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Bu dergi Milli Eğitim Bakanlığı
İlk Öğretim ve Orta Öğretim Kurumları 
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine uygun 

olarak hazırlanmıştır. Bu dergideki 
yazıların sorumluluğu yazarına aittir.

Değerli Okurlar; 

Eğitim ve öğretim yaşam boyunca devam eden bir süreçtir. 
Toplumların gelişmesi, insanlığın refah düzeyine ulaşması, 
o toplumdaki insanların görecekleri eğitimle yakından 
ilgilidir.

Güzel eğitilmiş bir milleti yönetmek kolay, esir almak zordur. 
İlim, önemli bir hidayet rehberi ve ışıktır. Işıktan uzaklaştıkça, 
karanlık artar.

Kitaplar insanların başarıya gidebilmesi için en iyi araçtır. 
Hem konuşmanızı, hem düşüncelerinizi hem de hayata 
bakış açınızı değiştirebilir. Öğrencilerimize kitap okumanın 
önemi yeterince anlatılmadan ve zevki kazandırılmadan, 
kısacası kitap okutulmadan hemen yazı yazdırmak istemedik. 
Öğrencilerimize hep söylediğimiz şey şuydu: “Boş bardaktan 
su akmayacağı gibi, kelime hazinesi dolu olmayan dimağ ve 
boş gönüllerden de sözcükler akmaz.”  
Önce doldurmak lâzım boşaltmak için.

Biz Envar Anadolu-Fen Lisesi olarak bu yıl da geçen yıl 
olduğu gibi okuma ve anlama çalışmalarına önem verdik, 
buna inandık. Öğrencilerimizin çalışmalarını  her zaman 
önemsedik ve  bu dergimizde sizlerle paylaşmak istedik. 
Bütün güzellikleri  bir hevesle okuyup bitirmeniz dileğiyle…

Mehmet Ali SARICA
Envar Okulları
Liseler Müdürü
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Nedendir bilmem  en sevdiğim aydır. Belki çoğu insanın da öyledir. Eylül 
üzerine ne çok şiir yazılmış , söz söylenmiştir. Bana öyle geliyor ki  en güzel 
şiirler de sanki bu ayda yazılır. Kendine has bir cazibesi, bir havası vardır bu 
ayın. Yarin mühür vuran gözleri için biraz korku biraz ümitle yazılan sevgiliye  
en güzel  sevda şiirleri, bu ayda yazılır. Eylülde başlar en büyük aşklar. Ne 
gariptir ki en büyük sevdalar da eylülde son bulur. Bir ayrılık taşır bünyesinde, 
yürekleri yakan kor bu ayda küle döner. Vazgeçilmez olanlar bir anda el olur 
gider, gözü yaşlı sevgililer kalır geride.  Yüreğimize nakşettiğimiz isimler bu 
ayda silinir, geriye sadece bir silik izi kalır. Muhacir  kuşlar kanatlarına alır 
götürür umutlarımızı uzak diyarlara. Bize beklemek ,yol gözlemek düşer. 
Geri gelir mi bilinmez giden kuşlar, giden sevgililer ,yıkılan hayaller bilinmez.

Eylülde döker yapraklarını en güzel çiçekler. Solgun renkler kalır geriye insan 
hayatına. Bir yalnızlık, bir yürek yorgunluğu taşır bedenler. Buruk tebessümler, 
hüzünlü bakışlar yerleşir yüzlere. Kime baksan sanki  gözbebeklerinde 
görürsün, o hüznün izlerini.

Eylülde başlar beden yorgunluğu. Taşımaz olur bedenin artık seni .Çaresiz 
kalışlar başlar hayata dair. Yol bekler zayıf gözlerin. Kulağın kapı zilindedir bir 
umut kıpırtısıyla. Yavaş yavaş tükeniştir. Bir sona gelişin direnmesidir. Yalnız 
kalışın hikayesidir. Ölüm korkusudur yüreğimizi titreten. Eylül ölümdür, yok 
oluştur. Bir acı hatıra bırakmaktır geriye.

Eylülde yaşanır en çetin kavgalar. En derin yaraları alır yürekler. Her şeye 
rağmen yine de vazgeçilmezdir eylül. Yine de aşktır. Yine de  bir diriliştir. Yine 
bir sona geliştir . Yine de düşüp ayağa kalkmayı öğrenebilmektir. Yine de küle 
dönen ateşi  yeniden alevlendirme çabasıdır. Yine de sevmektir hayatı.

Ve…yine de büyün ayların padişahıdır eylül. En görkemli, en cazibeli. Hem 
korkup hem ondan uzaklaşamadığındır. Senin düşlerini süsleyen bir güzeldir 
yine de eylül.
                                     
   EYLÜL, ELİMİZE DÜŞEN BİR GÜLDÜR…

Hüsniye TOSUN 
Anadolu Lisesi Müdür YardımcısıEylül
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KOCA ANA
  
Tarih öğretmenimiz bir gün 
derste ‘’Atasını bilmeyen, 
merak etmeyen insan; öz 
babasını bilmeyen, merak 
etmeyen insan gibidir.’’ 
demişti. Bu sözün ardından 
aile soy kütüğüme olan ilgim 
arttıkça arttı ve günümüzde 
bütün gençlerin bilmesi, 
dinlemesi ve ders çıkarması 
gereken binlerce hayat 
hikayelerinden birinin de 
benim ailemde yaşanmış 
olduğunu öğrendim, gurur 
duydum, hayran kaldım…
 
Hacı Salih (1885?-1915): 
‘’Vatan sevgisi imandandır.’’ 
Hadis-i Şerif’ini şiar edinmiş, 
göğsü iman dolu, vatan aşkı 
ile çarpan bir yüreğe sahip, 
yağızlar yağızı delikanlı…
 Şah Senem (1886-1986): 
Savaşların acılarını derinden 
tatmış, iki devlet görmüş, 100 
yaşında ulu bir çınar, asil, 
mümine, çilekeş Türk kadını…
 Hüseyin Irgın Dede (?-?): 
Sakalları bembeyaz, nur 
yüzlü, cepheden gelen iki 
oğlunun da şehadet haberini 
metanetle ve gururla 
karşılamış, yüce gönüllü 
büyük insan…

Tarih, Koskoca Yedi İklim 
İmparatorluğu’nun çöküşüne 
tanık olmaktadır. Yüce 
Türkiye Milleti’nden Türk’ü, 
Kürt’ü, Laz’ı ve Çerkes’iyle 
her yaştan erkek cepheye 
koşmaktadır. Nice güneşler 
bir hilal uğruna birer birer 
batmaktadır.
 
İşte böyle bir dönemde 
Antalya’nın Serik ilçesinin 
Çandır köyünde iki genç 
dünya evine girmişlerdir. 

Şah Senem ve Hacı Salih… Bu 
zorlu dönemde birbirlerine 
yürekten kenetlenmişlerdir. 
  
Evliliklerinden kısa bir süre 
sonra köye tellallar gelmiş, 
seferberlik ilan edilmiş, 
Yemen Cephesi’ne asker 
alımı yapılmaya başlanmıştır. 
Hacı Salih de gönüllü olarak 
yazılmış, babasının elini 
öpmüş, helallik almış, biricik 
eşine veda etmiş ve Yemen’e 
gitmek için yola koyulmuştur.   

Ah o Yemen’dir,
Gülü çemendir,
Giden gelmiyor,
Acep nedendir?

Cepheye giden askerlerimizin 
çoğu şehadet şerbetini 
tatmış, gazi olanlar ise çoktan 
evlerine dönmüşlerdir. Ama 
Salih dönmemiştir cepheden. 
  
Tam da ümitlerin kesildiği 
sıralarda, bir akşamüzeri eve 
bir atlı yaklaşır. Neşe içinde 
‘’Irgın Dede, müjde! Oğlun 
Salih sağ, yaşıyor; yolda, 
geliyor.’’ demiştir. 
  
Bunu duyan Irgın Dede’nin o 
nurlu sakallarından gözyaşları 
damla damla akmıştır. Bu 
gelen haber evde adeta 
bayram havası estirmiştir. 
Salih o karanlık eve güneş 
gibi doğup herkesin yüreğini 
ısıtmıştır.
  
Birbirlerine büyük bir 
sevgi ile bağlı olan Senem 
ve Salih’i daha nice mutlu 
ve bir o kadar da kederli 
günler beklemektedir… Aylar 
sonra minicik bir kız çocuğu 
dünyaya gözünü açmıştır. 
Bu minicik elleri olan kıza 
‘’Esmahan’’ demişlerdir.
   

Mutlu, huzurlu, sevgi dolu üç 
aydan sonra sokaklardan acı 
acı sesler duyulmaya başlanır:
  ‘’Ey ahali, sefer çıktı. Eli 
silah tutan tüm gençler 
Çanakkale’ye…’’
  Ev ahalisi dalgın, düşünceli 
ve kederlidir. Irgın Dede’nin 
iki oğlu da aynı anda yolcudur 
Çanakkale’ye…
  
Bu seferki ayrılıkları 
diğerinden çok daha zor 
olmuştur. Salih beşikte yatan 
üç aylık kızını doyasıya öpüp 
koklamıştır. Evladını bırakmak 
zorundadır diğer bütün vatan 
evlatları için…
  
Şah Senem’in içi kan ağlar 
lakin dimdik durmaktadır. 
Eşini gururla uğurlar cepheye. 
Salih son kez canından çok 
sevdiği eşine döner ve der 
ki: ‘’Şehit olursam sakın 
üzülmeyesin, ağlamayasın. 
Ahirette sana zararım olmaz, 
faydam olur.’’
  
Senem kaç gece ağlaya ağlaya 
Esma’nın beşiğini sallamıştır. 
O son cümle aklından hiç 
çıkmaz. Salih’in de aklından 
hiç çıkmaz eşinin güzel yüzü, 
biricik kızının minicik elleri, 
ayakları ve kızını öptüğü 
zaman hissettiği o cennet 
kokusu…
  
Hemen sonra Senem’in ve 
Salih’in erkek kardeşleri de 
gider cepheye. Günler, aylar 
o denli zor geçmiştir ki… Her 
an acı bir haberin geleceği 
endişesiyle herkes adeta 
diken üstündedir.
  
Ve sonunda o kara gün 
gelmiştir. Acı acı çalan kapıyı 
açarlar. Karşılarında bir 
komutan, elinde küçük bir 
bohça… Irgın Dede’nin yüreği 
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kor kor olmuştur o an. Lakin 
dağlar gibi dimdiktir. Zira 
şehit babasıdır artık o. Evladı 
peygamberlikten sonraki en 
büyük makama erişmiştir. 
Mahzun ve gururludur Irgın 
Dede…
  
Komutan, boğazı 
düğümlenerek konuşmaya 
başlar: ‘’Açlıktan dolayı 
dağda, dağ çileği bulmuşlar 
ve yemek zorunda kalmışlar. 
Zehirlenmişler. Mevlam 
şehadetini kabul eylesin.’’ ve 
hayranlıkla ekler: ‘’Ben ömr-ü 
hayatımda böyle bir asker 
görmedim…’’
  
Irgın Dede bohçayı alır, 
dikkatlice açar. İçinden bir 
Osmanlı altını, kafakoçanı 
(kimlik) ve küçük bir not 
defteri çıkar. Irgın Dede 
defteri açar ve o iman dolu 
cümleyle karşılaşır: ‘’11 gün 
namaz borcum var…’’
  
Salih küçücükken babası Irgın 
Dede ile develerle üç aylık 
hac yolculuğunun ardından 
Beytullah’a yüz sürebilme 
şerefine ermiş, Hacı Salih 
olmuştur. Ömrü boyunca 
(cepheler dahil olmak üzere) 
namazını hiç aksatmamıştır. 
Ta ki ömrünün o son 11 
gününe kadar.
   
Her tür zorlukta hiçbir vakit, 
namazını geçirmeyen bu 
imanlı şehit kim bilir çileğin 
zehriyle  ne denli acı çekti 
ne denli kendinden geçti ki 
namazını bırakmak zorunda 
kaldı? Lakin son nefeste 
bile başucundaki deftere 
pişmanlıkla ‘’11 gün’’ namaz 
borcu olduğunu yazdı ve 
şehadete erdi…
  
Senem’in aklından o son 
cümle hiç çıkmadı. ‘’Ağlama’’ 
demişti Salih. Ama ne 

mümkündü… Biricik eşi, 
kardeşleri ve kayınbiraderi 
birer birer şehit düşmüşlerdi. 
Gece yatardı yatağa, başlardı 
ağlamaya. Ağlaya ağlaya 
yastığın tüm yüzü sırılsıklam 
olurdu. Çevirirdi öbür tarafını 
yastığın, devam ederdi 
ağlamaya… Yastığı çevire 
çevire sabahı ederdi.
 Yıllar yıllar geçti. Şah Senem 
100 yaşında ulu bir çınar oldu. 
Torununun torununu gördü. 
Torunlarına yaşadıklarını 
anlattı, hep nasihat etti. 
‘’Namazınızı aksatmayın, 
namaz ömrü uzatır yavrum.’’ 
derdi. Bembeyazdı, pamuk 
gibiydi. Kibardı, asildi… 
  
Bir sandığı vardı. Anahtarını 
boynunda taşırdı. Kimse 
bilmezdi sandığın içindekileri. 
‘’Bu sandığı ben öldükten 
sonra açın.’’ diye vasiyet 
ederdi.
  
Vefat edinceye kadar ne bir 
tane ilaç kullandı, ne beli 
büküldü ne de hafızasını 
yitirdi. 100 yaşında olduğu için 
herkes ona ‘’KOCA ANA’’ derdi.
  
Ve bir gün bu koca çınarın 
göçme vakti geldi. Tüm 
sevdikleri yanındaydı. Kısık 
seslerle sürekli ‘’Allah, Allah, 
Allah…’’ dedi. Son olarak 
adeta yuvadaki yavru kuşların 
annelerine ağızlarını açtıkları 
gibi üç kere ağzını usul 
usul açıp kapattı ve bu fani 
dünyadan göçüp gitti… (Allah 
rahmet eylesin)
  
Anahtarı alıp sandığı açtılar. 
Sandıktan: kefen, gasil 
suyunu kazanda kaynatmak 
için yakılacak odunları 
alevlendirecek çıra, o çıraları 
tutuşturacak kibrit, cenazeye 
gelen misafirlere ikram 
edilmek üzere kolonya ve 
kahve, küçük çocuklara 

verilmek üzere bozuk paralar 
çıktı.
  
İşte ince ruhlu Türk kadını, 
işte imanlı Türk kadını, işte 
kahraman Türk kadını…
  
Bu aktarılanların tamamı 
gerçek ve yaşanmış binlerce 
hayat hikayelerinden sadece 
bir tanesidir.
  
Şah Senem’ler, Hacı Salih’ler, 
Irgın Dede’ler yalnızca benim 
değil, tüm ülke evlatlarının 
ortak nine ve dedeleridir.
  
Biz bugün kendi vatan 
topraklarımızda özgürce 
yaşayabiliyorsak hepsi onların 
fedakarlıklarının sonucudur.
Biz Türk gençlerinin; bu 
yaşananları dinlemeye, 
okumaya, özümüzü bilmeye 
ve ona göre davranıp çok 
çalışıp vatanımıza, milletimize 
ve dinimize faydalı olmaya 
özellikle bu devirde çok 
ihtiyacımız vardır.
  
Onları anlamalı, sevmeli, çok 
sevmeli, her daim minnet ve 
özlem duyarak değerlerimiz 
uğrunda durmadan, 
yorulmadan onlara layık 
olabilmek için çalışmalıyız.

        

Vesselam…

                                                                                                               
…NÂKİLİ…

  Atakan DEMİRKAN
Özel Envar Fen Lisesi 11-A
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Bir marş düşünün, milyonlarca insanın tek yürek 
olduğu; kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden 
insanların savaşa koştuğu bir milletin marşı. 
Dizlerinden yere çökmüş bir milletin ayağa 
kalkışının marşı. Yüzyıllar boyunca hiç kimseye, 
hiçbir millete ve hiçbir güce boyun eğmemiş bir 
milletin, üstüne üşüşmüş kargalara karşı yeniden 
başkaldırışının marşı. Gökteki bayrağımın, yerdeki 
şehidimin marşı… Kınalı kuzuların, gözü yolda 
anaların, babasını hiç tanıyamamış evlatların 
marşı… Uğruna binlerce vatan evladının can 
verdiği, her okunduğunda Türk milletinin içine 
işleyen marş…

Ve bu marşı yazan kahraman… ‘Allah bu millete 
bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.’ diyen, yazdığı 
muazzam marşın karşılığında hiçbir ödülü kabul 
etmeyen bir kahraman. İçinde yanıp tutuşan vatan 
aşkını yazıya dökmüş, kâğıtların yetmediği yerde 
duvarlara kazımış bir kahraman.
  Mehmet Akif Ersoy… Sırtına giyecek paltosu 
olmadığı halde vatanıma yazdığım marşı parayla 
satamam diyen kahraman. Milletin içindeki ateşi 
görmüş, anlamış ve harlamış bir adam. Satırlara 
sığmayacak Türklüğü 10 kıtada anlatmış bir şair. 
Her kelimesini özenle seçtiği şiirinin yapısını 
duygusunu kusursuzca birleştirmiş bir şair. Türk 
milletinin duygularını satırlarına ilmek ilmek işlemiş 
bir şair. 

Peki, ama Mehmet Akif Ersoy’a bu şiiri yazdıran 
neydi? Yazan kahramanın adı belliydi ancak 
yazdıran kahramanlar yok muydu? Vatanın dört 
bir yanından cepheye koşan birileri vardı. Henüz 
top oynarken eline silahı alıp şehit olan birileri… 
Anasından, babasından, nişanlısından, bebeğinden 
vazgeçenler vardı. Düşmanın önüne bir kere bile 
düşünmeden atlayan; Türk, Kürt, Laz, Çerkez 
demeden kardeş kardeşe savaşan, birbirleri 
uğruna can veren birileri vardı. 
  Bu marş böyle yazıldı. Bu marş, mürekkebi 
şehit kanından olan bir marş. Bu marş ay yıldızlı 
bayrağın marşı. Bu marş Türklüğün, birliğin ve 
dirilişin marşı. Bu marş İstiklal Marşı! 

BU MARŞ 
iSTiKLAL MARŞI

Mihrimah KOŞUK
Özel Envar Fen Lisesi 10-A



Yazı, bir bakıma insanlığın geçmişe yönelik en önemli işaretidir. 
Yazılı kültür kendimizi anlamaya başladığımızdan beri yeryüzüne 
bıraktığımız izlerdir. Aynı zamanda insanlığın en önemli 
buluşudur. Çünkü medeniyet günümüze kadar yazının sırtına 
vurulan insan hafızası sayesinde yaşama şansını bulmuştur.

Farklı bir dil olmak adına zamanla farklılaşan yazılı kültür, aynı 
zamanda millet olmanın ağır sorumluluğunu da üstlenmiştir. 
Son bin yılda yazılı medeniyet farklı dillerin ve farklı güzelliklerin 
anlatım bulduğu  bir sahadır.  Bu gerçeğin temelinde dünyaya 
ve zamana kök salmak düşüncesi yatmaktadır. Unutulmamak 
ve sonraki kuşakların hayatını kolaylaştırmak düşüncelerini de 
bunlara ilave edebiliriz.

Yazı, zamanla milli kimliğin koruyucusu ve kabı olmak adına bir 
hayli mesafe kat etmiştir. Her millet yeryüzündeki serüvenini 
yazının bağrına döşemiştir. Mitler, masallar, rüyalar ve günlük 
hayatın her türlü uğraşı yazıyla yol almıştır. Yazı, bir bakıma 
aynadan yansıyan yüzümüz olmuştur.

Bu yüz, bizim yüzümüzdür. Bugün yeryüzünde bir millet olarak 
imgemiz varsa dilimiz sayesindedir. Türkçe var olduğu için bugün 
bizler de varız. Çünkü millî hafızamıza ait her türlü unsur,  onun 
sinesinde yatmaktadır. Onun derinliğine indikçe kendimizi 
buluruz.

