


Değerl� Okurlarımız,
2021- 2022 Eğ�t�m öğret�m yılının bu son günler�nde b�r yılın rezümes� 
n�tel�ğ�nde olan dördüncü sayımızla merhaba d�yoruz s�zlere. 
Pandem�n�n zor günler�n� ger�de bırakıp en son olarak bahar aylarında 
maskeler�m�zden de kurtulmuș olmanın rahatlığını yașıyoruz. 
Öğrenc�ler�m�ze b�lg� vermen�n ötes�nde onların sıcacık gülüșler�nde, 
gençl�kler�n�n verd�ğ� o duru güzell�kler�nde onların duygularını 
yakalamayı, onlarla hemhal olmayı çok özlem�șt�k. 

Bahar Gel�yor adlı ș��r�nde Cah�t Sıtkı TARANCI ne kadar güzel anlatmıș 
baharı. Kızlarımız da taptaze b�lg�ler�, tükenmez enerj�ler� ve keșfetme 
tutkularıyla hayatlarının baharında güzel ürünler verd�ler bu sene. 

Yuvada çırpınan yavru kușlarımızın k�m�s� görsel sanatlarda k�m�s� 
b�yoloj�de k�m�s� sosyal b�l�mler alanında uçmak hevesler�yle b�ze umut 
verd�ler.                                                                                                                       
Öğrenc�ler�m�z, okulumuzun �l çapında katıldığı “Gelecek �ç�n Söz B�zde”, 
“Tanpınar” g�b� çeș�tl� projeler kapsamında çalıșmalar ortaya koydular. Bu 
çalıșmaları, yıl �ç�nde hazırladıkları çeș�tl� projeler� ve sanat, edeb�yat 
alanında hayal güçler�n�, yaratıcılıklarını serg�led�kler� çalıșmaları yer 
buldu bu sayımızda. 
Her sayımızda okulumuzdan mezun olmuș b�r büyüğümüzle röportaj 
gerçekleșt�rmeye çalıșıyoruz. Okulumuzun Çınarları adını verd�ğ�m�z bu 
çalıșmayla kızlarımızın mezun büyükler�n�n hayat tecrübeler�yle 
bulușmalarına b�r zem�n olușturmak �st�yoruz. Geçen sayımızda ülkem�z�n 
sosyoloj� alanında �lk kadın profesörü, Üm�t Mer�ç Hocamızı ağırlamıștık. 
Y�ne bu sayımızda öğrenc�ler�m�zden Rab�a Altınyay, adını dünya çapında 
duyurmuș b�r ș�rket�n yönet�m kademes�nde görev yapan F�l�z AKDEDE �le 
b�r röportaj gerçekleșt�rd�. 
Key�fl� okumalar d�ler�z.                                                                                                          

Sultan Çobanoğlu - El�f B�lge Tekmen

Damlardaki kar, saçaklardaki buz,                                                    
Kanı kaynayan suya dar geliyor.                                                       
Haberin var mı? Oluklardan                                                              
Akan su sesinde bahar geliyor.                                                         
Duy güneyden estiğini rüzgârın;                                                        
Göreceksin neler olacak yarın.                                                          
Yuvada çırpınan yavru kuşların                                                         
Uçmak hevesinde bahar geliyor.
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Anlamıyor ben� �nsanlar 
Gülüyorum, ağlıyorum, h�ssetm�yor kalabalıklar 
Ben� b�r tek sen anlıyorsun bahar 
B�r de etrafımdak� solgun duvarlar 

Önce b�r güneș açıyor 
Ardından yağmur gel�yor hayaller� yıkmaya 
Bana kend�m� hatırlatıyorsun bahar 
İç�mdek� karmașayı b�r tek sen anlıyorsun 
B�r de etrafımdak� solgun duvarlar 

Bulutlar açılıyor, bulutlar kapanıyor 
Hayat mükemmel değ�ld�r m� demek �st�yorsun bahar? 
B�r�nde hayat bașlıyor, b�r�nde b�t�yor 
K�m b�l�r hang� bahar daha çok mutluluk saçıyor
Savrulup g�derken ya da yen�den f�l�zlen�yorken yapraklar
Ben� b�r tek sen anlıyorsun bahar 
B�r de etrafımdak� solgun duvarlar

                                            Sümeyye Kamadan '24

İÇİMDEKİ BAHAR
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KENDİN 
OLMAK
Her şeyinle kendin olmak karanlık gökyüzünde 
parıldayan tek bir yıldız olmaya benzer. Cesaretli 
olmayı gerektirir. Neden diye soracaksınız 
muhtemelen. Zor bir şey değil ki diyeceksiniz. Ben 
de size yanıldığınızı söyleyeceğim. Bunun kolay 
olduğunu düşünüyorsanız büyük ihtimalle siz de 
tam anlamıyla kendiniz değilsiniz. Çünkü kendin 
olmak herkesin başarabileceği bir şey değildir. 
Çoğumuz başkalarını taklit eder ve bizi biz yapan 
şeyleri içimizde tutarız. Karanlığın içinde aydınlık 
olmak yerine karanlığa bürünmeyi tercih ederiz. 
Özellikle günümüz gençliği kendi kimliğinden 
bihaber bir şekilde büyüyor. 
Gelişen teknolojiyle birlikte gelen sosyal medya, 
filtreler, güzellik ve mükemmellik algısı farklılıkları 
öldürüyor. Akran baskısı gençlerin kendi 
benliklerinden sıyrılıp başka bir kişiye bürünmesini 
sağlıyor. Tik tok bilmediğimiz için ezik 
görüldüğümüz, sessiz olup kitap okuduğumuzda 
inek diye adlandırıldığımız bazen de çok fazla 
kişiyle konuşmadığımız için asosyal dendiğimiz 
kelimelerin kaba ve yaralayıcı olduğu bir çağda 
büyüyoruz maalesef. Yeni nesil samimiyetsiz bir hal 
alıyor. Yüzler aynı düşünceler aynı davranışlar aynı. 
Seri üretim robotlara dönüşüyoruz. Barbie bebek 
olmaya çalışıyoruz. Fakat ne uğruna vazgeçiyoruz 
kendimizden ne uğruna kilit vurup saklıyoruz 
cevherlerimizi. Kolay değil biliyorum özellikle lise ve 
üniversitedeyken. Gençken ve arkadaşlar hayatın 
önemli bir parçasıyken. Yalnız olacaksınız. 
Dışlandığınızı ve sevilmediğinizi hissedeceksiniz. 
Kendinizi sorgulayacaksınız. Ben de bir sıkıntı mı 
var, çok mu sıkıcıyım diye soracaksınız kendinize? 
Bazı zamanlar ağlamak isteyeceksiniz. Katlanılmaz 
bir hal alacak yalnızlığınız. Bunun sonsuza kadar 
süreceğini düşüneceksiniz. Ama öyle olmayacak. 
Kendinizi suçlamayın. Olmadığınız biri gibi olmaya 
çalışmadığınız için kendinize kızmayın. Fark
etmiyorsunuz belki ama dikkat çekiyorsunuz. 
Diğerlerinin alışık olmadığı bir şekilde
ışıldıyorsunuz. Herkes aynı dili konuşurken siz farklı 
bir dil konuşuyorsunuz.
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 Bu yüzden s�z�nle konușmakta zorlanıyorlar. Onlar yüzeysel șeylerden konușurken s�z der�n șeylerden 
bahsetmey� sev�yorsunuz. B�r süre sonra sıkılıyorlar ve uzaklașıyorlar. Ama kend�n�ze karșı dürüst 
olursanız s�z de onlar g�b� olmak �stemed�ğ�n�z� fark edeceks�n�z. B�r kere keșfett�n�z m� k�m olduğunuzu 
b�r daha b�r bașkası olmak �stemeyeceks�n�z. Kend�n�z olmak �ç�n bașkalarının �z�n vermes�n� beklemey�n. 
Çünkü bu �mkansızı �stemekt�r. İnsanlar s�z�n görmek �sted�kler� k�ș� g�b� olmanızı beklerler. Son 
zamanlarda duyduğum güzel b�r söz var. “K�m olduğumuza da�r �ç �zn�m�z� alana dek bunu hep dıșarı 
dünyada arıyor olacağız.” Kend�n olmak özgür olmaktır. Sen� hapsett�kler� duvarları yıkmak ve her șeye 
rağmen kend�n �ç�n savașmaktır. Belk� de bu yolda k� en büyük sıkıntı kend�m�ze yeter�nce 
�nanmayıșımızdır. Yapab�leceğ�me, bașarab�leceğ�m�ze. R�sk almaktan korkuyoruz. Konfor alanımızdan 
çıkmıyor ve aynı yerde duruyoruz öylece. Bașkalarının sınırlarımızı ç�zmes�ne �z�n ver�yor ve h�çb�r zaman 
öğrenem�yoruz ne kadar uzağa g�deb�leceğ�m�z�. Ș�md� tekrardan söyley�n kolay olduğunu. Bağırın 
�stersen�z. Çünkü öyle değ�l bunu s�zde b�l�yorsunuz. S�z de b�r sey�rc� değ�l m�s�n�z kend� hayatınızın 
oyununda? Seyretm�yor musunuz uzaktan? Sahneye çıkmak korkutucu gel�yor değ�l m�? B�r kez cesaret 
ed�n sadece, kolay değ�l fakat zorluklar sonsuza dek sürmeyecek. B�raz daha büyüyüp ger�ye 
baktığınızda doğru kararı verd�ğ�n�z� anlayacaksınız. 
Etrafınız s�z�n g�b� k�m olduğunu b�len cesur, zek�, yaratıcı ve farklı �nsanlarla çevr�l� olacak. Dünyayı 
șek�llend�ren l�derler olacaksınız. F�k�rler�yle d�kkat çeken, arkasından gelenlere ıșık tutan, koșullar ne 
olursa olsun pes etmey�p hayaller� �ç�n savașan ve kend� olmaktan korkmayıp bununla gurur duyan 
b�reyler hal�ne geleceks�n�z. Ben. Ben m�? Ben bu yolda b�r yolcuyum sadece. Öne çıkmaya cesaret eden 
ve yolun sonunu görmeye kararlı b�r yolcu. Ben düșünceler�m� paylașıyorum. Öneml� olan s�zs�n�z. S�z�n 
neye cesaret ett�ğ�n�z. Eğer bu yola çıkacaksanız b�l�n k� yalnız değ�ls�n�z. Ben ve daha b�rçok özel �nsan 
s�z� bu yolun sonunda bekl�yor olacağız.

Tuana Dem�r '24
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16 Mayıs 1919 sabahı b�r vapur kalktı 
İstanbul’dan. Bandırma vapuru, yașlıydı b�raz. 
Karaden�z’e h�ç çıkmamıștı. Karaden�z’�n hırçın 
dalgalarına dayanab�lecek gücü yoktu, yükü de 
ağırdı o vapurun. Çünkü Türk m�llet�n�n 
özgürlüğünü tașıyordu Bandırma.
19 Mayıs günü “YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!” 
anlayıșıyla cumhur�yet�n �lk adımları Samsun’a 
g�r�șle atıldı. Türk m�llet� hürr�yet�n� kolay 
kazanmamıștı. Kaybetmeye de n�yet� yoktu. 
Karanlığa gömülmüș b�r m�llet�n �ç�ndek� așkın 
uyandırılıșı olmuștu 19 Mayıs. Yen�den doğuștu. 
Mustafa Kemal’�n doğum gününü tam olarak 
öğren�p ans�kloped�ye yazmak �ç�n Zübeyde 
Hanım’a sorulduğunda kes�n olarak b�lmemes� 
üzer�ne Mustafa Kemal’�n “Doğum günüm 19 
Mayıs olarak b�l�ns�n” demes�yd�. Gençl�k, spor ve 
özgürlüğün tems�lc�s�yd�.
Bugün özgürce yașayab�l�yorsak neden� Samsun’a 
atılan o �lk adımdır. Nes�ller�n huzuru �ç�n 
kend�ler�n� ortaya atan atalarımızın gurudur. 
Nutuk “1919 senes� Mayıs’ının 19’uncu günü 
Samsun’a çıktım.” �le bașlayıp “Ey Türk gençl�ğ� 
b�r�nc� vaz�fen, Türk �st�klal�n�, Türk Cumhur�yet�n� 
�lelebet müdafaa ve muhafaza etmekt�r.” �le 
b�tmekted�r. Kanla ve canla kazanılmıș bu 
toprakların sorumluluğu üzer�m�zded�r. Atatürk’ün 
damarlarındak� as�l kan �le b�z�m 
damarlarımızdak� kan aynıdır. Muhtaç
olduğumuz veyahut olacağımız kudret aslında 
b�z�z. Türk gençl�ğ�. Türklük kanıdır. Türk genc�ne 
bırakılan en büyük m�ras, benl�ğ� yan� Türklüğü 
olduğu �ç�n vatanımızda kend�m�z� bulmak 
atalarımıza karșı boynumuzun borcudur.

HÜRRİYET HARBİ
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“Gençler! Ben�m gelecektek� emeller�m� 
gerçekleșt�rmey� üstlenen gençler! B�r gün bu 
memleket� s�z�n g�b� ben� anlamıș b�r gençl�ğe 
bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum.” 
Gelecektek� emeller�n� gerçekleșt�rmey� üstlenen 
gençler b�z�z. Kızıyla erkeğ�yle șerefl� b�r m�llet�n, 
șanlı çocukları. 85 yıl geçt� Ankara’da yapılan 
Bursalılar konușmasının üzer�nden. Lak�n sözler asla 
esk�med�, esk�meyecek. Gelecektek� emeller�n� 
yașatacak olan hala b�zler�z. Atatürk’ü anlamıș b�r 
nes�l. B�z�m nesl�m�z de Atatürk’ü anlayacak, kend� 
benl�ğ�n� koruyacak. Benl�ğ�n� korumazsa, atasını
tanımazsa, atasının f�k�rler�n� tanımazsa sürülmeye 
mahkûm kalacak. 85 yıl önce Atatürk b�ze seslend�. 
Geleceğ�n çocuğu, geleceğ�n genc�. Ș�md� sıra b�zde, 
Atatürk’ün ded�ğ� g�b� "Ben� görmek demek, mutlaka 
yüzümü görmek değ�ld�r. Ben�m f�k�rler�m�, ben�m 
duygularımı anlıyorsanız ve h�ssed�yorsanız bu 
kâf�d�r." N�ce Mustafa Kemaller yet�șt�rmek, sadece 
nes�l değ�l f�k�r olarak da yet�șt�rmek gerek�r. 
Böylel�kle hem özümüz hem de Mustafa Kemaller 
tükenmez!
“Cumhur�yet� b�z böyle kazandık!” K�m� çocuğunu, 
k�m� anasını, k�m� yaren�n�, k�m� �se toprağını bırakıp 
tek yürek oldu. B�z�m atalarımız cumhur�yet� böyle 
kazandılar. B�ze de șanlı bayrak altında sürdürmek 
düșer. Her y�ğ�d�n harcı değ�ld�r bu cesaret. Her 
zaman ded�ğ�m�z g�b� “Ne mutlu Türk’üm d�yene!”  

