla özdeşleşen “aynalı martin”in özelliği 
şudur. Hekimoğlu, özel olarak yaptırdığı mavzerinin 
üstüne bir ayna taktırır. Çatışmaya girdiğinde, bu aynayı  
düşmanının gözüne tutarak, gözünün kamaşmasına, 
dolayısıyla da  hedefinin şaşırmasına yol açar.

 Bu yüzden Hekimoğlu’nun, adı, “aynalı martin”le 
özdeşleşmiştir.

Çanakkale İçinde – Kastamonu Yöresi

 Çanakkale, I. Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri ile 
Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden sadece bir 
tanesiydi. Ancak Çanakkale Savaşı’nın taşıdığı önem 
bunun çok ötesindedir.

 Çanakkale Savaşı, tarihi bir dönüm noktası, Dünya 
tarihini etkileyen önemli gelişmelerden birisidir. Bütün 
olumsuz şartlara rağmen burada kazanılan zafer, bir 
savunma savaşının kapsamını aşan, sadece savunulan 
bölge ve ülke itibariyle değil, dünya dengelerini sarsan 
ve değiştiren bir çerçeveye ulaşmıştır.

 Bu zaferin belki de bizim için en önemli yanı, Milli 
Mücadele ruhunun ilk meşalelerinin burada yakılmış ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk temel taşlarını atan Türk 
Milleti’ne Mustafa Kemal Atatürk’ü kazandırmış 
olmasıdır.
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 Bunun yanı sıra Çanakkale zaferi, hastalanmış, 
hatta ölmüş gözü ile bakılan Türk Milleti’ne şan, şeref ve 
güven kazandırmış, özbenliğini yeniden kazanmasına 
yardımcı olmuştur. Ayrıca, Türk Milleti’nin askerlik 
kabiliyetini, fedakârlık ruhunu, vatan ve millet sevgisini, 
manevi gücünü bir defa daha dünyaya göstermiştir.

 Bu türkü de Çanakkale savaşlarında şehit olan
askerlerimiz için yakılmıştır.

Çarşamba’yı Sel Aldı Türküsünün Hikayesi 
Samsun Yöresine Ait

 Ahmet, Abdal Deresi’nin kıyısındaki yoksul 
köylülerden birinin oğluydu. Kara sevdası karşılık 
bulmuş, Melek ona kalbini açmıştı. Nişanlandılar ve 
Ahmet askere gitti. Ağa oğlu Mehmet Ali, Melek’e göz 
koydu. Melek, Mehmet Ali’yi reddedince, ağa oğlu ve 
adamları tarafından dağa kaldırıldı. Kötü haberi alınca 
firar eden Ahmet, silahını alıp, yollara düştü. Gece 
gündüz Melek’i aradı. Bir gün yağmur yağdı, Yeşilırmak 
taştı. Çarşamba bir anda göle döndü. Sel, Canik 
Dağları’ndan aşağı bir çığ gibi, önüne kattığı her şeyi 
sürükledi. Selin ardından hayat yeniden normale döndü. 
Abdal Deresi’nin Yeşilırmak’a döküldüğü yerde ahali 
toplandı. Derenin nehre bağlandığı yerdeki kayanın 
üstünde, selin getirdiği iki kişinin cesedi görüldü. 
Cesetler, Melek ve Ahmet’e aitti. El ele tutuşmuş öylece 
yatıyorlardı. Rivayete göre büyük kaya parçası, yedi 
yerinden ayrıldı ve her birinden bir servi boyu su fışkırdı. 
Ahali dua etti. Dualar, yıllardır can alan, insanların acısını 
dile getiren dizelere dönüştü.’ Çarşamba’yı sel aldı’ 
türküsü de, o acı mırıltılardan doğdu. Kayanın bulunduğu 
yere daha sonra bir su değirmeni kuruldu ve o yöre 
‘Değirmenbaşı’ olarak anıldı. Ahşap değirmenin yedi taşı 
vardı. Yedi oluğuna su veren set üzerinden yedi kez 
yürümek, sağ ve sol omuz üzerinden yedişer kez su 
atmak uğur sayıldı. Her Hıdırellez’de tekrarlanan 
gelenek, 1970’lerde değirmenin yıkılmasına kadar 
sürdü.

Ordu’nun Dereleri Türküsünün Hikayesi

 Bir tarihte zengin bir genç maddi durumu onunki 
kadar iyi olmayan bir genç kıza aşık olur. Tabi kız da bu 
gence aşık olur. Bunlar birbirlerine sevdalanırlar fakat 
kız ile oğlanın  birbirlerine kavuşmalarını istemeyen 
 insanlar vardır.

 Kız artık o kadar sevda acısı çeker ki ve der ki;

 Ordu’nun dereleri
 Aksa yukarı aksa
 Vermem seni ellere
 Ordu üstüme kalksa

 Burda derenin ters akması doğal bir kanuna
aykırı olacağından bu aykırılık olsa dahi senden 
vazgeçmeyeceğim ve tüm Ordu üstüme gelse yine seni 
seveceğim anlamı çıkmaktadır.

 Tabi kız ile oğlanı ayırmak için oğlana kız hakkında 
yalan yanlış şeyler söylenmektedir, bu sebeble kız ;

 Oy Mehmedim Memedim
 Sana küstüm demedim
 Beni sana geçmişler
 Vallahi ben demedim.

 Ordu ağzına  göre geçmek sözcüğü şikayet etmek 
anlamına da gelir.

Tahsin Taha AKKAYA  9 / B



14

Hiç unutma, arada bir hatırla... (Nilüfer)

(Ne yapsak ki şimdi, hiç unutmayıp hep hatırlasak mı, 
arada bir unutup arada bir hatırlasak mı?)

Mantık hatası var.

  Zalim, oyunbozan, sen de bu büyü de yalan.  (Yalın)

  Cümledeki kullanıma göre
  sen ve o yine o olmuş; 
  doğrusu   “Sen yalansın,
  bu büyü de yalan”
  olmalıydı.

  Yüklem eksikliği söz
  konusu.

Cenneti değişmem saçının teline,
Ömrümün yettiği kadar seni severim.
(Ferhat GÖÇER)

Sanki iltifat ederken hakaret etmiş, saçının teli Cennetten 
değerli demek istemiş aslında, ama söylerken tam 
tersini söylemiş.

Doğrusu;
Cennete değişmem saçının telini,
Ömrümün yettiği kadar seni severim.

Ne sen beni unut ne de ben seni.
Ne sen beni unut ne de ben seni (unutayım) 

Yüklem eksikliği var.

“Umduğum dağlara karlar mı yağdı” 
(Kenan DOĞULU)

Güvenilen dağlara kar yağar. Bir deyim yanlışlığı ve 
mantık hatası bir arada.

Eğer "Ummadığım dağlara ... " deseydi o zaman yalnızca 
deyim hatası olurdu. 

“Ben düşerken yükseklerden uçurumlara
Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda”
(Yıldız TİLBE)

Yükseklerden uçurumlara nasıl düşebilirim acaba?
Mantık yanlışlığı var.

Kübra ÖZTATLI  12 / B

Şarkılardaki Anlatım Bozuklukları

“Belki üstümüzden bir kuş geçer,                                                                                       
Kanadından bir tüy düşer,                                                                                                         
İner döne döne gökyüzünden,                                                                                               
Hiçbir yüz güzel değil senin yüzünden...”

Burada da bir sorun var gibi... Hiçbir yüz senin 
yüzünden (daha) güzel değil mi, yoksa hiçbir yüz 
senden dolayı güzel değil mi demek isteniyor, orası 
anlaşılamıyor.                                                                                                                                     

Anlam belirsizliği var.

Yemin etme, tutamazsın
Yükselirsen duramazsın 
Bu yerlerden kaçamazsın
Tek başına yapamazsın
(Kıraç) 

Yemin etme, tutamazsın. Neyi? Yeminini tutamazmış. 
Nesne eksikliği (Neyi, kimi)
Tıpkı verdiği sözü tutamaması  gibi.
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 Anna, evli barklı, çocuklu ancak mutsuz bir kadındır. Bu mutsuzluğun sebebi ise kocasını sevmemesidir. O aşk 

istemektedir ama kocası ondan çok, işine düşkün bir adamdır.

      Kiti ise çok tatlı, iyi kalpli, sevimli bir kızdır ve artık on sekiz yaşına girdiği için evlenme zamanı gelmiş demektir. 

Karşısına çok iyi bir kısmet olan Vronskiy çıkar ancak Kiti’yi seven başka biri vardır: Levin.

 Levin çok geniş düşüncelere sahip, felsefeyi sevip bununla ilgili birçok kitap okuyan birisidir. Ve sürekli olarak 

o dönemki Rusya’yı eleştirir. Köyde yaşar ve şehir hayatını sevmez. Bu yüzden bu ikisini karşılaştırıp durur. Levin’in 

düşüncelerini veya tartışmalarını okurken o dönemde olan olaylar hakkında bilgi sahibi oluruz. Ve öyle körü körüne 

de değil, birkaç kişi aynı duruma farklı açılardan bakabileceği için, her türlü düşünceyi okumuş oluyoruz.