Dil, sürekli gelişme yeteneğine sahiptir. Bu sebeple dili canlı 
bir varlık gibi beslememiz gerekir. İşte bu anlamda dergiler ve 
gazeteler çıkarmak gerektiğine inanıyoruz. Bizler de dile hizmet 
etmenin ibadetle eşdeğer olduğuna inanarak bu gayretin 
içerisindeyiz. Türk İslâm kültürünün ebedi barınağı olan dilimize 
hizmet etmek bizim en büyük sevdamızdır. Millî ve kültürel 
değerlerimizi ayakta tutmanın başka yolu yoktur. Dünyayı 
doğruya davet etmenin başka bir yolu da yoktur.

Aynı zamanda siz değerli öğrencilerimizin düşünce dünyalarını 
ifade etmek adına önemli bir görevi yaptığımıza inanıyoruz. 
Bu yolla  kendinizi anlatmak adına bu görevi yapmanın huzuru 
içerisindeyiz. Yazdıkça dünyadaki yerinizi bulacağınıza olan 
güvenim tamdır. Yeter ki yazmaktan korkmayınız.

Bu vesileyle bileğinize kuvvet diyor ve hepinizin daha güzel 
çalışmalara imza atmanızı diliyorum. 

Fatma EREN
Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmeni

Yazının Güzelligi

Yazı, 
bir bakıma 

aynadan 
yansıyan 
yüzümüz 

olmuştur.
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MEHMET AKİF, ÇANAKKALE DESTANI’NI,
ÇÖL ORTASINDAKİ BİR VAHADA, AY IŞIĞINDA,

SABAHLARA KADAR DÖKTÜĞÜ GÖZYAŞLARI EŞLİĞİNDE YAZDI.  

Çanakkale Zaferi, dünyada eşi benzeri olmayan bir şahlanıştır. Dünya tarihinde bir benzeri olma-
yan Çanakkale Savaşı, Türk’ün ruhunda var olan bağımsızlık ruhunun, güçlü direnme geleneğinin 
dışa vurumudur. Batılıların, yüzyıllar boyunca el ele vererek büyük bir kararlılıkla sürdürdükleri 
Türk’ü Avrupa’dan söküp atmak, ata yurduna geri göndermek planının, bütün olumsuz koşullara 
rağmen, sulara gömüldüğü bir dönüm noktasıdır. Çanakkale Savaşı, “mabedine namahrem eli 
değmemesi için” emirle ölüme koşan bir milletin, dün olduğu gibi, bugün de bağımsızlık ateşi ile 
yanıp tutuşan her millete örnek olacak bir direniş destandır. 
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Mehmet Akif Ersoy; İstiklal 
Marşı’mızın ve Çanakkale 
Destanı’nın şairi “Korkma! 
Sönmez bu şafaklarda yüzen 
al sancak” uyarısı ile başlayan 
İstiklal Marşı’mızda, en olum-
suz koşullarda bile umudu-
muzu yitirmememizi öğütler. 
Genç Cumhuriyet’imizin 
kuruluş yıllarında bizim de 
şanımıza yakışan bir istiklâl 
marşımız olmalı arayışları 
başlamıştı. Başlangıçta, 
İstiklal Marşı’nın para ödüllü 
bir yarışmayla seçileceğinin 
duyurulması yaşam felsef-
esine ters geldiğinden Me-
hmet Akif yarışmadan uzak 
durmuştu. Ancak Maarif 
Vekâleti’nin (Milli Eğitim 
Bakanlığı) para ödülünü 
kaldırılmasından sonra 
çalışmaya başlayan Mehmet 
Akif, milletine armağan ettiği 
o muhteşem eserini yazmaya 
başladı. 

İstiklal Marşı’mız, Mehmet 
Akif’in Ankara’dayken 
kaldığı taş zeminli Tacüddin 
Dergâhı’nın mütevazı, loş 
odalarının birinde yazıldı. 
Mehmet Akif, o zamanın 
Ankara’sında yaşanan kağıt 
sıkıntısı nedeniyle, ilham 
geldiğinde bazı bölümleri 
dergâhın duvarlarına not edi-
yordu. Sırtında bir paltosu bile 
olmadığı halde, para ödülünü 
reddeden Mehmet Akif’in mil-
letine armağan ettiği İstiklal 
Marşı, böylesine olumsuz 
koşullar altında yazılmıştır. 
Kâğıt bulamadığından istiklal 
marşının müsveddelerini 
taş duvarlara yazmak zo-
runda kalan bu millet, bütün 
engellemelere rağmen, 95 
yılda yaptığı atılımlarla, pek 
çok alanda dünya markaları 
yaratmayı başardı. Bütün bu 
başarıların temelinde “Çanak-
kale ruhu” yatmaktadır. 

Bu milletin, insanlık tari-
hinde bir benzeri olmayan, 
tarihin akışını değiştiren 
Çanakkale’deki şahlanışını 
“Çanakkale Destanı” ile 
ebedileştiren Mehmet Akif’in, 
bu şaheserini nerde, nasıl 
yazdığını bilenlerimiz çok 
azdır sanıyoruz.  92. yılında 
“Çanakkale Destanı” nın 
yazılış hikâyesini, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Teşkilat-ı 
Mahsusa (Bugünkü MIT) Reisi 
Eşref Sencer Kuşçubaşı’nın 
anılarından özetleyerek 
anlatacağız. “Çanakkale 
Destanı”, İstiklal Marşı’mızdan 
dört yıl önce, Arabistan çöller-
indeki bir vahada, ay ışığında, 
şairinin şükür hıçkırıkları ve 
gözyaşları arasında, sabahlara 
kadar süren bir duygu seli 
eşliğinde yazılmıştır.      

“GöNüLLERi HEP 
ÇANAKKALE’DEYDi” 
Eşref Sencer Kuşçubaşı 
hatıralarında, Arapların 
Osmanlı’ya sadık kalmalarını, 
İslam birliğini bozmamalarını 
sağlamak amacıyla Ne-
cid çöllerinde dolaştıkları 
günlerde, gönüllerinin hep 
Çanakkale’de olduğunu şöyle 
anlatıyor:  “Biz Hail’e , Ibn-
i Reşid’e doğru yol alırken, 
Çanakkale’de savaşın en çetin 
günleri başlamıştı.... Yalnız 
kaldığımız zaman, birbirimi-
zin yüzüne endişe ile bakar, 
korktuğumuz acı sonucun 
adını söyleyemezdik. M. Akif 
bir gün dayanamadı ve dedi 
ki: “Eşref, dün gece sabaha ka-
dar ne için yalvardım, biliyor 
musun?” Sonra elini göğsüne 
koydu: “Cenab-ı Hak’ka 
yalvardım... Dedim ki, “Ya 
Rabbim, bana Çanakkale’de 
zaferi yaşatmadan canımı 
alma!. O büyük günü görey-
im, sonra huzuruna davet 
et.”  Gözleri yaşlı idi. Kolumu 
öylesine parmaklarının cen-

deresi içine almıştı ki, Şair 
Akif gitmiş, Pehlivan Akif 
gelmişti: “Adalet-i ilahiye var, 
hak var, kahramanlığın be-
deli var. (...) Allah, İstanbul’un 
yolunu bu müstevli sürüsüne 
açmayacaktır Eşref. Benim 
kahraman Mehmetçiklerim 
bu insaniyet ve İslamiyet 
düşmanlarına şehamet dersi 
verecektir...” 

“ÇANAKKALE DESTANI” 
gözyaşlarıyla yazıldı.  Müjde, 
dönüş yolunda, Anadolu-
Bağdat demiryolunun El-
Muazzam istasyonunda 
gelmişti. Adı “El-Muazzam” 
olmasına rağmen ista-
syon, çöl ortasında küçük 
bir kulübecikti.  O büyük 
sevinci nasıl yaşadıklarını 
Eşref Kuşçubaşı’ndan din-
leyelim: “Harbiye Nazırı ve 
Başkumandan Vekili Enver 
Paşa beni aramış, Çanak-
kale zaferini müjdelemişti. 
Akif’in hayatının en bahtiyar, 
en mesut anı... Anlatılması 
çok zor… Ay, bedir halinde 
idi. Çöl gecelerinin parlak 
yıldızlı semasını zaferimi-
zin şerefine aydınlatan ayın 
bu efsanevi ışıkları altında, 
Mehmet Akif, hiçbir başka 
ışığa ihtiyaç bırakmayan, 
bu, güneşi bile unutturacak 
kadar parlak çöl gecesinde 
sabahladı... İstasyon kulübes-
inin arkasındaki hurmalığın 
içine çekildi... İşte, o 
Çanakkale’ye layık destan, bu 
hıçkırıklar içinde ibda edildi, 
oluşturuldu... Sabaha kadar 
süren ilham saatleri sonunda, 
SAFAHAT’ın, hayır, yalnızca 
SAFAHAT’ın değil, Türk Destan 
Edebiyatı’nın o essiz şaheseri 
tamamlandığında Mehmet 
Akif, vazifesini tamamlamış 
fanilerin az kula nasip olan 
rahatlığı ile yüzüme derin 
derin baktı: 
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“Artık ölebilirim Eşref... 
Gözüm artık açık gitmez...” 
dedi.” Din kardeşlerimiz, 
Mehmet Akif’lerin, Kuşçubaşı 
Eşref’lerin Arabistan çöller-
inde kurmaya çalıştıkları İslam 
birliğine, onların ortaya koy-
mak istedikleri anlamda saygı 

gösterselerdi, Çanakkale’de 
durdurulan Haçlı ordusu, 90 
yıl sonra Ortadoğu’da bayrak 
gösterebilir miydi?  
    
Rahmet ve minnetle  Çan-
akkale zaferinin 102. 
yıldönümünde, insanlık tari-

hinin eşini, benzerini henüz 
yazamadığı, tarihin akışını 
değiştiren o muhteşem 
ulusal şahlanışı canları 
pahasına gerçekleştiren aziz 
şehitlerimizi  rahmet ve min-
netle anıyoruz.

Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
En kalabalık orduların yükleniyor dördü beşi,
Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne yüzsüzce bir yığınak ki ufuklar kapalı!
Nerde -gösterdiği vahşetle- “Bu bir Avrupalı!”
Dedirir: Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp hapishanesi, yâhud kafesi!
Eski Dünya, Yeni Dünya, insanoğlunun bütün kavimleri,
Kaynıyor kum gibi... Mahşer mi, hakikat mahşer.
Cihanın yedi iklim dikiliyor karşısına da,
Avusturalya’yla beraber bakıyorsun: Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hintli, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
Hani, veba mikrobunu bile utandırır bu rezil istilâ!
Ah, o yirminci yüzyıl yok mu, o soylu yaratık,
Ne kadar gözdesi varsa ise, hakkıyle alçak,
Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına;
Döktü içinde gizlediği şeyleri utanmazcasına.
Maske yırtılmasa hala bize çok güzel bir yüzdü o yüz
Medeniyyet denilen kahbe, gerçekten, yüzsüz.
Sonra lanet olasının yakıp yıkmak için kullandığı araçlar,
Öyle korkunç ki: Eder her biri bir ülkeyi harap.

Öteden yıldırımlar parçalıyor ufukları;
Beriden zelzeleler kaldırıyor derinlikleri;
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce ateş,
Atılan her ateşin yaktığı yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer
O ne korkunç tipidir: Savrulur insan parçaları...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak 
Boşanır sırtlara, vâdilere, sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller, 
Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
Veriyor yangını, durmuş da açık göğüslere,
Sürü halinde gezerken sayısız uçak.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler...
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!
Ne çelik siperler ister, ne siner düşmanından;
Alınır kale mi göğsündeki kat kat iman?
Hangi kuvvet ona,haşa, boyun eğdirebilir ki?

Çünkü o sağlam istihkam Allah’ın eseri.

Güçlü yapılmış yerler bile sarılıp indirilir
Ama, insanın azminin yolunu kesemez insan yapısı eserler
Bu göğüslerse İlahi yapının sonsuz sınırı. 
Allah ‘o benim en güzel eserim,onu çiğnetme’dedi
Âsım’ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek: 
İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmeyecek. 
Şehitlerin gövdesinden oluşmuş bir baksana dağlar taşlar
O, namazdaki rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar...
Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, 
Bir bayrak uğruna, ey Rabbim, ne askerler şehit oluyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker! 
Gökten atalarımız inerek öpse o temiz alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor İslam’ı... 
Bedr’in arslan gibi askerleri ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek mezarı kimler kazsın?
“Gömelim gel seni tarihe” desem, sığmazsın.
O tarih kitabı altüst ettiğin çağlara da yetmez.
Seni ancak sonsuzluklar kapsayabilir.
‘Bu, taşındır’ diyerek Kabe’yi diksem başına
Ruhumun İlahi ilhamını duysam da geçirsem taşına; 
Sonra gök kubbeyi alsam da örtü diye,
Kanayan kabrine sersem bütün yıldızlarıyla;
Mor bulutlarla açık türbene bir tavan çatsam,
Yedi kandilli Ülker Yıldızı’nı uzatsam oradan;
Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına;
Uzanırken, gece ay ışığını getirsem yanına,
Türbenin bekçisi gibi gibi tâ güneşin doğuşuna dek bekletsem;
Gündüzün avizeni güneşin taze ışıklarıyla silme doldursam
Tüllenen gurubu, akşamları sarsam yarana...
Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.
Sen ki, son Haçlı Ordusu’nun hamlesini kırarak,
Doğunun en sevgili sultânı Salâhaddin’i,
Kılıç Arslan gibi büyüklüğüne hayran ettin...
Sen ki, İslâm’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran etmek üzereyken, 
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, cisimlerde dolaşır ruhun ve adın
Sen ki, bütün yüzyıllara gömülsen taşacaksın... Yazık!
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu savaş... 
Ey şehit oğlu şehit, isteme benden mezar,
Sana kucağını açmış duruyor Peygamber

                                           Mehmet Akif ERSOY

Ç A N A K K A L E  Ş E H İ T L E R İ ’ N E
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Beyza UŞMA
Özel Envar Anadolu Lisesi 12-C



BEN BİR SENİ SEVMİŞTİM

Rüveyda AKBAŞ
Özel Envar  Anadolu Lisesi 12-B
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Ben bir seni,
Bir de yaradanı sevmiştim.
Şu uçsuz bucaksız alem-i dünyada
Tek sana açmıştım
Kalbimin  en ücra  köşelerini.

Ben bir seni 
Bir de seni yaradanı sevmiştim.
Dokunamadan sevmişti yüreğim seni,
Kokunu bimeden , sesini duyamadan,
Kalbimi yaralayan gözlerinin derinliğini göremeden,
Ellerini tutamadan sevmiştim seni.

Ben bir seni
Bir de  seni yaradanı sevmiştim.
Oysa ne güzeldi;
Rüyalarımdaki ellerin,
Hülyalarımdaki sesin.
Sen benim ,sana olan yürek yangınımı ,anlamadan bağırırdın
Bense , bana cennet olan sesini dinlerdim  bir umutla.
Sen anlamasan da kalbimdeki sevda ateşini,
Sen istemesen de sana olan sevgimi,
Sana uzanan ellerimi,
Sen çevirsen de yüzünü,
Ben yine severim seni.
Çünkü ben seni sensizde sevmeyi öğrendim.
Çünkü ben bir seni 
Bir de seni yaradanı sevmiştim.  



1)Çanakkale-Gökçeada: 
Çanakkale’nin bir ilçesi ve 
Türkiye’nin en büyük adası 
olan Gökçeada (İmroz) Ege 
Denizi’nin kuzeyinde, Sa-
ros Körfezi girişinde yer 
almaktadır. Doğal güzellikler-
inin yanı sıra doğal yaşamıyla 
da ülkemizin en dikkat çeken 
turizm merkezlerinden olan 
Gökçeada; tepelerindeki 
yeşilin farklı tonlarındaki 
zeytin ve çam ağaçları, mas-
mavi koyları ve manastırlarıyla 
gezenlere görsel bir şölen 
sunmaktadır. 

2)Muğla-Akyaka: Cittaslow 
ilkelerini benimseyen Muğla’nın 
Akyaka beldesi vizyonunu 
“Doğaya saygılı, mimari yapısını 
koruyan, hizmet altyapısı güçlü, 
sürdürülebilir ve ekolojik tu-
rizme odaklı, insanların birlik ve 
beraberlik içinde ortak hareket 
edebildiği” bir yer olarak 
belirlemiştir.

3)Ordu-Perşembe: 
Kumsalları ve doğal plajlarıyla 
ünlü olan Perşembe gürültü 
ve görüntü kirliliğinden 
uzak haliyle sakin şehirler 
arasındaki yerini almıştır.
Doğal güzellikleri, fındığı ve 
balıkçılığıyla ünlü Perşembe 
Karadeniz  Sahilinin en önemli 
merkezlerinden biridir.

4)Şanlıurfa-Halfeti: Şanlıurfa 
ilinin batısında yer alan ve 
tarih boyunca Hititler, Asur-
lular gibi pek çok medeniyete 
ev sahipliği yapan Halfeti; 
Birecik Barajının yapımıyla 
Fırat Nehrinin sularına 
gömülmüştür. Sular altında 
kalan minaresi, mezarları, 
okulları, taş evleri ve anılarıyla 
“Saklı Cennet” ve “Kayıp Kent” 
olarak da anılan Halfeti bu 
görüntüsüyle yerli ve yabancı 
turistlerin yoğun ilgi gösterdiği 
bir belde olmuş ve Sakin Şehir 
unvanını almıştır.

5)İzmir-Seferihisar: İzmir’in 
güneybatısında bulunan ve 
Evliya Çelebi’nin zeytin ve 
üzüm beldesi diye tanımladığı 
ilçenin tarihi 3000 yıl önces-
ine dayanmaktadır. İlçe üzüm 
bağları ve zeytin ağaçları 
arasından görünen masmavi 
deniziyle İzmir’in en sakin 
yörelerinden biridir. Türkiye’ 
de ilk Sakin şehir sertifikası 
alan yeri Seferihisar’dır.

6)  Artvin-Şavşat:  Yeşil 
doğasının güzelliğiyle bilinen, 
dağlık ve engebeli bir arazi 
üzerine yayılmış bulunan 
Şavşat İlçesinin dört yanı yük-
sek dağlarla çevrilidir. Akarsu 
bakımından zengin olan 
ilçede çok sayıda buzul gölü 
de bulunmaktadır. Alabalık 
üretiminin yapıldığı Karagöl ve 
Meşeli Köyü orman içi mevki-
inde bulunan milli parklar 
yörenin turistik mekanları 
arasındadır.

1999 yılında İtalya’da kurulmuş bir Uluslararası Belediyeler Birliğinin adı olan Cittaslow İtalyanca 
“Citta (Şehir)” ve İngilizce “Slow (Yavaş)” kelimelerinin birleşmesiyle türetilmiş “Sakin Şehir” 
anlamına gelen bir terim.Cittaslow hareketinin kuruluş amacı, kentlerin kendi kimliklerine sahip 
çıkarak küreselleşme sonucu ortaya çıkan birbirine benzeme ve aynılaşmanın önüne geçilme-
sidir.Sakin şehirlerin sembolü salyangoz’dur.Başvurular önce kentin bulunduğu ülkedeki salyan-
goz logosunu almaya ilk hak kazanan kente (ülkemizde İzmir’in Seferihisar ilçesi) yapılmaktadır.
Sonrasında merkezi İtalya’nın Orvieto kentinde bulunan Uluslararası Cittaslow Birliği’ne başvuru 
iletilir ve eğer aday kent gerekli kriterleri karşılar ve karşılayacağına dair somut adımlar ve planlar 
sunabilirse salyangoz logosunu almaya hak kazanır. 