Ebrar Bal '24
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B�r sonbahar mevs�m�yd� ve savaș bașlamak 
üzereyd�. On altı ve kırk yaș arasında olan kız 
erkek demeden herkes bu savașa katılmak
zorundaydı k� aslında katılmak �stemeyen de 
yoktu. N�hayet�nde, bu küçük s�h�rl� ada b�r tek 
onlara ver�lm�șt�. Bu küçücük adanın altında 
dünyanın d�ğer tüm karalarındak� elmas ve 
metal m�ktarının yüz katı kadar değerl� maden 
vardı ve �lah� güç, tüm bunları yalnız onlara 
tesl�m etm�șt�.
Ada sak�nler� burayı sırf kaynaklarını 
sömürmek �ç�n gelen sömürgec�lere karșı 
koruyacaklarına da�r �lah� güce yem�n 
etm�șlerd�. İlah� güç de onları gerçek b�r sonla 
yüzleșt�rmeyeceğ�n� b�ld�rm�șt�. Bu küçük 
adanın sonsuzluk g�zem�n� ada sak�nler� 
dıșında bașka k�mse b�lm�yordu. B�lemezlerd� 
de zaten. Buna uygun değ�llerd�. Bu ada ve 
üstündek� tüm canlılar özeld�. Burada metaf�z�k 
tahm�n ed�lmez, b�l�n�rd�.
Buradak� �nsanlar farklı düșünüyor, d�ğer 
�nsanların m�st�k ya da saçma batıl �nançlar 
d�ye adlandırıp geçt�ğ� șeyler� gerçekten 
yașıyor ve hayat felsefeler� olarak kabul 
ed�yorlardı. Onlar �ç�n kel�meler renk, renkler 
ses ve sesler de koku �d�. Bu yüzden 
korkmuyorlardı savașmaktan. Çünkü ölümün 
gerçek b�r son olmadığını b�l�yorlar ve 
�nanıyorlardı. Bu adada her �lk bahar 
zamanında bayramlar yapılır savașta ölen her 
b�r k�ș� bu bayramlarda gururla anılırdı. Çünkü 
bu kutlu savașlarda ölen her b�r k�ș�n�n ruhu 
�lkbahara karıșırdı ve her �lkbahar geld�ğ�nde 
�nsanlarla �let�ș�m kurmasına �z�n ver�l�rd�. 
Fakat bu, adanın �nsanları dıșındak�ler�n 
anlayab�leceğ� b�r �let�ș�m değ�ld�. Bu �let�ș�m 
kalple yapılırdı ve bu zamanlar, bu adadak� 
her �nsanın b�rb�r�n� gerçekten anladığı özel 
zamanlardı. Aynı zamanda savașta ölen 
k�ș�n�n fedakarlığı kabul ed�lm�ș �se onun adına 
șanslı b�r ev�n önüne gökten b�r bebek �nerd�.

FARKLILIKLAR MEVSİMİFARKLILIKLAR MEVSİMİ
Savaș en sonunda bașladığında henüz güneș 
doğuyordu. Çünkü �lah� güç onlara en uygun 
zamanın bu olduğunu b�ld�rm�șt�. M�tra ve 
annes�, ablasına savașa g�tmeden önce son b�r 
kez sarıldılar. Annes� savaș �ç�n yașlıydı. M�tra �se 
on yașındaydı ve fazla küçüktü. Halbuk� 
gönlünde savașmak �ç�n büyük b�r arzu vardı 
M�tra’nın. Ruhunun �lkbaharla b�rleșmes� �ç�n altı 
yıl daha gerekt�ğ�n� b�l�yor ve sabırsızlanmaktan 
korkuyordu. Ona göre �se bu kutlu savașlar �ç�n 
yaș öneml� değ�ld�. İnsanların b�r șey yapması 
�ç�n b�r sınıra �ht�yaç duyması saçma gel�yordu 
ona. Kadere �nanıyordu M�tra. Savașta bașarılı 
olacaksa küçücük b�r çocukken de olab�l�r, 
ölecekse b�r yet�șk�nken de öleb�l�rd�. 
Büyükler�n�n de bunun farkında olduğunu 
b�l�yordu fakat �nanmaya korkuyorlardı �ște. 
Sonuçta �nsan her b�ld�ğ�ne �nanmayan b�r 
varlıktı. Ablası en sonunda g�tm�șt�. Adanın 
kuzeydoğusundan ve batısından sarmıșlardı 
askerler. Heps�n�n de tek amacı tüm askerler� 
yerle b�r etmek, adada tek b�r yerl� kalmayıncaya 
kadar herkes� yere sermek ve ülkeler�n�n em�r 
kulu olarak gan�metler� ülkeler�ne ulaștırmaktı. 
Sıradanlardı. Amaçsızlardı. B�r sonrak� adımı
düșünem�yorlardı. Halbuk� tüm ada em�nd� bu 
savașı da d�ğer heps� g�b� çabucak 
kazanacaklarından. K�msede en ufak b�r șüphe 
yoktu. 
Savaș kızıșmaya bașladı, adanın askerler� b�r b�r 
katled�l�yordu. Savaș alanlarının b�raz ötes�nde, 
adanın kuzeye bakan tepeler�nde bazı �nsanlar 
ayrıca M�tra ve annes� savașı �zl�yorlardı. 
Ablasının öldüğünü ve savașın kötüye g�tt�ğ�n� 
kend� gözler�yle görmüștü M�tra. Savaș 
kaybed�lecekt�. B�r șeyler yapılmalıydı. Acaba 
d�ye geç�rd� �ç�nden, bu da kader m�yd�? İlah� güç 
y�ne ondan b�r seç�m yapmasını mı �st�yordu? 
Saçma gelecekt� etrafına düșünceler�. Fakat o 
kararını verm�șt�. M�tra yașıtlarına göre oldukça 
zek� ve �nançlı b�r kızdı.
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Bu düșünce aklından geçm�ș �se b�r 
anlamı olmalıydı d�ye düșündü. Harekete 
geçt�. Annes�n�n el�nden kend� el�n� 
kurtardı ve tepen�n güney yamacından 
așağı koștu. Annes� anlamamıștı. Bağırdı 
fakat M�tra’dan ses gelmed�. O da așağı 
koștu. Durumu sezm�ș olmaktan 
korkuyordu. Bu kadar akılsız b�r çocuk 
olamazsın d�ye geç�rd� �ç�nden. M�tranın 
g�tt�ğ�n� sezd�ğ� yoldan g�tt� ve eve g�den 
pat�kaya g�rd�. M�tra annes�nde daha 
hızlı vardı. Ev�n kapısından �çer� g�rd� ve 
kapının sağında asılı duran av tüfeğ�n� 
alıp dıșarı fırladı. Savașın çok daha 
kötüye g�tt�ğ� kuzeydoğu kıyısına 
koșuyordu. M�tra yolu yarılamıșken 
annes� eve vardı fakat tüfeğ� orda 
göremey�nce tüm korkuları doğrulanmıș 
oldu. Ona yet�șeb�l�r m�yd� b�lm�yordu. 
El�nden ne gel�r b�lm�yordu. Boș ev�n açık 
kapısının önünde yere çömelm�ș 
bekl�yordu. Kabullenm�șt�. M�tra’yı �lah� 
güce emanet ett� ve kadere �nanmayı 
seçt�. M�tra �se savaș meydanına vardı. 
Onun düșündüğü tek bașına tüm savașı 
b�t�rmeye çalıșmak değ�ld�, bașaramazdı 
da zaten. Onun derd� üstüne düșen� 
yapmaktı. Ondan bu �stenm�șt� ve o da 
yapacaktı. İk� asker vurdu fakat üçüncü 
asker� yaraladıktan sonra sırtından 
vuruldu. O, kadere �nanmıștı ve bahara 
karıșacağından memnundu. Fakat o, 
�lkbahar olmayacaktı. O, sonbahar 
olacaktı. Çünkü o farklıydı. İlkbahara 
karıșan ruhlar, yen�den doğușa ves�le
oluyorlardı. Ağaçlar, hayvanlar, tab�at 
tekrar canlanıyor;ç�çekler açtırıyorlardı. 

Sümeyye Kamadan '24

Sonbaharın g�zem�n� �se sadece M�tra 
b�leb�l�rd�. Sonbahar onların �nandıkları g�b� 
azabı ve �lah� gücün kızgınlığını 
s�mgelem�yordu. Farklı b�r dünyayaya 
ulașmıș olab�lmey� s�mgel�yordu: gerçek 
�nancı. Farklıydı son bahar. Anlașılmazdı. 
Bahar ‘’yen�den doğuș’’ olarak kabul 
ed�lm�șse b�le sonbahar bu tanıma 
uymuyordu. Yeșerm�ș ka�nat sararır ve 
dökülürdü. Cıvıl cıvıl ortam koyulașır ve 
bezg�n b�r hal alırdı. Adanın �nsanları b�r çok 
șey� anlıyorlardı fakat sonbaharı 
anlamamıșlardı. Sonbaharda h�çb�r bayram 
veya kutluma yapılmazdı bu yüzden. O 
günden sonra �se farklı olacaktı ve bunun 
farkındaydı M�tra. Bu andan sonra doğacak 
her �nsan �ç�nden yalnızca gerçekten 
�nananlar sonbaharın g�zem�n� ve farklılığını 
anlayacaklardı. Ruhları sonbahara karıșacak 
ve M�tra �se onları bekl�yor olacaktı. Bunları 
düșünmüyordu M�tra, b�l�yordu. En sonunda 
sonbahara karıștı ruhu. O artık özgürdü. 
M�tra öldükten sonra annes�n�n bekled�ğ� 
yere, ev�n açık kapısının önüne gökten b�r 
bebek �nd�. Fakat bu bebeğ�n görünüșü d�ğer 
bebeklerden farklıydı. M�tra’nın annes� 
anlamıștı. Bu bebek büyüyecek ve çok daha 
farklı, belk� de daha �y� b�r �nsan olacaktı. 
Görüntüsü farketmezd�, ruhu güzel olacaktı 
bu bebeğ�n. O sırada M�tra dıșarıdan onlara 
gülümsüyordu. Sararmıș ve kızarmıș 
yapraklar daha b�r hızlı dökülüyordu ș�md�. 
Sonbahar daha b�r �y� gelm�șt� tüm 
�nsanlara. Savaș kazanıldı. Bu savaștan 
sonra, sonbaharın o günü M�tra hatırına 
‘’farklılıklar günü’’ olarak kutlandı ve 
M�tra’nın sayes�nde sonbahar b�r �nanç ve 
farklılıklar mevs�m� oldu. 
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 (Üsküdar �lçes� “cumhur�yet” konulu kompoz�syon 
yarıșmasında üçüncü eser) 
 
Türk ulusu egemenl�ğ�n� el�nde tutușunun gururuyla b�r kez 
daha yașlı gözlerle anıyor Gaz� Mustafa Kemal Pașa’yı. Anka 
m�sal� küller�nden doğan m�llet ay yıldız t�msal� kanla boyalı 
bayrakta ıșıl ıșıl parlıyor. Üm�d�n ete kem�ğe büründüğü 
gençl�k yurdu �ç�n göstermekten kaçınmayacağı gözü pek ve 
kararlı tavrıyla okumaktan ve el üstünde tutmaktan asal 
yılmayacağı marșının ses�n� bugün katbekat arttırıyor. Bastığı 
yerlerden tüm bedenler�n alab�leceğ� kan kokusu, kesk�n b�r 
șek�lde tekrar gün yüzüne çıkıyor. Bayrağı bayrak, toprakları 
vatan yapanlar bu coșkulu günde de ülkes�n� yalnız 
bırakmıyor. Zoru değ�l �mkansızı bașararak �lham kaynağı 
olmuș m�llet, bugün hayranlık dolu bakıșları üzer�nde 
h�ssed�yor. Tüm dünya duyuyor zafer�n çığlıklarını Türk’ün gür 
ses�n�. 

29 Ek�m Cumhur�yet Bayramı, önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün kurduğu ülken�n atan kalb�d�r. Bu kalple salınan 
neșe 23 N�san’la hüzün ,10 Kasım’la gurur ,30 Ağustos’la 
saygı, 19 Mayıs’la beraber ağaç kökler�nden gökyüzündek� 
güneș�n pertev�ne kadar yayılıyor. Geçm�ște yapılan 
değ�ș�mler, bugün sürülen konforlu yașamı etk�l�yor. Eğ�t�m 
gören çocuklar, d�k omuzlarıyla kend�nden em�n, bağımsız ve 
güçlü adımlarla yürüyen kadınlar zamanında k�l�t vurulmuș 
tüm haklarının tozlu kapılarının t�z b�r sesle açılıșını 
beraber�nde get�r�yor. Esk�ye dönük hatıralarla yașanmıș 
kıymetl� anlar bu zamanda yad ed�lmey� bekl�yor. 
Sırtlandığımız vaz�feler kem�kler�m�z� sızlatacak kadar ağır ve 
tașıması yorucu. Fakat kalpler�m�z�n her odacığına adını 
sonsuzluğun kudret�yle �șlem�ș b�r adamın verd�ğ� vaz�fey� 
alnımızın akıyla yer�ne get�rmek bu ülken�n adını da kanla 
boyanmıș bayrağın reng�yle tar�h�n altın sayfalarına kazıyacak 
b�r muvaffak�yete sebep olacak �se ver�len görev altından 
kalkılacak her yen� zorluğa bedeld�r. Muhafaza ve müdafaa 
ed�lecek cumhur�yet, �lelebetl�kle yen� 29 ek�mlere müjded�r. 
Türk benl�ğ�n�n kıvılcımı gençl�ğ�n ateș�n� körükleyen devasa 
yangının olușumu aynı zamanda asla sönmey�ș�d�r. 

Mav� gözler�n�n yakıcı ser�nl�ğ� �le konușan, ne zaman çıkmaza 
g�rsek doğru yolu gösteren, hükmetmey� değ�l b�rl�kte 
yönetmey� anlatan koca yürekl� atam; her 29 Ek�m emanet 
ett�ğ�n vatan topraklarında yüreğ� bayram yer� �nsanları 
göreceks�n. M�n�k eller�n kalem tutușunu �zleyeceks�n. Sana 
karșı der�nden duyulan �nancı ve özlem�, �l�kler�nde 
h�ssedeceks�n. Ancak șunu b�l�yor olacaksın k�  her 29 Ek�m b�r 
sonrak� nesl�n alacağı yegane armağandır. 

          Med�ne Kaplan'24

Her Nesl�n Hed�yes� 
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1973 yılında İstanbul’da doğan F�l�z 
Akdede 1989 yılında Çamlıca Kız 
L�ses�nden mezun olur ve Boğaz�ç� 
Ün�vers�tes� Ekonom� Bölümünde 
l�sans eğ�t�m�n� tamamlar.
Kar�yer�ne Karma Teknoloj�’de 
bașlayan Akdede, bu f�rmada Ürün 
Yönet�m� ve Pazarlama konularında 
3 yıl görev yapmıș; ardından da 17 
yıldır kar�yer�n� sürdürdüğü Hewlett
Packard (HP) f�rmasında çalıșmaya 
bașlamıștır.
HP'de 1997 yılından bu yana çeș�tl� 
kademelerde yönet�c� olarak 
çalıșan Akdede, sırasıyla Kategor� 
Müdürlüğü, B�lg�sayar ve Yazıcı 
Ürün gruplarından Sorumlu Tüket�c� 
Sektörü Satıș ve Pazarlama
Müdürlüğü, 
T�car� Sektör Satıș ve Pazarlama 
Müdürlüğü, Görüntüleme ve Baskı 
Grubu Ülke Müdürlüğü görevler�n� 
yürütmüștür.