      Kitaptan sadece insanların birbirini nasıl arkasından bıçakladığını öğrenmiyoruz. Aynı zamanda Rusya’nın o

dönemdeki halini okuyoruz. İnsanların yaşam, davranış biçimlerinden, aralarındaki ilişkilerden bunu anlayabiliyoruz. 

Sınıf ayrımcılığı olduğunu ancak bir tarafın bunu kırmak istediğini…Yani kısaca hayatın gerçeklerini okuyoruz. İşte bu 

kitabın bir klasik olmasının sebebi de bu. Hayatın trajikliğini gözler önüne sermesi, hayatı değiştirmeden olduğu gibi 

kabul etmesi. Tolstoy’un her kitabı gibi bu da bir şaheser. Herkesin mutlaka okuması gereken bir kitap.

Anna Karenina

TÜR : Klasik, Edebi Roman
YAZAR : Leo Tolstoy
SAYFA SAYISI : 1062

Ayşe Beyza MERDUN  9 / A

“Belki üstümüzden bir kuş geçer,                                                                                       
Kanadından bir tüy düşer,                                                                                                         
İner döne döne gökyüzünden,                                                                                               
Hiçbir yüz güzel değil senin yüzünden...”

Burada da bir sorun var gibi... Hiçbir yüz senin 
yüzünden (daha) güzel değil mi, yoksa hiçbir yüz 
senden dolayı güzel değil mi demek isteniyor, orası 
anlaşılamıyor.                                                                                                                                     

Anlam belirsizliği var.

Yemin etme, tutamazsın
Yükselirsen duramazsın 
Bu yerlerden kaçamazsın
Tek başına yapamazsın
(Kıraç) 

Yemin etme, tutamazsın. Neyi? Yeminini tutamazmış. 
Nesne eksikliği (Neyi, kimi)
Tıpkı verdiği sözü tutamaması  gibi.

 Kitap, StepanArkadyiç’in aile hayatını anlatarak başlar.

Karısıyla, çocuklarıyla olan ilişkilerinden bahseder. Maalesef ki 

eşiyle aralarında bazı sorunlar vardır. Eşi ise erkek karaktere yüz 

çeviren bir karakterdedir. Yani her şey onun elindedir…

       Romanda ön planda olan birkaç çiftimiz vardır. Bu insanların 

hayatları anlatılır. Ve kader bağı o kadar güçlüdür ki, bu insanların 

hayatları hep bir yerlerde kesişir.

 Anna Karenina, Stepan Arkadyiç’in kız kardeşidir ve eşiyle 

aralarını yapmak için ağabeyinin yanına gelir. Stepan Arkadyiç’in eşi 

Dolli, Anna’yı çok sevdiğinden barışmayı kabul eder. Anna’nın 

duruşu, zarafeti, masumluğu herkesi etkilediği gibi onu da bir hayli 

etkiler. Belki de barışmasının en büyük nedeni de budur.



BABA – OĞUL VE TÜRK EDEBİYATI
Bir otoritenin, kurumun, yaptırımın ya da hoşgörünün, güvenin, tecrübe ve bilgeliğin temsilcisi
olarak baba, edebiyatın vazgeçilmez bir malzemesidir. Sadece son dönem romanımızda değil

klasik edebiyatımızdan Tanzimat’a, Servet-i Fünun’dan Cumhuriyet’in ilk dönemine kadar baba,
birçok edebi metne konu olmuş, farklı yazar ve şairlerimizin eserlerinde değişik

kavramlar etrafında işaret edilen birer izlek olarak yer almıştır.
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1. Reşat Nuri GÜNTEKİN (1889 – 1956),
Yaprak Dökümü, 1930

 Reşat Nuri Güntekin, roman ve öykülerinde
Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki köklü değişimlerin getirdiği 
koşullara ayak uydurmaya çalışan farklı insan tiplerini 
ele almaya çalışarak adeta değişen toplumun 
portresini çizer. 

 Roman, küçük bir bürokrat olan baba Ali Rıza 
Bey’in pasif kişiliği ve katı ahlakçı tutumu nedeniyle, 
değişen sosyo-ekonomik koşullara ayak uyduramaması, 
aile içindeki hakimiyetini yitirmesi, ailesinin çöküşü ve 
dağılışı karşısında ne yapacağını bilemez çaresizliğini 
anlatır.

 Ali Rıza Bey’in kendi değerleri doğrultusunda 
yetiştirdiği oğlu Şevket, ailenin en büyük çocuğudur. 
Babasının yolunda ilerlerken onun gibi olmayı
hedefleyen Şevket de yaşam karşısında edilgen bir hal 
sergilemektedir. Karısı ve kız kardeşlerinin kendisini 
sürüklediği uçurumu fark etmesine rağmen, bu itime 
karşı koyacak güce muktedir değildir. Bu yönü, babasının 
katı ahlakçı tutumunu sürdürüp çevresindeki olaylara 
tepki vermemesine benzer. O dönemde, genelde otoriter 
baba figürü yer alır roman ve öykülerde. Yaprak 
Dökümü’nde bu koruyucu babanın nasıl otoritesini 
kaybettiği anlatılır. Anne Hayriye Hanım karşısında pasif 
kalan baba Ali Rıza Bey gibi, oğul Şevket de Ferhunde 
karşısında aynı tavrı sergileyecektir.

Kitap İncelemesi

2. Yusuf ATILGAN (1921 – 1989), 
Aylak Adam, 1959

 Yusuf Atılgan’ın az sayıdaki romanları, farklı 
kuramlarla okunabilecek derinliğe sahiptir. Yusuf 
Atılgan’ın modern dönem bireyinin sorunlarını, felsefi 
ve psikolojik açıdan ele alan romanı Aylak Adam, baş 
kahramanı C.’nin büyüme sürecini daha çok psikolojik 
yabancılaşma, yalnızlık, aile kurumu, tutunamama gibi 
temalar etrafında ele alan bir romandır. Roman C.’nin 
çocukluğundaki olumsuz baba figürünün neden 
olduğu derin bir huzursuzluktan beslenir. C.’nin baba 
kompleksinden güç alan kurulu düzen karşıtlığı ve 
aylaklık savunuşu, çelişkili bir şekilde babadan kalma 
mirasın sağladığı olanaklara dayanır.

 “Aylak Adam” aslında babasının sağladığı 
olanaklarla, isteyebileceği her şeye sahiptir. Ancak, 
roman boyunca babasını çağrıştıran her şeyin
karşısında yer alır. Baba, kaba ve saldırgan oluşuyla, 
kadın düşkünlüğüyle oğlunun çocukluğunda olumsuz 
iz bırakmakla kalmaz, yaşamının neredeyse tüm 
aşamalarında onu takip eden bir gölge ve bilincinde 
silinmez bir leke olarak yer alır.
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3. Orhan KEMAL (1914 – 1970),
Eskici ve Oğulları, 1962

 Edebiyatımızda her zaman emeğin, umudun,
aydınlığın yanında tavır almış olan Orhan Kemal’in 
romanlarında zor koşullarda, ekonomik sıkıntılarla 
boğuşan ve doğal olarak çocuklarına karşı sevgisiz, 
kızgın baba figürlerine rastlanır. “Eskici ve Oğulları”nda 
ekonomik zorluklar nedeniyle çözülmenin eşiğine gelmiş 
aile ilişkilerini tüm canlılığıyla gözler önüne serer. 
Roman, sadece Adana gerçeğini dile getiren bir eser 
değil, aynı zamanda bireyleri arasındaki çatışmalar 
yüzünden parçalanmak üzere olan bir ailenin sevgiyle 
yeniden kenetlenişinin de öyküsüdür. Romandaki ana 
çatışma sert ve küfürbaz babayla, baba tarafından hem 
sevilen hem de aşağılanan küçük oğlu arasındadır.

 Baba Topal Eskici, karısı, oğlu Ali, kızı Zeliha, oğlu 
Mehmet, karısı ve üç çocuğu işlerin eskisi kadar iyi 
olmadığı eskici dükkanı ile geçinmektedirler. Eskici, 
büyük oğlu Mehmet’in başka bir iş bulup başının çaresine 
bakmasını ister, bu düşüncesini küçük oğlu Ali’nin 
ağabeyine duyurmasını ister. Ali, babasına karşı çıkar ve 
onu oğlunu, torunlarını düşünmemekle suçlar. Topal 
Eskici, huysuz, hemen sinirlenen, küfürbaz, geçinilmesi 
zor bir kişidir. Ama onu böyle yapan yaşam koşullarının 
zorluğudur. Aslında bu sert mizacın altında oğullarından 
ayrılmak istemeyen, onları seven bir kişilik vardır.

6. Hasan Ali TOPTAŞ (1958 –),
Kuşlar Yasına Gider, 2017

 Modern Türk Edebiyatı’nın dil ve kurgu
ustalarından Hasan Ali Toptaş, “Kuşlar Yasına Gider” 
romanında baba-oğul ilişkisini hem yerel hem de
evrensel çizgide bir kavramsal derinlikte anlatır. “Kuşlar 
Yasına Gider” romanı, yalnızlığı, yaşlılığı, ölümü, 
baba-oğul ilişkisini dil büyücüsü bir yazarın usta
kalemiyle yansıtır. Edebiyat dünyasında baba-oğul 
çatışmasını işleyen çok sayıda eserden farklı olarak, 
babasıyla hesaplaşmak yerine onu anlamaya çalışan, 
ona merhametle yaklaşan yazar-oğul ile karşılaşırız.