TÜRKİYE’NİN SAKİN ŞEHİRLERİ: 
CITTASLOW
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7)Sakarya-Taraklı: Yemyeşil 
bir doğanın içinde uzun yıllar 
ayakta kalabilmiş Taraklı 
evlerinin genel karakteristiği 
Osmanlı şehir dokusunu 
oluşturan üç katlı ev mimari-
sine dayanmaktadır. Taraklı 
bu tarihi evlerin dışında 
hisarı, camisi, tarihi hanı 
ve hamamının bulunduğu 
sokaklarıyla görülmeye 
değer yerlerin başında yer 
almaktadır.

8) Erzurum-Uzundere:Üç bin 
yıllık geçmişiyle çok sayıda 
medeniyete ev sahipliği yapan 
Uzundere, sahip olduğu tarihi 
eserleri, mistik dokusu ve 
doğal güzellikleriyle önemli bir 
turizm potansiyeline sahiptir. 

9) Aydın Yenipazar: Ege 
Bölgesinin turizm ve tarım 
açısından en gelişmiş illerin-
den Aydın’ın küçük ve şirin 
bir ilçesi olan Yenipazar 4000 
yıllık tarihi geçmişe sahiptir. 
Kurtuluş Savaşının simge 
kahramanlarından Yörük Ali 
Efenin memleketi olan ve leziz 
pidesi ile meşhur Yenipazar 
Sakin şehir ilan edilmiştir. 

10) Isparta-Yalvaç: Tarih 
boyunca pek çok medeni-
yete ev sahipliği yapmış olan 
Isparta’nın şirin ilçesi Yalvaç 
unutulmaya yüz tutan derici-
lik, keçecilik, halıcılık ve demir-
cilik gibi el sanatlarını hâlâ 
yaşatan bir ilçemiz. Sultan 
Dağları eteklerindeki Yal-
vaç tarihi Osmanlı Hamamı, 
800 yıllık Çınaraltı Meydanı 
ve kendine özgü mutfak 
kültürüyle turistlerin ilgi 
gösterdiği yerlerden biridir.

11) Kırklareli-Vize:Sahili, 
ormanı, deresi, şelaleleri, su 
kaynakları ve mağaralarıyla 
bir doğa harikası olan ilçede 
bir zamanlar başkentlik 
yaptığı Trak Krallığı dönemin-
den kalan çok sayıda antik 
kalıntı da vardır.

12) Isparta-Eğirdir: 
Isparta’nın ikinci Sakin 
Şehri unvanına sahip ilçesi 
olan Eğirdir, Isparta’ya 34 
km uzaklıktaki Eğirdir gölü 
kıyısında bulunuyor. Ender 
rastlanan Kasnak Meşesi ve 
Sığla Ormanları ile tarih ve 
doğa zengini olan Eğirdir’in 
aynı adı taşıyan gölü de 
Türkiye’nin en büyük 2. tatlı su 
gölüdür.

13) Bolu-Göynük: Bolu il-
inin güneybatı kısmında yer 
alan ve mevcut durumu ile 
tarihî dokusu bozulmamış, 
ender rastlanan Osmanlı 
kasabalarından birisi olan 
Göynük; kültürel değerler 
ve gelenekler, giyim kuşam, 
yöresel folklor, yöresel mut-
fak kültürü ve sosyal ilişkiler 
orijinalliğini koruyarak 
yaşatılmaktadır.

14) Sinop-Gerze: Sahip 
olduğu doğal güzellikleri 
ve kent dokusu ile tarihi 
ve kültürel mirasını koru-
yarak sürdürebilir kılmayı 
başarabilen Gerze denize ka-
dar uzanan çam ormanları ve 
doğal plajlarıyla da ünlüdür. 
Ayrıca ilçedeki Gerze Feneri, 
Yakup Ağa Konağı da ilgi 
çeken yerler arasındadır.
                                                                                                                    
                                                                                                                             
                                                                                                                        

Zeynep DENİZ
Cemile YÜKSEL

Coğrafya Zümresi
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BOSTAN’DA BiR GEZiNTi

On kapılı saray; 
Saraya gitmek lütuf ve ihsana kavuşmaktır. Baht ve 
talihin insana selam vermesidir. Yokluktan varlığa 
ulaşmaktır. Fakirin üstüne konan devlet kuşudur. Şeyh 
Sadi’nin kapılarını Bismillah deyip sırasıyla çalalım.
Misafire sunulan ikramlardan nasibimizi alalım. Adalet 
kapısı: İyi bir idarecihükmü altında olanlara peder 
muamelesi yapar. Peder çocuğu yaramazlık yapınca ona 
kıza kızar, öfkelenir; bazaen de eli il egözünün yaşını 
siler. Yumuşaklık ile sertlik birlikte olmalıdır. İdareci 
her zaman Yumuşak olursa Dare ettiği insanlar gevşer.
Sürekli sert olması da onları usandırır. Dünyaya gelen 
ölüp gider fakat kendisinden sonra iyi adı bırakan ebedi 
yaşamış olur. İyilik kapısı: Ahiret azığını hayatında kendin 
tedarik et çünkü öldükten sonra bunlar elinden çıkar. 
Istırap çekmemek istersen, ıstırap çekenleri unutma.
Bugün hazine elinde iken lazım olan yerlere dağıt, yarına 
bırakma. Çünkü yarın anahtar elinden çıkar, azığını 
bugün sen kendin götür. Öldükten sonra karından, 
çocuğundan şefkat bekleme büyük kimse bir gün 
kendisinin de başkasına muhtaç olacağını düşünerek , 
muhtaç olanlara iyilik eder. 
Aşk ve muhabbet kapısı: Dostuna esir olan aşık, 
zincirden kurtulmak istemez. Onların içleri Mescid-i 
Aksa gibi kubbelerle doludur. Onlar zahirdeki duvarları 
bilerek yıkık bir halde bırakmışlardır.Onların sevdikleri 
yanlarındadır. Fakat onu ararlar. Irmağın kenarında 
oldukları halde dudakları kurumuş, çatlamıştır.
Tevazu kapısı:Büyükler kendilerine bakmazlar. Her 
kim ki kendini görürse Cenab-ı Hakkı görmeyi ondan 
beklemeyin. Tevazu kişiyi yüceltirken , kibir onu alçaltır.
Yücelik istersen tevazu iste. Çünkü yücelik damına 
çıkmak için tevazudan başka merdiven yoktur. Allahtan 
korkan günahkâr, ameline güvenen dervişten daha iyidir.  
Rıza kapısı: Ne karınca zayıf, aciz olmakla aç kalır; ne 
de aslan , pençesi kuvvetli olduğpu için karnını doyurur.
Nice ilaç bilen insanlar vardır ki ağrı ile kıvranır. Ne aciz 
kimseler olur ki sapasağlam yaşar. Doktor hastadan acıyı 
ağrıyı nasıl alabilir, kendis de bu ağrıdan aciz kalarak 
ölmektedir.
Kanaat Kapısı:  Ey sebatsız! Rızık peşinden durup 
dinlenmeden koşan kimse, biraz sakin ol;yuvarlanan 
taş üstende ot bitmez. Hırs ile dünyayı dolaşan kimseye 
haber ver: İnsanı kanaat zengin eder. Yürü kalbini Saf 

et etmeye bak. Karnınla üğraşma, Onu ancak toprak 
doyurur.
Terbiye kapısı:  Vucudun İyi kötü ile dolu bir şehirdir.
Sen o şehrin sultanısın. Akıl da onun âlim veziridir. Aklın 
pencesini kuvvetli görünce heva ve heves inadı bırakır, 
aklın emrine girerler... Az söyleyen asla mahcup olmaz.
Dev kafaesten kaçınca, la havle...demekle geri gelmez.
Şükür kapısı: Allah’a şükür için söz söylemiyorum.
Çünkü ona layık şükrü bilmiyorum. Vücudumdaki her bir 
kıl onun bir ihsanıdır. Nasıl ki her bir kıl içi şükredeyim.
Baba belinden ta ihitiyarlığın sonuna kadar bak gayıp 
hazinesinden sana neler ihsan buyurmuştur. Seni yarttığı 
zaman temiz yaratmıştır. Aklını topla,toprağa kirli girmek 
ayıptır.
Tövebe kapısı: Koşu yarışına girdin, koşuda birincilik 
kazanmasan da, düşe kalka yürü.... Kabrinde Münker, 
Nekir’in dehşetle soracakları soruların cevaplarını 
bilenlerden, bugün öğren Kıyatmet şehrine züğüt gitma. 
Gidip de hastetle bakınmaktan ne çıkar. Kusurdan dolayı 
özür beyan etmek lazım ise, dilin dönerken beyan et.
Yalvarma kapısı: Gelin canı gönülden el kaldıralım ki, 
yarın toprak içinde kaldıramayız. Rabbimizin kapısı asla 
kapanmayan bir kapıdır. El açanların mahrum döneceğini 
zannetme. Allah’ım bize keremin ile bak. Bizden ancak 
günah vücuda geliyor. Hakir kulların senin affına ümit 
bağlıyor.İlahi beni bırakma, senden başka elinmi 
tutatan buklunmaz. Allah’ım sen zenginsin, ben fakirim.
Bana günahımdan dolayı ceza verme.Adettir, zenginler 
fakirlere acırlar. Bana acı ....
Amin.

Tam on kapı. Açılan her kapının ardından sonu gelmeyen 
diğer on  kapılar... Onfarklı alem. Gerçek mutluluğa 
götüren on yol.
 
Kapı kapı dolaştık, hiçbiri yüzümüze kapanmadı. Her 
kapıda ayrı bir güzellik karşıladı bizleri. Şekerden tatlı 
sözle işittik. Söyelenenleri dinledikçe gönlümüz ferahladı, 
huzura erdik. Her kapıda Gâh düşündük gâh duygulandık 
ama son kapıda şunu tekarar anladık: Bu kapı ümitsizlik 
kapsısı değil, Yeter ki kapıyı çalmaktan vazgeçme, o kağı 
birgün mutlaka açılacaktır.

Derya KARASÖĞÜT
Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmeni

Kitaplarla insanların benzeşen birçok yönü vardır. Bazı insanlar vardır, güneşle doğar güneşle 
batarlar.Kendilerinden geriye bir şey bırakmazlar. Sözleri ve işleri dar bir çevrede, yaşadıkları 
süre içerisinde akis bulur.ölünce bedenleriyle beraber her şey toprağa girer. Bazı insanlar da 
vardır, yaşadıkları zamanı aşar ve seslerini geleceğe ulaştırırlar.her zaman tesir eden sözleri 
vardır.Bedenleri toprak olmuştur fakat eserleri yaşamıştır. Şeyh Sadi Şirazi’nin kaleme aldığı 
Bostan adlın eser de ikinci bölümde anlatılan insanlara benzer. Aradan egeçen yüzyıllara 
rağmen tazeliğini yitirmemiştir.Bütün insanlara her dönem anlatacağı çok şey olmuştur.Sessizce 
bir köşede inşa etmiştir zamanı.Nefesi pek kuvvetlidir.Manen ölmüş olan bir çok insana can 
bahşetmiştir.Çıkmaz sokaktan çıkmaya çalışanlara rehber olmuş, onları ana caddenin emin 
kollarına teslim etmiştir. Bir gün sorarlarŞeyh Sadi’ye :”Niçin yazdınız bu eseri?”diye. Hazret 
şöyle cevap verir kendi lisanınca: “ Bu iklimdeki olgun insanların muhabbeti gönlümü Şam’dan, 
Rum illerinden çekti,aldı.Şiraz’a dönmek istedim . Fakat elim boş gitmek ağırıma gitti. Mısır’dan 
dönenler gittikleri yere Mısır şekeri götürürler , ben ise elim boş gidiyorum.Düşünceye vvardım. 
Düşünürken dostlarıma şeker götüremiyorsam da şekerden götüremiyorsam da şekerden 
daha tatlı sözler götürebilirim, dedim...ne yazacağımı düşündüm, düşüncelerim on kapılı bir 
saraya dönüştü. 
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Bazen gurbet gerekir kıymet  bilmek için, 
sevdiklerinin kıymetini farkına varabilmek için. 
Kimisi doğduğu toprakları, kimisi ana babasını, 
kimisi de dostlarını bırakarak gurbete çıkar. 
İşte onları bıraktığın yer sılayken, gittiğin 
yerin adıdır gurbet. Gurbet içimizi yakan bir 
ateş, uykusuz gecelerde dökülen gözyaşıdır. 
Özlemle bakar gözler uzak yollara. Hep bir 
arzu taşır yürekler sılaya dair. Binbir mücadele 
verilir, özlem ateşini söndürmek için. Hep bir 
ah! la yad edilir sevdiklerinin isimleri. Onlara 
dair anılar hep canlı tutulur hafızalarda, 
sevgini hep saklarsın yüreğinde. Şarkılar ne 
de  güzel anlatıyor ayrılığı ”Her bir dertten ala, 
yaman ayrılık.”  Kimi zaman da çekilen ayrılık 
acısı “Ölüm Allah’ın emri şu ayrılık olmasaydı” 
diye  dile dökülür mısralarda.
       
Ayrılığın  kötü olduğu kadar güzel yanlarını 
da görmeli insan. Dost kumbaram var benim. 
Kalplerini bana açmış, yüreği güzel insanlar var 
o kumbarada. Bir derdim olduğunda kapısını 
sonuna kadar açacak dostlarım var. Aslında 
gittiğin her yerde bıraktığın, gideceğin yerde 
bırakacağın insanlar var. Onları anlamaya 
kendini anlatmaya çalışmak var o gurbette, 
büyümek var bu acılarla. Sıcacık yatağını 
bırakıp buzlarla kaplanmış bir odada buzları 
eritmeye çalışmak gibidir ayrılık. Her zaman bir 
özveri bir mücadele ister. Önceleri  sitemlerin, 
gözyaşların daha çoktur zamanla azalmaya 
başlar. Zamanla alışır, kabullenirsin yeni 
ortamına. İnsan  yüreği hangi acıya alışmamış, 
hangi zorluğa uyum sağlamamıştır ki zaten. 
Önceden gözyaşların eşlik ederken sevdiklerini 
hatırladığında ,yerini zamanla tebessüme 
bırakır.
    

İşte yine bir yolculuk vakti geldi. Gidiyoruz 
bilmediğim bir şehre. Bir sürü can arkadaşı 
bırakacağım ağlayarak. Çok sevdiğim 
öğretmenlerimden ayrılacağım. Kendimi 
güvende , evimde hissettiğim okulumdan 
Envar Lisesi’nden ayrılacağım. İlk defa  canımı 
daha çok yakıyor bu ayrılık niyeyse. Sevgiyle 
acının  bir bağı var demekki. Sevgi arttıkça  
özlem de acı da artıyor. Oysa bu okuldan 
mezun olmaktı hayalim. Diplomamı  bu 
okuldan almaktı. Sordukları zaman mezun  
olduğum okulu gururla “ENVARLIYIM” 
diyebilmekti. Geldi çattı veda vakti. Yüreğimde 
bir sızı var. Boğazım düğüm düğüm. 
Dokunsalar ağlayacağım. Her bir arkadaşıma 
sıkıca sarılmak istiyorum; ama sözler çıkmıyor 
dilimden. Ben söyleyemesem de siz anlayın  
gözlerimden nolur.
      
Sizi seviyorum, sizi özleyeceğim, yaşadığımız 
güzel anları  hep hatırlayacağım. 
HOŞÇAKALIN…

GURBET

Sıla YOLARTIRAN
Özel Envar  Anadolu Lisesi 9-B
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Evrenin ya da olayların bir 
bölümünü konu olarak seçen, 
deneysel yöntemlere ve 
gerçekliğe dayanarak yasalar 
çıkarmaya çalışan düzenli 
bilgiye bilim denir.
Bilimin bilgileri kesine yakın 
olsa da net değildir. Zamanla 
yeni bir tez ve kanıt öne 
sürülebilirse bilimsel bilgi 
değişebilir. Tarih bunun 
örnekleriyle doludur.
Bireysel ve toplumsal 
olaylara mantıklı çözümlerin 
üretilmesindeki tek yol 
bilimi kullanmaktır. Bilimsel 
düşünce ve araştırma 
yöntemlerinin uygulanması 
toplumları yenilikçi kılar. 
İnsanlar bilimsel düşünme 
eksikliği yüzünden diğer 
milletlerden geri kalır. 
Sorunların oluşması toplumda 
ekonomik ve sosyal sorunları 
da beraberinde getirir. 
Karmaşa ortamı oluşur.
Tekerleği keşfeden insan, 
günümüzde bilimsel 
gelişmelere ağırlık 
vermiştir. Her sorun bilimle 
çözülmüştür. Bilimsel bulgular 
toplumların gelişmesini ve 
bugünkü modern şeklini 
almasını sağlamıştır.
Bilim aslında yaratıcılığın 
ürünüdür. Yaratıcılık da 
hayalgücü ve düşünceyle ilgili 
bir kavram olduğuna göre 
bilim insanın duygularında 
başlar diyebiliriz. Bilimsel 
gerçekler insan bunu ortaya 
çıkartmadan önce de vardır. 

Sadece farkına varılması 
gerekir. Bunu başaran 
insandır. Bilimsel bilgi, 
binlerce yıllık araştırmayla 
günümüze kadar ulaşmış ve 
müthiş bir bilgi birikimine 
sahip olmuştur.
Bilimsel bilgiyi kullanmak, 
daha çok bilmek ve bilgiye 
sahip olmak istemek yaşamda 
başarı şansımızı arttırır. 
Bilimin amacı insan hayatını 
kolaylaştırmak ve Dünya’yı 
daha yaşanabilir bir hale 
getirmektir. Bunu başaran 
toplumlar Dünya’nın önde 
gelen toplumları olacaktır.
Özellikle 2017 yılında bilime 
damga vuran bir başarı 
gösteren, ABD’de Minnesota 

Duluth Üniversitesi’nde 
doktora öğrencisi olan Burçin 
Mutlu Pakdil, daha önce 
gözlemlenmemiş ve eşine çok 
az rastlanan bir çift halkalı 
galaksi (yıldız kümesi) keşfetti. 

Galaksi, artık galaksinin kaşifi 
olan Burçin Mutlu Pakdil’e 
ithafen “Burçin’in Galaksisi” 
olarak adlandırıldı. Kayıtlara 
PGC 1000714 katalog 
numarası ile geçildi.
Bulduğu gezegen hakkında 
konuşan Burçin Mutlu 
Pakdil, “Hoag tipi galaksiler 
dairesel bir şekilde yuvarlak 
çekirdeklere sahiplerdir. 
Gözle görünür şekilde 
onları bağlayan hiç bir şey 
bulunmamaktadır. Büyük 
çoğunluğu ise samanyolu gibi 
disk şeklinde bulunur. Sıra dışı 
görünümleri bir kenara, gök 
bilimcilere galaksilerin nasıl 
oluştuğu konusunda önemli 
bilgiler verir” diye konuştu.

