
 

  

 

TEDEBİYAT 

Belki sıkıca sarılabileceğimiz 
bir sevgilimiz olmadı, belki 

yalnızız. Ama bilinsin ki 
adam gibi sevdiğimizdendir 

yalnızlığımız. 
 

- Aziz Nesin 

Ocak 2019 
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ARDA ERKAN 

ESİLA BURÇ 

ATA ŞEHİRALİ 

EMRE YÜZSÜREN 

DENİZ SOFİA ULUTAŞ 

 
ARSELİ YAĞMUR KURT   TUNÇ AKAY 

EYLÜL HASANEFENDİ            KIVANÇ ERDEM 

MUSTAFA DARA ÖZEVİN     OĞUZ TAN GÜNERİ 

KALEMİNDEN 

SEVİM CİLDAN 

ADA BALCI 

ZEYNEP SARAOĞLU  CAN HACALOĞLU 

“Hayat bir sınavsa eğer hiç uğraşma, 
adını yaz ve çık. Belki sınıfta kalırsın; 
ama adının altında bembeyaz bir sayfa 

bırakırsın.” Aziz Nesin 

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: DUYGU DAĞHAN 

KIVANÇ MADİOĞLU 
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   Yetişkinler her zaman neyin doğru neyin yanlış 

olduğunu bilemezler , bilseler bile doğru şeyi yap-

mak o kadar basit değildir. Özellikle de para ve yol-

suzluk işin içine girince. Buradaki asıl nokta medya-

ya ve büyük şirketlere “Bu konuda yeterince feda-

kar oluyor musunuz ?” diye sormak aslında. Çünkü 

onlar bu konuda fedakar olmazsa bizim okuduğumuz 

veya duyduğumuz haberlerin hangisinin gerçek han-

gisinin yalan olduğunu bilmemiz çok zor olur.  

   Reuters Insitute for the Study of Journalism, Diji-

tal Haber Rapo-

ru 2018’i yayın-

ladı. Bu rapora 

göre Türkiye’de 

“Haberlere gü-

venirim.” diyen-

lerin oranı %38 

iken kendi takip 

ettiği habere gü-

venenlerin oranı 

ise %43. İnter-

nette karşılaştığı 

bilginin doğru 

olup olmadığı 

konusunda endi-

şe duyanların 

oranı ise %60. 

Bu raporun hepsinin incelenmesi sonucunda ise çı-

karabileceğimiz yargı şudur : “Türkiye sahte habere 

en çok maruz kalan ülke !”. Bu durumun birden 

çok nedeni vardır. Ancak böyle haberlerin nedenle-

rinden biri de medyanın bazı sebeplerden dolayı 

(para , vb.) yanlı haberler yapmasıdır. Bu durum ar-

tık herkes tarafından görülecek derecede büyümüş 

bir sorundur. Bazı medya ve haber kurumları artık 

çıkarları yönünde haberlerin gerçeklikleriyle oyna-

yıp onları kendi istedikleri şekle getirmektedir. Bu 

tür haberlerin gerçeklerini gün yüzüne çıkaran ku-

rumlar olsa da bu toplum için yeterli değildir. Hala 

doğru haberler yapmaya devam eden kurumlar var 

ancak yanlış haber yapanlar da var oldukça bu sorun 

her zaman devam edecektir. Devlet ise bu konuda 

hemen harekete geçmelidir çünkü yanlış bir haberin 

yayılması Meksika’da olduğu gibi ülkemizde de 

ölüm gibi kötü sonuçlarla yol açabilir.  

Hal böyle olunca topluma da doğru haberi almak 

için bazı görevler düşüyor. Artık insanlar öyle otur-

dukları yerden okudukları haberlere , koltukta otu-

rurken televizyondan duydukları haberlere körü kö-

rüne inanmamalıdır. “Peki insanlar doğru haberi 

öğrenmek için ne yapmalıdır?” diye soruyor olabi-

lirsiniz şu an. Bunun cevabı ise gayet basit. İnsanlar 

artık duydukları haberin başka kaynaklardaki haline 

de bakıp karşılaş-

tırmalıdır. Olaylar-

la alakalı görselleri 

incelemelidir. Olay 

yerindeki şahısla-

rın açıklamalarını 

okumalıdır. Yani 

kısacası demek 

istediğim haberin 

her tarafını incele-

melidir. Duyduğu 

veya okuduğu 

“doğruya” hemen 

inanmamalıdır. 

