
 İlk olarak ne yazmalıyım buraya? Kalbimin ilk heyecanından bu yana, gözlerimin ilk 

dolduğu ana ve ilk paylaşımıma dair. Belki ilk konusunu, bir bebeğin ilk adımlarıyla ya da ilk 

adımların ilk düşüşe nasıl dönüştüğüyle bağdaştırabilirim. Belki de toprağın suya değdiği o 

ilk anı, edindiğim ilk hatırayı, duyduğum ilk felaketi ve felaketin meraklı gözlerini 

yazabilirim. Anlatmaya nereden başlamalı; unutulmaya mahkûm ilklerin sonsuzluğunda. En 

baştan, doğumdan başlayayım desem, kalbimiz ilk o zaman atmaya başlıyor diye eklesem, 

sevginin kalbi bulduğu anı reddetmiş olurum. Ben de kalp atışlarımızın sevginin kalbe 

dokunduğu anla başladığına inanlardanım. O zaman ilk sevgilerle başlamalıyım sözlerime. 

Havayı sevdiğim ve ilk defa aldığım nefese şükrettiğim andan, sesini ilk duyduğum insandan 

mı bahsedeyim? İlk gelişlerin, hep gidişleri doğurduğunu mu anlatmalıyım, her vurgunun 

çekilişlerden olduğunu mu söylemeliyim? Belki de ilk defa başkalarının iyiliğini 

düşündüğüm gün hissettiklerimi yazmalıyım. Peki, benim iyiliğimi düşünen ilk insan kimdi? 

Tam bu noktada kendimi sorguladığım ilk zamanlar geliyor aklıma. İnsanın kendini ilk 

buluşu, içindeki sese ilk kulak verişi sonra da ruhuna fısıldayışı, okuyucuyla paylaşılacak iyi 

bir fikir olmalı. Peki ya içimi dışa nasıl açtığım? İlk yazılarım, benden ilk parçalarım? Onlar 

nasıl göz ardı edilir. Neyse ki söze ilk nefretlerimle, ilk pişmanlıklarımla, ilk hüsranlarımla 

başlamayacağımı biliyorum. Çünkü bir şeyin başladığı gibi biteceğine inanıyorum; bu 

yüzden ilk sözlerimi seçmekte bu kadar zorlanıyorum.  

 Sahi ilk olarak ne yazmalı buraya? 
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SUNUŞ 

Ş E H R İ M İ N  L i s e s i  

 Merhaba, 

 Şehremini Lisesi öğrencileri, cüretkar davranmayı göze alarak bir dergi çıkarıyor. Bize, belki de haddimizin 

ötesine adım attıran ilk şey okulumuzun güzide adıdır. Okulumuz , adını “Şehremaneti” tamlamasından 

devşirmiş.  Tarihte, “saray ve devlet yapılarının onarımıyla alakalanan, çeşitli binaların gider ve aylık işlerine 

bakmakla yükümlü kişi” manasında söylenegelen bu söz, günümüzde  belediye başkanına denk düşüyor. O 

halde sorumluluğumuz bir hayli fazla. Elbette şehri idare etmeyeceğiz,  lakin kendini idare edebilmenin bir şehri 

idare etmekten daha müşkil olduğunu da biliyoruz.  

 Dergimize isim olarak, biraz da bu sebeplerle,  ŞEHRİMİN LİSESİ adını seçtik. İlk duyuşta hem İstanbul’u 

sahiplenmenin, hem de mensubu olduğumuz okulun “bi-misli baha” şehrimizdeki imtiyazlı konumuna atıfta 

bulunmayı arzuladık.  

 ŞEHRİMİN LİSESİ herhangi bir okul dergisi olmaktan itina ile kaçınacak. Öncelikle, derginin, her sayıda 

belirlenmiş bir tema etrafında şekilleneceğini belirtmek isteriz. İlk sayımızın teması da İLK. Yazılan şiir, öykü ve 

denemeler İLK teması çerçevesinde okurla buluşacak. İkinci olarak asıl amacımız, okulun adını duyurmak 

değildir. Biz Şehremini Lisesi öğrencileri, nitelikli eserler ortaya koymayı birinci hedefimiz sayıyoruz; iyi ürünler 

ve iyi bir dergi elbette okulun prestijini arttırabilir, bundan kıvanç duymamamız için hiçbir sebep yok.  

 Derginin (gerek bir fikir olarak gerek fiilen) ortaya çıkmasında emeği geçen okul idaresine ve özellikle 

müdür yardımcısı Mustafa  Mandalı’ya  ve edebiyat öğretmenlerimiz Yeşim Demiralay, Fırat Karabulut, Murat 

Ay, Seçil Kaşifoğlu’na, Mehmet Şahinkoç’a ve ayrıca matematik öğretmenimiz Ertuğrul Us’a teşekkür ediyoruz.  

Sırrı Can Kara, Semih Öztekin ,Zeynep Erdem bu sayının şairleri. 

Sena Edik bize İlk Sözünü anlattı. 

Miray Özgöncü kuvvetli kalemiyle bizi çocukluğumuza geri götürdü. 

Tuğçe Öztürk ilginç tespitleriyle bize Yeni Yıl ı anlattı 

Ceren Şimşek bu sayıya Dostluk Badesi adlı denemesiyle katkıda bulundu. 

“Vatan Yahut Silistre”  eserinin, ne kadar önemli bir yapıt olduğunu Ekin Tünçok bize bir kez daha hatırlattı. 

Esra Şengül bu sayı için Dostoyevki’nin Yeraltından Notlar adlı kitabını inceledi. 

Hasan Şener Ali Şeriati’ye olan önyargılara karşı ilginç bir yazı yazdı 

Arcan Aman,  Nazım’ın Azerbaycan’da yaşadığı önemli bir olayı tam da bu günlerde ders almamız gerektiğini 
hatırlatırcasına kaleme aldı. 

Büşra Bayraktar, Duygu Çelik bu sayıya hikayeleri ile katkıda bulunan arkadaşlarımız. 

Barış Mandal Tarkovsky’nin Stalker adlı kült filmini özgün bir üslupla yorumluyor. 

Yazar İnan Köse, Çöl Yılanı adlı kitabın yazarı aynı zamanda  okulumuzun eski öğrencilerinden. İnan Köse ile 
Diren Özcan ve Arcan Aman söyleşi gerçekleştirdi. İlgi çekeceğini umuyoruz. 

 

 Mart ayında “KAPI” temasıyla sizlerle buluşmayı umut ediyoruz… 

 

Sırrı CANKARA  
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Yazmaya ne zaman başladınız? 

Yazmaya başlamam tesadüfi oldu. Attila İlhan’ın bir şiirini okuyup 

hikayeleştirmeye çalıştım ve ardından kendimi beğenip, birkaç tane 

daha öykü yazdım, ardından roman yazmak için uğraştım, fakat 

beceremedim. Sonra bir tanesini bitirdim ve hızla çıktı, iyi miydi 

bilmiyorum, fakat inanıyorum ki iyi olacaklar, bu bir öz eleştiridir! 

 

Kitaptaki karakterleri oluştururken çevrenizdeki kişilerden 

yararlandınız mı? 

Kitaptaki her karakter, çevremde gördüğüm insanların ta kendisiydi. 

Şekilsel bazı özelliklerini değiştirmiş olsam, hatta biraz fantastik ögelere 

başvurmuş olsam da okuyan kişi kendisini yazdığımı çok rahat anlıyor.  

Kimileri gece yazar, gündüz yaşar kimileri de gündüz yazmayı tercih 

eder. Sizin böyle bir seçiminiz var mı? 

Eğer hiç uyumuyor olsaydım gece-gündüz ayırt etmeksizin yazardım. 

Genelde gece, herkes ve her yer sessiz olduğu için yazmak için 

ideal oluyor, gündüz vakti dışarıdan geçen arabanın motor sesi bile 

küfredilesi oluyor. Hele bir de evinizde hala ahşap pencereler 

varsa içeri giren ses kulakları parçalayacak dereceye gelebiliyor!  

 

Olmak istediğiniz ya da hayal ettiğiniz yerde misiniz? Hayal 

ettiğiniz şeyleri mi yapıyorsunuz? Ülkemizde hayallerin peşinden 

gitmek mümkün mü?  