Ayrıca Dünya’da da bilim ile 
ilgili son derece yüz güldüren 
çalışmalar yapılmaktadır. Yine 
2017 yılında Zürih’teki ETH 
Üniversitesinden bir grup 
araştırmacı, kanı gerçek kalp 
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gibi pompalayabilen silikon 
bir kalp ürettiler. Bu gelişme, 
gelecekte hayati organ olan 
kalbin yerine geçebilecek 
bir alternatif  çalışmaların 
başlaması anlamına gelebilir.
Kalp son derece karmaşık 
bir kas yapısına sahip bir 
organdır. Birçok odacıktan, 
pompa ve kapakçıktan 
oluşan kalbe alternatif olacak 
bir cihazın mühendisliğini 
yürütmek de çok zordur. 
Üstelik insan vücudunun 
yabancı maddeleri kabul 
etmediğini hesaba katılmadı 
bile. Vücudun kabul ettiği 
maddelerden olan silikon, üç 
boyutlu baskıyı da destekliyor. 
Üç boyutlu baskıda yaşanan 
gelişmeler, organları 
değiştirme fikrini yeniden 
değerlendirmeye izin verdi.
Şu anki kan pompaları, bir 
kalp bağışı gelene kadar 
beklemeye izin veriyor Ancak 
pompa mekanizması, “hasta 
üzerinde bazı sonuçları 
olduğu varsayılan” fizyolojik 

nabzı içermiyor. Bu yüzden 
yapay kalbin üretilmesi bir 
devrim olabilir. ETH’ye göre 
dünya üzerinde yaklaşık 26 
milyon kişi, kalp yetmezliği 
sorunu yaşıyor ve kalp 
bağışları yeterli değil.
Gelişmeler doğru yönde 
olsa da henüz çalışır hale 
gelmekten çok uzak. Kalp test 
koşulları altında 80 BPM’yi (bir 
miktar artırılmış dakikadaki 
ortalama atış) sadece 3.000 
atış için koruyabiliyor. Yani 
yapay kalp şu an sadece bir 
saat ile saatin üçte dördü 
kadar çalışıyor.
Son olarak İslam dinin 
de bilime ne kadar önem 
verdiğini anlatmak amacı ile 
birkaç ayet ve hadisler  ile 
yazımızı bitirmek istiyoruz.
Ayet Meali: Allah dilediğine 
hikmeti verir. Kime de hikmet 
(amele götüren faydalı ilim) 
verilmişse, muhakkak ona, 
(eksilmeyen, daima artan) 
çok hayır verilmiştir. Bu 
ayet ve öğütleri ancak olgun 

akıl sahipleri düşünürler. 
(Bakara-269) (5)
Ayet Meali: İnsanlardan, 
hayvanlardan ve davarlardan 
da böyle türlü renklerde 
olanlar vardır. Allâh’ü Teâlâ 
kulları içinde ancak alimler 
(tazim ederek ve sakınarak, 
azap ve felaketinden) 
korkarlar. Şüphesiz Allah 
azizdir-her şeye galiptir-, 
gafurdur -çok bağışlayıcıdır.- 
(Fatır-28)

“Kim ilim öğrenmek maksadı 
ile bir yola koyulursa (ister 
sefer müddeti kadar uzak 
olsun, isterse olmasın, ister 
şer’i ilim olsun, isterse alet 
ilmi, ister az olsun, isterse 
çok) Allah da onu cennete 
götürecek yola koyar. (İlmin 
ecri bol ve sevabı da çok 
olduğu için) Muhakkak ki 
Melekler (hafaza melekleri 
veya mutlak melek) ilim 
öğrenenden razı olduğundan 
kanatlarını onlar için serer.”

“İlim Çin’de bile olsa, 
gidiniz, alınız,
tahsil ediniz.”
Hadis-i Şerif



Her insan bebek sahibi 
olunca; doktora ilk sorduğu 
soru şudur: “ Sağlıklı değil 
mi ?” insan, hayatında hiçbir 
sorunun cevabının , “Evet.” 
olmasını bu kadar çok 
istemez. Ve “Evet, sağlıklı.” 
cevabını alınca dünyanın 
en mutlu insanı olur. Bebek 
gerçekten şimdi sağlıklıdır. 
Peki, ya sonra…

Sağlık, aslında hayatımızın 
her döneminde ihtiyacımız 
olan tek şeydir; ancak onun 
bizi hiç bırakmayacağını, 
ne yaparsak yapalım, 
bizden hiç gitmeyeceğini 
düşünürüz. Fakat yavaş yavaş 
büyüdükçe etrafımızdaki 
zararlı alışkanlıklar bizleri 
içine çekmeye başlar. Küçük 
yaşlardayken abur cubur 
bağımlılığı, biraz büyüyüp 
çocuk olduğumuzda teknoloji 
bağımlılığı, daha da büyüyüp 
ergenlik çağına geldiğimizde 
sanki dünyada tek derdi olan 
bizlermişiz gibi derdimizi 
gözümüzde büyütüp, farklı 
bağımlılıklar ediniriz. Sigara, 
alkol, uyuşturucu bağımlılığı 
tam da burada başlar. Bu 
zararlı alışkanlıkların bizi 
en dibe çekeceğini nerden 
bilirdik? Oysa bu alışkanlıklara 
ilk başlandığında “Bir kereden 
bir şey olmaz.” denir. 
Düşünüyorum da, gerçekten 
bir şey olmamış. Gençliğimiz, 
gelip geçmiş ve bizim 
yararımıza hiçbir şey olmamış.

Günümüzde gençleri elinde 
tutan kötü alışkanlıklardan bir 

tanesi de sigara bağımlılığıdır. 
Sigara sonunun ne olduğunu 
bile bile kendini ateşe atan 
insanların uzun süren ve 
sonu büyük hastalıklarla biten 
bir yolculuktur. Bir hevesle 
başlanılan, iradesi zayıflayan 
kişiler için ömür boyu süren 
bir çıkmazdır. Eskiden sigara 
içmenin yaşı 18-20 imiş. 
“-miş” diyorum. Çünkü eskiler 
öyle söylüyor ama şimdi 
ortaokuldaki çocukların elinde 
bile “Ya sadece bir kere, zevk 
için, bir sigarayla ne olur?” 
gibi bahanelerle dolaşıyor. 
Yazık bu ciğerlere.  Daha 
küçük yaştayken bağımlı 
olmaya başlıyorlar. Rica ve 
karşısındakini kırmamak 
için tüttürülen hatta ilklerde 
ciğerlerine kadar çekilemeyen 
dumanlar bir müddet sonra 
öyle bir hal alır ki gün içinde 
sık sık vazgeçilemez bir istekle 
kendini belli eder. Sigara, 
içenin beynini ve kanını tutsak 
almıştır. Sadece içenlere 
değil, o ortamda bulunanlara 
da zarar vermektedir. Pasif 
içici diye adlandırdığımız bu 
insanlar yok yere ciğerlerine 
zarar vermiş oluyorlar. 
Sigara, uyuşturucu, alkol 
için hiçbir bahane kabul 
edilemez. Yok zevk için, yok 
kederlendim, yok sıkıldım, 
yok çok yalnızım… Bunların 
hepsi içi boş olan büyük bir 
aldatmacadır. İnsanın kendi 
hayatını bile bile tehlikeye 
atmasının asla bir gerekçesi 
olamaz. Sadece sigara mı? Sırf 
uyuşturucu parası için ailesine 
zarar veren, hatta kriz geçirip 

kendine hakim olamayan, 
evi kırıp döken gençlerimizin 
annelerini o denli üzmeye 
ne hakları var? Her gün alkol 
tüketip, ailenin gelirini bu 
illete harcayanlara ne demeli? 
Kendini uyuşturarak eve gelip 
eşine şiddet uygulayan ve her 
şeyin sözde en iyisini bilen 
bağımlılar, o iğrenç manzarayı 
hiçbir suçu olmayan küçük ve 
bir o kadar masum çocuklara 
izletiyorsunuz. Bu halleriniz 
gün geçtikçe ailenizin 
mutluluğuna engel olup 
huzurunu yıkıyor, böylece bir 
aile daha dağılıyor, sonucunda 
anne ve babasından ayrı 
büyümüş, psikolojisi alt üst 
olmuş bireyler ortaya çıkıyor. 
Bunun gibi durumlar siz 
bağımlılar yüzünden bitmek 
bilmiyor. Hatırlatmak isterim; 
böyle bir hakkınız yok!

Lütfen sizde bu gidişe 
bir dur deyin. Kendinizi 
bitirip, tüketmeyin. Sağlıklı 
nesiller için sağlıklı olun. 
Sigara dumanı, uyuşturucu 
ve alkolün etkisinde 
çocukluğunuzu, gençliğinizi, 
geleceğinizi heba etmeyin. 
Bedenin tükenişini, ruhunun 
çöküşünü ne zamana kadar 
izleyeceksin? Buna neden 
“Dur!” demiyorsun? Bence 
herkes kendini kontrol 
edebilecek kadar güçlü, yoksa 
sen değil misin?
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HAYATIN 
DUMAN OLMASIN

Saliha ALPAR
Özel Envar  Anadolu Lisesi 10-A



Gökler ağlıyor
Ve damlalar yaprak yaprak dökülüyor yüreğime
Küçük aldanışlar büyüyor gözlerimde
Zaman aleyhime işliyor
Ve mavilikler yalnız
Kalbimin en derininde
Uzun uzadıya bir hayat
Zorluyor beni
Huzur kokan o ağaçlı bahçede
Ve ikindi serinliği sarıyor hücrelerimi
İliklerimde hissediyorum yaşamın rengini
Uzaklardan bir haberci geliyor
Elinde bir ferman
Tam almak için uzatıyorum elimi
Uyanıyorum düş kokulu rüyadan

“Her şeyin eskisi güzel’’ diyoruz ya insanların, 
evlerin, sokakların, eşyaların,  bahçelerin hatta 
zamanın bile; çünkü eski hiç eskimiyor. Bence 
dostluğun da eskisi güzel. Gerçek, saf, temiz, 
yalansız ve çıkarsız. İstisnalar tabii ki var lâkin 
çoğunlukta durum böyle. Şimdilerde insanlar 
kimseye güvenemiyor, derdini, sıkıntısını, 
tasasını, sevincini, kederini, hayallerini 
anlatamıyor. Çünkü ya ilgilenmiyorlar ya 
da üzüntülerimize sevinip, sevinçlerimize 
kederleniyorlar. 

Çoğunluk böyle diğer seçenek daha az. Yani 
gerçekten dost olanlar...   Mesela bazı dost 
bildiklerimiz bizleri kırıyorlar, incitiyorlar, 
sırlarımızı ifşa ediyorlar.  Oysa dostluk bu 
değil, dostluk birbirimize sahip çıkmak, 
sırlarımıza sadık kalmak, sözüne müdahale 
etmemek, iyiliğini istemek, onun derdiyle 
dertlenmektir. Ebedî bir dostluk kurabilmek 
için zorluklara ve imtihanlara ihtiyaç vardır. 
İyi gün dostu olmak kolaydır, asıl marifet kötü 
gün dostu olabilmektedir. Eskiler ‘’önce refîk, 
sonra tarîk’’ demişler. Yani önce yoldaş, sonra 
yol. 

Yola çıkarken yoldaşımızı iyi belirlemeliyiz. 
Çünkü insanı yol değil yoldaşı yorar. 
Madem bu dünya bir yolculuk o zaman biz 
de yoldaşımızı doğru seçmeliyiz ki ne yoldan 
sapalım ne yorulalım ne de gönlümüz mahzun 
olsun. Çünkü dostluk, öldükten sonra da 
devam eder. Hani bazı insanlar dostlarına 
‘ahiretliğim’ der ya, öyle işte.

Lâkin gerçek bir dostumuzun olabilmesi için 
kendimizin de ne kadar iyi bir dost olduğuna 
bakmamız gerekir. Ben ne kadar dostum, ne 
kadar iyi dost olabiliyorum, 
diye. Yani eskilerin tabiriyle ‘iğneyi kendimize, 
çuvaldızı başkasına batırmamız’ lazım. Çünkü 
insan karşısındakine aynadır. Sen neysen 
karşıda da onu görürsün, 
karşıdaki neyse sende kendini seyreder.

Son olarak çok sevdiğim bir ağabeyimin 
sözüyle bitirmek istiyorum: 
‘’Dosta dost olup derdinden bîhaber olma 
gönül; 
dostun derdinin dostu ol, davasının dertlisi.’’

Dostluğa Dair

YAĞMUR ve RÜYA

Nazike Nur ÖREN
Özel Envar  Anadolu Lisesi 11-D
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“Medîne Müdâfii”, “Türk 
Kaplanı”, “Çöl Kaplanı”, 
“Medine Kahramanı” 
lakaplarıyla anılır. Rusçuk’ta 
doğdu, 93 Harbi’nden sonra 
ailesiyle birlikte İstanbul’a 
yerleşti.  Mekteb-i Harbiye’yi 
birincilikle bitirdi. Erkan-ı 
Harbiye Mektebi’ni bitirdikten 
sonra 1891 yılında Kurmay 
Yüzbaşı rütbesiyle göreve 
başladı. Balkan Savaşı’nda 
Çatalca savunmasında ve 
Edirne’nin geri alınışında 
görev aldı. I. Dünya Savaşı 
başladığında 4. Ordu’ya bağlı 
12. Kolordu komutanı olarak 
Musul’da bulunuyordu. 

1915 yılında 4. Ordu komutan 
vekilliğine getirildi. Bu 
bölgede iken hem tehcire 
tabi tutulan Ermenileri 
yerleştirmesiyle uğraştı 
aynı zamanda Urfa, Zeytun, 
Musadağı ve Haçin’deki 
Ermeni isyanlarını bastırdı. 
1916 yılında 4. Ordu komutanı 
Cemal Paşa tarafından 
Medine’deki Hicaz Kuvve-i 
Seferiyyesi komutanlığına 
atandı. İngilizlerin desteğinde 
isyana girişen Şerif Hüseyin 
ordusuna karşı, kısıtlı 
imkanlara rağmen yaptığı 
Medine Müdafaası büyük 
takdir topladı.

Fahrettin Paşa, Medine 
Kahramanı olarak anılan ve 
gösterdiği askeri başarıyla 
Medine’ye sahip çıkması 
büyük bir destan olarak 
tarihe geçti. Dualarla ve 
kanla yazılan büyük destanda 
Fahrettin Paşa büyük 
bir rol oynamıştır. Petrol 
sevdası ve dünyaya egemen 
olma hayalleri İngilizlerin 
gözlerini Ortadoğu’ya ve 
Osmanlı devleti  için hayati 
önem taşıyan Medine’ye 
dikmesine neden oldu. 
1914’te Fransa, İngiltere ve 
Rusya her yerden Osmanlı 
devletine saldırıyordu. Aynı 
zamanda içeriden  hainlerin 
de harekete geçmesi 
Osmanlı devletinin zor bir 
döneme girmesine neden 
oldu. İngiliz ajanı  Lawrence 
Suudi Arabistan’da aşiretleri 
kandırarak onları emirlik ve 
hilafet vaatleriyle Osmanlıya 
karşı kışkırttı.

Bu sırada İngilizlerle anlaşan 
Mekke Şerifi Hüseyin’in 
isyana hazırlandığı haberinin 
alınması üzerine Fahrettin 
Paşa Dördüncü Ordu 
kumandanı Cemal Paşa 
tarafından 28 Mayıs 1916’da 
Medine’ye gönderildi. 31 
Mayıs’ta Medine’ye ulaşan 
Fahrettin Paşa, Şerif 
Hüseyin’in birkaç gün içinde 
isyan edeceğini Cemal Paşa 

‘ya bildirdi. Şerif Hüseyin 
ve dört oğlu, 3 Haziran 
1916’da Medine çevresindeki 
demiryolunu ve telgraf 
hatlarını tahrip ederek isyanı 
başlattı. 

5-6 Haziran gecesi Medine 
karakollarına saldırdılarsa 
da Fahrettin Paşa’nın 
aldığı tedbirler sayesinde 
başarısız olarak geri 
çekildiler. Fahrettin Paşa 
Medine’nin etrafı isyancıların 
eline geçmeye başlayınca 
İstanbul Hükümetinin 
Medine’nin boşaltılması 
talebeni Fahreddin Paşa 
‘Peygamberin kabrinin 
bulunduğu Medine’deki 
Türk Bayrağını kendi elimle 
indiremem’ diyerek kabul 
etmedi. Herhangi bir yağma 
ihtimaline karşı da tedbir 
olarak, Medine’deki  Kutsal 
Emanetleri 2.000 askerin 
koruması altında İstanbul’a 
göndermiştir.

Askeri elbisesini çıkarıp 
kefenini giyen Fahrettin 
Paşa son kurşuna kadar 
Medine’yi savunmaya karar 
verdi. Artık komutan asker 
ayrımı kalmamıştı; ümmet 
vardı. Fahrettin Paşa geri 
çekilmeyeceğini İstanbul’a 
bildirdi ve yardım lazım dedi.
Millet neyi var neyi yok, 
toplayıp trenlerle Medine’ye 
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FAHRETTiN  PAŞA VE
MEDİNE MÜDAAFASI

Türk asker ve diplomat olan Fahrettin Paşa özellikle I. Dünya Savaşı sırasında 
çıkan Şerif Hüseyin İsyanı’nda zor şartlar altında Medine’de yönettiği 

2 yıl 7 ay süren Medine Müdafaası ile bilinmektedir. 



yolladı. Ancak İngiliz 
uşakları Hicaz demir yoluna 
döşedikleri mayınları 
patlatarak trenlerin 
Medine’ye ulaşımını engelledi. 
Yardımların ulaşmamasıyla 
cephanelikler tükendi. 
Yemek sıkıntısı ve hastalıklar 
başlamıştı. 

Fahrettin Paşa askerlerine 
şöyle hitap etti;

Evlatlarım!
Bir söz verdik. ‘Kutsal şehri 
isyancılara vermeyeceğiz’ 
diyerek. Elimizden ne 
geliyorsa yapmalıyız. Ta ki son 
mermi, son er ve son kana 
dek... Bu azim, bu kararlılık 
bize dayanma gücü verecektir. 
Bunu hiç unutmayın! Ümitsiz 
olmayınız. 

Bakın, bayrağımıza iyi bakın. 
Herhangi bir bayrak değildir 
o. Şu an devletimizin düşen 
birçok kalesi var. Ele geçirilen 
birçok şehri var. Ama burası 
son kaledir. Devletimizin 
son direnme noktasıdır. 
Belki bizim bu gayretimiz 
diğerlerine de örnek olursa, 
her yerde ittifak etmiş 
düşmanlara, yedi düvele karşı 
koyarız.

‘‘Üniformanızı kefen belleyin. 
Üniforma, yeri geldiğinde 
ateşten gömlek, yeri 
geldiğinde serin sular  gibidir. 
Kâh  ateşler içinde yanarsınız 
pervaneler gibi, kâh denize 
doğru gidersiniz soğuk 
çağlayanlar gibi’’ diyerek 
askerine seslendi.

Yemek sıkıntısının ciddi 
seviyelere çıktığı günlerde bir 
gün kılınan öğle namazında 
hava karardı ve bir çekirge 
fırtınası çıktı. Bu da bir protein 
demekti. Çekirge fırtınası 
durduktan sonra Fahrettin 

Paşa kürsüye çıktı ve bu 
şartlar üzerine 7 Haziran 
1918’de çekirge yenmesiyle 
ilgili bir tebliğ yayınladı.
“Çekirgenin serçe kuşundan 
ne farkı var? Yalnız tüyü yok. 
O da serçe gibi kanatla 
uçuyor. Bitkiler ile besleniyor, 
temiz ve taze şeyler yiyor. 
Hem de tiryaki ve keyif sahibi, 
tütün ve limondan pek zevk 
alıyor. Bedevilerin başlıca 
gıdası çekirgedir. Bedeviler 
sağlamlıklarını ve zindeliklerini 
yedikleri çekirgelere 
borçludurlar.” diyerek 
askerine moral vermiştir.
Tüm kuşatmalara rağmen 
Medine direniyordu. Medine’yi 
müdaafa eden mücahitler 
düşmanla süngülerle çarpıştı 
ve binlerce asker şehit oldu.
Eylül 1918’de Mısır’daki İngiliz 

Kraliyet Komiseri Edmund 
Allenby, Fahrettin Paşa’yı 
teslime ikna etmek için yazdığı 
bir mektupta şu ifadelere 
yer verdi:

“ Medine’yi uzun süre 
müdafaa etmekle siz, bir asker 
ve Türk vatanperveri olarak 
hükümdarınız, memleketiniz 
ve şahsi şerefiniz için 
elinizden geleni yapmış 
bulunuyorsunuz. Yukarıdaki 
hususları ve ümitsiz askeri 
durumunuzu göz önünde 
bulundurarak, birçok canların 
kurban edilmesine sebep 
olacak faydasız mukavemetin 
uzatılmasının doğru olup 
olmayacağını ciddi bir surette 
düşünmenizi rica ederim.”