   Teknoloji günü-

müzde sıklıkla kul-

lanılan bir şey hali-

ne geldi ve gelecekte de kullanımı artarak devam 

edecektir. Fakat bu durumdan faydalanmak ya da 

zarar görmek bizim elimizdedir. Mesela ilginizi çe-

ken bir konu ile ilgili fazla bilgi edinmek istiyorsu-

nuz. Elinizin altında bilgisayar var, hadi o da yok 

gazete, dergi var o konu ile ilgili bir şeyler araştırır-

ken belki bilmediğiniz bir sürü yeni bilgiler edine-

ceksiniz veya bir blog sitesinden herhangi birisinin 

yazdığı bir şeyi görüp o kişinin yazısını beğenecek-

siniz. En azından farklı insanlardan farklı fikirler 

alıp kendinize ait yeni fikirler yaratabileceksiniz. 

Kısacası, elinizin altında bir sürü imkan varken lüt-

fen kullanın onları. 

                                                                                                                             

 Tunç Akay - Can Hacaloğlu 

DOĞRU HABER VE TOPLUM 

“Türkiye, sahte habere en çok maruz kalan ülke!” 
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   Bazıları hikayesi uğruna, kendini keş-

fetmek hedefiyle canlarını verirler. Bun-

lardan biri de Müslüm Gürses. Hepimizin 

hayatından birtakım insan geçer. Kimileri 

bizim yolumuzu engellerle kapatır, kimi-

leri ise hedefimize ulaşmamızı sağlaya-

cak farklı yollar gösterirler. Ama ortak 

özellikleri ise hepsi gelip geçer, geriye 

biz ve onların izleri kalır. Hiçbir iz kolay 

kolay çıkmaz. Kalbin en derinliklerine 

işleyen ıstıraplar gibidirler çünkü güzel 

anılar unutulur gider, sadece acı verenler 

kalır. Müslüm ise sadece çektiği acılarla 

şekillenmiş bir vücuttu. Ne yaşadıklarını 

unutmak istiyordu, ne de unutabiliyordu 

çünkü hayatından geçen birçok güzel in-

san teker teker onu terk ediyordu. Haya-

tından kısaca bahsetmek gerekirse: Ken-

dini bilmez alkolik baba, çocukları için 

saçlarını süpürge eden bir anne ve bütün 

saflığı ile abisinin oluşturduğu hayallerde 

yaşayan bir kardeş… 

   Babanın aileye çektirdiği psikolojik ve 

fiziksel işkenceler günden güne bir aile-

nin yok oluşunu temsil ediyordu. Nereden 

gelmişti bu müzik sevdası bilinmez. Belki 

gerçek hayattan bir kaçış olarak görüyor-

du belki de kendini bir an olsun farklı biri 

gibi hissediyordu. Ama bu hayatta seni 

mutlu eden şeyler bir amacı ve yaşama 

hevesi olmayan insanları hoşnut etmez. 

İşte gaddar baba modeli burada role giri-

yordu. Çocuğunun küçük mutlulukların-

dan rahatsız olan hatta korkan bir baba. 

Anne ise oğlunun emelleri karşısında des-

teğini her an hissettiriyor fakat ne zaman 

görülmüş ki hayallerimize bir bedel öde-

meden ulaşabilelim. Çoğu zaman sevdik-

lerimiz bizim rahata veya huzura erdiği-

mizi göremeden göçüp giderler. Oysa ne 

büyük acıdır ki cefasını birlikte çektiği-

miz hayatın sefasını birlikte sürememe-

miz.  

“Kimse bilmez senin hikayeni. İnsanlar sadece seni görür oysaki asıl sen yaşadık-

larındır. Hikayelerimiz farklı olmadığı sürece hepimiz aynı değil miyiz?” 