 Yol, onun hem babasını hem de kendisini
keşfetmesini sağlayan önemli bir metafor olarak 
karşımıza çıkar. Yol tutkunluğu ile bilinen baba Aziz, 
şoförlük yaptığı yıllarda yolları hep iyilik ve merhamet 
için aşar. Bir öğrencinin okula kaydının yetişmesi, bir 
hastanın hastaneye yetişmesi veya bir çobana hakkının 
verilmesi için yollara düşen baba figürü şiirsel ifadelerle 
anlatılır. Ankara’dan baba ocağına defalarca tekrarladığı 
yolculuklarda dinlediği türküler, hem kendi geçmişinin 
hem de geçtiği irili ufaklı yerleşim birimlerindeki
insanların geçmişini bugüne taşır ve romanın odak 
noktasında yer alır. Romanda zamanın durması veya 
akması da adeta türkü formundadır.

4. Oğuz ATAY (1934 – 1977), 
Tutunamayanlar, 1972

 Oğuz Atay, eserlerinde aile temasına yoğun 
şekilde yer veren yazarlardan birisidir. Atay’ın
eserlerinde yer verdiği babalara eleştirmen Nurdan 
Gürbilek az gelişmiş babalar adını verir. Yazarın 
“Tutunamayanlar”, “Tehlikeli Oyunlar” romanlarında 
gerilerde bir yerde bir utanç devri, o devrin başında 
çocuklarını gülünç duruma düşüren az gelişmiş bir 
baba vardır. Atay’ın “Korkuyu Beklerken” öykü
kitabında yer alan otobiyografik özellikler taşıyan 
“Babama Mektup” öyküsü de, bu iki romanıyla 
bağlantılar içerir. Yıllarca aynı mekanı paylaşarak 
beraber yaşadığı babasına ancak o öldükten 2 yıl 
sonra içten bir dil ile seslenebilen yazar, varoluşuyla 
ilgili endişe duyar ve ölen babası üzerinden kendiyle 
hesaplaşır.

 İlk postmodern roman olarak tanımlanan 
“Tutunamayanlar”da Selim ve Turgut karakterlerinin 
yaşadığı sorunlar, Doğu-Batı çatışmasıyla bağlantılı 
bir kimlik bunalımına karşılık gelir. “Tutunamayanlar” 
ın prensi Selim, az gelişmiş babanın az gelişmiş tek
oğludur. Turgut, pısırık bir babanın ürünüdür. Benim 
içimdeki çocuk büyümedi, yaşamadığı için hiç
büyümedi amcası der.

5. İnci ARAL (1944 –), 
Kendi Gecesinde, 2014

 Ağırlıklı olarak kadın karakterlerin etrafında 
aşk, sevgi, cinsellik, aile, evlilik, ölüm, özgürlük
temalarını ele alan İnci Aral, bu genel temalara
bölünmüş benlikler, varoluş sancıları, cinsel kimlik 
buhranları gibi psikolojik temaları da ekler.

 Hayati’nin (ya da Hayali) eski eser kaçakçısı, 
aynı zamanda sarraf ve antikacı olan babası iş adamı 
Sadık Sami Balkan nüfuzlu biridir. Hayali’nin annesi 
Yurdanur’a aşık olduğu sırada ilk evliliğini bitirme 
aşamasında olan Sami Bey, oğlunun doğumuyla yeni 
bir hayata başlar. Ne var ki Yurdanur, Hayati sekiz 
yaşındayken, evi terk ederek aşığıyla kaçar. Bundan 
sonra Sami Bey’in bütün enerjisi, oğlunun bu elim olayı 
en az hasarla atlatması noktasında toplanır. Oğlunu 
kendisinden almak isteyen Yurdanur’a vermez, 
eğitimini, bakımını, tüm sorumluluğunu kendisi
üstlenir. Ne var ki tüm çabalarına rağmen Hayali’yle 
aralarındaki baba-oğul çatışmasına engel olamaz. 
Hayati, sancılı baba oğul ilişkisinde, hayır deme şansı 
olmadığı için ezilmiş ve kirlenmiş olduğuna inanarak 
suçluluk duyar. Çelişkilerle doludur, hayatı boyunca 
maddi sıkıntı çekmemiştir, ama parayı sever. Annesi 
yüzünden, aşkın bir hastalık olduğuna inanır.



Tophane
 “İlk defa olarak yüzüme baktı, ama hiç görmeyen 
gözlerle baktığını ve bu sırada kafasının çok başka 
şeylerle dolu olduğunu derhal fark ettim. Sorduğumu 
tekrarlayınca başıyla “Evet!” diye işaret etti, hafifçe 
silkinerek yakasını elimden kurtardı, kenardaki dükkanın 
çıkıntılı köşesine dayanarak sessizce bekledi. Öteki çocuk 
yerdeki gazeteleri sayıyor; ikide birde gözlerini kaldırıp 
beni süzüyordu. Meydan tenhalaşmıştı. Yan sokaktaki 
bardan hafif bir dans müziği işitiliyor, Kemal ara sıra 
burnunu çekiyordu. Öteki doğruldu, inanmaz gözlerle 
yüzüme bakarak:
- Yedi gazete amuca, kırk iki kuruş eder!, dedi. Sonra, 
sanki cevabımdan korkarmış gibi başını arkadaşına 
çevirdi:
- Hadi Kemal, gidelim artık!, dedi.
Cebimden bir elli kuruş çıkarıp uzattım:
- Kardeş misiniz?, diye sordum.
- Hayır, bir mahalleliyiz!
- Nerede oturuyorsunuz?
- Tophane’de!”

Arnavutköy
 “Yokuşu çıkıyorum. Sıcakta biraz güç. Camları 
açıyorum. Karşımda göl gibi Boğaz. Vaniköy’ün gerisi 
yemyeşil sahili kaplıyor. Tahta evler, ağaçlar, çatılar, 
yokuşlar. Arnavutköy, bu büyük kent içinde yolları, 
Rum balıkçıları, deniz kıyısındaki meyhaneleri ile kentin 
en az bozulmuş semtlerinden biri. Bu mavi Boğaz 
parçası, bu yeşil Vaniköy sahili, iskeleye uğrayan 
küçük vapurlar, denizin tüm kesitini kaplayarak geçen 
büyük şilepler, uzak ülkelerin özlemini getiren beyaz 
yolcu gemileri, canlı çarşı sokaklarını kaplayan tahta 
evler, Akıntı Burnu’nu dönerken başlayan güçlü 
rüzgâr... Karşımızda doğan güneş... Sisle beyazlaşan 
sabahlar... Yalı camlarına kıpkırmızı yansıyarak batan 
güneş. Deniz yüzeyini dolduran martılar...”

İstanbul’un farklı köşelerini gösteren siyah beyaz fotoğrafları ve o fotoğraflardaki
semtlere dair Türk Edebiyatı’nın farklı yazar ve şairlerinin alıntılarını derledik.
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Pierloti
 “Bu yukarıdan nezaret güzeldir. Haliç’in
nihayetinde, Eyüp’ün muzlim peyzajı, çok eski 
ağaçlardan mürekkep bir ormandan, mermer beyazlığı 
ile çıkan mukaddes camii ve sonra muzlim renkler 
taşıyan ve içine mermer parçaları serpilmiş cesim 
mezarlıkları ile hakiki bir ölüm şehri olan hazin
tepeler… Sağda üzerinde binlerce yaldızlı kayıklı Haliç, 
küçültülmüş bir şekilde bütün İstanbul, kubbe ve
minarelerini birbirine karıştıran camiler… Eyüp’ten 
Saray’a kadar bütün Haliç boyunca kubbeler,
minareler berrak pembe yahut alaim-i semaya ait 
renkler halinde irtisam ediyorlar.”

Pierre Loti, Aziyade, 1879

Yaşayıp Unuttuğumuz
İstanbul’a Dair…

Piyerloti, 1916

Sabahattin Ali,
(Sırça Köşk), 1947

Tezer ÖZLÜ,
Arnavutköy (Kalanlar), 1990
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Soğuk Çeşme Sokağı, 1963

 “Ta küçükten beri birbirimizi mahalleden tanırız. O, 
Soğukçeşme Rüştiyesine giderdi; pembe yanaklı, ablak 
çehreli, simsiyah üzüm gözlü, biraz peltek ve bön bir 
çocuktu; ben o zaman daha dört yaşında, başımda 
yemeni, kulaklarımda, düşmesin diye arkadan ibrişimle 
birbirine bağlanmış çeyrek liradan küpeler, sakız çiğneye 
çiğneye sokaklarda gezen, yaramaz kızım. Ona
yanaklarının renginden kinaye “Elma Kâni” derlerdi, 
benim ismim Yüksük İsmet’ti.”