 

F�l�z Akdede, 2012 yılında Afr�ka, 
Ortadoğu, İsra�l, Türk�ye ve 
Yunan�stan’dan sorumlu Perakende 
Satıș ve Pazarlama D�rektorü olarak 
atanmıș, bu poz�syonda yıllık 
900m$ lık �ș hacm�n� yönetm�ș, 
uluslararası bazda perakende 
stratej�ler�n�n olușturulması ve 
pazarlama planlarının olușturulup 
uygulanması konularında görev 
yapmıștır.
F�l�z Akdede 2013 yılından bu yana 
HP Görüntüleme ve K�ș�sel S�stemler
Grubu Ülke D�rektörü olarak görev 
yapmaktadır. F�l�z Akdede 2004, 
2008 ve 2010 yılında Avrupa, 
Ortadoğu ve Afr�ka Grubu Talent 
Programına seç�lm�ș, 2003, 2008 
ve 2010 yıllarında “H�gh 
Performance” ödülüne layık 
görülmüștür.
2011 yılında Women’s Internat�onal 
Network�ng konferansında 
Türk�ye’y� tems�l etm�șt�r.
F�l�z Akdede, “Ben” Markasının 
Yönet�m�, Değ�ș�m Yönet�m�, İș 
Dünyasında Kadın, Uluslararası 
F�rmalarda Etk�n İlet�ș�m, L�derl�k, 
Yüksek Performanslı ek�pler 
olușturmak konularında konușmacı 
olarak sem�ner ve konferans 
programlarına katılmaktadır.

F�l�z Akdede 
K�md�r?
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Röportaj
F�l�z Akdede

86’lı yıllarda Çamlıca Kız L�ses�'n� 
terc�h etmen�zde neler etken oldu? L�se 
yıllarınızı düşündüğünüzde 
�y�k�ler�n�z ve keşkeler�n�z var mı? 
Ben b�l�nçl� b�r terc�hte bulunmadım, adı 
ve eğ�t�m� b�l�nen b�r okuldu, a�lem terc�h 
ett�. Ben�m çok araştırma fırsatım yoktu 
ama okula g�d�p ortamını gördüğüm 
zaman güzel b�r terc�h olduğunu anladım. 
8. Sınıfta Çamlıca Kız L�ses�ne geld�m. 
Ben�m �ç�n güzel b�r tecrübeyd�, 
arkadaşlıklarım devam ed�yor, hala 
görüştüğüm dört, beş yakın arkadaşım 
var. B�z l�sedeyken b�rb�r�m�z� 
cesaretlend�r�rd�k, tatlı b�r rekabet vardı 
aramızda, sınavlarımızı karşılaştırır 
çözemed�ğ�m�z soruları b�rl�kte çözerd�k. 
Genelde sıcak b�r ortam vardı. Ben�m l�se 
yıllarımdak� hatıralarım hep güzel şeyler. 
Okulumu sev�yorum, �y� �nsanlarla güzel 
ve sıcak b�r ortamda geç�rd�m l�sey�. O 
zaman �y� duygularla l�sey� okumuştum o 
yüzden ş�md� keşke ded�ğ�m b�r şey yok.

12
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HP ş�rket�n�n Türk�ye genel müdürü ve b�rçok 
ödüle �mza atmış b�r� olarak, b�z Çamlıcalılar �ç�n 
öneml� b�r rol models�n�z b�ze kend�n�zden 
bahseder m�s�n�z?
Evet, 6 yıl ş�rket�n Türk�ye genel müdürlüğünü 
yaptım ama şu an aynı görevde değ�l�m, �ş�m
sebeb�yle Avrupa’da çalışıyorum. B�ld�ğ�n�z g�b� ben 
Çamlıca Kız L�ses�nden mezun oldum. Boğaz�ç� 
Ün�vers�tes� Ekonom� Bölümünden mezun oldum. 
Sonra kısa b�r süre bankada çalıştım fakat ben�m 
�sted�ğ�m bu değ�ld�. Daha d�nam�k b�r �ş yapmak, 
uluslararası tecrübe ed�nmek �st�yordum bu yüzden 
de daha küresel çapta faal�yet geçekleşt�ren b�r 
sektörde çalışmak �sted�m. Bu alan da b�lg� 
teknoloj�ler�yd�. Ben de HP’ ye geçt�m ve uzun 
yıllardır da HP’ de çalışıyorum. HP’ de farklı farklı 
b�r�mlerde çalıştım ve zamanla Türk�ye genel 
yönet�c�s� oldum. O dönemde de özell�kle gençlerle 
çalışmaya d�kkat ett�m (l�se, ün�vers�te) ve gençlerle 
b�lg� toplantıları yaptım. Bu tarz etk�nl�kler yapmak 
hoşuma g�d�yor. Çünkü b�lg�n�n yayılması 
gerekt�ğ�n� düşünüyorum. Gençlere ufacık b�r 
faydam b�le dokunsa ben� çok mutlu ed�yor. Hatta 
�ş�m�n dışında, bell� ün�vers�telerde 
sürdürüleb�l�rl�l�k, çeş�tl�l�k ve kadın haklarıyla �lg�l� 
eğ�t�mler vermeye çalışıyorum.
İş ve akadem�k hayatınızda başarılı b�r prof�le 
sah�ps�n�z, kend�n�z� başarılı buluyor musunuz? 
Başarı sırrınız ned�r?
Başarılı olduğumu düşünüyorum ama hang� alanda 
başarılı? İsted�ğ�m�n peş�nden g�tme, sabretme,
sebat etme, çalışma konusunda �y� yol aldığımı 
düşünüyorum ve böylece hedefler�me ulaştığımı 
düşünüyorum. Eğer bu b�r başarıysa, başarılıyım. 
Bu b�r yolculuk zaten, yen� hedefler koyup yen� 
yollar bulmak… Tamam oldu, bu kadardı demek 
değ�l de hep yen� b�r şeyler öğrenmek, kend�m� test 
etmek, yen� alanlarda kend�m� keşfetmek �st�yorum, 
bu yolculukta olab�ld�ğ�nce farklı alanlarda kend�m� 
görmek �st�yorum. B�raz da karakter�m gereğ� yen� 
hedefler�m, arayışlarım oluyor. Bu yönüyle de 
çalıştığım f�rmadan memnunum, bana yen� kapılar 
açtı. F�rma sayes�nde farklı �nsanlar tanıdım, d�l�m� 
gel�şt�rd�m ve bütün bunları çaba harcayarak 
gerçekleşt�rd�m. Eğer o anlamda b�r başarı varsa, 
evet kabul ed�yorum çünkü �sted�kler�m�n peş�n� 
bırakmadım.

İş hayatında öneml� b�r konuma gelm�ş b�r kadın 
olarak c�ns�yet ayrımcılığı �le karşılaştınız mı? S�zce
�ş hayatında poz�t�f ayrımcılık olmalı mı?
Bence �ş hayatında poz�t�f ayrımcılık olmalı. Kadınların 
�ş dünyasında yaşadığı zorluklar fazla olduğu �ç�n kadın 
ve erkek çalışanların oranına bakıldığında kadınların 
pek çok sektörde sayıca daha az olduğunu görüyoruz. 
Aradak� fark sayıca azalana ve dengelenene kadar 
poz�t�f ayrımcılık olmalı. Ben k�m� zaman erkek ağırlıklı 
ortamlarda çalıştım, b�lmed�ğ�m �şlere g�r�şt�ğ�mde 
aslında farklı davranıldığını düşündüğüm zamanlar 
oldu. Ama bunu çok fazla kafama takmadım açıkçası, 
ben her zaman kend�me ve g�tmek �sted�ğ�m yola 
odaklıydım o yüzden ben�m �ç�n engel teşk�l eden b�r 
durum olarak görmed�m bunu. Bazen bazı alaycı sözler 
duymuşumdur ama onlara kulağımı tıkadım, çok fazla 
üzer�nde durmadım. Ben�m ayrımcılıkla çok 
karşılaşmamam özell�kle çalıştığım f�rmadan da 
kaynaklanıyor HP bu konuda her zaman d�n, d�l, ırk, 
c�ns�yet ayırt etmeks�z�n herkese eş�t mesafede 
olunması gerekt�ğ�n� vurgulayan b�r f�rma. Bence 
kadınların b�rb�rler�n� daha çok desteklemes� lazım, 
b�rb�rler�ne mentörlük etmel�ler, b�rb�r�m�ze ulaşma 
konusunda daha cesur olmamız gerek�yor. Ayrıca 
kadınlar daha hızlı da mot�ve olab�l�yorlar, bu b�l�msel 
b�r gerçek. Ama mesela takd�r ed�lmed�kler� zaman 
ger�de kalab�l�yorlar bu yüzden de ben poz�t�f 
ayrımcılığa �nanıyorum.
S�zce, eğ�t�m ve �ş hayatında başarılı olmak 
�steyenler r�sk almalı mıdır yoksa hedefler�ne 
�şler�n� garant�ye alarak mı devam etmel�ler?
Bu sorunun tek b�r cevabı yok eğer yapab�leceğ�n�ze 
�nanıyorsanız r�sk alınab�l�r ama öyle yerler var k� çok 
acelec� davranıp, basamakları hızlı çıkmaya çalışırken 
yeterl� b�lg� b�r�k�m ve altyapıya sah�p olmadan b�r 
poz�syona gel�p sonra orada başarısız olma r�sk� de var, 
bu yüzden �y� değerlend�rmek lazım, bu �ş�n tek b�r 
reçetes� yok ama şunun tek b�r reçetes� var, �nsan ne 
yapmak �st�yorsa d�ğerler�nden farklı olmak zorunda, 
herkes�n yaptığından b�r adım fazlasını yapmak, 
dünyaya meraklı gözlerle bakmak, çalışmaktan 
korkmama… Az çalışarak b�r anda yükselmek d�ye b�r 
şey yok her �ş�n arkasında emek vardır bu yüzden 
duruma göre değerlend�r�l�r k�m� zaman r�sk alınır k�m� 
zaman daha stab�l g�d�l�r ama öneml� olan anlık 
kararlarla değ�l em�n adımlarla kend�m�z� b�lg�yle 
destekley�p donanımlı olmaktır. 
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L�se çağlarındak� �dealler�n�zle şu ank�ler uyuşuyor mu?
Ben kend�me kes�n b�r hedef koymamıştım, hedef�m hep b�r sonrak� adım �ç�nd�, yapab�leceğ�m�n en 
�y�s�n� yapmaktı ben�m hedef�m. Rekabetç� ve öğrenmeye açık b�r yapım var ve aynı zamanda da takım 
çalışmasını sev�yorum. Ben hep �nsanlarla yakın çalışacağım b�r �ş�m olsun �sterd�m, uluslararası 
faal�yetler� olan b�r kurumda çalışmak �sterd�m. O günlerde de ben�m hedef�m, ün�vers�te sınavında 
alab�leceğ�m en yüksek notu alayım k� seçenekler�m açık olsundu. Kend�me �ler� zamanlı hedefler 
koymamıştım açıkçası, yurtdışına g�der�m d�ye b�r hedef o zaman �ç�n koymamıştım mesela. Ama mutlaka 
yabancı d�l�m� kullanacağım ve grup �ç�nde çalışacağım b�r organ�zasyon bünyes�nde çalışmak �stem�şt�m. 
Evet, geçm�ştek� bu f�k�rler�m� düşününce geleceğe yönel�k hedefler�mde bel�rl� �stekler�m� gerçekleşt�rm�ş 
buluyorum kend�m�.
Yurt dışında aldığınız eğ�t�m s�ze ne kazandırdı? Günümüzde yurt dışında okumak �steyen gençlere 
b�r tavs�yen�z var mı?
Her eğ�t�m�n bana çok faydası oldu. Öncel�kle her şey zor d�ye düşüneb�l�r�z ün�vers�te sınavı olsun, �ş 
hayatı olsun, evet zor ama şu anda geçm�şe göre kaynaklar çok açık, �y� b�r f�kr�n varsa ve �y� b�r şey yapmak 
�st�yorsan �nternet sınırsız b�r kaynak, o yüzden çalışmak, odaklanmak öneml�d�r. Ben�m s�zlere �lk 
söylemek �sted�ğ�m şey, dünya vatandaşı olmak �ç�n yabancı d�l çok öneml�. İk�nc� olarak d�n�, d�l�, ırkı, 
yaşı, c�ns�yet� ne olursa olsun �nsan olarak herkese saygı göstermel�s�n�z, �nsanları ayrıştırmadan herkesle 
�let�ş�m kurmayı öğrenmek gerek�yor. Ve en öneml�s�, hang� alanda olursa olsun yapab�leceğ�n�z�n en 
�y�s�n� yapmalısınız.
Ve son olarak Çamlıca yıllarınızdan unutamadığınız b�r anınızı paylaşır mısınız b�z�mle?
Okulumuzda b�r münazara yarışması vardı ve ben de münazaranın konuşmacılarından b�r�yd�m. 
Münazaranın sonucunda b�z�m savunduğumuz f�k�r kaybetm�şt� ama okul müdürümüz geld� ve ben� 
tebr�k ederek çok güzel şeyler söyled�. “Afer�n, çok �y� savundunuz f�kr�n�z�” ded� ve bu ben� çok 
yüreklend�rd�, okulda tanınmama ves�le oldu. Daha sonra y�ne b�r t�yatro göster�s�nde rol almıştım ve bu 
faal�yet aslında kend�m� denemem�, kend�me güvenmem� sağladı. 
Ş�md� çok farklı yerlerde konuşmalar yapıyorum. L�se dönem�nde bu tür faal�yetler�n olması öğrenc�lere 
kend�ler�n� test etme fırsatı ver�yor. Topluluk önünde konuşma becer�s� kazandırması, özgüven 
kazandırması bakımından bu faal�yetler bana çok şey kattı. Aynı zamanda hâlâ o yıllara a�t güzel anılarım 
arasında yer alıyor. 

Rab�a Altınyay '24



Kars’ta soğuk b�r aralık akșamıydı. Sed�r 
A�les�’n�n ev�nde b�r hüzün havası hak�md�. Ev�n 
babası Kondüktör Bahr� Bey’�n yarın y�ne her 
zamank� uzun İstanbul tren yolculuğu vardı. Anne 
Kad�fe Hanım Bahr� Bey’�n erzak ve küçük val�z�n� 
hazır etm�șt�. Çok severd� Kad�fe Hanım eș�n�, 
b�raz da gözyașıyla hazır etm�șt� bavulu. Akșam 
yemeğ�nde k�msen�n konușası yoktu. Ev�n en 
m�n�k üyes� Esma heyecanla babasından 
yolculuklarını anlatmasını �st�yordu. Büyük kız 
Sev�l bulașıkları yıkıyordu. Musluktan akıp g�den 
suya benzett� babasını, onu da yanında 
tutamıyordu. Keșke Kars’ta olsaydı babası hep. 
Al�; ortanca oğlan yarın okula g�demeyecekt� 
çalıșması gerek�rd� babası yolculuğa g�d�nce. On 
beș yașındaydı sadece, sırtındak� yük yașından 
da boyundan da büyüktü. Okumayı öğrenmey� 
çok severd� Al�. 
B�tmes�n� h�ç �stemed�kler� b�r akșamın ardından 
sabah olmuștu. Bu tren garı nelere șah�t olmuștu 
k�m b�l�r. Ayrılıkların, kavușmaların, bekley�șler�n, 
umudun, ölüm haberler�n�n, sarılmaların, 
gözyașının ve sıcacık kocaman b�r gülümsemen�n 
karıștığı bu tren garı ona göre sıradan ve aynı 
olan b�r ayrılık sahnes�ne daha tanıklık ed�yordu.