Olmak istediğim yer diye girmek isterdim fakat bu düşünce çok 

idealistçe olacağı için bu soruyu alıp hayallere götürmek çok daha 

mantıklı olacak. Hayallerim fazlasıyla büyük olduğu için bunları bir 

çırpıda sıralamak da zor oluyor, öyleyse kısaca değinmek gerekecek: Nitelikli bir yazar olduktan sonra, şayet 

para da kazanmış olursam yapacağım tek şey yardım olur. Ezilmiş ve aşağılanmışları içinde bulundukları 

durumdan ya bizzat kurtarmaya çalışırım ya da onlara durumlarını anlatmak için gözlerinin içine baka baka 

kendilerine benzeyen insanların kurtuluşlarını gösteririm. İyi yaşamak için iyi hayal kurmak gerekir! 

Şehreminili arkadaşlara mesajınız? 

Sayısal bölüm okudum, şu an felsefe bölümündeyim. İşim sorgulama bir nevi. Ne kadar erken sorgularsanız o 

kadar iyi. 

Röportaj: Diren Özcan- Arcan Aman 



MEVSİM GEZGİNİ 

Ansızın dururduk, türküler söylerdik ıslak sokaklarda  

İnsanların bakışlarından çekinmezdik, korku hiç varolmamıştı  

Notalar, gökyüzüne ne kadar değerse  

Pus da o kadar kalkardı asfalt üstlerinden  

Mutluluk kelebeğin kanatlarındaki tozlardı bizim için  

Körelmiş yalnızlık kanatların üzerini üflediğinden "pat" diye yere  

düşerdik  

Ayağa kalkmamız epey bir zamanımızı alırdı  

Yalnız kalırdık, ölürdük  

Ölümden pek korkmazdık, büyüyememek en korktuğumuzdu  

Düşünce rüzgârı sonbahara estiğinde yapraklarımız sararırdı, özlemler  

gitgide artardı  

Mazgallardan düşerdi düşlerimiz  

Dünyaya yağan yağmur, gözyaşı yere düşen insanların damlalarının  

hepsiydi aslında  

Dostlarımızla yan yana geldiğimizde bir el bizi çekip yere atardı.  

Anlamazdık, düşünmeye bile vaktimiz olmazdı  

Ortada hep yalnız ve tutkulu sarı örtülü bir masa olurdu  

Bunu yapan oyunu adını "papatya falı" koymuştu  

Beni dostlarımdan ayıran hep papatya fallarıydı  

Son yaprakta hep ayrılık çıkardı  

Sonbaharda derdim başka olurdu, ilkbaharda başka  

Şimdi mevsim kış, Lorca'nın portakallarından biriyim. 

 

Sırrı CANKARA 
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Sırrı CANKARA 

Sayfa 3 

 

İlk olarak kendinizden bahseder misiniz? 

Klasik cevapları sevmediğimi söyleyerek konuya giriş yapmanın 

en mantıklı seçim olacağını düşündüm, öyleyse bana göre diğer 

soruları cevapladıkça kendimden fazlasıyla bahsetmiş olacağım, 

yine de üç beş kelime etmek  gerekiyorsa yaşı yirmi başı meçhul 

olan bir adamım.   

 

 

 

 

 

 Genç bir yazar olarak kitap okumaya yüklediğiniz anlam nedir? 

Yani kitapların hayatınızdaki yeri nedir? En iyi dost mudur sizce? 

 Kitap okumaya erken yaşta başladığımı düşünürsek kitapları değerli 

bulduğumu, hatta onlarla sıkı bir dostluğa sahip olduğumu dahi 

söyleyebilirim. Kitap bu yüzden benim için iyi bir dosttur, iyi konuşur, iyi 

de dinler, fakat hiç değişmez. Değişmeyen bir şeyi olduğu gibi kabul 

etmek de zor geldiğinden arada bir kitaplardan bazılarına düşman 

gözüyle baktığım da oluyor. 

 

“Bir kitap okudum, hayatım değişti!” dediğiniz bir kitap var mı? 

Normalde böyle bir kitabın olmaması gerektiğine inanıyorum; fakat maalesef Dostoyevski’nin “Yeraltından 

Notlar” kitabı bütün çelişkileriyle bana sen normalsin, 

idealizmden sakın, düşünmek, kendini eleştirmek güzel 

şey dediği gün bu soruya vereceğim yanıtı da oluşturdu.  

 

Sanata-edebiyata toplumsal fayda olarak bakılmalı mı? 

Bir sanat eserinin, kitabın mesaj kaygısı olmalı mı? Sizin 

böyle bir kaygınız oldu mu? 

Toplumsal fayda gütmeden yazılmış olan eserler 

yayımlandığı andan itibaren toplumsal veya kişisel bir 

faydaya dönüşeceği için yayımlanmış her eser toplumsal 

fayda amaçlı eserler olur. Kendi düşüncem dahilinde 

kendime sakladığım ufak tefek yazılar olsa dahi her 

zaman çoğu cümlenin içinde mesajlar olur, özellikle sakladığım mesajlar olmasa dahi her cümle bana ait olduğu 

için kendimi anlatmam da yine bir mesaj olacaktır, öyleyse kaygı dahilinde olmadan dahi her zaman bir mesajla 

iç içedir yazarın kendisi.  
 

Sayfa 22 

Şehremini Lisesi Mezunu Yazar İnan KÖSE ile Röportaj 

Ş E H R İ M İ N  L i s e s i  



 Çocukluk… Hayal gücünün ıssız sahillerinde parmak ucunda dolaşıp; yüzünü yalayan rüzgâra, sıcak bir tebessümle 

karşılık vermekti. Sadece bize ait olan, öncesi sonrası puslu; akılda kalanlarla yetinmeye çabaladığımız anılar bütünüydü. 

      Vincent Millay‘ın dediği gibi “Çocukluk hiç kimsenin ölmediği bir krallıktır.”  

Bizim krallığımızdı; en çok hatırladığımız, en çok özlem duyduğumuz, etkisinden bir türlü kurtulamadığımız. 

Karmaşık ilişkilere girmeden önceki son durak yerimiz...  

 Çocukluk, dudağının kıvrımından hiç eksik olmayan tebessümle dolaşmaktı. Sevgiyi, sevmeyi ve kendini sevdirmeyi 

bilmekti. 

Biraz da şımarıklıktı çocukluk… Muzipliklerinle karşındakini kandırdığını sanmak ve kimi zaman karşındakinin sana kanma 

dürtüsünün farkında olmaktı. 

 Çocukluk pamuk şekerin cazibesine yenik düşmekti. Ya da dinlediğin masallara koşulsuzca inanmaktı.  Kötülüklerin 

üzerine perde çekerek hayata pembe gözlüklerle bakabilmekti. Neşe dolu kahkahalar atmaktı çocukluk… Ta gözlerinin içine 

kadar gülümseyebilmekti… Gülerken karşındakini gönülden güldürebilmekti. 

 Hayatımızın en olgun zamanıydı çocukluk… Hayat kavgasından ötürü bir daha yakalayamayacağımız bu olgunluğun 

farkına varamamaktı.  

 Çocukluk paylaşmaktı kimi zaman… 

 Hırçın bir dalganın yerle bir edeceğini bile bile kumdan kaleler yapmaktı. Hayatın bize neler hazırladığı hakkında en 

ufak bir fikre sahip olmadan eğlenebilmekti delicesine… Yani ‘an’a odaklanmak, hayatın tadını çıkarmaktı… 

 Hayal kurmaktı… Bulutları da yanımıza katıp zihnimizde birçok yaşam yaratmaktı. Kendi yazdığımız senaryoları 

inandığımız kişilere oynatmaktı. Her şeyin bizim istediğimiz gibi olacağına sarsılmaz bir inançla bağlanmaktı. Sonunun 

nereye varacağını düşünmeden atlamaktı her işe… Bir bakıma tehlikeden zevk almaktı. 

 Doğruyla yanlışı ayırt edemesek de; yanılsak da çoğu zaman, asla pes etmemekti. Umudumuzu yitirmemekti. Yanlış 

anlamak, yanlış anlaşılmak, yine de hiçbir şeyi hayatın önüne geçirmemekti. Düşe kalka yaşamak, bilgiye en çok susamış 

olduğumuz anlarda, zihnimizi gerekli gereksiz bir sürü şeyle meşgul etmekti. 

 

Sayfa 4 

MASUM KALANLARA 

Ş E H R İ M İ N  L i s e s i  

Küçüktüm, küçücüktüm, 

Oltayı attım denize; 

Bir üşüşüverdi balıklar, 

Denizi gördüm. 

Bir uçurtma yaptım, telli duvaklı; 

Kuyruğu ebemkuşağı renginde; 

Bir salıverdim gökyüzüne; 

Gökyüzünü gördüm. 