Esila Burç 

MÜSLÜM 
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   İşte Müslüm’ün hayatı da bundan iba-

retti, hayatı boyunca sevdiklerinin birer 

birer azalışını gördü. Hayatının aşkı ile 

karşılaştığında ise hoş olmayan şeyler ya-

şanmıştı. Belki de bu iyiye işaretti çünkü 

sevgilisi, kendisini etkilemek için bürüne-

ceği kılıktan ziyade onda kendi benliğini 

görmüştü ve onu böyle kabul etmişti. Bu 

da bize işarettir ki bir insan sizi eğer ger-

çekten seviyorsa ol-

duğunuz gibi kabul 

eder. Bu iki insan ha-

yatın darbesini almış 

ve birbirlerini iyileş-

tirmek için sevgilerini 

tüm saflıklarıyla aç-

mışlardı, acılarında 

kendilerini görüyor-

lardı. Son olarak bah-

setmek gerekirse: 

Müslüm düşlerinin 

peşinden giderken öl-

müştü. Hiçbir zaman 

öz evladı olmasa da o 

milyonların babasıy-

dı. Önemli olan bu 

hayatı kendi hayalle-

rimize göre yaşamak. Bizi hayallerimiz-

den mahrum edecek birçok engel çıkabilir 

hatta bu engel en yakınımız dahi olabilir. 

Biz attığımız adımlardan emin olmalıyız. 

Güçlü oldukça geriye kalan herkes bu 

karşı konulamaz kararlılık altında ezile-

cektir. Umarım hikayemizi anlatabilmi-

şizdir! 

    

   İzlerken sizi etkisi altına alan ve Müs-

lüm karakterini hissetmenizi sağlayacak 

profesyonellikte anlatılmış bir filmdi. 

Gerçekten onu ve biraz olsun çektiği acı-

lara ortaklık ederek anlamamız sağlan-

mıştı. Filmin atmosferi içerisinde şekille-

nen Müslüm Gürses'in şarkıları ise seyir-

ciyi etkisi altına alıyordu. Son olarak or-

taya bir şey koyabilmiş hatta işine canını 

vermiş olan bir sa-

natçıyı ve hikayesini 

sinemada ortaya ko-

yabilmek çoğu bil-

meden eleştiren in-

sanlar için ders ve-

ren nitelikteydi. Her 

şeyden önce saygı 

duymak yalnız bir 

sanatçı için geçerli 

değil, karşımızdaki 

her kimse saygı duy-

mak zorundayız. 

Geçmişi bilmeden 

bugünü eleştirmek 

ise bizi kendini ge-

liştirmekten aciz in-

sanlar kılar. Bu ne-

denle film tüm tabu ve önyargıları yık-

mak için büyük önem taşıyor. Kesinlikle 

izlemenizi öneriyorum.  
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   Aziz Nesin 20 Aralık 1915’te 
İstanbul Heybeliada'da dünyaya 
gelmiş, 6 Temmuz 1995’te de 
Alaçatı’da hayata gözlerini yum-
muştur. Asıl adı Mehmet Nusret 
Nesin’dir. UNESCO’nun yayınla-
dığı Index Translationum adlı 
dünya çeviri bibliyografyasına 
göre Aziz Nesin, Türkçe eser ve-
ren yazarlar arasında Orhan Pa-
muk, Yaşar Kemal ve Nazım Hik-
met’in ardından eserleri yabancı 
dillere en çok çevrilen dördüncü 
yazar konumundadır.  
 
   Aziz Nesin ilkokulunu Kanuni 
Sultan Süleyman Iptidai Mekte-
bi’nde okumuştur ancak bu oku-
lun adı daha sonra İstanbul 7. İl-
kokulu olarak değiştirilmiştir. Ön-
ce 1935 yılında Kuleli Askeri Li-
sesi’ni sonra da 1937’de Ankara 
Harp Okulu’nu bitirmiştir. Harp 
Okulundan teğmen olarak mezun 
olan Aziz Nesin son olarak 
1939’da Askeri Fen Okulu’nu bi-
tirmiştir.  