Refik Halit KARAY,
İstanbul’un Bir Yüzü, 1920 

  “Dün ona, Galata rıhtımında rastladım. Çelik ve 
demir vücuduyla hassas bir sporcuya benziyordu. Çıplak 
ayaklı bir küçük serserinin yanı başındaydı. Halatlarının 
bağlandığı demirlerden birine ayağımı dayadım ve elimi 
çeneme koyarak onu seyrettim. Beni alıp götüren, beni 
alıp getiren mahluku doya doya sevdim. Bu vapur, Tadla 
yeni Türk vapurlarından T. vapurudur. Fransa’ya tahsile 
gitmiş talebeden Tadla’yı tanımayan kim vardır? Kim bu 
vapurun üçüncü mevki güvertesini yıldızlı temmuz
geceleri adımlamamıştır? Parnas dağının güneşle altınlı 
ve karlı ebedi zirvesini, Stromboli’nin eteklerindeki beyaz 
kasabaları, Vezüv’ün kızıllığı altında gülen beyaz şehri, 
mavi Misina’yı, vahşi Korsika’yı ve nihayet kahpe
Marsilya’yı bati seyri ve ağır vücuduyla bize gösteren 
Tadla olmadı mı?” 

Sait Faik ABASIYANIK,
Bir Vapur (Semaver), 1936

Üsküdar, Balaban İskelesi

 “Üsküdar açıkları, lodoslu akşamın suda 
kurulmuş malikânesi olmağa başlamıştı. Sanki
Kızkulesi’nden Marmara açıklarına kadar denizin altına, 
su tabakalarının arasına yer yer iyi dövülmüş bir yığın 
mücevher parıltısından geçirilmiş bakır levhalar 
döşenmişti. Bazen bu bakır levhalar suyun üstünde 
yüzüyor, adeta mücevher sallar yapıyor, bazen da 
primitif ressamlarda, mağfiretin timsali ışığın 
kaynaştığı derinlikler gibi hasretle, bir hakikate 
yükseliş arzusu ile dolu, büyük ve kıpkırmızı uçurumlar 
açıyordu.”

Ahmet Hamdi TANPINAR,
Huzur, 1949

Galata Köprüsü

Dikilir köprü üzerine,
Keyifle seyrederim hepinizi.
Kiminiz kürek çeker, suya suya ;
Kiminiz midye çıkarır dubalardan;
Kiminiz dümen tutar mavnalarda;
Kiminiz çimacıdır halat başında;
Kiminiz kuştur, uçar, şairane;
Kiminiz balıktır, pırıl pırıl;
Kiminiz vapur, kiminiz şamandıra;
Kiminiz bulut, havalarda;
Kiminiz çatanadır, kırdığı gibi bacayı,
Şıp diye geçer köprünün altından;
Kiminiz düdüktür, öter;
Kiminiz dumandır, tüter;
Ama hepiniz, hepiniz…
Hepiniz geçim derdinde.
Bir ben miyim keyif ehli içinizde?
Bakmayın, gün olur, ben de
Bir şiir söylerim belki sizlere dair;
Elime üç beş kuruş geçer;
Karnım doyar benim de.

Orhan Veli KANIK
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Sevda Tepesi

 “Boğaziçi’nde bazı yaz günleri her zamankinden 
daha güzel olur. Bu harikulade günlerde gökyüzü daha 
parlak, deniz daha berrak, dünya daha tılsımlı, hayat 
daha mucizeli, taibiat daha ilahî görünür. Bu müstesna 
günler ruhlarımızı son haddine kadar açar; fakat asla 
mesut etmez. Bilakis onların acı duyulan bir tadı vardır. 
Zira bilinmez nasıl bir yerden sırrını vermeyen bir ruh 
sanki bize bakar; acır mı, acımaz mı? Bilemeyiz; 
küçüklüğümüzü gördüğünü sanırız ve mahzun oluruz. 
Genişlemiş ruhumuza o günlerde hayat, bütün lezzetiyle, 
sanki az gelir. Ömrümüzün tabiat kadar güzel olmadığını 
ve dünya kadar ebedî olmadığını daha çok duyarız.” 

Abdülhak Şinasi HİSAR,
Boğaziçi Mehtapları, 1942

 “Uzun zaman aşksız yaşadım. Bu mevsimin 
sonbahar olması ve havaların yağmurlu gitmesinden 
değildi. Sadece eski bir sevdadan kurtulmuş, bir 
yenisine başlayamamıştım. Aşk benim için eski bir 
itiyattı. Bir zamanlar aşksız bir insan nasıl yaşar, nasıl 
yer, nasıl dolaşır, neler düşünür diye merak ederdim. 
Herhalde bu insan şehrin uçsuz bucaksız caddelerinde 
gölgesini peşine takarak dolaşmaz. Unkapanı 
Köprüsü’nden manavları seyretmez, parklarda 
avarelikten hoşlanmaz, aşkı filmleri sevmezdi. O, işini 
gücünü bilen, caddelerde daima hızlı hızlı koşan, 
tramvayları doldurup taşıran, ayakları çıplak
çocuklara sadaka vermeyen bir insandı. Yalnız kendi 
için yaşar, başka bir şey bilmezdi.”

Oktay AKBAL,
Aşksız İnsanlar (Aşksız İnsanlar), 1949

  “Hanımefendi, affedersiniz. Buralarda kiralık 
ev var mı? Kıpkırmızı dudakları, şaşkın iri siyah 
gözleri, şurası burasıyla bizi öyle küçümseyerek 
gözden geçirdi ki… Sanki, sizin gibi kiracı parçasıyla 
çene çalmaya mal sahipliğim müsait değil demek 
istedi. Velhasıl İstanbul kazan biz kepçe! Ne Tepebaşı, 
Aynalıçeşme’si kaldı aramadık, ne Kuledibi, Galata’sı, 
Karaköy’ü hatta Tophane’si…”

Orhan Kemal,
İstanbul’dan Çizgiler, 1971
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 “Epey seneler evvel İstanbul’u görmeye gelen 
şâir Henri de Regnier Eyüb mezarlıklarının bir
yokuşunda durmuş, Türk ölümünün derin bir vecdiyle, 
Türk ırkından doğup, bizimle beraber yaşayıp,
öldükten sonra, mezarına sarıklı bir taşın
dikilmeyeceğine acımış ve “İstanbul! Mü’minlerin o 
kadar sevdiği Eyüb servilerinin altında kendimi senin 
ölülerinle kardeş hissettim.” demişti. Bir Katolik şâirini 
böyle söyleten Eyüb, bizi de içine aldığı zaman fazla 
düşündürmüyor; orada âhiret havasını teneffüs
ederken müsterih oluyoruz; zihnimizi yormuyoruz.” 

Yahya Kemal BEYATLI,
Bir Rüyada Gördüğümüz Eyüp (Aziz İstanbul), 1964



EL CEZERİ’NİN HAYATI
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  İslâm dininin tebliğinden sonra Peygamber
Efendimiz’in, sallallahu aleyhi ve sellem, işaret ve 
teşvikleriyle dinî ilimlerin yanında fen ve matematik gibi 
müspet ilimlere de büyük önem verilmiştir. İslâm 
dünyasında özellikle sistemli, özgün ve etkili çalışmaların 
5. Abbasi Halifesi Harun Reşid devrinde hız kazandığı 
söylenebilir. İslâm âleminde yetişen ve bütün dünyayı 
etkileyen meşhur İslâm âlimleri de bu dönemde ortaya 
çıkmaya başlamışlardır. İslâm bilim ve teknolojisine yön 
veren sayısız şahsiyet içerisinden olan ve dünyanın ilk 
makine mühendisi olarak kabul edilen El Cezeri…

 El Cezeri, ilk algoritmayı oluşturan, sibernetik 
robot biliminin ve hidromekanik  bilimini ilk uygulayan, ilk 
bilgisayarın mucitlerinden olan günümüzde Türkiye 
sınırları içinde Şırnak’ın ilçesi Cizreli Müslüman bir bilim 
adamı ve dahisidir.

 El Cezeri, Cizre’de 1136 yılında doğmuştur. Tam 
adıyla Ebu’l İz İbni İsmail İbniRezzaz El Cezeri’dir.  Lakabını 
yaşadığı şehirden alan El Cezeri, öğrenimini Camia 
Medresesi’nde tamamlayarak, fizik ve mekanik 
alanlarında yoğunlaştı ve pek çok ilke ve buluşa imza 
attı. Batı literatüründe M.Ö. 300 yıllarında Yunan 
matematikçi Archytas tarafından buharla çalışan bir 
güvercin yapılmış olduğu belirtilse de, robotikle ilgili 
bilinen en eski yazılı kayıt, Cezeri’ye âittir.

 Avrupa’ya ilk bilimin Haçlı Seferleri ya da Haçlı 
Akınları, 1096-1272 yılları arasında olmuştur. Bilim adına 
tüm bilgileri de yanlarında götürmüşlerdir. Bilimde
geldikleri noktaları gördüklerinde kendilerine aslında en 
büyük rakiplerinin belki de Müslüman bilim adamları 
olacağını düşünmüş olabilirler. El Cezeri’den asırlar 
sonra yaşamış Leonardo da Vinci’nin  yaptığı hayata 
geçmemiş tasarımların kaynağında bile El Cezeri
bulunmaktadır.

 El Cezeri o zamanki robotik teknolojilerde, sadece 
su ve mekanik parçalar ile makineler yapmış ve günlük 
hayata kullanmıştır. 60’dan fazla makine üretmiştir. 
Özellikle saatler, su makineleri, musluk, kilitler, çocuk 
oyuncakları gibi o zamanların robotlarını  üretmiştir.