Büyüdüm, işsiz kaldım, aç kaldım; 

Para kazanmak gerekti; 

Girdim insanların içine, 

İnsanları gördüm…” 
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İLK VE SON 

 Albümden aldığı tepkiler çok memnun etmemişti kendisini. Hatta hayal kırıklığına bile uğramıştı. Sebebini daha önce 

açıklamıştık. Ortam buna müsait değildi. Ama yaptığı müziğin kalitesini kendisi de biliyordu ki ikinci albüm için cesaretini 

topladı ve bütün zorluklara rağmen çalışmalara başladı 

 

 Ve sona geldik. Yazının sonu sanmayın sakın, bir 

müddet daha buradayız zira bu yazıyı yarıda bırakıp 

kahvemizi yudumlayacak değiliz. İlk dedik başladık, 

sonu da olur mutlaka dedik. Fuzuli demiş ya: 

''Topraktan olanı toprağa vermek gerek.'' işte tam da 

bundan bahsediyoruz. İkinci albüm çalışmalarını 

bitirdikten sonra Yavuz Çetin hastalığı dolayısıyla 

rahatsızlanır, doktora gider. Doktoru, birkaç ilaç yazarak 

onun iyi olduğunu söyler. Fakat o hiç de iyi değildir. Bir 

hafta sonra onu çalacağı mekânda bekleyen arkadaşları 

acı haberi alırlar. Yavuz Çetin boğaz köprüsünde 

arabasını sağa çekmiş ve kendini boğazın serin sularına 

bırakmıştır. Fakat o, dünyaya yaşamak için 

gönderilmemiş miydi? Yaşamak için mutluluğa ihtiyacı 

vardı ve bunu kendisi bulacaktı. O kolay yolu seçti. İntiharın cazipliğiyle yaşama gözlerini yumdu. Arkasında birçok şey 

bırakarak gitti. Müziğiyle yeni nesillere örnek oldu, eserleri senelerce gündemde kaldı. Hangimiz 'Yaşamak İstemem' 

parçasını dinlemedi ki? Türk müziğinde hak ettiği yeri aldı ve sessizce kayboldu. Her ölüm erken ölümdü fakat bu erken bile 

sayılamazdı. Çocukluk arkadaşı Ercan Saatçi: ''Yavuz bir Avrupa ülkesi veya Amerika'da doğsaydı bir Gary Moore olurdu.'' 

dedi. Haksız da değildi. Yine de bizim yerli Gary Moore'umuz oldu, gönüllerde taht kurdu. Türkiye'nin ilk blues gitaristi 

Yavuz Çetin, asla unutulmayacaksın...  

Bir gün gelir Herkes kendi yoluna gider. 

Her şey nasıl başladıysa öyle biter 

Yavuz ÇETİN 

 (1970-2001) 

Fatih Oktay  



 İlk... Her sonun vazgeçilmezi. Söylendiğinde insanın içinde umutlar yeşerten ve bir o kadar da kaygılanmasına sebep 

olan kelime.Yeniliğin getirdiği bir sevinç, sonu olan bir yol. Her şeyin bir sonu vardır tabi, fakat ilk demek ufkumuzu bir 

başka aydınlatır değil mi? Öncesi yoktur ilkin, başlangıcın ta kendisi ve devamında süregelendir.Tekrarı da yoktur, o anın bir 

ürünüdür. Sadedir, çünkü tektir.Ve asla unutulmaz ilkler. Zaman onları belleğimizden silmez; silemez, aksine daha da 

anlamlı kılar, hatırlandıkça güzelleşir ilkler. Tabi ilkler her zaman güzel hatırlanmayabilir. Fakat bu yazı bizim için pembe bir 

tablo oluşturacak burada, çünkü söz konusu Yavuz Çetin'in 'İlk ve Son' albümü. 

 

 Yavuz Çetin'den bahsetmek gerekir tabi. Kimdir bu adam? Yavuz Çetin müzik hayatına daha on yaşında ‘cura’ ile 

başlayan ardından gitar ve elektronik gitarla müziğe devam etmiş olan bir sanatçıdır. Yaklaşık yirmi yıllık müzik hayatı 

boyunca Türk müzik tarihine iki stüdyo albümü ve birçok cover bırakmıştır. Liseye geldiğinde bir derginin şarkı yarışmasına 

katılır ve Ercan Saatçi ile yorumladıkları 'I Will Cry' adlı şarkının birinciliğe layık görülmesiyle serüven başlar. Bu başarıda 

döneme damga vuran gruplar (Deep Purple, Pink Floyd, ACDC..) Yavuz Çetin'in ilham kaynağı olur. Ardından üniversite 

yıllarına doğru Jimi Hendrix ve Blues Rock onun aklını çeler ve hayatını bunlar üstüne kurar. 1992 yılında kurduğu Blue 

Blues Band bu konudaki ilk büyük girişimidir. Belki de Türkiye için yeni bir çağ başlamıştır, zira bu vakte kadar ülkemizde 

böyle bir girişim görülmemişti. Acaba bunun için zemin hazır mıydı? Değildi dersek yanlış olmaz herhalde. Geleneksel 

müziğin ağır bastığı ve yeniliğin hoş karşılanmadığı bir ortam vardı. Bunu Yavuz Çetin'in albüm çıkarmak için uzun süre 

yapım şirketi aramasından da çıkarabiliriz. Fakat sonunda azmi onu başarıya götürür. 

  

 'İlk ve Son' dedi... Fakat neden isim bu oldu? 

Bunu biraz açalım. Yavuz Çetin'e yaşamının son on 

senesinde yoğun depresyon teşhisi konmuştu. Ağır 

ilaçlar ve bağımlılıkların etkisi altındaydı. Ruh hali 

oldukça bozulmuştu. Albüme bu ismi vermesindeki 

sebep, müzik hayatındaki ilk albümü olması ve bunun 

yanında hastalığının yarattığı etkiyle bundan ilerisini 

göremeyeceğine inanmasıydı. Haksız da değildi. 

Albümün içinde ruh halini yansıtan imgeler deryası 

vardı. Sanki bir mülakatmışçasına yazılmıştı eserler. 

Fakat ölümünden sonra çıkan albümle 

karşılaştırıldığında daha pozitif bir albüm olduğunu 

görüyoruz. Daha çok aşk temalı bir albüm olmuştu. 

Sebebini ise eşinden ayrılmasına denk gelişi ve yeni bir insanla tanışması olarak yorumlayabiliriz. Onun Şarkısı, Kimse 

Bilemez ve Gecenin Rengi öne çıkan parçalar oldu. 1997'deki bu projesinden sonra birçok canlı performans ve düetle 

başarısını pekiştirdi. Dönemin birçok rock şarkısında Yavuz Çetin’in etkisi olduğunu söyleyebiliriz.  
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''Ölüyorum tanrım 

Bu da oldu işte. 

Her ölüm erken ölümdür 

   Biliyorum tanrım. 

Ama,ayrıca,aldığın şu hayat    

Fena değilmiş 

 Üstü kalsın...'' 
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MASUM KALANLARA 

 Masumiyetti çocukluk… Hayatın acımasızlığına karşın hep masum kalabilmekti.  

 Çocukluk, hayran olmaktı komşunun kızına. Soğuk kış günlerinde sobada pişen kestanenin karşısına dizilip kokusunu 

buram buram içine çekmekti.  Tüm insanları ortak bir paydada toplamayı becermekti.  

 

 Çocukluk… 

  

 Çocukluk, hissetmeyi öğrenmek değil miydi? 

Acılarımızı, sevinçlerimizi kırgınlıklarımızı, 

kızgınlıklarımızı en yoğun şekilde yaşamak değil miydi? 

Küçük şeylerden mutlu olmayı becermek değil miydi? 

 

 Tam bu noktada yıllardır aklımı kurcalayan o soru 

tekrar çıkıyor ortaya: Neden hayal gücümüz çocukken 

daha zengindir? Yüreğim fısıldıyor cevabı aklıma : -Tek 

kelime. Basit ve doğru: “Özgürlük” Çocukken alabildiğine 

özgürdük biz. Rüzgâra karşı cesurca, özgürce kanat çırpardık. Çocukluğun kısıtlamaları da beraberinde getirdiğini düşünür 

fakat yanılırdık. Çünkü kendimizi en özgür hissettiğimiz anlarda bile yeterince özgür değildik. Hiçbirimiz çocukluğumuzdaki 

rahatlığı tadamadık sonradan. Çünkü hiçbirimiz, çocuk olamadık bir kez daha; çocuk kalamadık. Elimizden uçup gitti 

masumiyetimiz. Yerine acı olaylar silsilesi yerleşti. Hepimiz tırtıldık bir zamanlar. Şimdi güzel kelebeklere dönüştük. Peki, 

mutlu muyuz gerçekten? Tırtıl kalabilmeyi istemez miydik? 