- 21 -CEMRE DERGiSi



Fahrettin Paşa, İngilizlerin 
çeşitli zamanlarda yinelediği 
bu gibi teslim olma taleplerini 
reddetti. Ancak şartların 
zorluğu ve durumun umutsuz 
bir hal alması garnizondan 
toplu firarları arttırdı. Ayrıca 
subaylar arasında da giderek 
ciddi bir hoşnutsuzluk baş 
gösterdi.

İlerleyen aylarda diğer 
cephelerde art arda 
mağlubiyetler alan Osmanlı 
Devleti I. Dünya Savaşı’nı 
kaybetti; Mondros Ateşkes 
Antlaşması imzalandı ve 
antlaşma hükümlerine 
göre Osmanlı Orduları 
terhis edilmeye başlandı. 
Antlaşma haberi Medine’ye 
de gönderildi ve Fahrettin 
Paşa’ya ordusuyla birlikte en 
yakın İngiliz birliğine teslim 
olması emredildi. Ancak 
Fahrettin Paşa emri yerine 
getirmedi ve direnmeye 
devam etme kararı aldı. 
Yinelenen emirlere rağmen 
Mondros’tan sonra 72 gün 
daha Medine’yi savundu. 
Fahrettin Paşa teslim 
olmayacaktı. Bunun 
üzerine İstanbul, paşayı 
komutanlıktan aldı. Yerine 
atanan Albay Ali Necib Bey 
teslim görüşmelerini yürüttü. 

Ancak İngilizler ve Araplar, 
Fahrettin Paşa’nın teslim 
olmasını şart koştular. Bunun 
üzerine komutan vekili Ali 
Necib Bey, İngilizler’le paşayı 
teslim etmek için anlaştı.
Fahrettin Paşa kılıcını 
İngilizlere teslim etmeyip 
Peygamber Efendimiz’in 
kabrinin başına bırakmış 
ve oradan ayrılmamıştır. 
Bayrağımı burçlardan 
indirtmem, Efendimiz’i 
bırakmam, diye haykıran ve 
İngilizlere teslim olmayan 
Çöl Kaplanı Fahrettin 
Paşa, sonunda Ali Necib 
Bey ve yanındakiler, 
Peygamberimizin türbesinin 
yakınlarında bir yerde 
bekleyip, teslim olmayan 
Fahrettin Paşa’nın, yanına 
gittiler. Hatırını sormaya 
geldiklerini zanneden 
Fahrettin Paşa’nın gözüne 
kül attıktan sonra üzerine 
atlayarak onu bağlayıp, 10 
Ocak 1919’da İngilizler’e 
teslim ettiler. Fahrettin 
Paşa, bu hadiseyi hayatımın 
en acı günü diye anlatır. 
Böylece Medine’deki Osmanlı 
garnizonu, silah bırakan son 
ittifak devletleri muharip 
birliği oldu ve I. Dünya Savaşı 
fiilen sona erdi. Medine 
Kuşatması’ndan sonra savaş 
esiri olarak önce 27 Ocak 
1919 tarihinde Mısır’a daha 

sonra da 5 Ağustos 1919 
tarihinde Malta’ya sürgün 
edildi. Sürgün sırasında, savaş 
suçlularını yargılamak üzere 
İtilaf Devletleri tarafından 
İstanbul’da kurulan Divan-ı 
Harb adı verilen mahkeme 
tarafından  ölüme mahkûm 
edildi. Ancak Ankara 
Hükümeti’nin gayretleriyle 
8 Nisan 1921 tarihinde 
Malta’dan kurtulduktan sonra 
Eylül 1921 tarihinde Türk 
Kurtuluş Savaşı’na katılmak 
üzere Ankara’ya geldi.
Başkomutan  Gazi Mustafa 
Kemal Paşa tarafından 
Güney Cephesi’nde Fransız 
Ordusu’na karşı savaşan Türk 
kuvvetlerini birleştirmekle 
görevlendirildi. Fransızlarla 
Ankara Antlaşması’nın 
imzalanmasıyla güneyde 
savaş sona erince  9 Kasım 
1921 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından 
Kabil Büyükelçiliği’ne atandı. 
Türk-Afgan dostluğunun 
gelişmesinde önemli rol 
oynadı.
1936 yılında  korgeneral 
rütbesi ile ordudan emekli 
oldu. 22 Kasım 1948 tarihinde 
bir tren yolculuğu sırasında 
Eskişehir yakınlarında kalp 
krizi geçirerek vefat etti. 
Vasiyeti üzerine İstanbul’daki 
Aşiyan Mezarlığına defnedildi.

Uysal
ARSLAN

Tarih Öğretmeni
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SEVDANIN ADIDIR 
İSTANBUL!

Aybüke ÇELİK
Özel Envar  Anadolu Lisesi 11-D

İstanbul  üzerine ne çok şiirler yazılmış, 
yazılar ortaya konulmuştur bilinmez. Âşıkların 
kentidir İstanbul. Gerçi düşünüyorum da 
İstanbul’un kendisi aşktır. Öyle bir aşktır ki, 19 
yaşında bir padişah, uğruna nice mücadeleler 
verip fethetmiştir. Hangi şehir Peygamber 
Efendimiz’in övgüsüne mazhar olabilmiştir ki? 
Benim için de vazgeçilmez, her gittiğimde ayrı 
bir güzelliğini keşfettiğim, her gördüğümde 
tekrar âşık olduğum bir şehirdir İstanbul. 
Her köşesinde farklı anılar biriktirdiğim, 
televizyonda bile görünce kalbimi titretmeyi 
başaran bir şehirdir.
          
Her sonbahar akşamı gelir aklıma, İstanbul‘un 
kendine hayran bırakan güzellikleri. Yine bir 
sonbahar akşamı, oturuyordum balkonumda, 
radyoda çalan şarkı “Ah!  Burada olsan, çok 
güzel hala İstanbul’da sonbahar.” diyerek 
eşlik ediyordu aklımdan geçenlere. Tesadüf 
müdür nedir bilemedim, içimde ne zaman 
bir İstanbul hasreti hissetsem, sonbahar olur 
aylardan. Ardından bir şarkı açar, aklımın 
kıyısında köşesinde sakladığım anıları dökerim 
ortaya. Sonra bir bakmışım dalıp gitmişim Kız 
Kulesi’nin hiç eskimeyen güzelliğine, tekrar 
hayran kalmışım Galata Kulesi’nin ihtişamına, 
öylece durup izlemişim boğazda batan asil 
güneşi. Martılar var bir de, onları unutmak ne 
mümkün. Her vapura bindiğimde çığlıklarıyla 
bana eşlik eden, simidimi paylaştığım martılar. 

Ne zaman daralsa  içim atardım kendimi 
vapura, bir bardak çay, bir simit ve martılar 
yoldaşım olurdu. Kim bilir belki de çığlıklarıyla 
eşlik ediyorlardı, içimden söylediğim türkülere 
martılar. Bütün sıkıntılarımı Boğaz’ın köpüklü 
sularına bırakır gelirdim. Bir ramazan 
gecesi sahura götürmüştü babam beni 
Sultanahmet’e. Işıklar altındaki o görkemli 
camii, beni büyülemişti. Her ramazan 
geldiğinde, yüreğim alır götürür beni o 
büyüleyici ışıklar altındaki cami’ ye.
Çok güzel yanları vardır İstanbul’un, saymakla 
bitmez ;ama bir de hüzünlü tarafı vardır ki, en 
çok içimi acıtan. Daralınca boğazdan medet 
uman insanlar, Çamlıca Tepesi’nde birbirini 
bekleyen aşıklar, mesafeler yüzünden ayrı 
kalan sevgililer, Emirgan’daki lalerin içinde 
birbirine söz veren, tek ümidi bir söze bağlı 
kalan insanlar. İstanbul’ u gezdikçe her yerde 
kendisini bulur insan, kah mutlu kah hüzünlü. 
Bir gün güldüğü kişi için öteki gün ağlayan 
insan, nasıl hüzün bulmaz ki İstanbul’da ? 
Dışarıdan bakınca çok mutludur İstanbul, hiç 
derdi yok sanırsın; ama içini gel de  bir bilene 
sor. Ne çok şiir yazılmış, ne çok söz söylenmiş  
İstanbul için ama benim en çok Necip Fazılın 
şiirindeki şu dizeler  hoşuma gider :

Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar; 
Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar...
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SINAV 
KAYGISINA 
NEDEN OLAN 
SEBEPLER
Kaygı: Üzüntü, endişe, telaş, 
tedirginlik gibi duygular ve 
düşüncelerdir.

Sınav Kaygısı: öğrenilen bilginin 
sınav sırasında etkili bir biçimde 
kullanılmasına engel olan 
ve başarının düşmesine yol 
açarak gerçek performansını 
gerçekleştirmesine engel olan 
yoğun kaygı olarak tanımlanır.
Kaygı bakıldığı zaman kötü bir 
kelime olarak adlandırılsa da 
esasında olması gereken bir 
duygu ve düşüncedir. Fakat kaygı 
düzeyi ne çok yüksek olmalı ne 
de düşük olmalı, kaygı normal 
düzeyde olduğu zaman kişide 
sorumluluk ve bir şeyleri başara 
bilme duygusunu da arkasından 
getirir. 

Başarısız bireyler kaygılıyım diye 
çoğu kez belirtmektedirler ;fakat 
kaygı sebebi kendisinin yapması 
gereken sorumluluklarını yerine 
getiremedikleri için kendi 
özgüveninin düşmesinden 
kaynaklı kaygı duymaktadırlar. 
Başarısı düşük olan bireylerin ve 
ders çalışmaktan kaçan bireylerin 
çoğu kez Dikkat Dağınıklığı 
olduğundan şikâyet ederler 
aslında bu bir kaçıştır; çünkü 
okuduklarını anlamamasındaki 
sebep kendilerinin beyinlerini 
yönlendirerek dersten 
kaçmak için bir Savunma 
Mekanizması geliştirmesinden 
ve dillerinde pelesenk 
olarak “Dikkat Dağınıklığı” 
olarak nitelendirilmesinden 
kaynaklıdır. Ders çalışmadıkları 
için son zamanlar da ders 
çalışmaya başlarlar; ama 

kendileri de sadece son gün 
çalışarak sınavı kazanabilmek 
için yeterli olamayacaklarını 
bilirler sadece kendilerini, 
vicdanını rahatlatabilmek adına 
gerçekleştiriler. 

Başarılı olan birey veya yeteri 
kadar çalışan bireyler de sınav 
kaygısı, sınava yükledikleri 
anlamdan kaynaklıdır. Sınavı 
kazanamazlarsa hayatının sonu 
olacaklarını düşünürler. Bunun 
bir nedeni de aileden kaynaklı 
olmaktadır. Çocuklarının kendi 
yetenek, ilgi becerilerini dikkate 
almadan kendi olmak istediği 
veya kendi istedikleri meslekleri 
çocuklarının yapmasını 
istemesinden kaynaklıdır. Aileler 
çocuklarının da düşüncelerini 
önemsemeleri, baskıcı bir şekilde 
başarılarını sağlamak yerine 
onlarla arkadaş gibi konuşarak 
ve yanlarında olduklarını 
hissettirmeleri gerekmektedir. 
Öğrencilerde  kaygı belirtileri; 
hazır olsalar bile kendilerinin 
yapamayacaklarını ve bilgileri 
unutacaklarını düşünürler, 
sınav hakkında konuşmaktan 
kaçarlar, uyku uyuyamama, 
depresyona girme, çalışmalarını 
yetersiz görerek gece kalkarak 
tekrar çalışmaya başlarlar, 
dinlenmeye zaman ayırmazlar 
ve dinlenmeden kendini yorarak 
ders çalışmaya çalışırlar bu 
etkenler de dersleri algılamasının 
güçleşmesine neden olur sonuç 
olarak kendinin yetersiz olduğu 
ve bir şeyleri başaramayacağı 
duygusuna neden olur.
Sınav kaygısı  ile başa çıkabilme 
yolları; mutlaka kazanmam 
gerekiyor yoksa kimse bana 
saygı duymaz sevmez gibi 
inançlardan uzaklaşması 
gerekir, sınavı kazanamazsa 
hayatının sonu olduğu inancının 
ortadan kalkması gerekir, 
sınav esnasında kaygı durumu 
oluştuğu sırada hemen soru 
çözmeye başlamadan önce 
kendisini sakinleştirmesi gerekir 
daha sonra nefes egzersizleri 
ile kalp atışlarını düzenli hale 
getirmesi gerekir soruları 

okuduğunda daha iyi algılaması 
için ilk sakinleşmeli yoksa sınav 
esnasında soruları iki, üç kez 
okumaları gerebilir, kaygısını 
durdurmaktan ziyade onu kabul 
etmesi gerekir, dikkatini kaygıya 
değil farklı yönlere çekerek 
kaygı durumunu normal düzeye 
getirmesi gerek, zaman etkili bir 
şekilde kullanmayı öğrenmeli, 
yanıtlayabileceği sorulardan 
başlamalı, yanıtlamakta zaman 
alacak sorular da zaman 
kaybetmemeli sınav sonunda 
yetiştiremediği zaman kaygı 
düzeyi daha fazla artar, sınav 
kaygısını kendisi kontrol etmede 
yetersiz olduğu zamanda (uyku 
bozukluğu, depresyon, anksiyete 
bozukluğu gibi durumlarda) 
psikiyatrik destek alması 
gerekmektedir.

Unutulmamalı ki sınav da kaygı 
düzeyi ne kadar yüksek olursa 
başarı o kadar ters oranda etki 
eder. Sınav da başarılı olmak 
hayatın sonu değil ve kendisine 
olan güvenin düşmesine 
etken olan bir unsur olmamalı 
kendine güvenen ve sorumluluk 
sahibi bireylerin sınavı daha 
rahat atlattıklarını, soruları 
cevaplandırırken kendinden 
emin olan bireyler daha az hata 
yaptıklarını ve ikilem arasında 
kalmaktan kurtulduklarını 
göreceklerdir.

Fatma CEBECİOĞLU
Tuğçe KARADUMAN

Burcu ARSLAN

Rehberlik Birimi
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Sevgi ne güzel bir duygudur öyle değil mi?

         Sevdiklerimizi ,  değer verdiğimiz insanları görünce içimiz kıpır kıpır eder, 

dünyamıza ansızın bir güneş doğar. Sevgi damlacıkları insan yüreğine düşünce 

hayat insana daha anlamlı gelir.  Sevgi bir güçtür. İmkansız denilen nice olay sevginin gücüyle 

başarılmıştır. Nice çaresiz hastalar sevginin  gücüyle iyileşmiştir. 

Çanakkale Savaşı’nda Seyid Onbaşı’ya  215 kiloluk mermiyi kaldırtan güç 

vatan sevgisi değil midir? Sevgisiz bir yürek susuz kalmış bir toprak gibidir. 

Sevgi insan yüreğini zenginleştirir,  bir bahara çevirir. 

Sevgi olmasaydı bir anne yavrusuna  nasıl bakabilir, nasıl gecelerce uykusuz kalabilirdi?

       Çoğumuzun bu hayatta korkuları vardır. Yalnızlık  ve ölüm korkusu gibi. 

Bu korkular insan yüreğine düşen kar taneleri gibidir. Yağdıkça , 

korkularımız arttıkça içimiz buz tutar. İnsanın yüreğinde inancı ve 

Allah sevgisi varsa bu korkularla baş edebilir.  İşte o zaman ölüm korku olmaktan çıkar, 

Mevlana’nın bahsettiği “Şeb-i Aruz” gecesine döner; çünkü sevenin

sevdiğine kavuşması bir korku değil ,seven yürek için bir müjdedir.

       Sevmek bir paylaşımdır. İnsan yüreği bu paylaşımla zenginleşir ve  geriye bir iz bırakır. 

İnsan sevdiğini kaybetse de onu daima hatırlar, dualarını gönderir. Bizler ailemize, 

arkadaşlarımıza elimizde fırsat varken sevdiğimizi söylemeli,  

onlara gereken kıymeti vermeliyiz. Unutmayalım şu fani dünyada 

sadece sevilen insanlar hatırlanır. İz bırakanlar sadece onlardır. 

Sevgi şu hayata vurulan en büyük mühürdür. 

Nefes sayımız tükenmeden sevginin, sevdiklerimizin kıymetini bilelim.

        Sevgiyle kalmanız ve sevgiyle hemhal olmanız dileğiyle…

Gülsüm Duygu ACAR
Özel Envar  Anadolu Lisesi 10-C

SEVGİNİN GÜCÜ
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Bir edebiyatçı olarak sizden edebiyatın 
tanımını alabilir miyiz?

Edebiyatı bir tanıma sığdırmak zordur 
;ama kültürün özü edebiyatdır denebilir. 
Edebiyatsız bir toplum olmadığına göre demek 
ki insanlığın başlangıcından beri insanların 
kendisini ifade etmeleri bir zorunluluktur. 
Yani insanların kâinat karşısındaki, dünya 
karşısındaki, insan karşısındaki duygularını 
en güçlü şekilde ifade etme ihtiyacından 
doğan bir sanattır edebiyat .Bu  sadece 
edebiyat için değil tüm güzel sanatlar için 
söylenebilir . Edebiyat için ,resim için, musiki 
için, mimari için .Edebiyat diğer sanatların da 
temel ihtiyaçlardan biri olarak ta başından 
beri var olan ifade tarzı. Edebiyatı yaparken 
kullandığımız dilin ifade ettiği toplumun ve 
kültürünün ruhunu yakalamak buna nüfus 
etmek mümkündür. Örneğin bugün  Rus 
toplumunu çok iyi tanımak istiyorsanız ,onun 
ruhuna nüfuz etmek istiyorsanız edebiyatına 
gideceksiniz. kimi okuyacaksınız Tolstoy’u 
okuyacaksınız, Turgenyev’i okuyacaksınız, 
Gogol’u okuyacaksınız. Demek ki edebiyat 
adamı mensup olduğu bir toplumun ruhunu 
ifade eden insandır aynı zamanda. Tabi aynı 
zamanda onun mensup olduğu toplumun, 
edebi esere verdiği dilin Türk’se Türkçenin, 
Rus’sa Rusça’nın, İngiliz’se İngilizce’nin 
bütün imkânlarını kullanan dolayısıyla 
dilin zenginliklerini bugüne kadar taşıdığı 
gibi dile yeni zenginlikler ilave eden insan 
konumundadır edebiyat adamı.  Şairler 
,romancılar ,hikâyeciler daha ilerisinde 
büyük mütefekkirler dile yeni kavramlar 
getirirler, yeni ifade imkânlarını kazandırırlar 
,genişletirler. Edebiyat ;dünyamızı, insanları 
anlamamızı sağlar. Hayatı anlaşılır kılar.

Peki, günümüz gençlerinin okuduğu 
popüler romanlar hakkında  ne 
düşünüyorsunuz ve bu romanlar gençleri 
nasıl etkiliyor?

Okumaktan zarar gelmez. Önce bunu 
söyleyeyim. Bizde çocukluğumuzda bir 
sürü ıvır zıvır şeyler okuduk. İnsan hafif 
şeyler okuya okuya okuma zevkine kavuşur. 
Yani onları zarar hanenize değil kâr 
hanenize yazınız. Fakat onlarla kalmamaya 
çalışmalısınız. Tabi bu konuda edebiyat 
öğretmenlerinizin, ailenizin, çevrenizin, 
okuduğunuz gazetenin ,derginin son derece 
önemi var.  Zaman içinde okuduğunuz o 
basit şeyleri aşarak daha kaliteli, daha edebi 
değeri yüksek eserlere yavaş yavaş geçiş 
yapmalısınız. Basit sıradan romanlarla insan 
hiçbir yere varamaz.Bunları bir aşama kabul 
etmek lazım. Bunun için romanları,edebiyat 
yazılarını  takip etmek lazım. Hocalarınızla 
ilişkilerinizi daha sıkı tutmalısınız.Bir edebiyat 
dergisini takip edebilirsiniz,bazı gazeteler kitap 
eki veriyor onları takip edebilirsiniz. Oradaki 
kitap eleştirilerini okuyabilirsiniz. Bunların 
sonucunda kendi anlayışınıza uygun kitaplar 
seçmek mümkün olabilir. Zaten okumak bir 
süreçtir .En başında ağır kitaplar çocuklara 
dayatılırsa bu yarardan ziyade zarar getirir 
okumaktan da soğutur. Okudukça zamanla  
kendi yolunuzu kendiniz çizeceksiniz.