 Avrupa’nın bilim insanlarının bildiği ismiyle 
Al-Jazari  1136 ile 1206 yılları arasında yaşadı. Türk 
tarihine baktığımızda Anadolu Selçuklu zamanından 
bahsediyoruz. Yaptığı akıllara zarar buluşlarını,
resimlerle el yazma kitaplarına aktarmış ve bu resimler 
günümüze kadar gelmiştir. Nasıl tıp için İbni Sina
okutuluyorsa, fizik içinde onun kitapları Avrupa’da 
okutulmuştur.

 Şu an Şırnak Cizre ilçesindeki Nuh Peygamber 
Camii avlusunda gömülüdür.

Mekaniğin Babası

 Dünyada bilim dünyası El Cezeri’nin sadece
algoritmanın babası olduğunu söyler. Fakat hakkını 
Mekaniğin Babası olarak da vermeleri gerekir. Su
mekaniğini o şartlarda bulan ve fiziksel olarak uygulayan 
ikinci kişi yoktur. Ama Batı asırlar sonra buluşlarının 
kopyalarından, birçok mucit çıkarmakla övünmüştür.

 Artukoğulları, Güneydoğu Anadolu’yu fetheder. 
Şimdiki Cizre’de buluşlar yapan İsmail bin Razzaz başkent 
Diyarbakır’a çağrılır. 25 yıl boyunca üretir ve üretir. 
Hükümdarların büyük takdirini toplar ve hükümdar (Eb’ül 
Feth Mahmut İbn-i Mahmet İbn-i Karaaslan) tarafından 
bir kitap yazmakla görevlendirilir. Kitabın adı KİTABU'L 
HİYEL’dir. Bu kitabın üç nüshası kütüphanelerimizde 800 
yıl durur ama bir kişi çıkıp uygulayıp teknoloji çağına hem 
bizim hem dünyanın belki 500 yıl önce girmesini
sağlayamaz. Geç de olsa Avrupalılar tarafından yine  
bizden önce keşfedilir. Otomatik makineler tarihinde 
“Çağın Doruğuna Erişmiş Büyük Mühendis İbni Razzaz 
Cesari’’ adıyla saygıyla anılır. 50’den fazla cihazın 
kullanım esaslarını, yararlanma olanaklarını çizimlerle 
gösterdiği bu olağanüstü kitapta Cezerî, “Tatbikata 
çevrilmeyen her teknik ilim, doğru ile yanlış arasında 
kalır” der. Bu kitabın orijinali günümüze kadar
ulaşamadıysa da, bilinen 15 kopyasından 10’u Avrupa’nın 
farklı müzelerinde, 5 tanesi Topkapı ve Süleymaniye 
kütüphanelerinde yer almaktadır.

 Otomasyon ve sibernetik dünyasının baş
yapıtlarından birisi olan kitabın dikkat edilmesi gereken 
özelliklerinden biri de şekillerin sekiz yüzyıl önce
boyanmasına karşın renklerin canlılıklarından hiçbir şey 
kaybetmemiş olmasıdır.

Kitab-ül Hiyel’den Örnekler

Otomatik Kuşlar
Filli saat
Otomatik yüzen kayık ve çalgıcılar
Birbirine şerbet ikram eden iki şeyh
Dört çıkışlı iki şamandıralı otomatik sistem
İki bölümlü testi (termos)
Otomatik su akıtma, ikramda bulunma ve kurulama 
makinası
Su çarkı kepçe mekanizması
Motor-kompresör mekanizması
Su çarkı su dolabı

Biyografi



Kitabül Hiyel adıyla bilinen eseri altı bölümden oluşur:

1. Bölümde binkam (su saati) ile finkanların (kandilli su 
saati) saat-ı müsteviye ve saat-ı zamaniye olarak nasıl 
yapılacağı hakkında on şekil;

2. Bölümde çeşitli kap kacakların yapılışı hakkında on 
şekil,

3. Bölümde hacamat ve abdestle ilgili ibrik ve tasların 
yapılması hakkında on şekil;

4. Bölümde havuzlar ve fıskiyeler ile müzik otomatları 
hakkında on şekil;

5. Bölümde çok derin olmayan bir kuyudan veya akan bir 
nehirden suyu yükselten âletler hakkında 5 şekil;

6. bölümde birbirine benzemeyen muhtelif şekillerin 
yapılışı hakkında 5 şekil yer alır.
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Su Gücünü Kullanma

 El Cezeri devrinde elektrik yoktu. Yaptığı cihazları 
su gücü ve yerçekimi gücüyle çalıştırdı. O çağda suyun 
azlığına, imkânların kıtlığına rağmen çok güzel
hidromekanik sistemle çalışan makineler yapmış olması, 
onun sibernetik sahasındaki şöhretini göstermektedir.

 Bugün motorlu vasıtalarda kullanılan krank milini 
ilk defa El Cezeri kullanmıştır. Ve tarihten gelen yüksek 
mühendisliğin El Cezeri'de zirveye ulaştığını görüyoruz. 
Eserde metal döküm tekniğine ait bilgiler, çağları ve 
çağdaşlarını aşan çok ileri bir mühendislik seviyesini 
belgelemektedir.

 Büyük bir kısmı bugünkü Avrupa mühendislik 
terminolojisine giren makine parçaları üzerine yaptığı 
çalışmaların en önemlileri şunlardır:

İki Şamandıralı Fıskiye
 İçi su ile dolu bir depodan gelen su havuza 
yerleştirilmiş fıskiye yardımıyla farklı şekillerde 
fışkırtılır.

Cezeri’nin Kan Miktarını Ölçen Aletleri

Filli Su Saati

 İlk yarım saatte sağdaki şahin ağzındaki topu 
sağdaki yılana bırakır. Daha sonra yılan topu vazoya 
koyar. Fil sürücüsü balta ile filin başına vurur. Top filin 
göğsünden çıkıp, karnında asılı duran çana düşünce ses 
çıkar ve yarım saat geçtiği anlaşılır. Kalan yarım saatte 
ise aynı olaylar düzeneğin sol  tarafında cereyan eder ve 
bir saat geçmiş olur.
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Suyu Yukarı Çıkaran Araçlar

 Hayvan dönerek çarkları hareket ettirir ve kaşık bir 
miktar suyu yukarıya çıkarır.

 Cezerî´nin makinelerinden sadece biri olan su çarkı 
ile işleyen tulumba, modern mühendisliğin gelişmesine 
katkıda bulunmuştur. Onun su saatlerinden biri, Dünya 
İslâm Festivali için Londra Bilim Müzesi´nde, diğeri de 
İstanbul Teknik Üniversitesi´nde yeniden yapılıp 
çalıştırıldı.

 Dünyaya parmak ısırtan El Cezeri ve eseri hakkında 
ülkemizde ilk defa değerli araştırmacı İ.Hakkı Konyalı söz 
etmiş ve Diyarbakır´da çıkan "Kara Amîd" dergisinin 1969 
yılı 5. sayısında "8 asır Önce Türk Sarayları Makineleşti" 
başlıklı bir yazı kaleme almıştı.

SİBERNETİĞİN ÖNCÜSÜ

 Sibernetik; haberleşme, denge kurma ve ayarlama 
bilimidir. İnsanlarda ve makinelerde bilgi alışverişi, 
kontrolü ve denge durumunu inceler. Bu bilim, zamanla 
gelişerek bugün hayatımızın vazgeçilmezleri arasına 
giren bilgisayarların ortaya çıkmasına imkân tanımıştır.

 Sibernetik ve otomatik sistemlerin başlangıcı
konusunda;

• Fransızlar, Descartes ve Pascal'ı;
• Almanlar, Leibniz'i,
• İngilizler, Bacon'ı ileri sürerler.

El-Cezeri, rakiplerinden tam '600 yıl önce' sibernetiğin 
ilkelerini bilim dünyasına sunan ilk kişiydi.

 Ayrıca günümüz fizik ve mekanikçileri, "Isı Etkisiyle 
Haberleşerek Denge Kurma" sisteminin, ilk olarak J. 
Watt'ın 1780'de regülâtörü keşfiyle başladığını söylerler.
Fakat bunun da yine Cezerî'ye dayandığını; 1780
senesinde James Watt'ın geliştirdiği watt regülatörüne 

çok benzer bir ayarlama sistemini, Watt'tan 500 sene 
evvel bir robot kuşun hareketiyle ayarlanan bir düzende 
kullandığını kitabının 171. sayfasında görmekteyiz. Bu 
sayfada regülâtörün şekli, bir kuşun hareketiyle karşılıklı 
haberleşerek ayarlanmaktadır.

 El-Cezeri, Leonardo da Vinci'den 300 sene evvel 
dişli çarklar ve esaslarına dair, Da Vinci'nin bilip bilmediği 
temel kaideleri kitabında neşretmiştir.

 El-Cezeri’nin robot teknolojisi konusunda çok 
sayıda ve zamanına göre çok ileri düzeyde öneri ve
uygulamaları bulunmaktadır.

 Özellikle dönemin başkenti olan Amid'de İçkale 
Sarayı’nda bugün bile hayal edemeyeceğimiz bir 
teknoloji kullanılıyordu.