 Çocukluk… 

 Çocukluk, annemizin yüzündeki solgunluğa ve babamızın 

çatık kaşlarının altında yatan manaya kendimizce bir neden 

bulmaktı. Hiçbir şeyi anlamıyor gibi gözüküp aslında her şeyi 

anlamaktı çocukluk… 

Yeri geldiğinde vazgeçemediklerimizden vazgeçmeyi kabul 

etmekti. 

     Çocukluğum benim her şeyimdi. Bu yüzden çocukluğuma 

aşığım ben… Çocukluğumdaki o ipe sapa gelmez hallerime… 

Annemin sabrını zorladığımda yüzünü alan ifadeye… Babamın 

hayatın kargaşasından yorgun düşmüş tenine… Halamın şefkat 

dolu bakışlarına… Dedemin uçarı hallerine… Amcamın beni 

incitmekten korkarmışçasına bakan gözlerine… Teyzemin tatlı 

diline… Kardeşimin beni kahkahalara boğan sözlerine… Beni benden iyi anlayan arkadaşlarıma… Komşunun köpeğine, 

bakkal amcaya ve daha nicelerine… 

 Şimdi, çocukluğunu özlediğini kim inkâr edebilir? Bir dakikalığına bile olsa kim çocukluğuna geri dönmek istemez? 

Ben isterim! Ben özlerim! Çünkü her insanın hayatında melekleştiği değil bizatihi melek olduğu/sayıldığı bir dönem var. 

Kimileri yaşlılığında an(l)ar bu dönemi, kimileri gençliğinde… Ben bir melektim, çocuktum yani…  

Miray Nur Özgöncü 



 Yine, yeniden hoş geldin ‘’yeni yıl’’.Her zamanki heyecanını, sevincini, ümidini de yanında getirdin. Ve 

insanlık da her yıl olduğu gibi yine bir şeyler istiyor senden. Senin sayende yine hayallere dalıyor. İşin tuhaf 

tarafı bunlar için hep aralığın sonunu, yılbaşı süslerinin caddeleri aydınlattığı o günleri, yani hep seni bekliyor. 

Hâlbuki içinde bulunduğumuz senenin bir suçu, günahı mı var benim bilmediğim? Onu bu kadar işe yaramaz 

yapan ne olabilir? Ah, doğru ya o eski. Yüzümüzü güldürecek olan ise yeni yıl. Adı üstünde; yeni, güzel, 

öncekinden daha iyi, gelişmiş, geliştirilmiş. Yeni telefon, yeni ayakkabı, yeni eş, yeni sevgili, yeni silah, yeni savaş 

teknikleri, yeni inançlar, yeni akımlar velhasıl tüm yeniler gibi.  

 

 Bu da demek oluyor ki insanoğlu her konuda bir adım, bir basamak atlayacak. Büyük bir ihtimalle bir 

önceki seneden daha çok tecavüz edeceğiz dünyaya. Bize can veren suyu, yaratıldığımız toprağı sonuna kadar, 

hedefi şaşırmayarak, tam kalbinden bıçaklayacağız tabiat anayı ustalıkla. Ana demişken... Evet, ağızlar dolusu 

küfürler edeceğiz birbirimizin anasına. Ama sırf gösteriş için ‘’Cennet, anaların ayakları altındadır.’’diyecek 

bazılarımız. Cennet mi denildi? Ne cenneti, duaya açılan eller ikişer üçer kapanacak. Yarattıklarından 

koptuğumuz gibi Yaratandan da kopacağız. Sonrası ise büyük bir boşluk; bilek kesmeler, boş ilaç kutuları, bir 

silah, tek kurşun…  

 

 Karşımızdakinin insan olduğunu unutup ırk, dil, din hatta mezhep, isim, takım kavgalarına başlayacağız. 

Bu durumda elbette suçlu aranacak. Etrafa şöyle bir bakmışız ki bizden başka herkes suçlu değil mi? Haydi 

bakalım, çare yok diyerek yine kan döküp, tekrar bebek öldürüp, biteviye hayvanlaşacağız.En korkuncu 

hayvanken bile kendimiz olmayacağız.Nasıl ki bir önceki, ondan önceki ve ondan da önceki sene hiç özgür/

özgün olamadık, bu sene de olamayacağız.Birilerini kötü bir taklidin,farklı farklı kültürlerin yılışık özentiliğinin 

güya haklı gururunu yaşayacağız.  

 

 Tüm bunlar olurken, aşık çiftler köhne semtlerin alışveriş merkezlerinde uluorta öpüşecek.. Şanslı 

gözükenleri ilk kez marka giymek, yani kendilerince seçkin sayılabilmek için, mağazalardan alışveriş yapacak. 

İnsan, seçkinliğini başkalarının ellerine teslim ediyorsa seçkin değil sefildir oysa. Bazıları ilk şiirlerini! ‘’sms’’ 

atacak birbirine. Hepsi de on iki on üç yaşlarında tüm ilklerini yaşıyor veya yaşayacak olmanın acınası 

mutluluğuyla uyanacak bir sabah.. Okula yeni başlayan veledin karne heyecanı kalmadığı gibi sevgililer için de ilk 

birlikteliğin önemi kalmayacak. Çünkü bizler biraz daha modern olacağız. İlklerin önemi içimizde utanç verici bir 

şekilde yitip gitse de sorun değil; konuşmamızdan, kıyafetimizden, inancımızdan, tarzımızdan, kendi 

değerlerimizi hiç uğruna çöpe atışımızdan ‘modernlik’ akacak oluk oluk.  

 

 Peki, tüm bunlar acıya karşı direnç kazanmış insanoğlunun kahkahalar atmasına engel midir? Dünyanın 

büyüsü bozulmuş olsa da hangi güç durdurabilir gerçekten sevmemizi, sevilmemizi? 21. Yüz yılın demir 

parmaklıkları, yeni doğanın gözlerindeki o ümit ışığını hapsedebilir mi? 

  Her şeye rağmen sonsuz ve sebepsiz umut bu sene de, bu yeni yıl da hepimizi kuşatacak. 

  Herkese mutlu yıllar… 
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“STALKER” Üzerine Bir Deneme 

 Stalker’ın rehberlik yaptığı ikinci karakter Profesördür. Fizikçi bir bilim adamıdır. Materyalizmi temsil eder. Soyut 

düşünmez, her şeyin cevabının bilimde olduğunu söyler. 

 Olaylar şu şekilde sıralanır: 

  Stalker karakteri, Zone denilen bölgede bir odaya hayali bir anlam yüklemiştir. Bu odaya giren insanın içsel 

isteklerinin gerçek olacağını söyler. En çok arzuladığı, en derin isteklerinin... 

 

 Stalker’ın oluşturmak istediği şey inançtır. Kendisi gibi 

parçalanmış, zavallı insanlara tekrar umut vermek istemektedir. En başta 

yolcuların kendilerine inanmalarını ister. Zone’daki oda bir nevi 

Mantıku't-Tayr’daki Simurg’dur. Oraya gittiklerinde aslında öyle bir şey 

olmadığını fark edeceklerdir. 

 Zone dışında çekilen görüntüler yüksek kahverengi kontrastında, 

siyah-beyaz yani sepyadır. Güneş ışığı mekânı tam olarak aydınlatmaz; 

bir kuyunun dibine gelirmişçesine yukardan süzülür. Zone dışındaki 

yerler bunaltıcı, kirli ve karanlıktır. İnsana oradan kurtulma isteği verir. 

Aksine Zone ise tamamen sessiz ve huzurludur. Ağaçlarla, böceklerle ve 

çiçeklerle doludur. Zone çekimlerinde görüntü tekrar renkli olur. 