Günümüzde birçok dergi çıkıyor bunun 
edebiyata katkısı nedir?

Cemil Meriç diyor ki: “ Dergiler hür tefekkürün 
kalesidir”. Tefekkür düşünce demektir. 
Yani insanların söyleyecekleri bir şeyleri , 
yeni bir fikirleri, yeni bir anlayışları varsa 
mevcut dergilerde kendi anlayışlarının yer 
almadığını düşünüyorlarsa bir araya gelip 

röportaj
BEŞİR AYVAZOĞLU 
ile Edebiyat Sohbeti

Röportaj: Hüsniye TOSUN
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dergi çıkartıyorlar. Yeni bir 
dil anlayışı, yeni bir sanat 
anlayışı ortaya koyuyorlar. 
Bunları yaymaya çalışıyorlar. 
Dolayısıyla edebiyat dergileri 
toplumdaki edebi, kültürel 
ve fikri canlanmanın bir 
yansımasıdır. Edebiyat 
dergileri edebiyata yeni 
kanallar  açıyor. Bu 
kanallardan insanlar 
ilerleyerek edebiyatın ufkunu 
geliştiriyor. Daha zengin bir 
edebiyatın ortaya çıkmasını 
sağlıyorlar. Dergiler yoksa 
endişeye kapılın ,fazlaysa 
sıkıntı yok. Zaten dergilerin 
türü ne olursa olsun  dergiyi 
seçmek sizin elinizdedir. 

Edebiyatla tanışmanız nasıl 
oldu. Bu merakınız nerden 
geldi?

Bu işin tam bir başlangıcı 
olmuyor aslında bu süreçte 
sizi oraya çeken şartlar bir 
araya geliyor ve kendinizi bir 
mecranın  içinde 
buluyorsunuz. Merak, 
araştırma heyecanı bir 
bilinmeyeni bulup onu 
yeniden inşa etme heyecanı 
en büyük etkenler oluyor 
zaten.

İlhan Pınar Modern Türk 
şiirinin Ahmet Haşim ile 
başladığını düşünüyor. 
Başkaları da Yahya kemal’in  
olduğunu düşünüyor. 
Siz her ikisi üzerinde de 
yazı yazmış biri olarak ne 
söylersiniz?

Aslında ikisi de modern şiirin 
kurucularındandır.  Modern 
şiir derken neden kastettiğiniz 
de önemli. Modern şiir 
Fransa’da 19.yy sonlarına 
doğru çıkan bir akımdır. 
Romantizme tepki olarak 
doğmuştur. Bu şiir dünya şiir 
edebiyatını değiştirmiştir. 
Türkiye’ de asıl manasına ilk 
temas edenler Yahya Kemal, 

Ahmet Haşim’dir. Yahya kemal 
şiirin kaynağında şiirle temas 
kurmuştur. Fransa’ya eğitim 
almak için gitti 9 yıl kaldı . 
1912 yılında  Paris’ten döndü 
. Yani modern şiirle modern 
şiirin kaynağında tanışan, 
bunu farklı bir anlayışla ülkeye 
getiren Yahya Kemaldir. 
Türkiye’de sembolizmin 
temsilciliğini yapan da Ahmet 
Haşim’dir.

Eserlerinizden bahseder 
misiniz biraz .Hiç roman 
yazdınız mı?

Benim biyografi kitaplarım var 
ama neredeyse roman gibidir. 
Mesela “Bozgunda Fetih 
Rüyası” tarihi bir romandır. 
Yani roman yazmamış 
değilim.  Roman biraz rahat 
adam işi .Roman yazmak 
için çok geniş zamanınız 
olacak ama zamanınızın 
da ucu açık olacak. Oturup 
bütün hücrelerinizle roman 
yazacaksınız. Ona konsantre 
olacaksınız. Benim gazeteydi, 
sempozyumdu  derken 
dikkatim sürekli dağınık 
olduğu için romana fazla 
konsantre olamıyorum.

Eserlerinizde fazla şiir 
göremiyoruz. Şiir yazmak 
daha mı zor?

Şu anda anlattığım şeyler 
şiir içinde geçerliydi. En 
kıskanç sanat şiirdir. Kolay 
zannedilir ama en zordur. 
Şiir yazmak için şair gibi 
yaşamalısınız , hayata şair 
olarak bakmalısınız. İşiniz 
gücünüz şiir olacak. Gerçek 
şairler böyledir. Benim en son 
yazdığım şiir “Kayıp şiir” dir.

Peki, yazdığınız şiirlerde 
keşke böyle yazmasaydım 
dediğiniz şeyler oluyor mu?

Tabi olmaz olur mu? Çünkü 
gelişme olmuyorsa hiç 

uğraşmayın bu işlerle. Onun 
için kitaplarımın yeni baskısını 
yaparken tekrar onları gözden 
geçiririm, yeni bilgiler ilave 
ederim.  Keşke yazmasaydım 
dediğim kitaplarım oluyor 
tabi ama onları yazmadan 
da buralara gelemiyorsunuz. 
Hiç kimse mükemmelle 
başlayamaz.

Eleştiri kitaplarının bize 
katkısı nedir?
 
İyi kitaplar her okuyuşta yeni 
bir zenginlik katar insana 
,eleştiri kitapları da bizim 
göremediğimiz cevherleri 
ortaya çıkartır. Gerçek eser 
bize her okuyuşta  bir şeyler 
katan eserlerdir. Onlar zaten 
her zaman kalıcı oluyor.

Eleştiri demişken 
kitaplarınıza karşı aldığınız 
eleştiriler nelerdir hiç 
unutamadığınız bir anınız 
var mı? 

Pek çok anım var.Zaman 
zaman çok enteresan tepkiler 
alıyoruz. Benim “Güller 
kitabı” diye bir eserim vardır. 
Mesela bir delikanlı bana bir 
mektup yazmış. Şimdi bir 
yerde akademisyendir.   Bir 
kıza âşık olmuş bir türlü 
karşılık bulamıyormuş kızdan. 
Yeni baskının önsözünde 
bahsetmiştim. Benim güller 
kitabından bir tane hediye 
etmiş o kıza. Kız kitabı 
okuduktan sonra anlamış. 
Şimdi evliler Bir gün de bir 
e mail geldi. Konya Selçuk 
Üniversitesinde hocalardan 
bir tanesi bu “Güller 
Kitabını”ödev olarak vermiş 
fakat bu çocuk kitaptan 
hoşlanmamış. Bana bir e mail 
attı bu öğrenci .”Hocam sizin 
kitabınızı verdi. Bana zorla 
okutuyor. Ben anlamıyorum 
bu kitabı, zevk almıyorum. 



Niye ben okumak zorunda 
mıyım sizin kitabınızı?” Bende 
yazdım tabi okumak zorunda 
değilsin. Hocanıza benim 
selamımı söyleyin size başka 
kitap versin.   

Günümüz yazarlarına 
baktığınızda sizce sizin 
yerinizi dolduracak yazarlar 
geliyor mu, yetişiyor mu? 
Bu yazarlardan Elif Şafak ve 
Orhan Pamuk hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Orhan pamuk çok iyi 
bir yazar. Görüşlerine 
katılırsınız, katılmazsınız 
o ayrı. Yiğidi öldür hakkını 
yeme. Elif Şafakta iyi yazardır 
aslında ama problemler 
var. Amerika’da yaşamış 
Türk kültürü ile ilişkisi ,bir 
yabancının Türk kültürü 
ile ilişkisi gibi. Dolayısıyla 
problemler var bakış açısı ile 
ilgili. Olaylara bir oryantalist 
gibi bakıyor.Biz onun 
kitaplarını eleştireceğiz o 
hata yapmamaya çalışacak. 
Eleştiri bunun için vardır 
;ama Türkiye’de en az olan 
şeydir eleştirmenler. Çok 
kitap var ama eleştirmen az. 
Her çıkan romanı ,şiir kitabını 
otopsi masasına yatırmamız 
gerekiyor. 

Hocam Postmodel eserlerin 
edebiyata bir katkısı var mı 
ya da siyasi bir yanı var mı?

Siyasi olmayan hiçbir şey 
yoktur. Her şey siyasetle 
alakalıdır. Edebiyat yaparak 
kültürü inşa ediyorsunuz. 
Hayata bir çeşit müdahalede 
bulunuyorsunuz bir şekilde 
fikirlerini değiştiriyorsunuz. 
Tabi bunun siyasi etkilerinin 
uzun vadede olması 
düşünülemez. 

Tanzimat’tan bu yana 
edebiyat adamlarının yakın 
zamana kadar ön planda 
olduklarını görürsünüz. 
Namık Kemal, Ziya Paşa, 
Süleyman Nazifler hepsi aynı 
zamanda politikanın içindeydi. 
Eserleriyle verdikleri politik 
mesajlarla fikri dönüşümü, 
edebi dönüşümü hatta 
siyasi dönüşümü yaşayan 
insanlardı. Yani edebiyatı 
hayattan, siyasetten, 
kültürden ayırmak 
imkânsızdır.

Şu anda üzerinde çalıştığınız 
bir eser var mı?

Daima vardır tezgâhımda 
üç dört tane çalıştığım konu 
vardır.

Peki, yazdığınız eserlere 
karşılık okurlarınızdan ne 
bekliyorsunuz?

Yani her yazar okunmak ister. 
İyi okuyucu, şuurlu okuyucu 
zaten olumlu ya da olumsuz 
eleştirisini ileten kişi iyi 
okuyucudur.

Eleştiri demişken 
kitaplarınıza karşı aldığınız 
eleştiriler nelerdir hiç 
unutmadığınız bir anınız var 
mı? 

Mesele çok enteresan tepkiler 
alıyoruz. Benim “Güller 
kitabı” diye bir eserim vardır. 
Mesela bir delikanlı bana 
bir mektup yazmış. Şimdi 
bir yerde akademisyendir. 
Bir kıza âşık olmuş bir türlü 
karşılık bulamıyormuş kızdan. 
Yeni baskının önsözünde 
bahsetmiştim. Benim güller 
kitabından bir tane hediye 
etmiş o kıza. Kız kitabı 
okuduktan sonra anlamış. 
Şimdi evliler Bir gün de bir 
e mail geldi. Konya Selçuk 
Üniversitesinde hocalardan 
bir tanesi bu güller kitabını 

ödev olarak vermiş fakat bu 
çocuk kitaptan hoşlanmamış. 
Bana bir e mail attı bu. 
Hocam sizin kitabınızı verdi. 
Bana zorla okutuyor. Ben 
anlamıyorum bu kitabı, zevk 
almıyorum. Niye ben okumak 
zorunda mıyım sizin kitabınızı? 
Bende yazdım tabi okumak 
zorunda değilsin. Hocanıza 
benim selamımı söyleyin size 
başka kitap versin dedim. 

Son olarak gençlere vermek 
istediğiniz bir tavsiye var 
mı?

Aslında tüm mesajlarımı 
konuşma içinde verdim. 
Çok okuyacaksınız, çok 
araştıracaksınız.
-Çok keyifli bir söyleşiydi. 
Hepimiz bilgilerinizden 
istifade ettik.Bize zaman 
ayırdığınız için  çok teşekkür 
ediyoruz.
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BEŞİR AYVAZOĞLU KİMDİR?

Beşir Ayvazoğlu, 11 Şubat 
1953 tarihinde Sivas’ın 

Zara ilçesinde doğdu. İlk 
ve orta öğrenimini Sivas’ta, 
yüksek öğrenimini Bursa’da 

tamamladı. 1976 yılından 
itibaren çeşitli liselerde Türkçe 
ve edebiyat öğretmeni olarak 
çalıştı. Birçok önemli gazete 

ve dergide köşe yazarı ve 
yönetici olarak çalıştı.  Türkiye 
Yazarlar Birliği, İLESAM, Çocuk 
Vakfı ve Sezer Tansuğ Kültür 

ve Sanat Vakfı’nın kurucu 
üyeleri arasında yer alan ve 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
üyesi olan Beşir Ayvazoğlu, 

1982 yılında yayımlanan 
Aşk Estetiği adlı ilk eseriyle 
Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
Fikir Dalında Yılın Yazarı 

ödülüne lâyık görüldü.  Çeşitli 
edebiyat ve fikir dergilerinde 

çok sayıda şiir, makale 
ve denemesi yayımlanan 

Beşir Ayvazoğlu, halen 
Türk Edebiyatı Dergisi’nin 

genel yayın yönetmenliğini 
yürütüyor.



HAYATTA ELİF GİBİ DOĞRU VE DİK ; 
VAV GİBİ MÜTEVAZİ OLMAK   
Anne karnındaki bir insan suretidir vav, her insan vav olarak 
doğar. Doğduğumuz andan itibaren birtakım kurallar, 
sorumluluklar yüklenir omuzlarımıza; oysa vav iken alnımızı 
secdeye sabitleyip sadece anne huzurunun tadını biliriz. En  
temiz duaların, yürekten yakarışların  adıdır vav. Aciz olmanın , 
kul olmanın bir yansımasıdır.

Doğduğumuz anda kendimizi elif sanarız.9 ay boyunca 
iki büklüm yaşadığımız hayatın geri kalanını elif olarak 
tamamlamaya çalışırız. Elif kainatın anahtarıdır. Vav kainattır, 
doğruluk kainatın merkezi olmalıdır. Zaten elif demek doğru ve 
dik olmaktır. Toplum içerisinde insanlar çıkarları doğrultusunda  
doğruyu ve yanlışı ayırmakta hayli zorluk çekerler, çıkarları 
olduğu konularda yalan söyleyerek kendilerine pay çıkarmayı 
amaçlarlar; oysa Allah bizi vav gibi mütevazi  , elif dibi 
dosdoğru olalım diye yaratmıştır. Toplumda bir yerlere 
ulaşmak hiçte kolay  değidir. Yalanlarla, göz boyayarak bir 
süreliğine istediğimizi ulaşabiliriz ;ama sonu mutlaka hüsranla 
biter. Yürüdüğümüz yolda arkamızın temiz olmasını istiyorsak 
doğruluktan yani elif gibi olmaktan asla vazgeçmemeliyiz. Elif 
olmak, yalansız olmak, çıkarların için insanları kullanmamak, 
güvenilir olmak, merhametli olmak, istikamet sahibi olmanın 
yani  karakterli insan olmanın  ifadesidir.

Kısacası şu kısacık ömrümüzde olmamız 
gereken iki şey vardır. Vav ve elif
     
Elif  herşeydir. 
Kuran-ı Kerim’in ilk harfidir o, 
aynı zamanda ilk mahreç 
yani ağız boşluğundan çıkış yerleri 
itibariyle harflerin ilkidir. 
Diğer harflerin de sebebi ve kaynağıdır. 
Bir boyun büküştür elif, yaratanın 
karşısında haddini bilmektir. Bir sükûnettir  
yürekleri rahatlatan, bir iç dinginliğidir. 
Bütün hısları bir kenara atmanın huzurudur, içli bir ağlayıştır  
yapamadıklarımıza, bir gözyaşıdır yüreğimize dökülen .
      
Tüm zarifliklere kaynaklık edendir  Elif . Bizim hayatımızı 
,yüreğimizi de ele geçirsin, her koşulda elif olmaktan 
vazgeçmeyelim. Elif  olalım ki sırat-ı müstakimide  elif gibi 
dümdüz geçebilelim.
                                    
SEN ELİF OL VAV ZATEN ELİF’SİZ YAPAMAZ….

Zeynep YILDIRIM
Özel Envar Anadolu Lisesi 12-B
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1.Dünya Savaşı sırasında 1915-
1916 yılları arasında Gelibolu 
Yarımadasında Osmanlı        
İmparatorluğu ile  İtilaf devletleri 
arasında yapılan deniz-kara 
muharabesiydi.

Çanakkale kalplerde yaşanan 
inkılabın beyinle vücut 
bulmasıydı. Yürekle kazanılan 
muharebeydi. Fatma Ninenin, 
Ayşe Ninenin; vatan demek 
namus, şeref, onur diye 
yetiştirdiği Mehmet’in, Ahmet’in 
savaşıydı. Sanki düğüne 
gider gibi elleri kınalanıyor, 
dualar okunuyordu. Her ana 
Trabzonlu Mehmet’ini, Adanalı 
Osman’ını, Vanlı İsmail’ini, 
İzmirli Mustafa’sını kınalayıp 
Çanakkale’ye gönderiyordu. 
Çanakkale ya kazanılacak ya 
kazanılacaktı.  Onlar öyle bir 
güce iman etmişlerdi ki her 
birinin ağzından duyulan tek ses 
“Üzülmeyin, yıkılmayın, Allah 
bizimle beraberdir” ayetiydi.
 İngiliz casusların kol gezdiği 
Anadolu’da hiç erkek kalmamıştı. 
İngilizler bundan büyük sevinç 
duyuyorlardı. Kendilerince 
Türkiye’nin ele geçmesi demekti. 
İngiliz askerlerini gören Nine 
Hatunlar adeta korku verir bir 
sesle dışarda oynayan çocukları 
Gazanfer, Muzaffer, Mücahit diye 
seslenişleri onlara kurşun gibi 
saplanıyordu.

Çanakkale bir ruhtu, ölmez 
yıkılmaz… Arap’ıyla, Çerkez’iyle, 
Kürt’üyle, Türküyle harmanlanan 
bir ruhtu. Her gün vatan, millet, 
iman sevgisi ile uyutulan, 
insanlık aşılanan Ayşe ninelerin 
torunlarıydı, al bayrağa rengini 
verenlerin savaşıydı bu. 

Geçilmez bir kaleydi Çanakkale; 
çünkü onlar öyle bir sevdayla 
öyle bir aşkla inanmışlardı ki  

elçisini hiç yalnız bırakmayanın, 
vatan aşkı ile savaşanları 
yalnız bırakmayacağı. Allah’ın, 
melekleriyle imdatlarına 
yetişeceğini inanırlardı. 
Çiğnetmeyecekti üç yanı 
denizlerle kaplı dört mevsimi 
ayrı güzel vatanı. Bilirdi namusu, 
şerefi için yaşadığını. Onu  için 
indirmeyecekti atalarının  kanıyla 
bezenmiş ay yıldızlı bayrağını. 
Onların teknolojileri, mermileri 
çok daha iyiydi; ama bizim 
yüreğimizdeki eşsiz ruhun 
fırtınalarında boğulacaklardı; 
çünkü Türk milleti namusunu, 
vatanını çiğnetmedi. 
çiğnetmeyecekti. Bedir’de 
Peygamber’in müjdesi gibi bin 
melekle rabbinin vaat ettiği 
muştunun gerçekleştiği bir 
sevinçti Çanakkale. Çanakkale bir 
aşktı, Çanakkale bir inançtı Allah 
nidalarıyla kazanılan en güzel 
savaştı. Mr. Josef Miller gibileri 
Anzaf’lı Ömer olarak dize getiren 
bir neslin hikayesidir Çanakkale. 
Tarihe kanıtlanmıştı Ömerlerin,  
Haticelerin, Mehmetlerin 
ölmediğini. Bin Ömerler ölür bin 
Ömerler dirilirdi.  
Öyle bir  insanlık dersi verildi 
ki cephede  esir düşmüş İngiliz 
askerleri Türk’ün alsancaklı 
bayrağını severek taşıdı. 
Esirlerine bile hürmet edecek 
medeni bir cesaretle yetişmiş bir 
milletin torunlarıydı o askerler. 
Açlığın, sefaletin kol gezdiği 
Anadolu’da yürek tokluğuyla 
savaşanların zaferiydi Çanakkale.
Milyonlarca yüreğe karşı aslında 
atan tek yürekti. 
Her devletin ayrı bir çıkarı varken 
onlar tek doğru olan vatan 
sevgisi altında toplanmışlardı. 
Atılan her kurşun bir ananın 
bir gözyaşına, batan her güneş 
bir hilale bedeldi. Evet, evet 
tam yüreğimizde alev yanan, 

gözyaşımızda damla damla olan, 
atığımız her adımı şehit kanıyla 
sulanan Çanakkale’ydi bu.
Hiç görmedim şehit kanıyla 
sulanmış, şerefli o toprakları. 
Gezmedim soğanlı dere 
şehitliğini, tek tek kazıyamadım 
isimlerini hafızama. Şehitlerimin 
şanlı adını belki vatan sevgisini 
manasıyla öğrenmem 
gerekiyordu. Bu hasretin  gündüz 
geceyi, güneş ay’ı kovaladıkça 
sürmesi gerekiyordu. Ta ki 15 
Temmuz’a kadar. Orada anladım 
vatanımın her bir karışının 
değerini, orada anladım dökülen 
her kanın bayrak inmesin ezan 
dinmesin vatan bölünmesin diye 
aktığını, orada öğrendim her 
selanın dünyadan göçenler için 
değil vatanın elden göçmemesi 
için okunduğunu. 
Evet topraktan gelip  yine 
toprağa döneceğimiz 
gerçeğini öğrenmiştim ;ama 
geri döneceğimiz toprakların 
Yaratan’ın sevgisiyle yeşermiş 
olması için bir can vermemiz 
gerektiğini geç öğrenmiştim.