KARA TREN

 “Allah’a emanet olun canım a�lem. Ben� gözüm 
arkada kalmaz. Canım Kad�fe’m çocuklar önce 
Allah’a sonra sana emanett�r. B�r haftaya 
kalmaz döneceğ�m �nșallah” ded� Bahr� Bey. 
Boğazı düğümlend�. “B�r�c�k evlatlarım annen�z 
de s�ze emanet. B�r ded�ğ�n� �k�letmey�n, 
yardımcı olun e m�? Hayd� ben b�ney�m artık.” 
ded�. Herkes b�r gülümseme kondurdu yüzüne 
yarım yamalak. Teker teker sarıldılar. “ 
Babacığım sen dönünce y�ne anlatırsın g�tt�ğ�n 
yerler� bana değ�l m�, hem annem söyled� b�r 
hafta kısa zamanmıș.” ded� Esma. Bahr� Bey: 
“Tab� kızım hem de y�ne hed�yelerle gel�r�m, çay 
koyarız, kestane de yapar annen, anlatırım.” 
ded�. Sarıldılar kocaman. Sev�l ve Al� 
babalarının döneceğ� günü hayal ett�ler ve b�r 
anda gülümsed�ler. Bahr� Bey trene b�nd�. İște 
asıl zor kısım. Camdan el sallamak. O el�n en 
sevmed�ğ� görev�d�r vedalarda sallanmak bu 
görev� ona yükleyen �nsanlardan da h�ç 
hoșlanmaz.
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Bahr� Bey uzun yolculuğuna bașlamıștı. Sed�r 
A�les� eve Esma’nın heyecanlı konușmalarıyla 
vardı. Kad�fe Hanım, hüzün havasını g�dermek 
�ç�n gülümseyerek: “Bugün mısır patlatayım 
d�yorum uzun zaman oldu özled�k. Al� boya 
sandığın kanepen�n yanında oğlum. Eve gel�rken 
mısır da al e m� kuzum. Had� �ș�n rast g�ts�n.” 
ded�. Esma da okuluna g�tt�. Sev�l de ev� 
süpürmeye bașladı. Sev�l ve Kad�fe Hanım örgü 
örerek a�le bütçes�ne katkıda bulunuyorlardı. 
Kad�fe Hanım örgüsünün bașına oturdu. B�rkaç 
atkı daha satarsa �sted�ğ� d�k�ș mak�nes�n� 
alab�lecekt�. Daha çok d�k�p daha çok 
kazanacaktı. Gülümsed� bu hayal�yle. Sev�l 
okulunu yen� b�t�rm�șt�. Hoca olmak �st�yordu. 
Hocalık sınavına g�rm�șt�, �k� gün sonra bell� 
olacaktı sınavın sonuçları. Kazanacağını 
düșünüyordu �nșallah. Hem hocalık maașıyla ev�n 
bütçes� de rahatlayacaktı. 
Akșam olmuștu. Kad�fe Hanım mısır patlatmıștı. 
Herkes b�r araya gelm�șt� bu çay vakt�nde. Hüzün 
havası da dağılıyordu yavaș yavaș. Al� kazandığı 
parayı a�le kumbarasına attı. Esma neler 
yaptığını anlattı okulda. Çayları g�b� sıcacık 
sohbet�n ve nef�s patlamıș mısırlarının sonunda 
herkes�n uykusu geld�. Al� el�ne k�tabını aldı, 
uyumadan önce okumak �st�yordu b�raz. Esma 
hemen kıvrılıp uyudu. Sev�l de sınavı kazandığını 
hayal ederek daldı uykusuna, Kad�fe Hanım �se 
Bahr� Bey’�n döndüğü günün hayal�yle 
gülümseyerek. Bahr� Bey aslında severd� 
yolculuklarını. Karar verd� a�les�yle g�decekt� b�r 
gün de șu İstanbul’a. A�les�yle bakacaktı 
Çamlıca’dan İstanbul’a, b�r namazı onlarla 
Süleyman�ye’de kılacaktı, Ortaköy’de kump�r 
y�yeceklerd�, Em�nönü’nden alıșver�șler�n� 
yapacaklardı, Üsküdar’dan Boğazı 
seyredeceklerd�, Balat’ın güzel küçük 
sokaklarında yürüyecek, onları gezd�recekt�. 
İnșallah Sev�l kızım sınavını kazanmıștır, d�ye 
geç�rd� �ç�nden bugün sınav sonuçlarının 
açıklanacağını hatırlayarak. Tren İstanbul’a 
varmıștı. Bugün tren İstanbul’da kalacaktı. D�ğer 
gün dönüș yolculuğuna bașlayacaktı.

 Bahr� Bey bu sefer trende kaldı, gezmed� İstanbul’u, 
b�raz unutmak, a�les�yle gezerken hatırlamak �sted�. 
Kafasını cama koyup düșündü. İstanbul güzel, havası 
ılık memlekett� fakat pahalıydı, sam�m�yets�zd�
�nsanları, parası kadar saygı görüyordu herkes, 
sevg�n�n, komșuluğun, sadakat�n adı unutuluyordu 
yavaș yavaș. Oysak� ne tar�ht� İstanbul ne güzeld� 
keșke �nsanları da onun g�b� güzel olsaydı. Böyle 
düșünürken uykuya daldı Bahr� Bey. 
İște dönüș yolculuğu bașladı. Bahr� Bey çok 
heyecanlıydı. A�les� �ç�n İstanbul manzaralı 
kartpostallar almıștı. Al�’ye b�r k�tap ve Esma’ya da b�r 
mızıka almıștı. Çok mutluydu. 
Evde de herkes Bahr� Bey’�n dönüșünü heyecanla 
bekl�yordu. Üç gün sonra baba eve dönecek k�m b�l�r 
neler anlatacaktı ve y�ne neler almıștı onlara.
Bahr� Bey uyumuștu fakat ș�ddetl� b�r sarsılmayla 
uyandı. Ne olduğunu anlamak �ç�n ayağa kalkmaya 
çalıștı camdan yana baktığında raydan çıktıklarını 
fark ett�. Dağda hızla �lerleyen tren a�leler�ne, 
sevg�l�ler�ne, evler�ne kavușmak �steyen tüm �nsanların 
umutlarını paramparça etmek �sterces�ne daha da 
hızlanıyor ve uçuruma doğru sürüklen�yordu. Bahr� Bey 
aldığı hed�yeler� zarar görmes�n d�ye val�z�ne koydu 
hemen. Ancak o an bunun b�r anlamı olmadığını fark 
ett�. Hed�yeler� çıkardı, teker teker onlara baktı, 
a�les�yle konușurmuș g�b� hed�yeler� nerden aldığını 
anlattı. A�les�nden özür d�led�, b�r mezarı olamayacağı 
�ç�n. Hayatında son kez gülümsed� a�les�ne sarıldığını 
hayal ederek. 
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Berra Avșar'23

Kad�fe Hanım Al�’y� ekmek ve gazete 
almak �ç�n bakkala yollamıștı. Sıcacık 
ekmeklerle kahvaltı ett�ler. Kad�fe 
Hanım gazetes�n� okumak �ç�n salona 
geçt�. Bazı günler tüm a�le salona 
oturur ve Bahr� Bey gazetede beğend�ğ� 
ve öneml� gördüğü haberler� okurdu 
a�leye. B�r anda b�r bașlık d�kkat�n� 
çekt�: İSTANBUL’DAN KARS’A GİDEN 
TRENDEN ACI HABER. Kad�fe Hanım 
tüm haber� okudu tekrar ve tekrar 
okudu. B�r türlü anlayamıyordu ne 
yazdığını. Al�: “Anne ne oldu b�ze de 
okusana.” ded�. Ancak Kad�fe Hanım 
onu duymadı. Al� annes�n�n bu tavrına 
anlam veremeyerek yanına g�tt�. Hayatı 
boyunca okuyacağı en acı haber� 
okudu. Oysa b�r saat sonra gara 
g�decekler ve babalarına 
sarılacaklardı. Kad�fe Hanım koșarak 
g�y�nd�. Esma hıçkırarak ağlıyor: “ 
Babama dönecek değ�l m� anne?” 
d�yordu. 
Gara vardılar. Kad�fe Hanım b�r 
görevl�ye yalvarırcasına: “Kars tren� 
n�ye gec�kt� oğlum?” d�ye sordu. Görevl� 
bașını eğd� ve tren�n kaza yaptığını 
söyled�. Kad�fe Hanım sank� b�r 
düșmanıymıș g�b� baktı görevl�ye ve b�r 
banka çöktü. Gece yarısına kadar buz 
g�b� Kars soğuğunda gelecek tren� 
bekled�ler. Çocuklar uyumuștu. Kad�fe 
Hanım çocuklarına baktı ve: “Bahr� 
Bey... Ah… Bahr� Bey… Ne hakkın vardı 
böyle g�tmeye? Han� b�rl�kte 
sırtlanacaktık bu hayatın yükünü? Ah… 
Ș�md� çıksan gelsen sıcak ev�ne, 
döșeğ�ne..” d�ye haykırdı semaya 
doğru. 
Eve döndüler. Yarın bambașka b�r 
hayatın �lk günü olacaktı. Esma b�le 
h�ssetm�șt� bunu.
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İİz�ns�z g�rsek m� șu evlerden b�r�ne?z�ns�z g�rsek m� șu evlerden b�r�ne?                              
Çıkıp cama haykırsak umut b�z�m d�ye…Çıkıp cama haykırsak umut b�z�m d�ye…
Ne d�yeb�l�rler k� bu saatten sonra b�ze;Ne d�yeb�l�rler k� bu saatten sonra b�ze;
Çok ağlamadık mı zaten yeter artık d�ye?Çok ağlamadık mı zaten yeter artık d�ye?                                                              

B�z k� upuzun yollardan gelm�ș�z,B�z k� upuzun yollardan gelm�ș�z,
Bazen bu anları düșünüp huzura ersek de,Bazen bu anları düșünüp huzura ersek de,                                                                                                            
Gözyașları �ç�nde yarıșı b�t�rm�ș�zGözyașları �ç�nde yarıșı b�t�rm�ș�z                                                                                                                                              
Fakat mutluluğa erm�ș�z yarıșı b�t�r�nceFakat mutluluğa erm�ș�z yarıșı b�t�r�nce
                                                                                                        
Ama ș�md� vak�t bunları konușma vakt� değ�ld�r;Ama ș�md� vak�t bunları konușma vakt� değ�ld�r;                                
Doğan güneș� selamlama, göğe bakma vakt�d�r.Doğan güneș� selamlama, göğe bakma vakt�d�r.  
Ne dem�ș șa�r ‘‘Ben� bırak, göğe bakalım’’Ne dem�ș șa�r ‘‘Ben� bırak, göğe bakalım’’
Hayd� ș�md� b�z de tüm bunları bırakıp göğe bakalım…Hayd� ș�md� b�z de tüm bunları bırakıp göğe bakalım…

Bak karșıda ıșıklarını gösterm�ș doğuyor güneș,Bak karșıda ıșıklarını gösterm�ș doğuyor güneș,                                              
İlkbaharın taze yeș�l� vurmuș dallaraİlkbaharın taze yeș�l� vurmuș dallara  
Hazırlanıyorlardır ș�md� çocuklar okula g�tmek �ç�nHazırlanıyorlardır ș�md� çocuklar okula g�tmek �ç�n                                                                              
Yürüyerek bu ılık ve taze yollardaYürüyerek bu ılık ve taze yollarda

Had� koșup yet�șel�m o çocuklardan b�r�ne,Had� koșup yet�șel�m o çocuklardan b�r�ne,
Tutup m�n�k eller�nden verel�m b�r tavs�ye.Tutup m�n�k eller�nden verel�m b�r tavs�ye.  
D�yel�m k� ‘‘Bak m�n�k, elbet yorulacaksınD�yel�m k� ‘‘Bak m�n�k, elbet yorulacaksın  
Ama göreceks�n, sonunda kazanacaksın.’’Ama göreceks�n, sonunda kazanacaksın.’’

19



Had� koșup yet�șel�m o çocuklardan b�r�ne,Had� koșup yet�șel�m o çocuklardan b�r�ne,                                                                                                                       
Tutup m�n�k eller�nden verel�m b�r tavs�ye.Tutup m�n�k eller�nden verel�m b�r tavs�ye.                                                                                                                        
D�yel�m k� ‘‘Bak m�n�k, elbet yorulacaksınD�yel�m k� ‘‘Bak m�n�k, elbet yorulacaksın                                                                                                                            
Ama göreceks�n, sonunda kazanacaksın.’’Ama göreceks�n, sonunda kazanacaksın.’’

Açıp gözümüzü, kalb�m�z� bakalım b�r an �ç�n arkamıza.Açıp gözümüzü, kalb�m�z� bakalım b�r an �ç�n arkamıza.                                                                      
Sonra dönel�m önümüze,Sonra dönel�m önümüze,                                                                                                                                                                                        
B�r selam verel�m gökte uçan kușa.B�r selam verel�m gökte uçan kușa.                                                                                                                                                  
Em�n�m k� gülümseyecekt�r o da.Em�n�m k� gülümseyecekt�r o da.  

Taș toplaya toplaya �nel�m sah�le kadar,Taș toplaya toplaya �nel�m sah�le kadar,                                                                                                                              
Sekt�r�r�z den�zde, olmaz mı ya?Sekt�r�r�z den�zde, olmaz mı ya?                                                                                                                                                              
Hatta b�r de der�z k� bunlar geçm�ș �ç�n.Hatta b�r de der�z k� bunlar geçm�ș �ç�n.                                                                                                                                  
En son taș da olur geleceğ�m�z �ç�n.En son taș da olur geleceğ�m�z �ç�n.

Güneș ıșıkları yansıyor camın b�r�nden.Güneș ıșıkları yansıyor camın b�r�nden.                                                                                                                                    
Șuradak� bulut mu ç�çeğe benz�yor,Șuradak� bulut mu ç�çeğe benz�yor,                                                                                                                                                  
Yoksa gün ıșığı mı aldı gözümü?Yoksa gün ıșığı mı aldı gözümü?                                                                                                                                                            
Ama bakıyorum da herkes ona bakıyor.Ama bakıyorum da herkes ona bakıyor.

Șuradan gelen otobüse atlayıp g�del�m.Șuradan gelen otobüse atlayıp g�del�m.                                                                                                                                 
Ben buraları b�lm�yorum,Ben buraları b�lm�yorum,                                                                                                                                                                                       
Otobüs nereye g�derse b�z de oraya g�del�m.Otobüs nereye g�derse b�z de oraya g�del�m.                                                                                                                
Orada da �zler�z güneș�n doğușunu.Orada da �zler�z güneș�n doğușunu.

Ș�md� küçük çocuk varmıștır okuluna;Ș�md� küçük çocuk varmıștır okuluna;                                                                                                                                            
B�r kelebek kozasından çıkmıștır.B�r kelebek kozasından çıkmıștır.                                                                                                                                                          
E b�z de aldıysak artık �pler� el�m�ze,E b�z de aldıysak artık �pler� el�m�ze,                                                                                                                                                
Sonrak� vak�tler mutluluk vakt�d�r,Sonrak� vak�tler mutluluk vakt�d�r,                                                                                                                                                        
Mutluluk b�z�md�r.Mutluluk b�z�md�r.

Duru Savaș '22Duru Savaș '22
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Ne �ç�ndey�m zamanın,
Ne de büsbütün dıșında;
Yekpare, gen�ș b�r anın
Parçalanmaz akıșında.