Stalker Zone’a giderken yolu uzatır. Yazarın “Neden bu kadar uğraştık elimizin altındaymış?” demesine “O kadar 

uzun bir elimiz yok” cevabını verir. Stalker yol boyunca Oda’yı kutsallaştırır.Oda’ya giderken Zone içinde yürüyen yolcular 

kendilerini sorgularlar. Yazar odanın kapısında hayatı hakkındaki düşüncelerini itiraf eder. Kendine karşı dürüst davranır ve 

şu sözleri söyler: 

“Eskiden birilerinin benim kitaplarım sayesinde daha iyi olabileceğini düşünürdüm. Hayır, kimsenin bana 

ihtiyacı yok. Ben öldükten sonra başka birini midelerine indirmeye başlayacaklar. Onları değiştirmek istedim fakat onlar 

beni değiştirdi. Beni kendi imgelerine uygun haline getirdiler. Gelecek eskiden şimdinin devamıydı. Artık şimdi ve 

gelecek birbirinin içine geçti. Bunun için hazırlar mı peki? Hiçbir şey bilmek istemiyorlar, bildikleri tek şey tüketmek.” 

Odaya yaklaştıklarında Profesör’ün de geliş nedeni ortaya çıkar. Profesör kendi yaptığı bir bombayı alıp Oda’yı 

kötü kişilerin eline geçmesin diye patlatmaya gelmiştir. Materyalizm burada ruhsuz ve yıkıcı olmakla eleştirilir.Odanın 

eşiğine geldikleri zaman bir kırılma yaşarlar. Yolcular inanmayı, umut etmeyi reddederler. Oda’nın içine girmeye korkarlar. 

Eski mutsuz hayatlarına geri döneceklerini söylerler. Görüntü tekrar sepyaya döner. Tarkovsky’nin en ünlü sahnelerinden 

biri olan suda yüzen balık görünür. Zone’dan çıkıp Rusya’ya geri dönerler. 

Stalker, evinde büyük kütüphanesinin önünde yatar. Yerde sinir krizi geçirir, bilim adamı ve yazarın kendilerini 

nasıl aydın saydıklarından, inanmayı nasıl reddeddiklerinden bahseder. Sonra sadece onların değil kimsenin inanmadığını 

söyler. 

Stalker aslında bir derviştir ama başarısız olmuştur. İnanç, iman ve umut aşılamayı başaramamıştır. 

 

Filmin son sahnesinde Stalker’ın özürlü çocuğunun nesneleri dokunmadan hareket ettirebildiğini görürüz. Aslında 

bilge Stalker da yanı başında olan bir mucizenin farkında değildir. 

Barış Mandal  
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SAATLİ BOMBA  

 

Verilen soluğun sigara dumanı gibi çıkmasına alışılmış 

Görünmezliğin hüküm sürdüğü bir zamanda 

 

 

Saatli bombayı gördüm 

Bu kez başkaları için patladı 

Bazıları hiç hissetmedi bile 

Bazılarının taşlaşmış kalpleri çatladı. 

 

 

Gözyaşları durduramadı saatli bombayı 

Patladı… Patladı… Patladı… 

Bazıları bir parça oldu topraktan 

Bazıları sudaki kül, havadaki duman. 

 

 

Ver kulağını kalbine de 

Duyasın ne kadar yakınında o ses 

Kimse eklemez aslında 

O masum sesin vahşetini. 

 

 

Süre dolacak ve kalacak gecelerce kandiller ateşsiz 

Kandiller yerine artık kalpler yanacak. 

Kandillerin yağı boşaltılıp 

Yerleri kanla dolacak… 

Semih Öztekin  

 Stalker filmi hakkında söylenecek ilk şey sanırım Tarkovsky nin ustalık filmlerinden olmasıdır. Fakat kategorize 

edilirken bilim-kurgu filmleri arasına yerleştirilmiştir. Bu, şahsi kanaatimce doğru bir karar değildir. Tarkovsky bir bilim-

kurgu romanını almış ve kendi felsefesini bu öyküye yedirerek tekrar yazmıştır. Ortaya çıkan şey Stalker’ın senaryosudur. 

Bu senaryo sıradışı olaylar, özel efektler veya büyük patlamalar içermez. Bu film diğer bilim-kurgu filmleri gibi insanı birkaç 

saatliğine gerçek dünyadan uzaklaştırmak yerine onu hakikatle ilgili sorularla karşılaştırır. Günlük hayatın 

alışılagelmişliğinden onu alır ve insanlık tarihinin en büyük sorularıyla baş başa bırakır. 

 Film temel olarak üç karakter üzerine kurulmuştur:  

 Bunlardan en önemlisi Stalker veya iz sürücü karakteridir. 

Bu karakter İsa Mesih ile bağdaştırılmıştır. Bilgedir, inançlıdır. 

Amacı zavallı insanlara umut vermektir. Kendi de hayatında 

başarısızdır. Güçsüz, zavallı bir insandır. Fakat ‘Zone’da onun gibi 

yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım edebileceğini ve onlara 

umut verebileceğine inanır. Ancak o zaman özgür olur. ‘Zone’ 

haricindeki her yer onun için hapishanedir. Stalker karakteri klasik 

romandaki idealist tipi simgeler. Bu açıdan Don Kişot’a benzer. 

Zone içinde, rehberlik yaptığı iki kişi için şu yakarışta bulunmuştur:  

“Onların bütün planlarının gerçekleşmesini sağla! 

Onların inanmasını sağla! 

Onların kendi tutkularına gülmelerini sağla! 

Ve en önemlisi kendilerine inanmalarına izin ver!  

İzin ver ki çocuklar gibi çaresiz olsunlar!  

Güçsüzlük muhteşem bir şeydir çünkü ve güç hiçbir şey!" 

 Stalker’ın Zone’da rehberlik yaptığı bir karakter yazardır. Yazar 

karakteri, aydın-entelektüel kişiyi temsil eder. Şüpheci, kibirli ve hedonisttir. 

Zone’a kaybettiği esinini bulmak için gitmektedir. Hakikatin tartışmayla 

ortaya çıkacağına inanmaktadır. 

 “Sahip olduğumuz bütün teknolojiler: Maden ocakları, değirmenler, 

onlar, bunlar, şunlar… Hepsi daha az çalışıp daha çok yemek için 

tasarlanmış. Fakat insanlık sanat eserleri üretmek için yaratılmıştır. Diğer insan davranışlarının aksine bunun içinde 

bencillik mevcut değildir. Muhteşem ilizyonlar, mutlak gerçeğin görüntüleridir.”   
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 Ucu bucağı görünmeyen bir yolda ilerliyordum. Güneş henüz doğmamıştı. Arkama bakmıyor gittikçe 

gidiyordum. Biliyordum ki arkama baktığımda geride bıraktığım anılarımı görecektim. Ama ben gözlerin 

görmediği güzellikleri, kulakların duymadığı sesleri, dudakların konuşmadığı sözleri bilmek istiyor ve geleceğe 

doğru ilerliyordum. Kuş cıvıltıları, böcek sesleri eşlik ediyordu adımlarımın muhteşem gürültüsüne. Emin 

adımlarla karşıma nelerin çıkacağını bilmeden yürüyordum. 

 

 Sarı bir ışık vuruyordu yüzüme. Güneş usuldan görünmeye 

başlamıştı. Tam ilerliyordum ki karşımda bir insan kalabalığı gördüm. 

Onlar benim ailemdi. Bir an için serap gördüğümü fark ettim. Çünkü 

onlar geriye dönmek istemediğim geçmişimde kalmışlardı. Ben onları 

trafik kazasında kaybetmiştim. O kazayı hatırlamak bile istemiyorum. 

Beni benle bırakıp, ilk yalnızlığımla karşı karşıya getiren, mücadele etme 

gereğini bende ilk kez uyandıran berbat bir kazaydı. Annemi, babamı, 

kardeşimi, dedemi o kazada kaybettim. Ne hikmetse arabadan sağ çıkan 

tek kişi bendim. Keşke onlarla birlikte ben de uzaklaşsaydım bu yalan 

dünyadan. Ayakta kalabilmek için verdiğim her mücadele beni bir adım 

daha yaklaştırıyordu yaşlılığa. Karşımda gördüğüm kalabalığa doğru 

koşmaya başladım. Gerçek olmadıklarını biliyordum ama yine de koştum. 

Annem, babam, biricik ailem dedim ve kalbimin nasıl attığını bile fark 

edemeden koştum. Belki beni de aralarına almak isteyeceklerdi, belki 

benim bu yolda ilerlememem gerektiğini söyleyeceklerdi. Sebep her ne olursa olsun onlar benim için 

buradaydılar. Tam onlara sarılacaktım ki büyük bir hüsrana uğradım. Bana hiçbir şey diyemeden kayboldular 

gözlerimin dikildiği yerden. 