• Hükümdara ve konuklara içecek sunan kadın robotlar,

• Hükümdarı ve konukları eğlendirmek için saz, zil ve tef 
  çalan robotlar,

• Sarayın salonlarında gezen tavus kuşu makineleri,

• Değişik 24 şifre ile açılabilen kilitler,

• Su saatleri,

• Sarayın bahçesindeki havuzda gezinen kayık ve içine su 
  dolan kayığı,

• Bir yandan boşaltırken bir yandan da borusunu 
  öttürerek yardım isteyen kayıkçı robot,

• Otomatik abdest alma makinesi ve buna benzer birçok 
  otomatik aygıt, Amed'in ünlü surlarının içinde
  kullanılıyordu.

 Teorik çalışmalardan çok, pratik ve el yordamıyla 
ampirik çalışmalar yapan Cezeri'nin kullandığı oldukça 
önemli bir yöntem; yapacağı cihazların önceden kağıttan 
maketlerini inşa edip geometri kurallarından
yararlanmaktı.Kitabında: "Yapmak istediğim makineleri 
evvela "Arşimet" kanunlarına göre tasarladım, lakin bu 
prensiplerle o makineleri çalıştırmak mümkün olmadığı 
için; kendi geliştirdiğim prensiplerle bu makineleri 
yaptım." diyor.

 Aynı zamanda Ebul-İz El-Cezeri El-Kurdî, tarihte 
otomatik makinelerin yapımıyla uğraşan ilk
mekanikçilerden biri olarak da kabul edilir.

 Bazı makinelerinin ise yalnızca eğlendirici tarafı 
vardır.
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 Mesela, içinde su varmış gibi görünmesine rağmen 
suyu boşaltılamayan su kapları ve içi boş gibi görünüp, 
su akıtan kaplar gibi.

Günümüzde bu kaplarda kullanılan prensiplerden
faydalanılarak bir kısım oyuncaklar yapılmaktadır. Hem 
eğlendirici, hem de faydalı olan bu cihazlara, çeşme ve 
su saati örnek gösterilebilir.

 Cezeri'nin yaşadığı çağda elektrik gücü, magnetik 
güç, foton etkisi veya elektromagnetik güçler
bulunmadığı için, o, elindeki imkânları değerlendirmesini 
bilmiş; su gücü ve basınç tesirinden faydalanma yoluna 
gitmiştir.

 Başka imkânlar bulunmadığı, su da kıt olduğu 
halde, bu derece muhteşem hidro mekanik sistemle 
çalışan makineler yapabilmiş olması, onun sibernetik ilmi 
alanındaki yerini ve değerini göstermeye yetmektedir.

 "Cizre Ejderleri" de onun başka bir eseridir.

 Meşhur Cizre Ejderleri, El-Cezeri El-Kurdî 
tarafından XII. yüzyılda kazıma tekniği ile tunçtan Cizre 
Ulu Camii iç kapısının tokmakları olarak yapılmıştır.

 Cizre ejderleri; badem gözlü, sivri kulaklı, kanatlı 
yaratıklara benzetilmiş ve birbirlerinin kanatlarını ısırır 
şekilde yapılmışlardır. Gövdeleri yılan derisine 
benzetilmiştir.

 El Cezeri'nin eserinde tarif ettiği makinelerden bir 
kısmı Wiedemann tarafından yapılıp işletildi. Bu
makineler hâlen Almanya´da Erlangen
Üniversitesi´ndedir. Bugün İngiliz ve Amerikalı bilginler de 
bu makinelerden faydalanıp yeni eserler yapma
çabasındalar. Bilginimizi zamanında mühendislerimize 
tanıtsaydık, bilgisayarı batılılardan çok önce geliştirmiş 
olacak ve bugün onu elde etmek için yığınla servet 
ödemek zorunda kalmayacaktık.

 Diğer bir eseri de Amed Ulu Camii’nin ünlü Güneş 
Saati’dir. Amed'in ünlü Ulu Camii’nin bahçesindeki 
meşhur taş saat, onun bize bıraktığı manidar bir hatıradır.

 Cizre’de Hz. Nuh Camii’nde Hz. Nuh'un türbesinin 
tam karşısında, oldukça mütevazi bir türbesi vardır
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İSTİKLAL UĞRUNA
19 Mayıs 1919’ da başlamıştı bu sevda.
Adına denmişti Atatürk’ü anma.
O şevkle çıktık biz yola.
Türkiye’nin her köşesi ayaklandı bir anda.

99. yılına giriyoruz.
Tüm ulus meydanlarda.
80 milyon beden tek yürek yürüyoruz.
Bu şanlı bayrağın altında.

Biz bir olduktan sonra,
Dize gelir düşman bir bakışımızla.
Bağımsızlığımızı vermeyiz.
Her şey istiklal uğruna!

Kevser Nur DÖNMEZ -  M. Emin ÖZTATLI  10 / B

BİR HEDEF YOLU
Bir hedefimiz olmalı
Peşinden sıkılmadan, bunalmadan
Zorluklara karşı koşacağımız,
Çözümler bulacağımız.

Bir hedefimiz olmalı
Bizimle birlikte büyüyen,
Kişiliğimize kişilik katan,
Bizi mutlu eden.

Bir hedefimiz olmalı
İnsanı derinden etkileyen,
Doğru yola yönlendiren,
Bizi erdemli ve ahlaklı kılan.

Eslem AKIN  10 / B

Şiir

İSTİKBALDE BİR ASIR
Tam bir asır oldu neredeyse
Bu istiklal mücadelesinde
Biliyoruz kolay değil,
Yürüdüğümüz yollar düz değil.
Kimi yollarda sivri taşlar, çukurlar
Kimi yollarda engebeler, hendekler…
Sorun değil bunlar birlik olursak
Değil yürümek gerekirse
Zafer yolunda gürül gürül çağlarız.
Vatan sevdası uğruna
Cenkten cenge koşarız.

Mahmut KONAN  10 / B

TÜRK’ÜN SONSUZ LİDERİ
19. asrın sonu
Selanik'te bir güneş doğdu
Ege var gözlerinde
Yüreği umut dolu

Yüzyılın deha askeri
Türk'ün sonsuz lideri
Koştu cepheden cepheye
Çanakkale, Derne, Bingazi

Yürüdük seninle kurtuluşa
Son savunma savaşı Sakarya
Yaşa Mustafa Kemal paşa yaşa
Adın yazılacak mücevher taşa

Mehmet Fatih ARSLAN  10 / B

ŞANLI TARİHİM
Alparslan Malazgirt'te kapıları açtı,
Düşman bilmez mi benim tarihim Mohaç'tı.
Ardından Plevne’de kahramanlık saçtı,
Çanakkale hepsinin başında taçtı.

Tek çözüm savaşsa tarihim Çanakkale,
Yurtta kalmadıysa sulhun cihanda ismi ne?
Damarımdaki kan zehir değil asil
Herkes el olursa ben Kuva-i Milliye…

Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Arap’ı ile
Bir olduk daima koruduk bu vatanı.
Ne neferi ne on beşlisi ayrı kaldı burada,
Dedemin şehit düştüğü Sakarya’da.

M. Çağrıbey MEMİŞ  10 / B

15 TEMMUZ
Bir 15 Temmuz akşamı
Her yer toz duman,
Düşmanlar üzerimize gelse de
Korkmayacak bu vatan.

Bir 15 Temmuz akşamı
Tek bayrak, tek millet.
Bir olduk hepimiz
Tek vatan, tek devlet.

Bir 15 Temmuz akşamı
Püskürttük tüm tankları
Bizi korkutacaklarını zannediyorlar
Sanki mazimizi bilmiyorlar.

Emirhan ALİÇAY  10 / B



DİVAN ŞİİRİ KURABİYESİ
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• 8 adet beyit

• 1 fincan Arapça kelime

• 1 fincan Farsça kelime

• 1 fincan tam ve zengin uyak

• 1 fincan aşk ve ayrılık
  (ikisinin miktarını ayarlamak
  şefin önerisidir.)

• 1 fincan edebi sanat

• 1 adet mahlas

Bütün malzemeleri gazel adı
verilen derin bir kaba dökün.
Bunları yoğururken aşk ve ayrılığı
diğer malzemelerin içine nüfuz
ettirin. Hamurun kulak memesi
yumuşaklığında olmasına dikkat
edin.

İşlemi bitirdikten sonra aruz
kalıbına dökün. Son kalıba
mahlası koymayı unutmayın!
Kurabiyeleri 180 derece divan
şiirinde pişirin. Fırından çıkan
kurabiyelerin üzerine parmak
uçlarınıza aldığınız edebi
sanatları serpin. Bu serpme
çok önemlidir. Ne kadar çok
serperseniz o kadar
güzel olur.

Pişen kurabiyeleri divana
oturarak afiyetle yiyiniz. 

Dikkat! Tarifimizi beğendiyseniz
divan adlı deftere yazmayı
unutmayın.