                        A.H.TANPINAR
 

ZAMAN, MEKÂN, OLAY VE TANPINAR/TANPINAR’IN 
HAYATINA ESERLERİYLE YEKPARE BİR BAKIȘ 

 
Onu tanıyanlar nazımla nes�rle olan münasebet�n� pekâlâ 
b�l�r! Ve b�z b�l�r�z k�, b�r k�tabın �lk cümles�yle okuru 
etk�leyen yazar az bulunur. Ahmet Hamd� Tanpınar, 1901 
yılında sancılı b�r memleket�n �nc�s� olan İstanbul'da 
doğmuș eșs�z yazarlarımızdan b�r�. Çocukluğu, kadı olan 
babasının görev�nden dolayı ülken�n dört b�r tarafında
geçt�. Gençl�ğe yen� adım atmıștı k�, annes�n� o zamanların 
amansız hastalığı t�füsten dolayı kaybett�. B�r acı kayıp, 
�nsan hayatında b�r kırılma noktası... Kalpte açılan 
boșluklardan sızan; sözcüklerle kend�n� �fade etme çabası.

 Annes�n� Antalya yolculuğunda kaybeden yazar, �dad� 
eğ�t�m�n� Antalya’da tamamladı. Antalya belk� “Beș Șeh�r” 
�ç�nde değ�ld� fakat Tanpınar g�b� büyük b�r edeb�yat 
çınarının doğușuna ön ayak olan șeh�rd�. N�tek�m neler�, 
k�mler� sevd�ğ�n� burada keșfetm�șt�. Yüksek öğren�m �ç�n 
İstanbul’a g�tt�ğ�nde önce Halkalı Baytar mekteb�ne, ertes� 
sene de Darülfünun’a kaydoldu. Felsefe ya da tar�h 
okumaya n�yetl�yd� fakat onun kararlarını etk�leyecek 
kadar kend�ne yakın bulduğu Yahya Kemal’�n edeb�yat 
șubes�nde ders verd�ğ�n� öğren�nce Edeb�yat Fakültes�nde 
okumaya karar kıldı. Bunun yanı sıra yatılı olarak Yüksek 
Muall�m Mekteb�’ne de devam ett�. Tanıștığı �nsanlar, 
yașadığı șeh�r onun düșünceler�n� șek�llend�rmes�nde 
yardımcı oldu. Fakat çoğu �nsan g�b�, zamanla dünyaya 
bakıșı, eșyayı görüșü, �nsanları anlayıșı değ�șt�. İlk ș��r�n�, 
�lk h�kayes�n� ve �lk çev�r�s�n� bu dönemde yayımladı. 
Hayatının öneml� olaylarından b�r� olan Dergâh 
mecmuasının çıkıșıyla Tanpınar’ın çevres� gen�șled�, 
edeb�yat adına öneml� �șlerde bulunan k�ș�lerle tanıștı. 

 Mecmuanın çıkıșı, Tanpınar’ın f�k�rler�nde etk�s�n� koruyan 
Yahya Kemal’�n önderl�ğ�nde olmuștur. Aralarındak� �l�șk�, 
baba-oğul �l�șk�s�ne benzer den�leb�l�r fakat ș��rler�ndek� 
tema ve temanın ele alınıș b�ç�m�ne bakıldığında çok 
uzaktırlar. Dolayısıyla Yahya Kemal onu etk�lem�șt�r fakat 
Tanpınar kend�s�n� yaratmıștır. Yayımlanan �k�nc� romanı 
Huzur’dak� Mümtaz karakter�n�n kend�s�ne, İhsan karakter�n� 
de Yahya Kemal’e benzeterek yazdığını söylersek bu tasv�r�m 
doğru olacaktır. Yüksek öğren�m�n� Hüsrev ü Ș�r�n eser� 
üzer�nde tez yazarak b�t�rd� ve ardından Erzurum’a 
öğretmenl�ğ�n� yapmak üzere g�tt�. Erzurum, șeh�r tahl�l� ve 
tahk�k� üzer�ne b�r düșünce k�tabı olan Beș Șeh�r’�n �ç�ndek� 
șark kent�d�r. Aynı zamanda Atatürk’ü gördüğü ve kısa b�r 
sohbet etme șansına na�l olduğu, hayatındak� nad�de 
anlardan b�r�n� bu șeh�rde yașamıștır. Yaklașık �k� sene sonra 
Konya L�ses�’ne öğretmen olarak atandı ve Beș Șeh�r �ç�ndek� 
b�r bașka kent� keșfetme sürec�ne bașladı fakat b�r süre 
askerl�k yapmak zorunda kaldı. Konya onun tab�r�yle bozkırın 
tam çocuğuydu. Tanpınar bu beș șehr� zamanın ötes�nde, 
ağır ağır �șlem�ș ve șeh�rler�n b�r ruhu olduğuna b�zler� 
�nandırmıștır. Konya’dan sonra Ankara’da öğretmenl�k 
yapmaya bașladı. Ankara’nın Tanpınar �ç�n öneml� b�r yer� 
olduğuna �nanıyorum, tab�� İstanbul ve Bursa’dan sonra. B�r 
İstanbul kadar yașamamıștır Ankara’da fakat özell�kle 
Huzur’da, Mahur Beste’de ve d�ğer romanlarında �zler�n� 
gördüğümüz mus�k� sanatıyla olan �l�șk�s� burada 
bașlamıștır. Fakat sadece mus�k� �le �lg�lend�ğ�n� 
söyleyemey�z, plast�k sanatlara da �lg�s� vardır Tanpınar’ın. 
Bu alanda d�kkate alınır düzeyde �ncelemeler� vardır, bu ne 
çıraklık dereces�nde ne de ustalık mah�yet�nded�r. Tanpınar 
bu yazılarında b�r kalfa mar�fet�ne sah�pt�r. Ankara Erkek 
L�ses�’nde edeb�yat öğretmenl�ğ� yapan yazar, 
edeb�yatımızdak� öneml� șa�rler�n dersler�ne de g�rd�. Bu 
l�sen�n yanı sıra Mus�k� Muall�m mekteb�nde de görev yaptı. 
Bahsett�ğ�m üzere mus�k�ye olan �lg�s� burada f�l�zlend�.
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Ahmet Kuts� Tecer �le çıkardığı Görüș derg�s�nde �lk 
nes�rler�n� yayımladı. İy� b�r yazar olmak �ç�n �y� b�r șa�r 
olmak gerek�r den�ld�ğ� yerde Tanpınar’ı örnek 
göstermek yeterl� gelecekt�r naç�zane görüșüm. Z�ra 
ș��rler� onun �ç�n esastı; d�ğer met�nler� b�r kenara, 
ș��rler� b�r kenaraydı. Ne yazık k� ș��rler�, romanları ya 
da denemeler� kadar �lg� görmed�. Ș��rler� zamana 
karșı yen�k düștü, yen� devr�n gözdeler� romanlardı. 
Dönem�n kesk�n Garp ve Șark anlayıșına bulanık 
șek�lde bakan Tanpınar, batıdan gelen bu türü 
ben�msed� ve ș�md�ler�n unutulmaz romanlarını ortaya 
koydu. Öğretmenl�k yaptığı okullara Ankara Kız L�ses� 
de eklend�. Ve b�r sonbahar rüzgârı onu doğduğu, 
ben�msed�ğ�, sevd�ğ� İstanbul’a götürdü. Her 
romanında İstanbul’u anlatmakta olan Tanpınar, 
onun �ç�n öneml� olan kavramların heps�n� İstanbul’da 
bulmuștu. Yer� gelm�șken Beș Șeh�r adlı k�tabından b�r 
alıntı aktarayım; “Çünkü güneș, Boğaz�ç�’nde doğup 
batmaz. Tıpkı hoparlörle dıșarıdan d�nlenen b�r opera 
g�b�, bütün hareket adesen�z�n dıșında kalır. S�z yalnız 
mus�k�y� duyarsınız. Her �k� kıyı b�rb�r�ne saatler�n 
aynasını tutar…” (s.177)
 İstanbul’da, Kadıköy L�ses�’nde ve Özel Amer�kan Kız 
Kolej�nde öğretmenl�k yaptı. İlk gençl�k yıllarında 
ș��rler�n� heyecanla okuduğu Ahmet Haș�m’�n ölümü 
üzer�ne, Güzel Sanatlar Akadem�s�’n�n boșalan 
kadrosuna dah�l oldu. “Bed��yat ve M�toloj�” �le “Șark 
Sanatları Tar�h�” dersler�n� verd� b�r süre. Her ayak 
bastığı șeh�rden, okuduğu k�taptan, bulunduğu
yerlerden kend�ne b�r șeyler katan Tanpınar, bu 
akadem�de de res�m sanatına �lg� gösterd�. Mus�k� ve 
görsel sanatları romanlarında sık sık �șled�ğ�n� 
görmektey�z. Plast�k sanatlar hakkında çeș�tl� yazılar 
yazdı. Neredeyse her karakter�nde sanat �le b�r 
bütünleșme �mges�n� görürüz. Karakterler adeta 
Tanpınar’ın o sanatkâr ruhundan kopan b�r 
parçadırlar. Ve Tanpınar’ın kalem�nden çıkan her b�r 
eser uyumla b�rb�r�ne düğümlen�r, su g�b� akan 
zamanın değ�rmen�nde öğütülür
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Babasının vefatından b�rkaç sene sonra k�tap hal�nde 
yayımladığı �lk çalıșması olan Tevf�k F�kret derlemes� 
“Hayatı, șahs�yet�, ș��r ve eserler�nden parçalar” alt bașlığı 
�le basıldı. Ne var k�, bu derlemey� yayımladıktan kısa b�r 
süre sonra Maar�f Vekâlet� tarafından XIX. Asır Türk 
Edeb�yatı dersler�n�n ver�lmes� �ç�n b�r kürsü kurulması 
kararlaștırıldı. Bu kürsüye Tanpınar’ın atanması beraber�nde 
bazı çevrelerde ona karșı ön yargılar olușturdu. Tanpınar 
b�r�k�m�yle, donanımıyla ve tükenmez araștırma heves�yle, 
vekâlet�n ona görev verd�ğ� XIX. Asır Türk Edeb�yatı Tar�h� 
adlı araștırma k�tabını yazmaya bașladı. B�r meden�yet 
buhranı olarak �fade ett�ğ� bu dönem �ç�n hummalı b�r 
araștırmaya, yen� görüșler üretmeye daldı. Ün�vers�tede 
hocalık yapmaya bașladığı yıllar �ç�n en ver�ml� șek�lde 
yazmaya bașladığı ve ayda b�rkaç yazı yayımladığı 
dönemlerden b�r�ne tekabül ett�ğ�n� söyleyeb�l�r�z. Ve k�tap 
hal�nde yayımlanan �k�nc� k�tabı Namık Kemal Antoloj�s� 
çıktı. Neyden ötürü bu yola saptığı b�l�nmez ama herkes �ç�n 
kısa, Tanpınar �ç�n uzun b�r yola sapar; Maraș’tan 
m�lletvek�l� seç�l�r. Uzun b�r yoldur, meșakkatl� fakat key�fl�d�r 
Tanpınar �ç�n. Çünkü tefekkürün ürünler� bu üç buçuk yıllık 
zaman �ç�nde șek�llen�r. Ve sonucunda Abdullah Efend�’n�n 
Rüyaları adı altında �nsana sabah muhayy�les� yașatan �lk 
öyküler�n� k�taplaștırmıștır. Bu yıllarda Eur�p�des’ten çev�r� 
yapan yazarın, b�ze Doktor Ram�z g�b� ps�kanal�zle uğrașan 
b�r karakter� olușturacağına �șarett� belk� de! 

Ülkü derg�s�nde sayı 56’dan �t�baren tefr�ka ed�lmeye bașlayan �lk 
romanı Mahur Beste �le roman kulvarına g�rd�. Üç buçuk senel�k 
m�lletvek�ll�k dönem� sona er�nce eșs�z üslubuyla kaleme aldığı șeh�r 
monograf�ler�n� b�r araya get�rerek Beș Șeh�r’� bastırdı. Beș Șeh�r’�n 
basımından sonra, en sev�len romanlarından b�r� olan Huzur’un tefr�kası 
Cumhur�yet derg�s�nde bașladı. Bu sırada M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı’nda 
ortaöğret�m müfett�ș� olarak çalıștı. Çok sürmed�, yen�den Güzel 
Sanatlar Akadem�s�’n�n kadrosuna atandı. Art arda XIX. Asır Türk 
Edeb�yatı Tar�h� �le Huzur romanını k�tap hal�nde yayımladı. Üçleme 
sayılan romanları, Mahur Beste ve Huzur’un ardından Sahnen�n 
Dıșındak�ler de yayımlandı. Bu k�tapların tema, karakter, zaman ve 
mekân bakımından b�rb�r�n� tamamlayan eserler olduğunu söylemekte 
sakınca yoktur. Senato kararıyla Fransız D�l� ve Edeb�yatı kürsü 
bașkanlığına tay�n ed�ld�. Hayatında yașanan hızlı gel�șmeler�n 
ardından gençl�ğ�nden ber� hayal�n� kurduğu Avrupa seyahat�ne çıktı. 
Res�m adeta k�tapla beraber sokağa akıyordu ona göre. Hayranlıkla 
bașladığı gez�y�, �ç�nde büyüyen yeters�zl�k duygusunun ağır basmasıyla 
depres�f ruh hal�yle tamamladı. İstanbul’a döndüğünde Saatler� 
Ayarlama Enst�tüsü’nün tefr�kası yayımlanmaya bașlandı. Fakat ondan 
önces�nde hazırlıklarıyla uğraștığı �k�nc� h�kâye k�tabı olan Yaz 
Yağmuru’nu yayımladı. Neredeyse her met�n türünde b�r eser verm�șt�r 
k� bu dönemde senaryo yazma çalıșmalarına bașladığını ölümünden 
sonra yayımlanan günlükler�nde bahsett�ğ�n� b�l�yoruz. Parasızlık ve 
yeter� kadar çalıșamamaktan yakınırdı son zamanlarında. Kısa b�r süre 
sonra hastalık da eklend� bu yakınmalara. Hastalığına ve parasızlığına 
rağmen Avrupa’yı b�rkaç sefer daha z�yaret etm�șt�r. 
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Ana rahm�ne düșen bebek g�b�d�r 
ș��rler�, doğmayı bekler. Lak�n b�r fark 
vardır k� bu ș��rler, aylar değ�l yıllarca 
beklem�șt�r b�r araya gelmey�. Ș��rler 
adı altında basımını n�hayet 
gerçekleșt�r�r. Fakat feleğ�n oyunudur 
ya, b�r�c�k ș��rler� çıkmıșken en yakın 
arkadașlarından Hasan Al� Yücel’� 
kaybeder. Tanpınar kend�s�ne doğru 
yaklașmakta olan ölümünü 
h�ssederces�ne alelacele Saatler� 
Ayarlama Enst�tüsünü de 
yayımlamıștır aynı sene �ç�nde. 
Halbuk� alelacele b�t�rmek, yarıda 
bırakmak onun mükemmel�yetç� 
ruhuna uymazdı. Beș Șeh�r’�, Huzur’u 
defalarca düzenleyen, üzer�nde 
büyük oynamalar yapan yazar 
günlükler�nde b�ze eserler�n�n yarıda 
kalacağından korktuğunu d�le get�r�r, 
korkulan șey de bașa gel�r. Belk� de 
yen� bașyapıtı olacak Aydak� Kadın’ı, 
�k�nc� ș��r k�tabını ve edeb�yat 
tar�h�n�n �k�nc� c�ld�n� tozlu raflara 
emanet ett� ve 1962 yılında ocak 
ayının dondurucu soğuğunda 
aramızdan ayrıldı. Ger�ye 
edeb�yatımızı ısıtan, değer�ne değer 
katan eșs�z eserler�n� bıraktı. 
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 BİLİNMEZ
Hayal edemez olduk �ler�s�n�,
Unuttuk ne sev�p ne sevmed�ğ�m�z�.
Bu muydu bekled�ğ�m�z gelecekten?
Öyle sanmamızı mı sağladı,
Aklımızın b�r g�d�p b�r gelmeler�,
K�m olduğunu b�lmemeler�,
Kanıp d�ğerler�ne,
Bașka hayatlar g�b� olmayı d�lemeler�,
O hayatlar yașansın d�ye olan,
Basamaklarız belk� de.
K�m b�l�r b�r gün o basamak olmak yeter b�r�m�ze...
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B�lmek �stersen sen�
Can �çre ara canı
Geç canından bul anı
Sen sen� b�l sen sen�
         
               Hacı Bayram Vel�

TARİH KOKAN BİR KENT: 
ANKARA

Ülke sınırları dıșına çıkmadan yașadığım, hayran 
olduğum kent�, ben�m gözümden anlatmak 
�st�yorum s�zlere. Anlatmak �sted�ğ�m yerde, den�z, 
gökdelenler veya yüksek dağlar yok. Ancak her 
b�nanın duvarına, her asfaltın üzer�ne kazınmıș 
koca b�r tar�h var.