 

 Onlar o an için oradaydılar, aynı anda da yoktular ve fakat ben onlarla konuşmayı o kadar çok istemiştim 

ki... İlerlemeye devam ettim. Büyük bir çaresizlik içinde yerin gök ile birleştiği noktaya artık varmak istiyordum. 

Yerle gök tek bir noktada birleşmiyordu ve geçmiş ile gelecek şimdide kesişmiyordu. Belki de ben öyle olmasını 

istiyordum. Gözlerimi kapattım, ne de olsa sarsılmaz bir inançla ilerliyordum. Bir an için ayağımın boşluğa 

değdiğini hissettim. Gözlerimi hemen açtım. Meğer bir uçurumun başına gelmişim. Dengemi kaybediyorum.  

Düşüyorum. Üşüyorum da. Sakinim fakat. Dehşetli bir sükunet içindeyim. 

 

 Hayatımda bu büyük kazadan sonra ilk kez mutlu olabilmiştim şu 

anda. Mutlu olmak istemediğim şu anda mutluydum; ama umurumda 

değildi bu.  Ailemin yanına uçuyorum. (Demin düşüyorum mu demiştim; 

yanlış okumuşsunuz!) Kendimi öylesine sakin hissediyordum ki... Sonunda 

yalnızlığa veda ediyorum.  Hayatta ilk kez gülümseyerek vedalaşıyordum 

her şeyle. Her şeye beni bulaştıran yaşamdı, var olan tüm şeylerle ilişkimi 

ona veda ederek bitiriyordum. 

 

Büşra Bayrakdar 

Sayfa 8 

İLK MUTLULUĞUM 
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ALTIN ORAN 

Ertuğrul US 
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DOSTLUK BADESİ 

 Hayat bazen her birimizi kum zerreleri gibi savursa da dört bir yana, kalbimiz daima her kimle olmak isterse onunla 

kalır. Bir sokak ötede ya da dünyanın bir diğer ucunda, biz her nerde olursak olalım geçmişimize bağışladığımız anılarda 

gizliyizdir. İlk dostluklar da böyledir. 

 

  İlk tanışmada hayat boyu merhabalarla yetineceğiz sanırız, asla kimseye güvenmemek uğruna yenik düştüğümüz iç 

savaşlarımızda boğuluruz kimi zaman. Tozu dumana katar, sonunda her birimiz mağlup oluruz dostluk uğruna. 

 

  Hayat zaten bir fotoğraf karesi, ince bir zincirin ucundaki kırık inci… Yani anılarla bezenmiş bir afiş… 

 

 Başrolü paylaştığımız insanlara gülümseriz hep, bazen sımsıcak bir kalbi, bazen ılık bir gözyaşını paylaşırız. 

Paylaştıklarımız çoğaldıkça kendimize açıklamakta güçlük çekeriz. Bu kocaman insan denizinde, hepimiz oltamızı atar ve 

bekleriz. Dileriz ki, her zaman en iyisi bizimle olsun, bizim olsun. 

 

  Suratımızı çevirişlerimiz bir oltadır aslında, bakışlarımız takılır bakışlarına. Bir kez gülümsediğinde içini ısıtır bin kez 

gülümseyenden ve bir gözyaşı yeter üzülmene bin gözyaşı dökenden. 

 İlk kez ailen dışında birini bu kadar özler, sever, yanında olmak istersin. İnsanların onun suratına baktıklarında, gördüğü iki 

çift gözden fazlasını görürsün hep. 

 

  İlk dostun olduğunu unuttuğun anda, o olmaktan çıkıp sen olur. Varlığını bildiğinden beri o da varmışçasına yaşama 

alışkanlığına kapılır gidersin. “Kardeş, seçilmemiş arkadaş; arkadaş, seçilmiş kardeştir.” sözü yeşerir kalbinde. 

 Sahilde topladığın deniz kabuklarını ellerine bıraktığında, dünyanın en değerli taşı elindeymişçesine gülümsemesi de bu 

yüzdendir. O, ilk dostundur. 

 

  Kapılardan her çekip çıkışında içindeki varlığa güven duygusu da odur, bir kapıyı kapatıp sessizce dibine oturduğu 

andaki ferahlığın da. Hayallerin bir gecede yıkılsa sabahına yenisini kuracağın omzundur. Beraber tırmanırken şehrinin 

yokuşlarını, duyarken martının çığlığını, onunla yaşamaktır dünyayı. Dostluğun badesinden yudum alırken aslında bir 

dikişte içip de bitirememektir, onu yaşamak. Kumdan kaleler yaparken bir kova suyu onun için taşıman, onunla 

koşuşturduğundan, hasta olduğun geceler bedeldir sana kattıklarına. 

 

  Kahkahalarından bir buketi de onun çehresinde bulursun, acılardan geriye kalanları da. Tüm dostların med-cezirler 

misali hayatından çekilip gitse de, yeni dalgalar vursa da kıyılarına, güvenli koylarına demirlemiş bir yelkenli, o yelkenliye 

deniz fenerindir ilk dost. 

   

 Hiçbir yere kaybolmaz, gözden ırak tutsan da perdeleri inmeyecek o beyaz köşk gibidir… 

  

 Sıcacık ve güvenli bir liman, zamanın aktığı bir han... Ulu çınarın gibidir, yüreğinin derinliğinden göğe ağan. 

 

 Adını unutsan dahi, çehresini bilemesen, sesini çıkaramasan bil, kalbine işlenmiş oyadır. İşte ilk dost budur. 

 Aynı piyalede sarhoş olmak, farklı gözlerden aynı gözle bakıp, bir bir görmek, bir yüreği paylaşmak… 

  

 Unutması güç, yitip gitmesi korkutucu, ucunda düşmeden durulan uçurum kenarı…  O, ilk dost… 

 

Ceren Şimşek 

Sayfa 16 

ALTIN ORAN 

Ş E H R İ M İ N  L i s e s i  

 Matematikte, sanatta, mimaride ve doğada estetiğin oranıdır. Eski Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından 

keşfedilmiş, pek çok alanda kullanılmıştır. Tarih boyunca pek çok defa daha fark edilmiş ve kullanılmış olması da 

mümkündür. 

 Euclid “Elementler” adlı kitabında Altın Oranı vermektedir.  Yunanlılar, Parthenon'un tüm tasarımını Altın 

Oran'a dayandırmışlardır.  Bu oranı göstermek için, Parthenon'un mimarı ve bu oranı resmen kullandığı bilinen 

ilk kişi olan Phidias'a ithafen, 1900'lerde Yunan alfabesindeki Phi harfini Amerika'lı matematikçi Mark Barr 

kullanmıştır. 

Matematik Dünyası 

http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio 

http://mathworld.wolfram.com/GoldenRatio.html 



  

 Güneşin doğuşuyla ısındı tekrar kalbimin en ücra köşeleri. Uyanma vakti! 

  

 Her yeni güne gülümseyerek başlayabilmenin verdiği mutluluğu başka ne verebilir ki? Geceden kalma 

umutlarımı yatağımın üzerinden toplamalıyım artık. Umut... Nasıl da güzelleştirir düşünceyi. Nasıl da insanı 

"insan" yapar. Penceremin kenarında kanat çırpan şey de neyin nesi? Ya kalemi kâğıda her vuruşumda çıkan o 

sihirli ses? 

 

  İçimdeki umudun yansımaları... 

 

 Nasıl penceremin kenarındaki kuş, kanatsız düşünülemezse, insan da umutsuz düşünülemez. Nasıl ki 

insan ruhsuz yaşayamazsa, onsuz da yaşayamaz. 

 

 Tohuma can veren su misalidir, umut. İlkbaharlarımda açan bir çiçek, çiçeğin üzerinde gezinen bir kelebek, 

gökyüzüne salınmış bir uçurtma... Yolunu kaybettiğinde  yön gösteren kutup yıldızı, ‘demir kazık’ belki. Yataktaki 

halsiz bedeni ile ölümle boğuşan yaşlı teyzenin elinden tutan küçük çocuğun yüzündeki tebessümdür umut. 

Kalbimin en ücra köşelerini ısıtan o güneş belki de... Ve beni bu sıcacık yatağımdan kaldırabilecek yegane güç. 

 

 

 Ben bu düşünce denizinde boğulup giderken zaman, akan bir nehir olmuş. Geç mi kaldım hayata yoksa 

her ilk adım geç kalmış bir başlangıç mı? Kalksam, silkinsem, dinelsem ve yürüsem hayatın üstüne; kucağına 

bıraksam kendimi bir derviş edasıyla. Bir ermiş gibi sakin adımlarla mı yürüsem yahut? “Acele etmek, ‘vakti’ 

daraltan bir cehalettir”, diyen şaire mi kulak vermeli? 