   Aziz Nesin, Ankara Harp Oku-
lu’nu bitirmesinin ardından asteğ-
men rütbesiyle orduya katılmıştır. 
1941’den başlayarak II. Dünya 
Savaşı yıllarında 2 yıl Trakya’da 
çadırlı ordugâhta görev yapan 
Aziz Nesin 1942’de Erzurum 
Müstahkem Mevki İstihkam Ta-
buru Bölük Komutanlığı’na ata-
nıp bir bomba kazasında yaralan-
mıştır. Erzincan’da depremde yı-
kılmış bir cephaneliğin boşaltıl-
masıyla görevlendirilmiştir. 
1944’te Ankara’da Harp Oku-
lu’nda açılan ilk tank kursuna ka-
tılıp aynı yıl Zonguldak’ta uçak-
savar top mevzileri yaptırmakla 
da görevlendirildikten sonra üs-
teğmen rütbesindeyken “görev ve 
yetkisini kötüye kullandığı” suç-
lamasıyla askerlikten uzaklaştırıl-
mıştır. 

Kıvanç Erdem 

GÜLEN DÜŞÜNCE, MUHALİF KİMLİK 
  

AZİZ NESİN 

“Doğmak kolay, ölmek 

zor. Çünkü herkesi başka 

biri doğurur ama herkes 

kendi kendine ölür.” 

1 

“Üşümek varsa bu sıca-

ğın yokluğudur, karanlık 

varsa ışığın yokluğu. 

Eğer her yer karanlık ve 

sen üşüyorsan, işte bu 

o’nun yokluğu.” 
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   Aziz Nesin, hayatı boyunca iki 
kere evlenmiştir. Vedia Nesin ile ilk 
evliliğini yapan Aziz Nesin’in bu 
evlilikten Oya ve Ateş adlı iki çocu-
ğu; Meral Çelen ile yaptığı ikinci 
evliliğinden ise Ali ve Ahmet Aziz 
adlı iki çocuğu olmuştur. 
 
   Aziz Nesin sadece Türk edebiya-
tında değil, dünya edebiyatında da 
tanınmış olan bir mizah sanatçısıdır 
ve Türk mizahını da dünyaya tanıt-
mış, başkalarına örnek olmuştur. 
 
   Eserlerinde toplumdaki haksızlık, 
zulüm gibi sosyal ve siyasal kötü-
lükleri kınayan konulara değinmiş, 
en sıradan olaylardan bile hikâye 
konusu çıkarmış, toplum yaşamının 

bütün abesliklerini, komikliklerini, 
tuhaflıklarını eserlerine malzeme 
olarak seçmiştir. 
 
   Sosyal gerçekçi bir anlayışla eser-
ler veren yazar, yapıtlarında çok faz-
la abartıya kaçmış, tekrarı çok olan, 
masal tekerlemelerini andıran cüm-
lelere fazlaca başvurmuş, sade bir 
dille ve başarılı bir üslupla yazmış-
tır. 
 
   Sabahattin Ali ile birlikte, Marko 
Paşa, Malum Paşa, Merhum Paşa, 
Alibaba ve tek başına Zübük adlı 
mizah dergilerini çıkardı. Hikâye, 
masal, oyun, roman, şiir, fıkra, gezi, 
anı gibi türlerde eserler veren yaza-
rın yüzün üzerinde eseri vardır.  

“Hayalim; küçük bir çocuğa ‘ne kadar seviyorsun’ dediğin-

de, açıp elini iki yana ‘İşte bu kadar’ derken ki o masum sev-

giyi bulmaktı.’’
 

“Bir gün bu ülke-

nin başucuna bir 

not yanağına da bir 

öpücük kondurup 

gideceğim. Çok tat-

lı uyuyordun uyan-

dırmaya kıyama-

dım diyeceğim.”
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Gerçek Zafer , Gerçek Kurtuluş 

Kuruluş Amacı  

Türkiye Cumhuriyeti Kurtuluş Savaşı’ndan 

çıkalı altı yıl olmuştu. Ülkenin diğer ülkeler-

le savaşı bitse bile Mustafa Kemal ATA-

TÜRK'ün yorumu ile “en büyük düşman” 

cehalet ülkede çok üst düzeyde idi. Savaş 

sonrası sayısı zaten az olan devlet okulların-

dan neredeyse hiç sağlam bina kalmamıştı. 

Ülkede eğitimi kabul edilebilir standartta 

olan sadece yabancı özel okullar vardı. Türk-

lere ait eğitim kurumu bulunmamakta idi. 