Söz ett�ğ�m kent Ankara. Tar�h�n pek çok 
dönemec�ne tanık olmuș, Tunç Çağı Hatt�, H�t�t, 
L�dyalılar, Persler, Makedonyalılar, Galatyalılar, 
Roma İmparatorluğu, B�zans İmparatorluğu, 
Selçuklular, Osmanlı İmparatorluğu ve F�r�gya g�b� 
uygarlıklara ev sah�pl�ğ� yapmıș b�r kent Ankara. 
Bașkentte yașayan her �nsan �ç�n farklıdır her gün. 
Küçük b�r çocuk �ç�n okula g�tme heyecanı, b�r �ș 
adamı �ç�n �ș�ne g�derken traf�ğ�n yașattığı bunaltı, 
sevg�l�ler �ç�n b�rb�rler�n� görme sev�nc�, b�r suçlu �ç�n 
hap�sten kurtulmaya b�r gün daha yaklașmanın 
verd�ğ� değ�ș�k duygular... Yollar arabalarla, 
kaldırımlar koșușturan �nsanlarla doludur. Ancak 
herkes�n aklında sank� aynı düșünce
vardır; tat�leg�d�p Ankara'dan uzaklașmak. Öte 
yandan, herkesde b�l�r k� ev
g�b�s�, Ankara g�b�s� yoktur. Tat�l sadece 
değ�ș�kl�kt�r; Ankara �se en değer verd�kler� 
evler�d�r. İște böyles�ne bağlıdır �nsanlar 
Ankara'larına.

Günün herkes �ç�n farklı olması g�b�, her sokaktak� hayatlar da 
farklı farklıdır. B�r
sokaktalüks evler, sonmodel arabalar görürken, d�ğer b�r 
yandakırık dökük duvarlı gecekondular çarpar gözünüze. 
Ankarahalkı buna alıșkındır. Ancak bence bu durum, her t�p 
�nsanın b�r arada bulunduğu bu kent, �nsanlık duygusunu 
gel�șt�rmekte. İnsanlarbașkalarına bakarak  el�ndek�n�n değer�n� 
b�lmey� öğrenmekted�r bu kentte.

Her gün yen� b�r șeyler fark ed�yor �nsan. Her ağaç dalındak� kuș, 
her ç�mendek� böcek, b�nalarda yanan her ıșık, okula g�den her 
çocuk, yolda �lerleyen her araba, �șç�ler, gökyüzündek� her bulut, 
kaldırımlardak� her küçük �z, Ankara'yı Ankara yapan șeylerd�r. 
İște ben, her gün bunlarad�kkat ed�yorum. Her günyen� b�r 
yönünükeșfed�yorum Ankara'nın. Heradımımda tekrar sev�yorum. 
Sınırları �ç�nde yașadığım her gün, kurduğum ya da b�t�rd�ğ�m her 
arkadașlık, a�lemle geç�rd�ğ�m her dak�ka, okulum,dostlarım, 
çalan her müz�k ben� daha da çok bağlıyor Ankara'ya. Her sabah 
güneș�n doğușu, her akșam güneș�n batıșı, yağmur damlalarının 
yere düșüșü, bulutlar... Belk� bunlarher ülken�n herșehr�nde var 
ama Ankara'da dahab�r bașka. Çünkü Ankara'nın güneș�, 
Ankara'nın yağmuru ve Ankara'nın bulutlarıdır bunlar.Sıradan 
değ�llerd�r. İnsanlar yașayacakları yer� seçerken den�z olması çok 
öneml�d�r onlar �ç�n. Den�z;özgürlük, sonsuzluk, mutluluk, huzur 
g�b� anlamlar �fadeeder onlara. Ama b�lmezler k� bu 
anlamlarsadece somut b�r șeylerde bulunab�lecek șeylerd�r. 
Ankara g�b� șeh�rler, yașamayı b�lenlere, yașamı sevenlere altın 
teps�de sunar bunları. Nerde nasıl yașayarak mutlu olacağını, 
yașamı seveceğ�n� b�lm�yorsan b�le, Ankara öğret�r sana. Tüm 
güzell�kler�n� sunar. Adım adım gezmek, her sokağı avucunun �ç� 
g�b� b�lmek �ster �nsan; ama yapamaz. Çünkü b�r anne kalb�ne 
benzer Ankara; güzel, sevecen koruyucu ve b�r o kadar da 
büyük...
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Tar�h� yerler açısından çok zeng�nd�r. Tar�h�n esk� yıllarında b�rçok farklı uygarlığa ev sah�pl�ğ� 
yapmıș olması, b�rçok kültürün b�r arada bulunmasına, tar�h� eser çeș�tl�l�ğ�ne neden olmuștur. 
Ankara'dak� müzelerde gerçekten görmeye değereserler var. Bu eserler b�z�hem esk� uygarlıklar 
açısından, hem de güzelAnkara'mız açısından b�lg�lend�rmekte. Bu tar�h�yerlerden b�r� Ankara 
Kales�’d�r.

Ankara’nın tar�h� 3 b�n yıl önces�ne dayanır. Anadolu’da günümüzde var olan șeh�rler�n yanında 
tar�hte b�l�nen b�nlerce șeh�r unutulmuș terk ed�lm�ș ve arkeoloj�k kazılara konu olmuș halde durur. 
Ancak Ankara tüm zamanlara ayak uydurmuș ve ayakta kalmıștır. Bunun en büyük sebeb�n�n Ankara 
Kales�’n�n sağlam zem�nlerde kurulması ve onlarca yıl ayakta kalab�lmes� olmuștur. Kale șehr�n tüm 
taraflardan koruyup büyümes�ne destek olmuștur. 

Ahmet Hamd� Tanpınar �ç�n Ankara ve beraber�nde kalen�n kend�s�, Orta
Anadolu’nun tar�h boyunca geç�rd�ğ� s�yasal ve kültürel değ�ș�mlere șah�tl�k eden, ayrı b�r k�ml�ğe 
sah�p yerlerd�r. Onun dönem�nde bu kent b�r yandan M�llî Mücadele’n�n sıkıntılarını devam ett�ren, 
öte yandan her yerde gördüğü șant�yelerle geleceğe üm�tle bakan, modernl�ğ� tems�l eden b�r șeh�rd�. 
Ancak kale �lerleyen zamanda bu yapılașmalarla b�rl�kte g�tg�de ufukta görünmez oluyordu. Aslına 
bakarsak çok değ�ș�k ve etk�ley�c� b�r h�kayes� vardır, Ankara Kales�’n�n. İnsanın m�ll� duygularına 
dokunan tekrar tekrar gurur duymasını sağlayan b�r h�kâye... Efsaneye göre bütün mesele Fr�g Kralı 
M�das’ın rüyası �le bașlar. Günümüzde Ankara’nın Polatlı �lçes�nde yaklașık 28 km uzaklıkta bulunan 
Ant�k Gord�on șehr�nde bulunan Fr�g Kralı M�das b�r gece rüyasında b�r ses�n ona :’’Topraklarında 
hemen b�r gem� çapası aramasını ve çapanın bulunduğu yere șeh�r kurmasını, bu șehr�n ona mutluluk 
get�receğ�n� söyled�ğ�n� görür.’’ M�das bunun üzer�ne șeh�rde tüm adamlarına çapa aramasını 
emreder ve günümüzde Ankara Kales�n�n bulunduğu noktada çağa bulunur. M�das çapanın 
bulunduğu yere șeh�r kurar ve �sm�n� gem� çapası anlamına gelen “Anker” veya “Ank�ra” �sm�n� ver�r. 
Bu h�kâye �le de öneml� b�r yere sah�pt�r aslında b�z Türk toplumu �ç�n Ankara.
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Ș�md� s�ze Ankara'yı sevmem�n en büyük neden�nden söz edeceğ�m: En değer 
verd�ğ�m, hayran olduğum ve sevd�ğ�m �nsan Atatürk �le aynı șeh�rde olduğumu 
b�lmekt�r. Atam her zaman kalb�mdeyd�, șu an da kalb�mde ve kalb�mde olacak. 
Ancak aynı sınırlarda olmak, kend�m� daha �y� h�ssett�r�yor, ona daha yakın 
olduğumu düșünüyorum.
Atamız ve s�lah arkadașları olmasa șu an olmayacaktı ülke topraklarının 
değer�n� b�lmel�, Anıtkab�r'� z�yaret etmel�y�z. Ülkem�ze sah�p çıkarak Atamıza ve 
s�lah arkadașlarına olan m�nnet�m�z� göstermel�y�z. Onların en büyük temenn�s� 
bu güzel Türk�ye’y�, aklı ve v�cdanı hür olan b�r nesle bırakmaktı. Türk genc� 
olarak bunu bașarab�lmek �ç�n el�mden gelen� yapacağımı b�l�yorum.
Ülkes�ne bağlı her �nsanın, ülkes�n� gezmes�n�, Ankara'ya da gel�p Atasını z�yaret 
etmes�n�n gerekt�ğ�n� öner�yorum ve Ankara'yı ben�m kadar çok sevecekler�n� 
umuyorum. Sözler�m� b�r �k� d�ze �le tamamlamak �st�yorum:

Her anımda, her adımımda daha da çok bağlanıyorum sana, 
Yollarının sonu den�z olmasa da, Sen� sev�yorum Ankara!

Mehtap İdal Karka '22
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İlkbahar y�ne gel�yor.
Ve y�ne b�tecek b�r mutluluğa, h�ç b�tmeyecek g�b� bașlamak zamanı.
Belk� b�r ç�çeğ�n açmasıyla mutlu olmak,
İlk defa yașıyormușçasına ve b�r daha yașamayacakmıșçasına yașamak,
Sadece bulutlara bakmak zamanı.
Güneș gözüne vurunca, yüzünde kocaman tebessümün görünme zamanı.
B�r hanımel�n�n sana selam vermes�,
B�r ked�n�n ayaklarına dolanıp sen� selamlaması,
Bütün b�r yılın sank� düș bölümünü yașamaya bașlamak zamanı.

İLKBAHAR

Hel�n Zeng�n '2329



ORMANIN FISILTISI
 

Dağların arasında yorgun ağaçla
Fısıldarlar uyuyan ormanın ruhuna 
N�nn�ler g�b� rüzgarlar

Vad�n�n s�h�rl� pınarlarında
Çırpınan balıklar, gökyüzünün mav�l�ğ�
Ahenk �ç�nde dans ed�yor,
Dağların tepes�nde ufuktan sarı b�r ıșık
Yansıyor yapraklara ve sulara
B�r ayna m�sal�.

Hem var g�b�y�m hem yok g�b�!
Kayboluyorum bu yeș�ller�n arasında 
Güneș�n reng� yansıyor çehreme
Isıtıyor göz kapaklarımı
Sıcaklığı ve aydınlığıyla
Ve uyanıyor orman kușların alkıșıyla.
                                    
Bel�nay L�man'23
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YAȘAM KAYNAĞI SEVGİYAȘAM KAYNAĞI SEVGİYAȘAM KAYNAĞI SEVGİ                             
   

 

Sevg�: İnsanı b�r k�mseye ya da șeye karșı 
yakın �lg� ve bağlılık göstermeye yönelten 
�çsel duygu, sevme duygusu.
 
K�m�ler�ne göre �se sevg�n�n tar�f� yoktur 
ama �ș�n aslı öyle değ�ld�r. Sevg� 
anlașmaktır, yardım etmekt�r, omuz 
omuza ver�p beraber yollar kat etmekt�r. 
Tab� bu sevg�n�n çok genel b�r tab�r�d�r. 
Daha detaylı bakarsak anneler�m�z�n 
ç�çekler�n� severken sank� b�r çocuk 
sev�yormușçasına güzel sözler söylemes�ne 
de sevg� d�yeb�l�r, b�r �nsanın b�r �nsana 
âșık olmasını da sevg�n�n �ç�ne rahatlıkla 
katab�l�r�z. Sevmek güzel șeyd�r aslında. 
İnsanlar sevg� denen șey�n sadece b�r 
�nsanı sevmek olduğunu düșünür ama 
yolda gördüğümüz b�r sokak köpeğ�n�n 
yanında durup onun bașını okșadığımız 
zaman �ç�m�zde olan h�s de b�r sevg�d�r, 
okul dönüșü eve g�derken el�m�zdek� 
�çmed�ğ�m�z suyu solmasın d�ye b�r ağacın 
ya da b�r b�tk�n�n üzer�ne dökmem�z de 
sevg�d�r. Yüzümüzdek� gülümseme �se 
�ç�m�zdek� sevg�n�n dıșa vurmasıdır. G. 
Chapman: “Sevg�, doğanın �k�nc� 
güneș�d�r. ”der. O zaman o güneș� ortaya 
çıkarmaktan korkmamalıyız güneș� 
olab�ld�ğ�nce �nsanlara yaymalıyız fakat 
�nsanlar artık çok yorgun, h�çb�r șeye vak�t 
ayırmak �stem�yorlar. Sevg�ye b�le…Bu 
�nsanlar artık sevg� ned�r b�lmez hale 
gelm�șler. Artık suyun, toprağın, doğanın 
değer�n� b�lm�yorlar. Aslında bunlar 
olmasa hayat durur yașayamayız ama 
�nsanlar bırakın doğayı sevmey� 
b�rb�rler�n� b�le sevm�yorlar.

Konușmaktan, tanıșmaktan, �let�ș�m 
kurmaktan korkuyorlar. B�rb�rler� 
arasındak� �l�șk�lerde hep b�r çıkar 
peș�ndeler. Oysak� en öneml�s� severken 
karșılık beklememekt�r zaten. Saf sevg� de 
budur. Mesela b�r �nsan b�z� sevs�n d�ye onu 
seversek bu kend�m�z� düșünmek olur ama 
b�z karșılık beklemeden seversek �ște asıl 
doğru olan saf olan gerçek sevg� bu olur. En 
öneml�s� de zaten bu saf duyguya sah�p 
çıkmaktır. Yen� arkadașlıklar ve dostluklar 
kurmaktan asla korkmamalı ya da b�r�n� 
sevmekten, b�r� tarafından sev�lmekten de 
korkmamalıyız.  H�sler�m�z� karșımızdak� 
k�ș�ye açıklarken önyargılarımızı kırarak
bașkalarının ne düșündükler�n� 
önemsememel�y�z. Eğer bașkalarının 
ded�kler�ne takılırsak kend�m�z �ç�n 
yașamak yer�ne bașkalarının �sted�kler� 
g�b� b�r yașam sürmek zorunda kalırız. 
Kend�m�z� sevmel�y�z ve seç�mler�m�z�n 
arkasında durmalıyız. Çünkü b�z� b�z yapan 
yaptığımız seç�mler�m�zd�r. Eylemler�m�zde 
sevg� ve saygılı olmayı asla unutmamalı ve 
yașadığımız süreç boyunca sevg�n�n ıșıltılı 
ve büyüley�c� pırıltısını hayatımızdan eks�k 
etmemeye çalıșmalıyız.