  

 Artık kalkmalıyım… 

 

 Bu sebepsiz mutluluğumu ve umutlarımı yanıma alarak, ilk adımımı atmalıyım güne, bir merhaba sabaha, bir 

selam gökyüzüne, bir bakış insanlara, bir tebessüm kuşlara ve bir umut kendime… Tüm insanlara… 

 

Duygu Çelik 

Sayfa 10 

UMUT 
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NAZIM HİKMET ve AZERBAYCAN 

 Nazım Hikmet her ne kadar Türk vatandaşlığından çıkarılmış olsa da Türkçe’yi ve Türkiye’yi korurdu. 1957 yılında bir toplantı için 

Azerbaycan-Bakü’ye gider. Gün içerisinde Bakü’yü dolaştıktan sonra otele gider ve olaylar burada başlar. Odasına çıkan Nazım, sabah 

olunca santrale telefon eder ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile konuşmak istediğini söyler. Santraldeki görevli Türkçe bilmemektedir ve 

Nazım’a cevap vermez. Nazım Hikmet ısrarla Türkçe konuşmaya devam eder. En sonunda görevli Nazım’a:  ”İnsan diliyle konuşun ki 

sizinle anlaşabilelim” der. Nazım Hikmet çok sinirlenir. Hikâyenin devamını Zekeriya Sertel’den dinleyelim: 

  "İşte o vakit kıyametler kopar. Ne demek yani? Burası bir Türk memleketidir, derdini Türkçe anlatamamak yetmiyormuş gibi bir 

de Türk diline hakaret… Türk dilini kutsal bir şey gibi seven Nâzım Hikmet, bu hakarete dayanamaz, telefonu kapatır, otel müdürünü 

çağırtır, sinirli ve kızgın bir halde adamı sorguya çeker: 

Burası Azerbaycan mıdır efendim? 

 Müdür şaşırır: 

- Beli.(Evet) 

- Diliniz Türkçe midir? 

- Beli. 

- O halde telefon santraline neden Türkçe konuşan bir memur 

koymuyorsunuz, neden orada çalışan kızın Rusça'dan başka dil bilmemesine 

göz yumuyorsunuz? 

  Müdür bütün bütün şaşırır. Şimdiye kadar hiçbir Azeri Türkünden 

böyle bir şikâyet işitmemiştir. Azeri Türklerine göre santraldeki kızın 

Rusça'dan başka bir dil bilmemesi hiç de şaşılacak bir şey değildir. 

  Müdür Nâzım'ı yatıştırmaya çalışır. Telefon memuresini kendisinin 

almadığını, merkezden gönderildiğini söyler. Özür diler. Nâzım bütün bu 

sözlere aldırmaz, o ateşle hemen emrine verilen otomobile atlar, 

cumhurbaşkanını makamında ziyarete gider. İlk sözü bu olaydan şikâyettir. 

Başından geçen hikâyeyi anlatır ve sonra sinirli sinirli sorar: 

- Sizin anayasanız gereğince burada resmî dil nedir? 

 Mirza İbrahim şaşırarak cevap verir: 

- Türkçe. 

- Yani resmî dairelerde kullanılan dil Türkçe midir? 

- Hayır. 

- Ya? 

-Rusça. 

-Neden? 

  Mirza İbrahim, anayasada resmî dilin Türkçe olduğu belirtilmişse de, bunun pratikte geçerli olmadığını, sadece resmî dairelerde 

değil, çarşı pazarda bile işlerin Rusça yürütüldüğünü, doğma büyüme Bakülü oldukları halde tek kelime Türkçe bilmeyen Rusların 

bulunduğunu, bilenlerin de asla konuşmadığını anlatmaya çalışır, fakat Nâzım anlamaz; henüz uyanamamıştır. 

 Nâzım'ın ağır eleştirisi ve ayıplaması kendisi de Türkçe’ye tutkun bir şair ve yazar olan Cumhurbaşkanı Mirza İbrahim'i derinden 

etkiler ve bir süre sonra, her şeyi göze alıp bir tamim çıkararak bütün resmî dairelerde Türkçe kullanılmasını emreder.” 

 Bu olaydan sonra Cumhurbaşkanı görevden alınır ve Nazım Hikmet gibi, ülkesine faydalı iş yapan Mirza İbrahim’in arkasından 

“vatan haini” derler. 

                                                                              Arcan Aman 
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BİR . 

 

A harfi çok şeydir hayatta bize, 

 A çok şey çağrıştırır her birimize. 

 

 A, Annedir evvela, anadır. 

 Hayat hep bizden yanadır. 

 

 A harfi Aşktır, ne çok şey borçluyuz aşka, 

 Her duygu güzel, aşk bambaşka. 

 

 A harfi Akşamdır, gecenin karanlığı, 

 Alacakaranlıktır a, ışık akışkanlığı. 

 

 A, Anahtardır bütün kapıları açan, 

Alçaktır a, ardına bakmadan kaçan. 

 

 A harfi Ayrılıktır, bizi yakan ayrılık; 

 Ayrılıkla gelen acıdır, kan gibi ılık 

 

 A, Anılardır; güzel, huzurlu günler, 

 Akıldır a harfi, alfabe onu dinler. 

 

 A harfi Aralıktır, netameli bir ay 

 Ağustos da olur, dilediğine say. 

 

Zeynep Erdem 

 Ülkemiz, iktidarın onaylamadıklarının sevilmediği bir yer, şüphesiz. Nazım Hikmet’i 

vatandaşlıktan çıkaranlar da iktidar ve yandaşlarıydı, Ali Şeriati’yi bize rejim düşmanı, gerici olarak 

sunan da. Bize düşen ise en temel görev ve hakkımız olan sorgulamayı kullanarak bu algıyı kırmaktır. 

 

 “Kültür ve İdeoloji” bizim belki de en büyük sorunlarımızdan biri olan Batılılaşma çelişkisi ve 

Batının kültürel baskısını eleştiriyor.  Şeriati’nin görüşleri burada, Batı kültür, medeniyet ve uygarlığına 

ve onun tüm tezlerine bir antitez olarak ortaya çıkıyor. İş hayatımızda taktığımız kravat yahut 

giyindiğimiz takım elbiseden, konuşma tarzımız ve davranışlarımıza işleyen marjinalliğe kadar 

sorgulamamız gereken modern dogmaları gözler önüne seriyor  ve sorgulamadan hiçbir şeyi dogmatik 

kabul haline getirmememizi  öneriyor. Bir dindarın, bir müslümanın –dogmalara iman eden bir 

yobazın!- sorgulamaları bize; modernleşen, Batılılaşan, çağdaşlaşmayı her ülkünün önünde görenlere 

çok zor gelmiş olsa gerek. Şeriati’nin görüşleri bu ülkenin gelişmesine engel olarak görülmüş, “Kültür 

ve İdeoloji” gibi bir derleme yapıt bile Türkiye’de okunup, incelenmesi doğru bulunmayan bir eser 

olarak görülmüştür. Hemen ekleyelim; kitap yasaklanmış değil, fakat Şeriati’nin İranlı bir sosyolog 

(hem de Avrupa ve Amerika’da kabul görmüş bir sosyolog) olduğu nedense gözlerden kaçırılmaya 

çalışılıyor. 

  

 Şeriati’nin sunduğu sorgulama teknikleri, bizi sadece kitapta geçen konuları değil, her şeyi ve 

bize basmakalıp gelen her konuyu sorgulama imkânı veriyor. Bize birilerinin anarşist, marjinal, radikal 

veya aykırı  demesine sebep olacak bu durum, bizi iç huzurdan mahrum edecek değil. Gözümüzü hiçbir 

şeye kapatmayıp dejenere olmamıza sebep verecek her şeye karşı hem uyanık hem de dirençli olmak 

durumunda olduğumuzu düşünüyorum.  Belki de okulda öğrendiklerimiz ile anne ve babalarımızdan 

duyduklarımız kadar, kendimizi düşünmeye mecbur hissetmemiz, uykusuz geceler geçirip ‘bize’ ait 

olan meseleler hakkında sıkıntılı ve fakat yine de huzurlu anlar peşinde olmalıyız. 