Dillerden dillere nesillerden 
nesillere anlatılan bir destandır 
Çanakkale. Öyle destandır ki her 
ananın dilinde.

“Çanakkale içinde aynalı çarşı…
Ana ben gidiyom düşmana 
karşı…”

Vatanın , milletin bayrağı 
mukaddes oluşunu beyinlere 
kazımıştı Çanakkale.

 “Ey şehit oğlu şehit isteme 
benden makber 
Sana avcunu açmış duruyor 
peygamber.” 
    

ÇANAKKALE 
iÇiMiZDEKi VOLKANDIR

Meryem Tuba UŞMA
Özel Envar  Anadolu Lisesi 9-A
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Düşüncelerimizin yaşadıklarımızın bir sonucu olduğunu hiç düşündünüz mü?
       
İnsanoğlu duygusal bir varlıktır. Yaşadığı acılar, sevinçler, özlemler insanı etkiler. İnsanın 
yaşadıklarını göz ardı etmesi pek mümkün değildir. Gün olur yaşadığımız güzel bir anı, gün olur 
kalbimizde derin acılar bırakan olayları düşünmekten kendimizi alıkoyamayız. Geçmişte gözyaşı 
döktüğümüz nice olaya bugün tebessümle hatırlayabiliriz.

Düşünmek insanoğlunun en kuvvetli yönüdür. Düşüncelerimizde mutluluk kapılarını açabilir ya 
da kendimizi en derin çukurlara atabiliriz. Bize özeldir düşünceler kimseler bilmez onları. Bizim 
en gizli hazinemizdir düşüncelerimiz.

Kimi zaman olumsuz düşünceler beynimize hücum eder. Her şeye negatif bakmaya başlarız. 
Her şey beyinde bitiyor diyorlar ya bu söze inanıyorum. Hayata olumlu bakmakta bizim 
elimizde. Elimizdekinin kıymetini bilmek, bizden kötü durumda olanlara bakmak, bize daima 
hayatın pozitif yönlerini gösterir. Hayata olumlu bakabilmek insanın bedenen ve ruhen dinç 
kalmasını sağlar. Yaşadığımız her olayda, ara ara açıp bakabileceğimiz bir güzellik penceresi 
olmalı kalbimizde. Ne zaman daralsa yüreğimiz açıp  bakabilmeliyiz sahip olduğumuz 
güzelliklere ve şükrümüzü arttırmalıyız. Unutmamak gerekir hayatın çok kısa olduğunu ve 
yaşadığımız anın kıymetini bilmemiz gerektiğini. Sağlıklıysak, aldığımız her nefeste mutluluk 
kuşlarını yüreğimizden uçurmalıyız.

Sözlerimi bir kitapta okuduğum ve zaman zaman hatırlama gereği duyduğum satırlarla bitirmek 
istiyorum.  

DÜŞÜNCENİN ÖNEMİ

Fatma TOKAT
Özel Envar  Anadolu Lisesi 11-E

Hayatın sonsuzluğunda, bulunduğum noktada her şey mükemmel, bütün ve tam.
Tanıdığım herkesle uyum ve denge içinde yaşıyorum.
Varlığımın derinliğinde sonsuz bir sevgi kuyusu var.
Şimdi bu sevginin yüzeye çıkmasına izin veriyorum.
Sevgi yüreğimi, bedenimi, zihnimi, bilincimi, varlığımı dolduruyor ve 
    benden her tarafta ışıldayarak yayılıyor ve bana atarak geri dönüyor.
Sevgi verdikçe artıyor. Kaynak sonsuz.
Sevgiyi ifade etmekle kendimi iyi hissediyorum.
Sevgi iç coşkumun bir ifadesi.
Kendimi seviyorum; bu yüzden bedenime özen gösteriyorum.
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Bir toplumu meydana 
getiren bireylerin 
yaşam içerisindeki 
davranışlarını 
sorgulayan, insanları 
olumlu yönde 
destekleyen ve daha 
güzel, yaşanabilir 
yarınlar için insanda 
bulunması gereken 
evrensel değerlerdir.
Edep  Eğitimi, 
“Değerleri öğretmek 
için açık bir girişim” 
olarak tanımlanabilir.

Niçin Edep  Eğitimi?
Anne, babalar ve eğitimciler 
olarak sormamız gereken 
soruların başında şunlar gelir:

• İçinde bulunduğumuz ortam 
ve çevre istediğimiz değerlere 
sahip çocukları yetiştirmek 
için uygun mu?

• Biz her şeyi çocuklarımız 
adına düşünüp yaparken 
onlar sorumluluk sahibi 
olabilecekler mi?

• Televizyonlarda bu kadar 
şiddet içerikli programı 
seyrederken barışçı 
olabilecekler mi?

• Biz aşırı korumacı ve 
müdahaleci davranırken 
onların özgüvenleri gelişecek 
mi?

• Biz  şimdi onlar mutlu olsun, 
üzülmesinler diye uğraşırken, 
onlar mücadele etmeden 
mutlu olabilecekler mi?

• Okullar, sadece   akademik 
açıdan başarılı bireylerin 
yetiştirildiği kurumlar olarak 
mı düşünülmeli?

• Temel insanî değerleri 
benimsemiş  bireyler 
yetiştirmek de okulun temel 
misyonları arasında değil mi?

• Çağın getirdiği olumsuz 
durumlar karşısında, okullar 
öğrencilerine rehber olabiliyor 
mu?

• Yükselen şiddet eğilimleri,

• Sahtekârlıkta artış (yalan 
söyleme, kopya çekme ve 
hırsızlık),

• Anne-babaya, öğretmene, 
yetkili kişilere karşı gelme,
• İş  ahlâkında düşüş,

• Kişisel ve toplumsal 
sorumluluk bilincinde azalma,

• Kendine zarar verici 
davranışlarda (madde 
bağımlılığı ve intihar) artış vb.

• Değişen ve gelişen dünya 
ile beraber televizyon, 
bilgisayar oyunları, sinema, 
dergi, internet, oyuncaklar ve 
reklamlar aracılığıyla bütün 
dünya, artık çocuklarımızın 
sosyal çevresi olmuştur.

• Aile ve okul tarafından 
verilen değerlerle televizyon 
ve dış dünyanın verdiği 
değerler çoğu zaman farklılık 
göstermektedir.

• Bu noktada anne babaların 
işleri daha da zorlaşmaktadır.

Çağımız bilgelerinden Gandi şöyle diyor:
Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür…
Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür…
Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür…
Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür…
Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür…
Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür…”

Edep  Eğitimi Nedir?
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Edep  Eğitim 
Programının Amaçları

• İyi karakterli bireyler 
yetiştirmek,
• Temel değerleri pekiştirmek,
• Çocukların kendilerine 
ve topluma yararlı olacak 
temel değerleri psikolojik, 
bilişsel ve sosyal gelişimlerine 
uygun olarak kazanmalarını 
sağlamak.
• Çocukların   kazandıkları  
değerleri davranışla ifade 
etmeleri yönünde fırsat 
vermek.
• Karakter ve  Edep Eğitiminin 
ailede ve okulda paralel bir 
şekilde işleyişini sağlamak.

Karakter eğitimi ile 
öğrencilerimiz, inançlarına 
bağlı, milletini ve vatanını 
seven, ailesine, anne- 
babasına, topluma ve 
toplumun ortak değerlerine 
saygılı, çalışkan, ahlaklı, dürüst 
ve başarılı birer kişi olarak 
yetiştirilir.  Karakter eğitimi; 
düşünme eğitimi, bilinç 
eğitimi, duygu eğitimi ve edep 
eğitiminden oluşur. Karakter 
eğitimi ‘’Huzurlu Bir Dünya’’ ya 
kapı açar.
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Hızlı ve baş döndürücü şekilde değişim 
içinde olan değerler, bunlarla baş etmek 
zorunda kalan ve değer karmaşası yaşayan 
çocuklar için değer aktarımı çok daha 
önemli bir hâle gelmiştir. Ortak değerler 
oluşturamayan bir toplumun bütünleşme 
değil, tersine toplumsal çözülme yaşaması 
kaçınılmaz bir gerçektir. Çocuklarımızın 
zihinlerini bilgiyle doldurarak öğretim 
yaparken gönüllerini de sevgiyle donatıp 
onların ahlâklı birer fert olarak yetişmeleri 
için okullarımızda Değerler Eğitimi 
çalışması yapmamız gerektiğine inandık.

Gülsüm
YILDIRIM

Edep Eğitimi
Birim Sorumlusu
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Yakın zamanda izlediğim bir haberden sonra 
kendime gelemedim... Uyuşturucunun 
yaşıtım olan bir genci getirdiği hal... Onun 
bir zamanlar neşeli bakışlarını bu denli 
donuklaştıran, onu günden güne eriten 
maddeyle tanışması nasıldı çok merak 
ettim. Yaşam amacımı hep hedefler üstüne 
kurmuşumdur. Acaba o gencin de hayalleri ve 
hedefleri de kendisiyle birlikte yıkılıp gitti mi? 
Yoksa bir amacı olmadığı için mi bu haldeydi?  
Bizim de günden güne vazgeçilmezimiz olan 
ve bize zarar veren birçok şey var. Üstelik biz 
bunu farkında bile değiliz... Genelde iyi niyetle 
başladığını söyler insan kötü alışkanlıklara. 
Telefon ve televizyonlarımız mesela... Hani şu 
saate bakıp kapatacağım diyen ve saatlerin 
telefonla nasıl geçtiğini bilmeyen özellikle 
genç kesim ve sahip oldukları telefonları... 
Ya da telefonların sahip olduğu genç 
nesil... Hani yemekten sonra yatana kadar 
karşısında vakit öldürülen televizyonlar... 
Bu teknolojik aletler insan zekâsının ürünü; 
ama bizi bu kadar uyuşturuyor işte... Oturup 
düşündüm de doğru kullanmayı bilmeyince 
bu teknolojik aletler hayatımızı ne kadar da 
sıradanlaştırıyor. Teknolojiye hükmettiğimizi 
sansak da o bize ediyor aslında... Geçenlerde 
yürüyüş için çıktım sokağa ve bir çığlıkla 
irkildim. Bir çocuğun annesine bağırışlarıydı 
bu üstelik. Elinden tableti alıp kendisiyle 
konuşması için oğlunu ikna etmeye çalışan; 
ama oğlundan beklemediği bir tepki alan 
annenin burukluğunu ben bile derinden 
hissettim. Anne baba rızasını her şeyden 
üstün tutan bir nesil ne hallerde dedim her 
bir adımımda. Yürüdükçe seslerin biraz 
daha azaldığını fark ettim. Fark ettim ki 
bağımlılıklarımız da böyle aslında;  bize zarar 
verenlerden vazgeçme yolunda ne kadar sık 
adımlarla yürürsek o kadar az gürültü, o kadar 
fazla mutluluk oluşur...

Bir gece gürültülerle uyandım. Ne olduğunu 
anlayamasam da beni uyandırabilecek kadar 
güçlüydü ses. Gecenin bu saatinde böyle 
bağırış seslerinin sebebi tabii ki gecenin büyük 
bir kısmını dışarıda geçirip yüksek miktar alkol 

alıp eve geldiğinde eşine şiddet uygulayan üst 
komşumuzun sesiydi. Kadın aciz bir şekilde 
kendini sadece sözel olarak savunabiliyordu. 
Çocuklarını düşünüyorum. Böyle bir 
ortamda ne kadar sağlıklı olabilirler? Sorsam 
arabasının bakımını hiç aksatmıyordur, içine 
dışına her kullanışında özen gösteriyordur. 
Kendi vücuduna girenlere bu denli dikkat 
etmemesi gerçekten tuhaf geliyor. Kısa 
süreli eğlence uğruna toplumun düzenini 
bozup kendi hayatına da yavaş yavaş son 
vermeye değmeyeceğini çok geç anlıyor insan, 
kaybedince. Sigara üzerine televizyonlarda her 
gün spotlar geçiyor, izliyorum. Yakın çevremde 
hatta arkadaşlarımda kullananlar var. İnsan  
ona harcadığı parayı acımasa bile zarar 
verdiği bedenine nasıl acımaz aklım almıyor. 
Bir ayağını kes desek, onsuz yaşa desek kaç 
kişi çıkar kabul eden. Cevabı gayet net: hiç. 
Oysa sigara bağımlılığından dolayı ayağını, 
elini kaybeden, gırtlağına takılı bir boruyla 
konuşmak zorunda kalan yüzlerce insan var 
etrafımızda. Sigara da tıpkı diğer bağımlılık 
yapan maddeler gibi belki anında öldürmüyor; 
ancak bizi yavaş yavaş eritip yok ediyor. 
Bağımlılık konusunda toplumu oluşturan 
bireylerin duyarlı olması gerektiği yadsınamaz 
bir gerçek. Her insan bu konuda elinden 
gelen çabayı göstermeli, aileler çocuklarını 
büyütürken daha dikkatli olmalı.

Şu hayatta illaki bir şeye bağımlı olacaksak 
bu sevgi, dürüstlük, çalışma aşkı olmalı. 
Sevgiyle birbirimizin yüzüne baktığımız ve 
anlayışla karşımızdakine davrandığımız 
zaman eminim insanların bağımlılık yapan 
maddelere ihtiyacı kalmayacaktır. Bütün kötü 
alışkanlıkların altında yatan temel neden bana 
göre sevgi eksikliğidir. ve Nefes aldığımız her 
günün kıymetini bilmeli  ve hayata sevgiyle, 
umutla bakmayı öğrenmeliyiz. Bir makineye 
bağlı olarak yaşamak zorunda kalmadan, 
aile yapımız tamamen kaybolmadan bağımlı 
olduğumuz bu alışkanlıklardan kurtulmak 
dileği ile... 

TOPLUMDAKİ DÜŞMAN: BAĞIMLILIK

Feyza KOÇAK
Özel Envar Fen Lisesi 11-A
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Bir şehir düşünelim ; masmavi 
gök, mis gibi toprak, uçsuz 
bucaksız deniz, yemyeşil 
ağaçlar ve onu koruması 
altına alan Toroslar... 

İşte bu muhteşem yerde 
yaşıyorum. Her mevsimi farklı 
güzeldir Antalya’mın. İnsanları 
gibi havası da ılımandır 
çünkü. Yazın sıcağına karşı 
sana kucak açan denizini, 
o yaz akşamlarının keyifli 
muhabbetlerini özlersin 
ayrı kaldığın her vakit. Her 
sokağa çıktığında bir turistle 
karşılaşırsın. Hayranlıkla ve 
tatillerini böyle muhteşem 
bir yerde geçirmenin keyfiyle 
gezerler her bir karışı. Haliyle 
her yaz gelmek isterler 
bu binlerce yıllık tarihini 
korumakla birlikte kendini 
sürekli geliştiren şehre. 
Öğrenci şehri de denebilir 
buraya. Bir öğrencinin 
beklediği her türlü imkâna da 
sahip. Bunalınca masmavi, 
mis kokulu denizine kolayca 
gidebilirsin. Akdeniz huzurdur, 
dalgalarıyla birlikte dertlerini 
de alır götürür... En rahatlatıcı 
müziktir Antalya’mın 
şelalelerinin sesleri. İçini 
bir dosta dökmüş kadar 
rahatlarsın o şırıl şırıl akarken. 
Kurşunlu Şelalesi’ni gezerken 
kendini asırlık ağaçların içinde 
suyun kenarında oturmuş 
hayal kurarken bulabilirsin. 
Şehre yakın; ancak şehir 
yaşamından uzak derin 
bir sessizlikte inanılmaz 
bir huzuru yudum yudum 
içersin saatlerce. Yarım saat 
aralıkla hem dağa çıkıp kayak 
yapabileceğin  hem de denize 
girebileceğin eşsiz bir şehirdir. 
Bırakın Türkiye’yi ,dünyada 
bile bunu yapabileceğiniz bir 
yer bulmanız imkansızdır. Ulu 
Önder’in dediği gibi şüphesiz 

dünyanın en güzel şehridir 
benim şehrim.
Başka şehirde olsan da 
bazen bir koku bile Antalya’ya 
sürükler seni. O portakal 
kokusu yok mu? Başka yerde 
yetişenler portakal gibi gelmez  
sana, hemen fark edilir 
güzelliği. Herkesin evinde 
bir parça Antalya izi vardır 
aslında. Kahvaltı soframızda 
mis kokulu domatesler, 
salatalıklar, en besleyici 
sebzeler... Meyve saatlerimizi 
süsleyen portakal , greyfurt, 
mandalina ,muz ... Sadece 
Antalya’mın iklimi değil 
onları bu kadar güzel yapan. 
Onları yetiştiren insanların 
güzelliği, onlara çocukları 
gibi bakmasıdır. İşte onları 
leziz yapan bu sevgi aslında. 
Benim şehrimin insanı da 
sebze, meyve yetiştirdiği 
toprağı gibidir. İçten, doğal, 
temiz. Herkese sofrasını da 
gönlünü de açan insanlardır 
bunlar. Selam verip sanki 
kırk yıldır tanıyormuşçasına 
oturabilirsin bu insanların 
sofralarına. Toroslarda uzun 
doğa yürüşleri yapabilirsin 
arkadaşlarınla, dostlarınla 
ağustos böceklerinin sesi 
altında piknik yapabileceğin 
sayısız mekan bulabilirsin. 
Benim şehrimde  Akdeniz 
akşamlarının o büyüsü bir 
başka yaşanır, bir başka ruha 
dokunur. Her yaşın güzelliği 
vardır Antalya’mda.  En güzel 
aşklar buradadır mesela. 
İnsanın içini ısıtan bakışlarla 
bakar sevgililer birbirlerine.  
En güzel sevda sözleri 
heyecanla söylenir , yârin 
mühür vuran gözlerine. En 
etkileyici, yüreği en derininden 
saran şiirler benim şehrimde 
yazılır. Ne acıdır ki belki  en 
büyük ayrılıklar  da yine bu 
şehirde yaşanır, gözlerde 

bir derin hüzün bırakarak. 
Tüm benliğinle sevebilmektir 
Antalyalı olmak .Aşkın rengi 
mavidir bizim için. Öylesine 
huzur verici, öylesine derin...  
Her karışında ayrı bir anın 
olur kısa bir süre bulunsan 
bile. Hele benim gibi dünyaya 
burada gözünü açmış , burada 
büyümüş birinin her yerinde 
bir yaşanmışlık saklıdır .Bir 
yağmur yağsa, bir şarkı 
çalsa hemen çocukluğuma 
gidiyorum. Ne güzeldi 
yağmur görünce kendimizi 
dışarı atmalarımız, ardından 
çıkan gökkuşağının nerede 
olduğunu merak etmek. 
Yaklaşmaya çalıştıkça onun 
uzaklaşması... 
      