Sevg�; kötü, s�n�rl�, kıskanç veya benc�l değ�ld�r. 
Sevg� hoșgörüdür, dayanıșmadır, anlașmaktır. 
Unutmayın k� sevg� en büyük umuttur ve 
umudunuzu kaybedersen�z sevg�n�z� de 
kaybetm�ș olursunuz

 
                                                                                         

Sena Asutay '22
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DADAȘLAR ȘEHRİDADAȘLAR ȘEHRİ  
ERZURUMERZURUM

Memleket�m�n her b�r yer�n� gezme arzusuyla bașladığım 
yolculukta �lk durağım Erzurum oldu. Doğu Anadolu 
Bölges�'n�n en büyük üçüncü �l� olan Erzurum’a İstanbul’dan 
g�tmek �ç�n karayolunu terc�h edeceksen�z 16 saatl�k b�r 
yolculuğu göze almalısınız. İstersen�z bu sürey� uçak 
kullanarak 1saat 45 dak�kaya kadar kısaltab�l�rs�n�z. Her 
mevs�mde faklı b�r haz alacağınız Erzurum, kayak 
�mkânından dolayı daha çok kıșın terc�h ed�lse de șahsen 
tar�h� dokusunu rahatça gezmek �st�yorsanız daha sıcak 
aylarda g�tmen�z� öner�r�m.
Erzurum’a g�tmeden önce hayal�n�zde dağlık, yokușlu, tepe 
tepe b�r șeh�r canlanab�l�r lak�n oraya vardığınızda tam 
ters� etrafı dağlarla kaplı dümdüz b�r ovaya kurulmuș șeh�r 
karșılar.
Erzurum’u gezerken zamanınızı uzun tutmalısınız çünkü 
tar�h� dokusuyla doğasıyla yemekler�yle �nsanlarıyla çok 
fazla gez�lecek, görülecek yerler sunar �nsana. G�tt�ğ�n�zde 
bu güzel yerler� b�r tur rehber�yle gezmen�z daha �y� 
anlamanızı, tar�h�n� der�nden h�ssetmen�z� ve key�f almanızı 
sağlayacaktır.
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Gelel�m görmen�z gereken bu güzell�klere. Otele yerleșt�kten sonra enerj�n�z� 
harcamaya tar�h� yerler� gezmekle bașlayab�l�rs�n�z. 

Gez�m�ze İlk olarak Yakut�ye
Medreses� �le bașlayalım. Bu
medrese 1310 yılında İlhanlılar
dönem�nde hoca Yakut Gazan�
tarafından yaptırılmıș. Plan
düzen�, m�mar�s� ve �r� mot�fl�
süslemeler� �le Erzurum'un en
göster�șl� yapılarından b�r� olan
Yakut�ye medreses� günümüzde
Türk İslâm Eserler� ve Etnografya
Müzes� olarak kullanılmakta.

İçer� g�rd�ğ�mde �lk d�kkat�m� çeken değ�ș�k yapısıyla tavan olmuștu. Mukarnas 
kubbe olarak geçen, �șç�l�ğ�ne hayran kaldığım bu tasarım ses�n 
yankılanmasını sağlayarak günümüz m�krofon görev�n� görmekted�r.
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D�kkat�n�z� çekecek d�ğer b�r tasarım �se t�p�k b�r Erzurum ev� olarak 
değerlend�r�len bölgedek� kırlangıç tavan. Hem cam�lerde hem s�v�l yapılarda 
göreb�leceğ�n�z bu yapı doğal kl�ma görev�n� görmekted�r. Kokuyu çok �y� b�r 
șek�lde dıșarı vermekte güneș� de gen�ș açılarla �çer� g�rmes�n� 
sağlamaktadır. Aynı zamanda güneș�n köșelere yansımasıyla saat 
anlașılmaktadır. Bu çok amaçlı yapısıyla �lg�m� fazlasıyla çekm�șt�. 

Medreseden çıktığınızda hemen 
yan tarafınızda görmen�z 
gereken b�r cam�yle 
karșılașırsınız. Lala Mustafa 
Pașa Cam�� Osmanlının 
Erzurum’da yaptırdığı �lk 
cam�d�r. M�mar�s� M�mar S�nan'a 
a�t olan eser burada �nșa ed�len 
d�ğer Osmanlı cam�ler�ne de 
model olmuștur.
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D�ğer b�r gez�lecek yer�m�zde șehr�n en esk�, en büyük cam�s� olma özell�ğ�n� 
tașıyan Erzurum Ulu Cam�. 

Kırlangıç tavanı burada tekrar 
göreb�l�rs�n�z. Kubben�n hemen 
altında gördüğümüz yuvarlak 
pencerelere f�l gözü denmekted�r. 
Bu pencerelerden sızan ıșıkların 
aldığı șek�l ve konumuna göre 
namaz vak�tler� hesaplanmaktadır. 
Öğleden önce sol pencereden geçen 
güneș ıșıkları yerde el�ps� b�r șek�l 
alır. Bu ıșıklar öğle ezanı vakt�nde 
tam da�re șekl�ne gel�r. Öğleden 
sonra �se sağ pencereden geçen 
ıșıkların tekrar da�re șekl�n� 
alamsıda �k�nd� vakt�n�n geld�ğ� 
göster�r.
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Erzurum Ulu Cam� bunun g�b� 
d�ğer m�mar� özell�kler�yle çok 
șașırdığım ve hayran 
kaldığım b�r cam� tasarımı 
oldu.

B�r sonrak� durağımız �se 
yapılıșıyla �lg�l� h�kâyeler 
çıkan Ç�fte M�narel� Medrese. 
Hatun�ye Medreses� de 
den�len bu yapı hakkındak� �k� 
h�kâyeden kısaca s�ze de 
bahsetmek �st�yorum. 

B�r tanes�nde; Ç�fte M�narel� Medresey� kızı �ç�n yaptırtan Selçuklu Sultanı I. 
Alaedd�n Keykubat'ın, savașa g�d�p șeh�t olması üzer�ne, paralarını 
alamayan ustaların �ș� yarım bıraktıkları anlatılır.
D�ğer b�r h�kâyedeyse; Erzurum'da sıcak b�r yaz günü ünlü b�r usta �le çırağı 
m�nare yapımına bașlamıșlar. Günler geçt�kçe m�nareler de yüksel�rm�ș. Ne 
var k� çırağın yaptığı m�nare, ustanın yaptığından daha güzel, daha göz alıcı 
olmuș. 
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D�ğer b�r h�kâyedeyse; Erzurum'da sıcak b�r yaz günü ünlü 
b�r usta �le çırağı m�nare yapımına bașlamıșlar. Günler 
geçt�kçe m�nareler de yüksel�rm�ș. Ne var k� çırağın yaptığı 
m�nare, ustanın yaptığından daha güzel, daha göz alıcı 
olmuș. 

Usta bunun farkına varmıș ama ağzını açıp tek kel�me 
söylemey� de gururuna yed�remem�ș. Çırak �se ustasını 
geçt�ğ�ne �nanmıș, büyüklüğe kapılmıș. Bunun üzer�ne 
gururu �nc�nen usta dayanamamıș ve kend�s�n� așağı 
bırakıverm�ș. Hatasını fark eden çırak p�șman olmuș, 
ustasının arkasından o da kend�n� m�nareden așağıya 
atmıș. Her �k�s� de oracıkta can verm�șler.
Çalıșan �șç�ler bu olaya çok üzülmüșler ve �ș� yarım 
bırakarak g�tm�șler. O günden bugüne tamamlanmamıștır.

İk�nc� h�kâyey� destekleyen b�rtakım �șç�l�k farkları bu tar�h� 
yapıda göze çarpmaktadır. Ç�fte M�narel� Medrese'n�n sağ 
yarısı çırak, sol yarısı �se usta tarafından yapılmıștır. Sağ 
yarısındak� sütunlar, duvar kenarları ve d�ğer detaylar 
daha �șlemel� ve göster�șl� �ken sol yarısı saded�r. 
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Gez�m�ze Erzurum’un uzun tar�h�n� ve yașanmıșlıklarını anlayab�leceğ�m�z 
Anadolu’da kurulan �lk Türk beyl�ğ� olan Saltuklardan kalma kümbetlerle 
devam ett�k. Anadolu’dak� �lk Türk adımlarının burada atıldığını ve b�rçok 
meden�yete ev sah�pl�ğ� yaptığını görmek ben� b�r kez daha Erzurum’a 
hayran bıraktı. 

Buradan sonra 1879 tar�h�nde yapılan 
esk� b�r Erzurum ev�n� görmeye g�tt�k. 
Evde çalıșkan Erzurum kadınlarının 
yaptığı el �șlemeler�n�, örgü çantaları, 
bu yöreye has g�ys�ler�, yemek 
takımlarını, s�rke, marmelat g�b� 
y�yecekler dâh�l kadınların maharetl� 
eller�nden çıkan ürünler� görme 
�mkânı bulup satın alab�l�rs�n�z. 
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Bütün Erzurum’u ayaklarınız altına alıp kușbakıșı seyretmek �st�yorsanız 
mutlaka Osmanlı-Rus Savașı sırasında Erzurum’un savunması �ç�n yapılan 
asker� tabyaları z�yaret etmel�s�n�z. Az�z�ye ve Mec�d�ye Tabyaları en 
görkeml�ler�ndend�r.  

G�tt�ğ�m Az�z�ye tabyasını 
d�ğer tabyalardan ayıran 
en öneml� özell�ğ� 93 
harb� de den�len 
Osmanlı-Rus savașı 
sırasında Rus �șgal�ne 
karșı Erzurum’dak� halk 
d�ren�ș�n�n s�mges� hâl�ne 
gelm�ș Türk kadın 
kahramanımız Nene 
Hatun’un mezarının 
burada olmasıdır. Bu 
z�yaret Türk 
kadınlarımızın 
cesurluğunu ve 
fedakârlığını b�r kez daha 
görmem� sağlayıp 
göğsümü gururla 
kabarttı. 
Savaș 9 Kasım’da 
bașladığı �ç�n ecdat 
tar�he yürüyor d�yerek 
b�nlerce Erzurumlu 
bayrağını alıp buraya 
akın ed�yor. Bu h�ss�yatı 
tatmak �steyen 9
Kasım’da gelerek 
etk�nl�ğe katılab�l�r.
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Erzurum tar�hte Osmanlı �dares� altında özell�kle Tebr�z-İzm�r İpek Yolu 
güzergâhının kullanılması �le t�car� merkez hal�ne gelm�șt�r. O zamandan ber� 
devam eden Erzurum’dak� kervancılık kültürü büyük harpten sonra b�tm�șt�r.
Günümüzde Oltu tașı almak �steyenler�n �lk uğradığı durak olan Tașhan, 
esk�den Rüstem Pașa kervansarayı olarak geçmekteyd�. Zamanla 
kervansaray olmaktan çıkarak Oltu tașının yuvası hal�ne gelm�șt�r. Gez�n�z 
sırasında mutlaka buraya da uğramalısınız. Esnaftan Oltu tașının özell�kler�n� 
öğren�p güzel b�r hatıra eșyası alab�l�rs�n�z. 

Tașhan çıkıșı yorgunluğumu atmak ve yemek yemek �ç�n arkadașımın 
önerd�ğ� b�r restorana geçt�m. Tab� k� Erzurum’un yöresel yemekler�nden aș 
otu çorbası, kuzu cağ kebabı, șalgam dolması ve tatlı olarak da ünlü 
kadayıf dolması terc�h ett�m. Erzurum’a gelm�șken bu yöreye a�t mükemmel 
yemekler� tadarak kend�n�z� șımartmanızı öner�r�m.
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Gez�m�z�n d�ğer gününde M�llî Mücadelen�n �lk adımlarının atıldığı tar�h� 
Erzurum kongre b�nasına g�tt�k. Atatürk buradan bașlayarak Anadolu’nun 
�ç�ne yürümüș, yurdumuzu yen� baștan fethetm�șt�r. B�nanın �ç�nde gezerken 
cesur atalarımızın dokunduğu yerlere dokunmak, görmek, o günkü atmosfer� 
ruhumuzun der�nl�kler�nde h�ssett�r�yor.
Devamında Atatürk’ün ev�n� de z�yaret etmek yașanmıșlığı özdeșleșt�r�yor. 
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Günün devamında Erzurum kales� b�z� buram buram tar�h�yle karșıladı. 
Buradan Șehr� ayaklarınızın altına alarak seyred�p, Erzurum soğuğunu 
h�ssedeb�l�rs�n�z. Kale çıkıșında Erzurum’a has b�r șek�lde kıtlama șekerle 
çayınızı �çerek �ç�n�z� ısıtab�l�rs�n�z.

Günün sonunda bu güzel șehre, gez�m�z boyunca b�ze eșl�k eden ünlü 
Erzurum mus�k�s�nden Sarı Gel�n türküsüyle veda ett�k. 
Erzurum, doğasıyla ve tar�h� dokusuyla yer� geld�ğ�nde �ç�n�z� gururla 
dolduracak yer� geld�ğ�nde hüzünlend�recek naç�zane görülmes� gereken 
güz�de șeh�rler�m�zden b�r�d�r.                                                                                            

Emrah bizim elin gonca gülleri
Açılmıştır öter dost bülbülleri
Ben sefil sergerdan gurbet elleri
Gezeyim bir zaman yâr garip garip.

ERZURUMLU EMRAH

Ayșe N�l Yazar '22
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Tuğçe Naz Tan '23

Sen�nle olan yıllar çok daha güzeld�.
Çık gel desem gelmezs�n k�
Neden sevmed�n desem b�lmezs�n k�
Pek� așkın gözyașları ne �d�?

Geceler� uykusuz bırakan sen m�yd�n?
Gündüzler� kısaltan, yıldıran sen m�yd�n?
Pek� așkın gözyașları ne �d�?
Çık gel desem yol b�lmezs�n k�

El�n� tutsam yarı yolda bırakırsın k�
Yoluna fener olsam aydınlatsam yanlıșa g�derd�n k�
Pek� așkın gözyașları ne �d�?
Ș�md� her bakıșımda așk b�r acı �d�
Sen�nle olan yıllar daha b�r güzel �d�.

SENİNLE OLAN 
YILLAR

Ayșe Ece Kabak'23 43



Aynanın karșısına geçt�, çehres�ndek� kırıșıklıklar her gün artıyordu sank�. Saçına düșen
akları �se saymayı uzun süre önce bırakmıștı. Uzun boylu, zayıf b�r adamdı. Sak�n lak�n pek 
memnun olduğu b�r hayat sürüyordu. Oturduğu yere alıșkındı, tanıdık yüzler ve onlarla 
günlük ed�len benzer sohbetler… Üstüne �nce b�r șeyler alıp dıșarı çıktı. Bahar ayıydı ama 
kıș hâlâ etk�s�n� göster�yordu. Yazık, adamcağız bunu umursamayarak dıșarı çıkmıștı fakat 
esen �lk rüzgarla �ç�ne b�r ürpert� geld�. B�r an ger� dönüp daha kalın g�y�nmey� düșünse de 
vazgeçt�.  Amma d�rençs�zleșm�ș�m ben ded�, b�raz soğuk �nsanı canlı tutar.