 

 İranlı düşünür demişken iki ismin daha altını çizmek isterim. Birincisi, Ali Şeriati’nin görüşleriyle 

taban tabana zıt fikirler taşıyan ve Amerika’da çok saygın bir ilim adamı olarak görülen Seyyid Hüseyin 

Nasr  (pek çok kitabı Türkçe’ye çevrilmiştir “İnsan ve Tabiat” adlı kitabı fevkaladedir) ve ikincisi de 

Daryush Shayegan. Shayegan’ın kitabını Metis yayınlarından bulabilirsiniz. 

Hasan Şener  
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DÜŞÜNÜR OLMAK 

Ş E H R İ M İ N  L i s e s i  

 

KUSURSUZLUK 

 

Kusursuz çocuk elin asıl çubukta çember 

Çabucak terle çocuk nasılsa o an döner 

Çarpmadan gün bir güne coşkun akarken zaman   

Ay güneşin dizgini gün doğunca ay söner 

Dar  mevsime varışta ölmez coşku yatışır 

Tuhaf kokar her çiçek buğusu garip amber 

Çember değer zamana teğeti kayıp vakit 

Sonsuz gündür her oyun akşam eve er iner 

Ümit taşar sabaha fakat bu kara gece  

Ergen akşam ölüsü yorgun bir ata biner 

Kırık çember el umar yorgun taylar tavlada 

Tayların sağrısına gizli bir ayıp biner 

Bir çocuğun ayıbı bir anneye ar olur 

Annenin ellerinden çopur yüze ar siner 

Gün doğarken tay coşar kısık sestir odalar  

Çemberin çinko sesi toy tayın teri diner 

Harlı zaman pusuda kurumuş terdir mevsim 

Akşam günü alt eder öğle akşama süner 

Dert gönüle yapışır çatallanır tiz perde  

Uçkurlu don eskinir bele vurulur kemer 

Gök yüze gülmüyordur bulut elde tutulmaz 

Taş ağırdır el çekmez gönülde ateş söner 

 Küçüklükten yitmişmiş bir değnekle ol çember 

Öyle bir çembermiş o canı kendine gömer 

 

                         MEHMET ŞAHİNKOÇ 



 “Kavga ederiz, ölürüz… Teslim olmayız. Vesselam” diyor İslam Bey.  

 Ben de diyorum ki; toplumun düşünce dünyasında, edebiyatında gerçekleşen bu köklü değişim neden? 

Edebiyat bir aynadır ve yazar yahut şair, aynadan yansıyan manzarayı sanatıyla birleştirir ve kâğıdına işler. Peki  

bir milletin edebiyatı, sadece bir asırda nasıl bu derece değişir; eskiden anlattıklarından, eskiden 

hissettirdiklerinden farklı, kimseye hitap etmeyen temalara yönelir? Bana kalırsa bu değişimin sebebi bizleriz.  

 

 Biz ki, sevdiğimiz, değerli gördüğümüz şeylerden 

uzaklaştık. Bu değerleri sıradanlaştırdık, önemsizleştirdik. Bu 

değerlerden yavaşça uzaklaşırken, farkında olmadan 

edebiyatımızı da peşimizde sürükledik. Kendi sanatımızı kendi 

ellerimizle katlettik! Biz amaçsız bir edebiyat yarattık. 

Edebiyatın sadece çok okunan kitaplardan ibaret olmasına 

yahut 1980’lerde yayınlanan ilk Türk filmlerindeki konulara 

yönelmesine sebebiyet verdik. Yazınımızın yaşadığı  -kendi 

adıma konuşursam içimi burkan- bu değişimi olumlu yahut 

olumsuz bulun; fark etmez. Belki birçoğumuz için yalnızca 

“klasik tiyatromuzun ilk önemli yapıtı, sahnelenen ilk eser” olan 

Vatan yahut Silistre, sergilendikten 138 sene sonra 

okuduğunuzda, bugün içinde bulunduğumuz durumun 

nedenlerini, kaybettiklerimizi düşünmemize sebebiyet 

veriyor.”Şimdi bir Vatan Şairi kalmış mıdır? Varsa nerededir, 

nerede yazıyordur?” diyorsunuz. Belki 1873’teki gibi Güllü 

Agop tiyatrosunu kapattırmıyor, ama hiç aklınızda olmayan ve 

sizde gizli kalan duyguları açığa çıkartıyor.  

 

 İşte yazıldıktan yıllar sonra 

bile hala bir yerlerde bir şeyleri 

değiştirecek güce sahip olduğu için, 

hala eskimediği için, Vatan yahut 

Silistre, okunması ve yorumlanması 

gereken bir Türk klasiğidir. 

 

 

 

Ekin Tünçok  
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VATAN YAHUT SİLİSTRE 
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YERALTINDAN NOTLAR 

Yazar: Dostoyevski  Çeviren: Celal Önder    Türü: Roman 

  

Hayatını yabaniliğe varan bir yalnızlık içerisinde geçiren adamın öyküsü. 

Mantık denen şeye bir tekme atıp, tüm matematikçileri cehennemin dibine yollamak isteyen, çelişkilerle dolu 

bir adamın;  “yeraltı” diye isimlendirdiği kendi münzeviliğine ya da kendi karanlık bilincine çekilerek, olayları ve 

insanları değerlendiren zekice tasarlanmış,  garip hikayesi. 

Eser on dokuzuncu yüzyıl aydınının zihinsel trajedisini anlatıyor. ‘Varoluş’ üzerine yazılmış bu eser, 2006-2007 

sezonunda İstanbul Tiyatrosu’nda da sahnelenmiş. 

 Dostoyevski bu eseri tam kırk yaşında yazmış. Kırk yaş, 

bir yazar için sorgulama ve geçmişe farklı bir bakış açısıyla 

yönelme dönemidir. 

Hem kişisel hem de toplumsal değişimi ele alan, bireyin 

kalabalıklar arasında nasıl da sinsice yalnızlaştığını derin, iç 

tahlillerle anlatabilen; dilin bütün kıvraklığını ve doğallığını 

okura hissettiren güçlü bir eser. Dostoyevski’yi anlamak için 

anahtar bir kitap Yeraltından Notlar. İnsanın iç dünyasını 

dışarıdan gözlemeyi adeta öğreten, bunu yaparken de 

kendini unutma tehlikesine karşı sürekli okuru ihtar eden bir 

kitap. Dostoyevski her cümlesinde kendinden bahseder gibi 

görünse de okura “kendini bil, tanı kendini; başkasını 

bilmenin anahtarıdır kendini tanımak.” der gibidir. 

İnsanın içindeki yolculuğu da denilebilir bu esere. Kendi 

küçük evi, senin ya da benim odamdır aslında; bazen de 

bizzat yüreğimiz. Çünkü her insan, dünya denen bu büyük ve 

yekpare mekanda kendi kalbinin kıvrımlarında soluklanır 

esasen. 

Dostoyevski yalnızca Rus edebiyatının değil, dünya edebiyatının en büyük isimlerinden. Bu sebeple pek çok dile 

çevrilmiş, defalarca filme alınmış, yüzlerce tiyatroda sahnelenmiştir. 

“Yeraltından Notlar”,  Zeki Demirkubuz tarafından da sinema filmine aktarılıyor. Demirkubuz filmlerinde, 

Dostoyevski’nin edebi ruhuna;  ya yönetmenin bir oyuncu olarak bizzat kendi ağzından cümleler 

vasıtasıyla,yahut bir tasarı olarak oyuncuların var edilişi dolayısıyla, bazen de filmin bir enstantanesinden 

aldığınız ilhamla şahit olmamak mümkün değil. Bence Zeki Demirkubuz’un, Dostoyevski’nin bu kitabını bir 

sinema filmi haline getirmesi şaşılacak bir şey değil ve bunun nedeni de karakterin romanda ağırlığını olanca 

baskınlığıyla hissettirmesi. Eğer Zeki Demirkubuz’un filmlerini izlediyseniz bilirsiniz, ana tema bizzat karakterdir 

ve karakter  o filmin ta kendisidir. Söz gelimi “Bekleme Odası” söylediklerimize tipik bir örnek teşkil eder. 

“Yeraltından Notlar” da da eserin tamamı karakter üzerine inşa edilmiştir. Merakla bekliyoruz. 

Meraklısına Notlar: 

Kitabın bir yerinde yazar,  böcek olmak istiyor. Acaba Franz Kafka mı önce böcek olmak istedi yoksa Dostoyevski 

mi? Bu arada F.K 1883’te Dostoyevski 1881’de ölmüş. 

Esra Şengül  