Her insan için  yaşadığı şehir 
bir başka  güzeldir. İnsan 
belki de bir şehri anıları için 
seviyordur kim bilir. Benim 
şehrimi ziyaret eden her insan 
seviyor bu şehri . Gelip bir kez 
gezen, havasını soluyan bir 
daha, bir daha gelmek istiyor. 
Kendine has bir cazibesi var 
bu şehrin insanları büyüleyen. 
Şu an dışarıda inanılmaz 
bir yağmur yağıyor. Çayımı 
içerken ,cama vuran her 
damlada bakıp huzuru da 
yanında yudumluyorum. Ve 
bir kez daha şükrediyorum bu 
şehirde doğup büyüdüğüm 
için. Yağmuru bile bir başka 
güzel .Her defasında olduğu 
gibi dudaklarımdan yine aynı 
sözcükler çıkıyor:
                      
“Benim şehrim, benim tek 
vazgeçilmezim.”

Feyza KOÇAK
Özel Envar Fen Lisesi 11-A

DÜNYANIN HAYRAN KALDIĞI ŞEHİR: ANTALYA



‘Asım’ın nesli… Diyordum ya… Nesilmiş 
gerçek;
İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek.’

Akif dökmüş hayalindeki kuşağı kâğıtlara. 
Anlatmış Asım’ı sayfalarca. Mütevazı 
yaşamıyla, dimdik duruşuyla tanındı Akif.

Türk gençlerinden de öyle olmalarını istedi. 
Vatanına el uzatanın elini, dil uzatanın 
dilini kesmelerini istedi. Zulme karşım dik 
duran, mazlumun elini tutan Türk gençleri 
istedi. Asım dedi. Türklüğün geleceğiydi 
Asım. Bu vatanın fedakâr bekçisi, 
kadirşinas emekçisiydi. Asım, kurtuluştu. 
Asım, Akif’ti. Asım olmak Akif olmaktı.

Bir tercümandı Akif. Cihan ve istiklal 
harbi sırasında ölüm indiren gökler, 
ölü püskürten yerlerin arasında tarihe 
sığmayacak bir destan sedasının 
mütercimi… Düşünce ve hareket adamı, 
haksızlığa karşı susmayan bir adamdı Akif.

‘Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem.
Gelenin keyfi için, geçmişe kalkıp 
sövemem.
Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım.
-Boğamazsın ki!
-Hiç olmazsa yanımdan kovarım.’

Zalim güçlü diye, alkışlamadı zulmü. 
Zalimi sevmedi menfaati için. Ecdadına 
saldıran oldu mu, kaplan kesildi Akif. 
Boğardı vatanına, bayrağına dil uzatanı; 
boğamazsa, kovardı yanından. Mehmet 
Akif ki işlemiş dizelerine ilmek ilmek 
Türklüğü. Bize Asım’ı çizmiş. Bize Türklüğü 
ve gençliği çizmiş. Bize Türklüğü ve gençliği 
çizmiş. O cesur, o yürekli, o deli akan kanla 
yoğurmuş vatan sevgisini, bayrak sevgisini.

‘Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al 
sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en 
son ocak.’

Korkma dedi. Her uğursuz gecenin bir 
sabahı olduğuna inanıyordu çünkü. 
Korkmadı o da, coşturdu milleti bağımsızlık 
uğruna. Kabul etmedi vurulan zincirleri, 
altın lalenin tasmalarını. ‘Uyan!’ dedi; uyan 
ey şehit oğlu durmak dönmek bilmeden 
yürü, yürü ki ulaşasın istiklale.

‘Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın 
hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.’
    
Hakkıydı bayrağının özgürlük, hakkıydı 
istiklal milletinin. Bu yüzden böyle çizdi 
Asım’ı. Doğru sözlü, hakikatin peşini 
bırakmayan Türk gencini.

Asım olmak neydi? Asım olmak Akif 
olmaktı. Asım olmak Akif’in peşinden 
gitmekti. Akif’in vasiyetine sahip çıkmaktı. 
Akif’in canından çok sevdiği, Türk gencine 
emanet ettiği vatanına sahip çıkmaktı.
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ASIM OLMAK AKİF OLMAKTIR.

Mihrimah KOŞUK
Özel Envar Fen Lisesi 10-A



SEVGİNİN IŞIĞI SARSIN DÜNYAYI

Sevgi insanın içini kıpır kıpır yapan, ısıtan sanki küçük bir çocuk gibi 
hiç yanından ayrılmak istemeyen duygunun adıdır. Hayatımızı idame ettirmek 

için yiyecek ve içeceklere ne kadar ihtiyaç duyuyorsak bir o kadar da 
sevgi ye ihtiyacımız vardır. Gıdalar bedenimizi beslerken ruhumuzu besleyense 

sevgidir. Sevginin maddi anlamda hiçbir karşılığı yoktur.  
Sevgi Karadeniz’e akan bir çay misali durgun ve bir o kadar da içten 

bir duygunun adıdır. Kim bilir belki her insanın içinde bu akan çaydan 
beslenen kanat takmış uçmaya hazırlanan bir melek vardır. 

Bu melek seslenir durmadan dünyaya ”Mutlu  ve huzurlu olun, 
birbirinize sevgiyle bağlanın ”diye.

        
Ne güzel sözdür Bovis Vian’ın sözü” Seni sevmeyene asla sabır gösterme; 

çünkü sabrının adı yüzsüzlük, fedakârlığının adı eziklik, sevginin adı 
kişiliksizlik olur.”  Bu sözünde bize anlattığı gibi içindeki melekler 

ne kadar sevgi dese de sevmeyi bilmeyen bir yürek, sevilmeye değer 
bulunmaz. Peki Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri’nin bize söyledikleri  
“Sevgiden tortulu bulanık sular, arı duru bir hale gelir. Sevgiden dertler 

şifa bulur, ölüler dirilir. Sevgiden padişahlar kul olur.” Biz insanların 
sevgi üzerinde yol almamız gerektiği apaçık ortadadır. Bu yolda ilerlerken 

heybemize barışı da almalıyız. Sevgiyle açılır tüm kapılar. Sevgiyle yumuşar 
en katı kalpler. Bir sevgi kırıntısı değil midir anneyi çocuğuna baktıran ? 

Sevgisiz kalan kalpler ne acınasıdır. Taş misali duygusuzdur o kalp. 
Ne söylesen ne göstersen anlamaz, dinlemez seni. Bütün duyguların temelini 

oluşturur bu ulvi duygu. Dünya da bunca sorun, bu kadar savaş varsa, 
kadın, erkek, çocuk binlerce masum insan öldürülüyorsa yine bilelim ki 
kaplerin sevgiden mahrum kalmasındandır. İnanıyorum ki aileler önce 

çocuklarına sevmeyi öğretmelidir. Eğitim, meslek derdi sonra yerini almalıdır. 
Sevgiden yoksun bir doktor mesleğini nasıl hakkıyla yapabilir ya da 

bir mühendis. 

Bütün yaraları saran en iyi ilaçtır sevgi. Yunus Emre’nin bir sözüyle 
bitirmek istiyorum sözlerime.

SEVELİM, SEVİLELİM
DÜNYA KİMSEYE KALMAZ

    
Feriha ÖZKIR

Özel Envar Anadolu Lisesi 9-B
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Beyza UŞMA
Özel Envar  Anadolu Lisesi 12-C

Her sabah aynı şeyler olurdu o evde. Delikanlı 
aynı saatte kalkar, kahvaltısını yapar akabinde 
dışarı çıkardı.

O sabah da aynı şeyler olmuştu. Saat dokuza 
doğru alarmı çaldı, sanki çok yorgunmuş gibi 
esneyerek uyandı. Gözlerini ovuşturarak elini 
yüzünü yıkamaya gitti, sonra da kendisine 
kahvaltı hazırladı. Evde başka bir canlının 
olmamasının yarattığı sessizlik, onu çıldırtacak 
duruma getirdi. Kahvaltısını yarıda bırakıp 
eline geçen ilk şeyi üstüne geçirdi. Telefonunu 
da alıp –sanki arayacak kimsesi varmış gibi- 
dışarı attı kendini.

Ayaklarını taşlı topraklara sürterek yürürken 
düşündü. Neden yalnızdı bu koskoca 
dünyada? Niçin bir işi yoktu da bütün gün boş 
boş sokaklarda geziyordu? Çabuk adımlarla 
ana caddeye çıktı. Burası tıklım tıklım insan 
doluydu. Bir kafeye girdi. Kalabalığın arasında 
boş bir masaya yerleşti. Amacı biraz olsun 
insan yüzü görmek, onların konuşmalarını 
duymaktı. Belki yaptığı ayıptı ama kendisine 
söz geçiremiyordu. 

Otuz – otuz beş yaşlarında iki adam kafa 
kafaya vermiş, işleri hakkında konuşuyorlardı. 
Mimar olmalıydılar, arada bir yeni 
projelerinden söz ediyorlardı. Sohbetten 
sıkılınca ilgisini çekecek başka bir konuşma 
aradı etrafında. Kafasını çevirirken garsonla 
göz göze geldi. Bu bakışını biliyordu garsonun. 
Sanki o da başından savmak istiyordu 
delikanlıyı. Ne alırdınız efendim, dedi garson. 
Cevap vermeden hızlıca çıktı oradan. Derin bir 
nefes aldı ve ayakları onu sakinleştiren, huzur 
veren yere götürdü.

Uçsuz bucaksız iki mavi, ufukta birleşiyordu. 
Deniz bugün pırıl pırıldı. Şaşırtıcı bir şekilde 
fazla kalabalık değildi sahil. Birkaç çift, el ele 
geziyor, iki yahut üç çocuk top oynuyordu. Bir 
de kuşyemi satan ihtiyar vardı. İhtiyara doğru 
yaklaştı, yem için parayı uzattı. Konuşmak 
istemiyordu kimseyle. İhtiyar yemi verince 
biraz uzaklaştı. Yemi yavaş yavaş atmaya 
başladı. 
Bir avuç, iki avuç… 
Kuşlar havada süzülerek yere indiler. 
Hepsi hızlıca yemeye başladı. Bir tanesi, 
sadece biri geride duruyordu. 
Çok savunmasızdı, 
ürkekti diğerlerine 
göre. Bu kuş, diğer kuşlara 
yabancı olsa da delikanlıya 
bir şekilde yakın gelmişti. 
Kuşa baktıkça kendini 
uzaktan izliyormuş gibi oldu.

Yemlerini yiyen 
kuşlar uçtular. 
En son ürkek kuş kaldı 
geriye. O da artıklardan 
yemek için yavaşça yakl
aştı. Bir iki tane yem aldı 
gagasına. Delikanlı kuşu 
ürkütmemek için geri geri giderken 
ayağı taşa takıldı ve yalpaladı 
arkaya doğru. Kuşa döndüğünde 
çoktan uçmuştu. 
Gülümsedi. 
Yine yalnızdı. 
Yapayalnız…
      
     

ÇILDIRTAN SESSİZLİK
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Özel Envar Anadolu-Fen Lisesi olarak 2016-
2017 Eğitim-Öğretim yılı boyunca okulumuzda 
“OKULDAYIM SAĞLIKLIYIM” projesini yürüttük. 
Okul olarak Helal ve Sağlıklı Gıda projesini 
hâlihazırda uygulamaktaydık. Bu konuya 
ek olarak okulumuz bünyesinde bulunan 
öğrenci, öğretmen, çalışan gibi paydaşların 
helal beslenmelerinin yanında normal kilo 
aralığında olmalarını da istedik. Buradan 
yola çıkarak sene başı öğretmenler kurulu 
toplantısında, okul bünyesindeki paydaşlara 
dört farklı başlıktan oluşan projemizi 
uygulama kararını oy birliği ile aldık. Buna 
göre; düzenli yemek ve kahvaltı sayesinde 
normal kilo aralığında olunacak, spor yapma 
alışkanlığı edinilecek, zararlı alışkanlıklardan 
özellikle çağımızın problemi olan teknoloji 
bağımlılığından uzak durulacak ve son olarak 
sağlık bilgisi yeterli düzeyde olacaktır.
                  

İlk başlığımız olan düzenli beslenme 
konusunda öncelikle yemekhane kalori 
cetvelini düzenledik. Hemen arkasından 
kantinimizde kahvaltı tabağı ve taze portakal 
suyu uygulamasını başlattık. Gönüllü olarak 
projemizde yer alan diyetisyenimiz, düzenli 
kahvaltının ve dengeli beslenmenin önemi ile 
ilgili paydaşlarımıza bilgilendirme konferansı 
verdi. Akabinde tüm paydaşlara boy ve 
kilo ölçümleri yaptık. Normal kilo aralığı 
dışında kalan herkesi tek tek diyetisyenimizle 
buluşturduk. Diyetisyenimiz her bireye özel 
diyet programı hazırladı. Bu başlık altındaki 
çalışmalarımız devam ederken, diğer 
başlıklarla ilgili çalışmalarımız da eş zamanlı 
olarak devam etti. Devamında neler mi yaptık?
                    
Haftada iki gün beden eğitimi 
öğretmenlerimizin rehberliğinde sabah 
sporu yaparak güne başladık. Olumsuz 



- 41 -CEMRE DERGiSi

hava koşullarından dolayı spor yapma 
alışkanlığımızın engellenmemesi için 
okul bahçemize çadır çatılı spor salonu 
yaptık. Bununla birlikte bir diğer başlığımız 
olan zararlı alışkanlıklardan uzak durma 
konusunda, ilk olarak TÜİK verilerini taradık 
ve okulumuzda bulunan paydaşlara bu 
konuyla ilgili Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele 
Eğitim platformundan aldığımız teknoloji 
bağımlılığı anketini uyguladık. Okulumuzdaki 
bağımlılık ne durumdadır inceledik. Birebir 
yapılan görüşmelerde ise bu durumun ailede 
başladığını, bir arada olunana vakitlerde 
aile bireylerinin tablet, televizyon, telefon 
ve bilgisayar gibi iletişim araçlarıyla çok 
yakından ilgilendiklerini öğrendik. Bu 
sorunun çözümünde önce aileler ile işbirliği 
yapmak gerektiğine karar verdik. Bu sebeple 
“Geleceğin Meslekleri-Etkili Anne Baba 
Eğitimi” isimli konferansımızı Veli, Öğrenci ve 
Öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik.
                    
Son başlığımız olan sağlık bilgisi konusu ile 
ilgili olarak kurum doktorumuz tarafından 
“Sağlıklı Yaşam Sanatı” isimli konferans 
verildi. Okul duvarları sağlıklı yaşam ile ilgili 
görsellerle renklendirildi.
                    

Bu çalışmamız ile MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
tarafından her yıl düzenlenen “EĞİTİM VE 
ÖĞRETİMDE YENİLİKÇİLİK ÖDÜLLERİ” isimli 
yarışmaya katıldık. Bu yarışmaya 2016-2017 
Eğitim-Öğretim yılı için 3357 proje başvurusu 
yapıldı. Bu projeler arasından 189 proje 
saha incelemesine kaldı. Ve bizim projemiz 
de sahaya kalan projeler arasındadır. Saha 
incelemesi yapılan “OKULDAYIM SAĞLIKLIYIM” 
projesi Mersinde düzenlenen Akdeniz Bölgesi 
Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri 
Bölgesel Ödülünü almaya hak kazandı. Özel 
Envar Anadolu-Fen Lisesi Müdürü Mehmet 
Ali Sarıca ve proje ekibi, bölgesel ödülünü, 
projeye katılan tüm paydaşlar adına; özellikle 
de Özel Envar Anadolu-Fen Lisesi öğrencileri 
adına aldılar.
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

ETKİNLİKLERİMİZ

KALEİÇİ ETKİNLİĞİ

29 ARALIK MATEMATİK BİLGİ YARIŞMASI

GELENEKSEL AŞURE GÜNÜMÜZÜ 
KUTLADIK

Özel Envar Liseleri olarak; 10. Sınıf öğrencilerimizi 
İngilizcelerini pekiştirmek için daha fazla fırsat 
sağlayabilmek amacıyla, Kaleiçi gezisi düzenledik. 
Öğrencilerimizin dil bariyerlerini yıkmalarına 
yardımcı olan otantik bir konuşma alanı sağlamak 
ve özgüvenlerini daha fazla artırabilmek için, 
öğrencilerimizden farklı ülkelerden turistler 
ile İngilizce röportaj yapmalarını istedik. 
Öğrencilerimiz, daha önceden hazırladıkları soruları 
turistlere sordular ve “Sınıf Dışarısında İngilizce 
Dersi”nin  unutulmaz anlarını hem videoya aldılar 
ve hem de resimlerini çektiler.

Antalya Özel Envar Anadolu ve Fen Lisesi,  Hicri 
yılbaşımız ve Muharrem ayı münasebetiyle 
Değerler Eğitimi Çalışmaları kapsamında Birlik 
Beraberlik temalı pano hazırladı. 9 Ekim Pazartesi 
günü Özel Envar Liseleri Genel Müdürü Kadir 
Sözen, Kurucu Temsilcimiz Dr. Mehmet Karakayalı 
ve Liseler Müdürümüz Mehmet Ali Sarıca’nın 
da katılımıyla Muharrem Ayı nın ve Aşure nin 
önemi ile ilgili bir program düzenlendi. Program 
sonrasında ise okul bahçemizde günün anlam 
ve önemine uygun birlik beraberlik içinde aşure 
ikramında bulunuldu.

29.12.2017 Cuma Günü Matematik Zümresi tarafından 
düzenlenen “Matematik Bilgi Yarışması” büyük bir 
coşkuyla yapıldı.Yarışmaya 3 grup katıldı. 15 Sorudan 
oluşan yaruşmada Grup De Morgan birinci oldu. 
Yarışmaya katılan bütün öğrencilere katılım belgesi 
verildi.



9.SINIFLAR VELİ TOPLANTISI VE 
OKUL AİLE BİRLİĞİ SEÇİMİ
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GEZİSİ

ENVAR’LI GENÇLER DOĞAYLA İÇİÇE.

BİZ ANADOLUYUZ

Özel Envar Anadolu-Fen Lisesi 11’inci sınıf 
öğrencilerimize TYT-YKS hazırlık sürecinde 
hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlamak 
amacıyla İstanbul Üniversiteleri gezisi düzenlendi.
İTÜ,Cerrahpaşa, Boğaziçi Üniversitesi, Koç 
Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi Bahçeşehir 
Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi kampüs 
ziyaretleri yaparak istedikleri bölümlere 
yerleşmek için nasıl hazırlanmalari gerektiği 
konusunda bilgilendirme sunumlarına katılarak, 
motivasyonlarını arttırdılar.

Özel Envar Anadolu Fen lisesi olarak 
geleneksel Doğa yürüyüşümüzün hedefinde 
TERMESOS’a çıkmak vardı.07 Aralık 
Perşembe günü saat 9.30 gibi başlayan 
hareketimiz saat 10.15 ‘de Termesos 
Yürüyüş alanına intikalle devam etti. Hava 
sıcaklığının 4 Dereceye kadar düşmesi 
poyrazın oluşturduğu yakıcı ayaza rağmen 
büyük bir keyf içerisinde güle oynaya, 
planlı programlı bir şekilde geçti.Termesos 
sonrası Düzlerçamı piknik alanında yenilen 
öğle yemeği sonrası yapılan etkinlikler 

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

10 KASIM ATAMIZI ANIYORUZ
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SPORTİF TURNUVALAR