B�r süre yürüdükten sonra tanıdığa rast geld�. El�ndek� esk�m�ș zarfı hızlıca ceb�ne koydu ve 
onu görmem�ș g�b� yaptı. Normalde böyle yapmazdı. Yașına göre oldukça neșel� b�r 
adamdı, küçük büyük göz aș�nalığı olduğu herkese selam ver�r, vakt� varsa seve seve 
sohbet ederd�. Son zamanlarda oluyordu bu davranıșları, b�r �çe kapanıklık vardı 
adamcağızda. Hızla yoluna devam ett�. Dudaklarında ona asla esk�meyen b�r șarkıyı 
mırıldanarak yürüyordu. Uzun zamandır �ç�ne attığı özlem� d�llend�receğ� �ç�n sabırsızdı.  
B�rkaç dak�ka geçm�șt� k� durdu. Yolu hatırlayamadı, sank� z�hn�nden s�l�nm�șt�. Hafızasını 
zorladı, bu onun �ç�n öneml�yd� öyle boș vereb�leceğ� b�r mekân değ�ld�. Ceb�ndek� zarfı 
çıkardı b�r șeyler tet�kleyeceğ�n� umarak. Zarf �le b�r süre bakıștıktan sonra aklına yavaș 
yavaș bazı șeyler geld�. Kend�nden em�n olamayarak yola devam ett�. Az önce 
mırıldandığı șarkı neyd�?

Ara sıra durup düșünerek, acaba doğru mu g�d�yorum d�yerek de olsa �sted�ğ� yere 
varmıștı. Uzun yürüyüșünün sonunda, güneș batmaya hazırlanıyordu. Adamın �ç�nde b�r 
çocuk sev�nc� bel�rd�. Uçuruma benzer b�r yerd� burası. Ucuna yakın b�r bank vardı, b�rde 
eğer günün hang� saat�nde geleceğ�n�z� b�l�yorsanız yazın s�z� gölges� altında ser�nletecek 
olan b�r ağaç. Gelen olmazdı buraya. Ara sıra meltem�n çıkardığı yaprak hıșırtıları ve 
uçurumun așağısındak� dalgaların ses� dıșında sess�z sak�n b�r yerd�. Șu an onun 
gülüșünün bu sess�zl�ğ� bozmasını ne çok �sterd�.

Yavaș adımlarla banka �lerled�, sank� anın büyüsünü bozmak �stem�yordu. Ceb�nden zarfı 
çıkarıp banka oturdu. Ufka bakarak kend� kend�ne konuștu.
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'Ne hoș olurdu değ�l m� ș�md� beraber otursak bu bankta? Ben sess�zce otururken sen 
dayanamayıp konușmaya bașlasan, susmasan... Hak�katen bıkmam sen� d�nlemekten. Kend�nce 
yaptığın șeylere gülsen, ben�m gülmed�ğ�m� fark ett�ğ�nde s�tem etsen oysa ben�m sen�n 
gülüșünde kaybolduğumu b�lmesen. C�dden ya, bunu sana söyleyemed�m ben. Sadece bu olsa 
keșke b�rçok șey� d�yemed�m ben sana.'’

Eller� t�treyerek zarfı açtı ve b�raz okuduktan sonra devamını sesl� okumaya bașladı.
Savaș zamanıydı, her erkek g�b� onun da savașa katılması gerek�yordu. Yıllar önce ona bu bankta 
söylem�șt� savașa g�deceğ�n�. Gene susmak b�lmeden konușuyordu, özür d�leyerek sözünü 
bölmüștü del�kanlı. Genç kız susup onu d�nlemeye bașlamıștı. Duydukları �le gözünden b�r damla 
yaș f�rar etm�șt� hızla s�lmes�ne rağmen del�kanlı görmüștü.

Sarılmak �stem�șt� lak�n cesaret edemed�. Hüzün �k�s�n�n gözler�nden de okunuyordu ama 
d�llend�rm�yorlardı. B�rb�rler�n� üzmek �stem�yor sadece anın tadını çıkartmak �st�yorlardı. Son 
anlarının... B�r daha görüșemed�ler. Del�kanlı ona mektuplar yazmıștı ayrı kaldıkları günlerde. 
H�çb�r� ona ulașamadı, heps� b�rkaç gün postanede bekled�kten sonra kend�s�ne ger� döndü. Savaș 
b�tt�ğ�nde �se onu b�r daha bulamadı. Çok aradı fakat naf�le. Zaten g�tt�ğ� zaman süres�nce epey 
zayıflamıștı bununla beraber �y�ce yeme �çmeden kes�ld�.

Ș�md� ona h�çb�r zaman ulașmayan mektuplarını okuyordu bağırarak. H�çb�r zaman ona 
söyleyemed�ğ� güzel sözler� söylüyordu. Böyle geçen �k�, �k� buçuk saat sonunda adamcağız b�tap 
düșmüștü. Gözyașları durmaksızın akıyordu, en sonunda uyuya kaldı b�nlerce yıldızın süsled�ğ� 
gökyüzü altında.

Uyandığında sabah yed�yd�, hava soğuk deneb�lecek derecede ser�nd�. Uykulu hal� geç�nce nerde 
olduğunu ve ne yaptığını anlayamayarak etrafa baktı. Neres�yd� burası? Nerden gelm�șt� buraya? 
Ney�n nes�yd� bu ıslandığından yazısı bozulmuș mektup? Bunun g�b� b�rçok soru vardı aklında. El� 
kolu bağlıydı, ne yapması gerek b�lm�yordu. Z�hn�n� yokladığında sadece güzel b�r genç kızın 
gülerken k� hal� gel�yordu aklına. İlkbahar soğuğunda �ç�n� ısıttı bu aklında kalan res�m.

El�f B�rsen Önger '23
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"İNSAN ETKİNLİĞİ OLARAK BİLİM 
VE SANAT"

LEONARDO DA VİNCİ

Leonardo Da V�nc� k�ș�s�n�n doğum belges�nde
yazan tam �sm� Leonardo d� ser P�ero da V�nc�
olarak geçmekted�r. 14 N�san 1452 tar�h�nde
İtalya'da doğmuștur.
2 Mayıs 1519 tar�h�nde Fransa'da ölmüștür. Res�m,
geometr� ve anatom� alanlarıyla �lg�lenm�șt�r.
İtalya Rönesans, Yüksek Rönesans dönemler�nde
yașamıștır.
Dönem�n öneml� f�lozofu, m�marı mühend�s�,
matemat�kç�s�, müz�syen�, muc�d�, astronomu,
heykeltırașı, jeoloğu, yazarı ve ressamı olarak
b�l�nmekted�r. 46



Leonardo Da V�nc�'n�n �catları ve sanat eserler� bulunduğu
g�b� kend� yazdığı k�tapları da l�teratürde yer almaktadır.
Herkes dünyanın merkez�, defterler, b�lmeceler,
sanatların karșılaștırılması, yazılar ve masallar, kelebek
ve mum ıșığı, saklı notlar, b�l�nmeyen defter �s�mler�nde
k�tap eserler�ne rastlanmaktadır.

LEONARDO DA VİNCİ
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Leonardo Da V�nc�'n�n tabloları sanat eserler�n�
olușturmaktadır. Bu tabloların �s�mler� ;
Mona L�sa, Son Akșam Yemeğ�, Kayalıklar Bak�res�,
V�truv�us Adamı, Kakımlı Kadın, Hz. Meryem Ve Oğlu
Az�de Anne, Kırmızı Tebeș�r Otoportres�, Salvator
Mund�, La Scap�gl�ata, Vaft�zc� Yahya, Ak�l Adamların
Hayranlığı, Angh�ar� Savașı, İsa'nın Vaft�z�, Az�z
H�eronymus, Beno�s Madonna
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BİLİME KATKISI OLAN 
SANATÇILAR

Samuel Morse

Samuel F�nley Breese Morse Amer�kalı b�r 
muc�t ve ressamdı. B�r portre ressamı olarak 
ün kazandıktan sonra, orta yașlarında 
Morse, Avrupa telgraflarına dayanan tek 
tell� b�r telgraf s�stem�n�n �cadına katkıda 
bulundu. Ayrıca Morse kodunu gel�șt�rd�.

The Gallery of the LouvreSamuel Morse telegrafı
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Leonardo da Da V�nc�

Rönesans dönem�nde yașamıș İtalyan hezârfen, dönem�n�n öneml� 
b�r f�lozofu, astronomu, m�marı, mühend�s�, muc�d�, matemat�kç�s�, 
anatom�st�, müz�syen�, heykeltırașı, botan�st�, jeoloğu, kartografı, 
yazarı ve ressamıdır

Mona L�sa Koldak� kasların hareket�n� 
gösteren anatom�k çalıșması
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John James Audubon 
John James Audubon Amer�kalı orn�tolog, doğa b�l�mc�, avcı, ve
ressamdır. Kuzey Amer�ka'nın kușlarını �ncelem�ș, kataloglamıș ve
res�mler�n� yapmıștır. 

Audubon tarafından 
resmed�len portres�

Plate 1 of The B�rds of 
Amer�ca
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Mar�a S�b�lla Mer�an

Mar�a S�b�lla Mer�an Alman entomolog, b�l�msel �llüstratör ve natural�st. 
Mer�an, böcekler� doğrudan gözlemleyen �lk Avrupalı doğa b�l�mc�ler�nden b�r�yd�.

Mar�a S�b�lla Mer�an

Plate I of Caterp�llars vol 1, 
ent�tled "Maulbeerbaum 
samt Frucht"
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BİLİM SANATLA BULUŞURSA… 

B�l�m ve sanat... B�rb�r�nden çok uzak 
�k� alan g�b� görünüyor değ�l m�? 
Oysa bu �k� alan sıklıkla b�r araya 
gel�yor. K�m� zaman sanatçılar 
eserler�n� ortaya çıkarmak �ç�n 
b�l�mden yararlanıyor, k�m� zamansa 
b�l�m kend�n� anlatab�lmek �ç�n 
sanata bașvuruyor... İște bu yazımız 
sanatın b�l�m �ç�ndek� yer�yle �lg�l�!       

Cass�rer, �nsanın h�çb�r zaman tek b�r 
doğal yet� ya da metaf�z�k b�r �lke �le 
açıklanamayacağını söyler. Ona 
göre �nsan ancak etk�nl�kler� �le 
anlam kazanır. Etk�nl�ğ� de onun 
s�mgeleșt�rme yet�s�d�r. S�mgeler, d�l, 
d�n, tar�h, sanat ve b�l�m b�ç�m�nde 
yaratılır. Böylece d�lde, d�nde, 
sanatta ve b�l�mde �nsan kend� 
dünyasını kurar. Cass�rer’�n �nsanın 
s�mgeleșt�rme yet�s�n�n ürünler� 
olarak ortaya koyduğu b�l�mle sanat 
dünyayı yaratıcı yönden kavramanın 
b�ç�mler�d�rler. Bu nedenle adı geçen 
her ayrımda ortak b�r öze ve ortak b�r 
kökene sah�pt�rler. Aslında sanat ve 
b�l�m, “aramak” f��l�n�n etrafında 
gel�șm�ș, ana damarları çakıșan �k� 
�nsan uğrașısıdır. 

D�ğer taraftan sanat ve b�l�m �l�șk�s� 
b�r mesafe öyküsüdür. Bu öykünün 
tar�h�, b�r yandan uzaklığı konu eder, 
b�r bașka yandan yakınlașma 
eğ�l�mler�ne dayanır. 

Sanat ve b�l�m arasındak� bu 
d�yaloğun, her çağda, her dönemde 
aynı koyulukta gerçekleșt�ğ� 
söylenemez. Y�ne sanat ve b�l�mde her 
dönemde aynı   evr�m geç�rme hızını 
da göremey�z. Platon ve 
Ar�stoteles’ten ber� b�rl�kte ele alınan 
deney ve sanat b�lg�s�, günümüzde 
b�l�m ve sanatın kurumsallașması ve 
gel�șmes� neden�yle aralarındak� 
organ�k �l�șk�ler� koparmıștır. Bunun 
sonucunda b�l�m ve sanat b�rb�r�n� 
neredeyse küçük gören �k� ayrı kurum 
olmuștur. Buna rağmen yakın 
toplumsal fenomenler olarak b�l�mle 
sanat b�rb�rler� üzer�nde dolaylı ve 
dolaysız etk�lerde bulunmaktadırlar. 
Bu anlayıș doğrultusunda, b�l�mle 
sanat, b�l�m adamıyla sanatçı 
arasında b�lg� tarzına bağlı yakınlıklar 
bulunduğu g�b�, hem yaratıcılık 
bakımından, hem de dünyaya, 
yaratıcılığa bakıș açısından da büyük 
paralell�kler bulunmaktadır.                 

53



Yaratıcı sanatsal etk�nl�ğ�n temel 
özell�kler�nden b�r�n�n gerçekl�kte 
daha önce var olmayan ya da öyle 
olmayan b�r șey� b�r �nsan bașarısı 
olarak ortaya koymak olduğu 
söyleneb�l�r. Bu sav, k�ș�y� �ster 
�stemez b�l�m ve tekn�k alanındak� 
yaratıcı, üret�c� etk�nl�kler�n yapısı 
üzer�nde düșünmeye yöneltmekted�r. 
Çünkü yaratıcı etk�nl�k sonucunda
daha önce var olmayan b�r șey�n b�r 
�nsan bașarısı olarak ortaya 
konulması, yalnızca sanat �ç�n değ�l, 
aynı zamanda b�l�m �ç�n de söz 
konusudur. Buna bağlı olarak, 
yaratma etk�nl�kler�n�n gerçekleșmes� 
sürec�nde �zlenen yollar b�rb�r�nden 
farklı da olsa, öneml� sanatçılar �ç�n 
olduğu kadar yen� b�r buluș ortaya 
koyan b�l�m adamlarının da büyük 
yaratıcılar olduğu �dd�a ed�leb�l�r.

B�l�m �nsan g�r�șkenl�ğ�ne dayandıkça 
temel dürtüsü meraktır ve merak 
özneld�r. B�l�m �nsanı merak ed�yor ve 
bu durumdan yola çıkarak yöntem ve 
estet�k kullanıyor. Merak ve 
sorgulayıcı akıl b�l�m uğrașının 
olmazsa olmazlarındandır. 

Aynı zamanda sanat yaratıcığı 
da merak ve sorgulayıcı akıldan 
yararlanmaktadır. Eğ�t�m 
sürec�nde de sanat öğrenc�lere 
gözlemleme, görselleșt�rme, el 
becer�s� ve yen� șeyler yaratmak 
�ç�n kend�ler�ne güven duygusu 
kazandırır. Aynı becer�ler b�l�msel 
düșüncen�n de temel�n� olușturur. 
Sanat yaratıcılık duygusunu 
gel�șt�r�r, farkındalığı arttırır.

Sonuç olarak b�l�m ve sanat 
arasında büyük b�r bağ 
olduğunu ve benzer b�rçok yönü 
olduğunu öğrenm�ș olduk.
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GÖRSEL SANATLAR 
DERSİ HOCAMIZ 

GÖKÇE URAZ 
SEFİLOĞLU'NUN 

ÖĞRENCİLERİNİN 
ESERLERİ
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