Ergenlik Çağı

 Gerek ergenlik gerekse gençlik dönemleri insan 
yaşamının en güzel, en mutlu ve en güçlü dönemleri 
olurken, aynı zamanda birer kriz ya da bunalım
dönemleridir. Aslında her değişim bir durumdan ötekine 
geçiş ile eski alışkanlıklardan sıyrılıp yeni koşullara uyma 
zorunluluğunu getirdiğinden, kendine göre bir zorluk 
taşımakta, dolayısıyla bir kriz ya da bunalım dönemi 
olarak adlandırılabilmektedir. Buna göre, gençlikten orta 
yaşa, orta yaştan yaşlılığa, öğrencilikten iş yaşamına, iş 
yaşamından emekliliğe, bekarlıktan evliliğe ve yine 
evlilikten bekarlığa yahut dulluğa geçişlerin her biride 
kendine göre birer kriz ve bunalım dönemleridir. Ancak, 
gerek biyolojik, gerekse sosyal bakımdan en önemli bir 
değişiklik sayılan ergenlik ve gençlik dönemleri bunların 
arasında daha bir belirginlik taşır. İşte belki de bu yüzden 
yıllar boyunca ergenlik ve ilk gençlik dönemleri halk 
arasında oldukça şatafatlı sözlerle belirlenmiş "buhran 
çağı", "delikanlılık", "ateşli gençlik", "kabına sığmazlık" 
gibi deyimler hep bu dönemi anlatmada kullanılmıştır. 
Dikkat edilirse, bu kullanım bir yandan özenme ve hasret, 
bir yandan da kıskançlık taşımaktadır.
 
    Fransız'ların bir deyişi olan "gençlik bilebilseydi, 
ihtiyarlık yapabilseydi" sözünde, ihtiyarlığın bilgisizliği 
vurgulanmakta ve bu gibi deyimlerin hep daha
yaşlı kuşaklar tarafından yaratıldığı da göz önüne 
alındığında, yaşlıların sanki umutsuzluklarının acısını 
gençliğin deneyimsizliğini vurgulayarak kendilerini
daha üstün görmek yoluyla çıkardıkları düşünülebilir 
(Koptagel-İlal, 1991).

Ergenlik Çağı Ne Zamandır?

 Ergenliğin ne zaman başlayıp ne zaman sona erdiği 
çeşitli görüşlere göre tartışmalı ve değişiktir. Kabaca 
söylenecek olursa, ergenlik buluğ ile başlar ve gencin 
erişkinliğe varmasıyla da biter. Ama, bu gerçekte ne 
zamandır? 1889'da İngiliz yazarı Thomas da Quincey 
şöyle diyordu: "Erkeklik ne zaman, hangi testle, hangi 
işaretle başlar? Fiziksel olarak bir ölçüye, yasal olarak 
bir ölçüye, ahlak açısından bir üçüncü, düşünsel açıdan 
da bir dördüncü ölçüye göre başlar, oysa hiçbiri de kesin 
değildir." Aslına bakılırsa, bu deyişte büyük gerçek payı 
vardır. Çocuk büyüyüp de fiziksel, biyolojik olgunluğa 
erince 13-14 yaşlarında biyolojik bakımdan erişkin
fonksiyonlarını yapabilecek duruma gelmiştir. En azında 
cinsel fonksiyon söz konusu olduğunda bu böyledir. 
Buna rağmen, bu yaşta hatta daha sonraki yaşlarda bu 
genç insan bazı toplumsal kurallar ve yasalar açısında 
erişkin işlevlerine yetkili sayılmamaktadır. Örneğin; kişi 
bazı ülkelerde 18, bazılarında 21 yaşına gelmeden reşit 
sayılmaz. Bankadan parasını çekemez. Yasal açıdan 
özerk değildir. Nerede oturacağına kendisi karar

veremez. Yasal işlemler karşısında bir veli tarafından 
temsil edilir.

 Bugün biyolojik ve psikolojik olarak erinlik çağını 
10-12 yaşalar ile 16-18, hatta bazı hallerde 20 yaşlar 
arasındaki dönem olarak kabul ediyoruz. Ne var ki, yüzyıl 
önce Thomas de Quincey'in de dertlendiği gibi, bu sınırları 
hala kesin olarak çizemiyoruz. Ergenlik (Adölesans) 
jenerik adı altında anılan bu çağ içinde bir arada
tanımlana ama birbirinden oldukça ayrıcalıklar gösteren 
birkaç gurubu buluyoruz aslında. Bu konudaki geniş 
çapta bilimsel yayınlar, konuyu derinlemesine
araştırmaya çalışmakla birlikte daha henüz bu ayırıma 
tam bir açıklık getirememişlerdir.
 
 Ergenlik çağını kendine özgü görevleri, istekleri ve 
uyum olanakları olan üç belirgin döneme ayırıp, ayrıca 
her dönemi de kendine öz cins, ırk ve sosyal sınıf 
ayrıcalıkları bakımından incelemek yararlı olur. Ergenlik 
evrenindeki bu ayırım yetersizliği aslında bu kavramın 
yeniliğinden gelmektedir. Ergenliğin kültürel açıdan 
tanınması endüstri devriminin bir yan ürünüdür. Endüstri 
devriminden önce artık biyolojik açıdan çocuk olmayan, 
fakat erişkin rolüne de, özellikle iş ve meslek 
bakımından, hazır olmayan böyle bir ara sınıf yoktu. 
Eskiden kişi biyolojik değişimiyle birlikte yavaş yavaş 
çocuklukta erişkinliğe geçer ve bu her iki dönemde 
birbiriyle sürer giderdi. Ayrıca, erişkinliğe hazırlıkta 
yavaş yavaş hatta daha çocukluk yıllarından başlayarak 
ilerler ve çocuklar ilerde benimseyecekleri erişkin rolleri 
doğrudan doğruya gözlemleyerek öğrenirlerdi. Bazı ilkel 
gruplar da bir takım törenler ve sınamalarda bulunup 
çocukluktan erişkinliğe geçişi belirlerlerdi.
 
 Doğa koşullarına sıkı sıkıya bağımlılık içinde ve 
insan gücüne dayanan yaşam örneklerinde gencin 
bedensel gücü, cesaret gösterileri acıya dayanıklılık 
dereceleri bu büyümeyi saptayan ölçüler olurken, daha 
sonraları mistik ve dinsel bazı törenler de artık simgesel 
nitelikte bile olsa, günümüzde bu ilkel törenlerin izlerini 
taşımaktadırlar. Örneğin; Hıristiyanlık'taki konfirmasyon 
ya da Museviler'deki barmitzva törenleri kişinin
çocukluktan çıkıp o toplumun erişkinler grubuna 
katılmasının erişkinliğin sorumluluklarına hazır olmasının 
başlangıcını belirten simgesel davranışlardır. Ne var ki, 
günümüzün endüstrileşmiş toplumlarında bu törenler 
asıl anlamlarını çoktan yitirmiş simgeler olarak kalmakta 
ve ergenin oluşumu içinde bulunduğu toplum koşullarına 
göre süregitmektedir. Toprakla uğraşan ve geniş aile 
geleneğinin hala egemen olduğu kırsal kesim
toplumlarında ergenlik başlı başına psikolojik ya da 
sosyal bir olay olmazken, endüstrileşmiş tüketici,
kentsel kesim toplumlarında ergenlik çağı sorunları 
önemli boyutlara ulaşmış olarak belirmektedir.
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Rehberlik



 Ortalama insan yaşamının hemen hemen 1/10'unu 
kapsayan bir dönem olan ergenlik çağı kişinin yaşamının 
önemli değişikliklerini içeren bir çağdır. Ergenliğin 
başlangıcında kişinin biyolojik durumunda, sonunda ise, 
psiko-sosyal durumunda bir değişiklik bulunmaktadır. 
Böylece bu dönemin başlangıcı da, sonu da birer 
kişisel kriz demektir. Dolayısıyla, bugün artık oldukça 
uzun bir süre içinde kabul edilen ergenliği "erken", "orta" 
ve "geç dönem"ler olarak ayırt etmek olasıdır
(Koptagel-İlal, 1991).
 
A) Bedensel Özelliklerini Kabul Etmek ve Bedenini Etkili 
Biçimde Kullanmak:
 Ergenlik, bir dizi hızlı bedensel değişimle biyolojik 
olarak başlar; Bu değişimler büyük ölçüde bir insanın 
yetişkin boyuna, ağırlığına, bedensel ve cinsel
özelliklerine kavuşmasını sağlar. Bunun sonuçlarından 
herkes hoşnut kalmaz. Bir kız ya da erkek çocuk, kendini 
çok kısa ya da çok uzun bulabilir. Umduğu kadar yakışıklı 
ya da güzel olmadığını düşünebilir. Buradaki gelişim 
görevi bedensel özelliklerini kabul etmeyi ve onları en 
iyisi sanmayı öğrenmektir.
 
B) Eril ya da Dişil Bir Toplumsal Rolü Gerçekleştirmek:
 Hala değişen bir dünyada bu görev bir ergenin 
bugün yapmak zorunda olduğu dönemlerin en
önemlilerinden birini oluşturmaktadır. Bu davranış tarzını 
açıkça eril, diğerini açıkça dişil olarak etiketlediğimiz, 
yıllarda "bir erkek ya da kadının en uygun davranışı 
nedir?" sorusunu yanıtlamamız kolaydı. Oysa bugün 
birçok kişi cinsler arasındaki benzerlikleri farklılıklardan 
daha fazla vurgulamaktadır. Kumaş pantolonlar,
blucinleri, unisex saf kesimlerini düşünelim. Kuşkusuz en 
büyük değişimler kadın rollerinde ortaya çıktı. Ama 
herkes aynı yönde hareket etmemektedir. Kimileri, 
toplumsal rollerini geleneksel çerçevede 
gerçekleştirme, kimileri eşitliği ve birbiriyle örtüşen 
davranışları savunmakta, kimileri aşırı uçlar arasındaki 
yerini korumaktadır. Anlaşılır bir biçimde ana-babaların, 
öğretmenlerin ve ergenlerin kendilerini, yakın geçmişten 
kesinlikle farklı olan bir şimdiki zamandan köklü biçimde 
ayrılan bir geleceğe hazırlanma konusunda kafaları 
karışmaktadır.
 
C) Her İki Cinsten Yaşıtlarıyla Yeni ve Daha Olgun 
İlişkiler Kurmak :
 İlk ergenliğin büyük ölçüde aynı cinsten 
arkadaşlardan kurulan yaşıt grupları şimdi yerini daha 
olgun erkek kadın ilişkilerine bırakmalıdır. Ergen, karma 
bir grupta gülüşmeden, kızarmadan, terlemeden ne 
söyleyeceğini ve nasıl söyleyeceğini, yetişkinlere özgü 
çeşitli toplumsal etkinliklere nasıl katılacağını öğrenmek 
zorundadır. Kültür, bu toplumsal ilişkilerin ne olduğunu 
büyük ölçüde belirler; bir toplumdan diğerine ve sınıflar 
arasında değişiklik gösterir.

D) Ana-Babadan ve Diğer Yetişkinlerden Duygusal 
Bağımsızlığı Gerçekleştirmek :
 Ana-babadan özellikle davranış, tutum ve ilgiler 
bakımından bağımsız olmaya girişen ergenler, genellikle 
önceden izin almadan, ardından da, ayrıntılı rapor 
vermek zorunda kalmadan bir şeyleri arkadaşlarıyla 
birlikte yapmak isterler. Daha çok çöplüğe benzeyen 
yatak odasının kapısına "özel mülkiyet", "uzak durun" 
levhaları astığını belli sürelerde anımsarsınız. Fakat, 
bağımsızlığın getirdiği özgürlükle birlikte, ana-babaya ve 
diğer yetişkinlere duyulan sevgi ve saygıyı veren bir 
başka boyut daha vardır. Bu boyut, vermeyi ve almayı 
her iki tarafı da anlamayı gerektirir. Havınghurst'un 
(1972) belirttiği gibi ergenler, ana-babalar, onların
üzerinde otorite kurmaya kalkıştığında sıklıkla baş 
kaldırırlar. Ama ana-babalar onların sorumlu yetişkin 
gibi davranmaya yüreklendirdiğinde, bağımlılık
göstermeye çalışırlar. Burada da kültür, önemli bir rol 
oynar. Bağımsızlık görevi alt sınıftan orta sınıftakinden 
daha kolay yerine getirilmektedir. Orta sınıf uzayan 
eğitimi, ekonomik desteği, geçilmiş olan evliliği, daha 
fazla kazımayı, özellikle ergen kızları vurgulamaktadır.
 
E) Evliliğe ve Aile Yaşamına Hazırlanma :
 Bu gelişim görevi, birçok açıdan, az önce tartışılan 
yönü, dördüncü görevlerde ilerlemeler kaydedilmiş 
olmasına bağlıdır. "Deneme evliliği", "birlikte yaşama" 
gibi toplumsal geleneklerdeki değişimler belki bu gücü 
çağdaş ergenler için daha zor ergenlerin çoğu büyük 
olasılıkla sonunda evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı 
beklemektedir. Ancak, Havıghurst'un belirttiği gibi bazen 
ergenler evliliği ve aile yaşamını zevkle beklerler. 
Bazıları ise, düşmanlık ya da korku hissederler. Açıkça bir 
bireyin bu alandaki tutumu, başarısı ya da başarısızlığı 
hem kültürden ve sosyo-ekonomik düzeyden hem de
aile deneyimlerinden etkilenir. Birçok ergen fazla
düşünmeden ya da hazırlanmadan ve çoğu zaman ev 
işleri ya da çocuk yetiştirmek için gerekli olan becerilere 
sahip olmadan evlenmekte ve çocuk yapmaktır. Bu 
olduğunda, lise veya üniversite düzeyinde gerekli
kurslara ve rehberliğe başvurularak daha fazla çaba 
harcadığını görmekteyiz (Onur, 1993).

                                                                                                                             
Naciye YAKUPOĞLU    

Rehber Öğretmen
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D) Ana-Babadan ve Diğer Yetişkinlerden Duygusal 
Bağımsızlığı Gerçekleştirmek :
 Ana-babadan özellikle davranış, tutum ve ilgiler 
bakımından bağımsız olmaya girişen ergenler, genellikle 
önceden izin almadan, ardından da, ayrıntılı rapor 
vermek zorunda kalmadan bir şeyleri arkadaşlarıyla 
birlikte yapmak isterler. Daha çok çöplüğe benzeyen 
yatak odasının kapısına "özel mülkiyet", "uzak durun" 
levhaları astığını belli sürelerde anımsarsınız. Fakat, 
bağımsızlığın getirdiği özgürlükle birlikte, ana-babaya ve 
diğer yetişkinlere duyulan sevgi ve saygıyı veren bir 
başka boyut daha vardır. Bu boyut, vermeyi ve almayı 
her iki tarafı da anlamayı gerektirir. Havınghurst'un 
(1972) belirttiği gibi ergenler, ana-babalar, onların
üzerinde otorite kurmaya kalkıştığında sıklıkla baş 
kaldırırlar. Ama ana-babalar onların sorumlu yetişkin 
gibi davranmaya yüreklendirdiğinde, bağımlılık
göstermeye çalışırlar. Burada da kültür, önemli bir rol 
oynar. Bağımsızlık görevi alt sınıftan orta sınıftakinden 
daha kolay yerine getirilmektedir. Orta sınıf uzayan 
eğitimi, ekonomik desteği, geçilmiş olan evliliği, daha 
fazla kazımayı, özellikle ergen kızları vurgulamaktadır.
 
E) Evliliğe ve Aile Yaşamına Hazırlanma :
 Bu gelişim görevi, birçok açıdan, az önce tartışılan 
yönü, dördüncü görevlerde ilerlemeler kaydedilmiş 
olmasına bağlıdır. "Deneme evliliği", "birlikte yaşama" 
gibi toplumsal geleneklerdeki değişimler belki bu gücü 
çağdaş ergenler için daha zor ergenlerin çoğu büyük 
olasılıkla sonunda evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı 
beklemektedir. Ancak, Havıghurst'un belirttiği gibi bazen 
ergenler evliliği ve aile yaşamını zevkle beklerler. 
Bazıları ise, düşmanlık ya da korku hissederler. Açıkça bir 
bireyin bu alandaki tutumu, başarısı ya da başarısızlığı 
hem kültürden ve sosyo-ekonomik düzeyden hem de
aile deneyimlerinden etkilenir. Birçok ergen fazla
düşünmeden ya da hazırlanmadan ve çoğu zaman ev 
işleri ya da çocuk yetiştirmek için gerekli olan becerilere 
sahip olmadan evlenmekte ve çocuk yapmaktır. Bu 
olduğunda, lise veya üniversite düzeyinde gerekli
kurslara ve rehberliğe başvurularak daha fazla çaba 
harcadığını görmekteyiz (Onur, 1993).

                                                                                                                             
Naciye YAKUPOĞLU    

Rehber Öğretmen
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Karikatürler
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Foreign Languages Department

What is going on at Gokyuzu College?

E-learning based Games are played in the class. Cooperative vocabulary games

Speaking: English Debate Activities

Mobile learning platforms:
The students both revise that they have learned and

enjoy competition.

Listening activities based on the lyrics.

Weekly video activity: After each part, a student
summarizes the video. The video is watched with

both Turkish and English subtitles at the same time.
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NORTH KOREA
Rice Cake 
 Rice cake, called tteok in Korean, is a much-loved 
traditional dish with many many variations. No festival 
day, anniversary, or celebrations is complete without 
them. They are very chewy, and may be an acquired 
taste, but once you get hooked you'll crave them all the 
time.

İSTANBUL
GRAND BAZAAR 
 Istanbul’s Grand Bazaar is quite popular among 
locals and visitors alike, as almost every imaginable 
item is available under its roof. Istanbul’s Grand Bazaar 
is known for selling spices, jewelry, pottery, and 
carpets. The labyrinthine complex is a pleasure to 
explore, because there is so much to see—even if one is 
just window-shopping. Visitors who wish to shop will
get to test their bargaining skills, thus making the
experience here even more memorable.

Mobile and e-learning based Quiz Show

English Spoken Cafe Trip:
The students both have fun and talk about daily topics.

Digital Pilot Test: Each student successfully
completed an English exam at the particular

CEFR level gets a certificate.
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 Canada is a country located in the northern part of 
North America. Canada contains too many folks but only  
two language spoken in Canada and these are; French 
and English. Canada has a large section of a gravity is 
weaker across the world.

CANADA
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