Türkiye'nin modernleşmesi için eğitimin vaz-

geçilmez önemine inanmış olan Atatürk, 1 

Kasım 1925'te Türkiye Büyük Millet Mecli-

si'nin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimde 

hedeflenen seviyeye ulaşmak için özel girişimin çalışmalarına ihtiyaç olduğunu dile getirmiştir. Döneme 

göre standartlara uygun hatta mümkünse üstünde yeni bir eğitim kurumunun şart olduğunu belirtmiştir. 

Gelişmenin hızlı olması için özel bir kuruluş olmalıydı. Bu sebepten ötürü 31 Ocak 1928 yılında Türk Ma-

arif Cemiyeti adıyla Türk Eğitim Derneği kurulmuştur. 

 

Cemiyetin en büyük sorumluluğu çağdaş eğitim 

sağlayabilmekti yani kızlar ve erkekler aynı sınıf-

ta olmalıydı. Çağdaş bilime dayalı eğitimin yanı 

sıra ülkenin dünyayı yakalayabilmesi adına Türk 

Maarif Cemiyeti yabancı dil eğitimini de çok 

önemsemişti. 

 

Cemiyet, kurulduğu dönemdeki diğer özel kuru-

luşlar gibi devlet tarafından desteklenmekte ve 

yönlendirilmektedir. Eğitim diğer müesseselerden 

daha önemli olduğu için devlet tarafından daha 

çok önemsenmiştir. Bu sebepten ötürü Türk Maa-

rif Cemiyeti’nin ilk genel başkanı dönemin baş-

bakanı olan İsmet İnönü olmuştur. Sadece bunun-

la yetinmeyip Türk Eğitim Derneğinin (Türk Ma-

arif Cemiyeti) ana tüzüğünün ikinci maddesine 

cumhurbaşkanı, Türk Eğitim Derneğinin yüksek 

koruyucusudur maddesi eklenmiştir. 
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Türk Eğitim Derneği 

Türk Eğitim Derneğinin Sivil Toplum Örgütü Olarak Kabul Edilmesi 

Türkiye Cumhuriyeti’nin özel sektör açıp destekleme politikasının bitmesinin ardından Türk Eğitim Der-

neği Bakanlar Kurulunun 12 Aralık 1939 tarih ve 2/12441 sayılı kararı ile kamuya yararlı derneklerden 

sayılmıştır. Bu sayede Türk Eğitim Derneği diğer özel okullardan farklı kalarak kar amacı gütmediğini 

resmen kanıtlamıştır. 

 

Türk Eğitim Derneğinin günümüzdeki temel amacı kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla okuma imkânı 

bulamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarına eğitim olanağı sağlamak,  gerek yurtiçinde, 

gerek yabancı ülkelerde bulunan eğitim merkezlerinde Türk öğrencileri için yurtlar kurmak, Türk çocuk-

ları için yurt içinde ve yabancı ülkelerde dil öğretimini öngören okullar ve her çeşit kurslar açmak, Türk 

çocuklarının ulusal, sosyal, kültürel ve sportif eğitimlerini yükseltmeye çalışmak,  Türk çocuklarının boş 

zamanlarını değerlendirmek, Türk eğitim hayatına ve faaliyetlerine maddi ve bilimsel katkılarda bulunup 

destek sağlamak, eğitime katkıda bulunmak amacı ile yurt içinde ve yabancı ülkelerde üniversite ve her 

türlü öğrenim kurumları açmaktır. 

 

Derneğin bir diğer farkı ise Türkiye'deki 38 TED okulunun hiçbirini şube olarak kabul etmeyip hepsini 

Ankara merkezli olarak yönetmiştir. Bu sayede eğitimde olası bir kalite düşüşünün önüne geçmeyi başar-

mıştır. 

 



 

10 

OCAK AYINDA KAYBETTİĞİMİZ İSİMLER 
“Ne güzel şey hatırlamak seni, yazmak sana dair.” 

   Cumhuriyet Dönemi şair ve yazarlarından biri olan Necati Cumalı, 13 Ocak 1921 

yılında Yunanistan’da doğdu, 10 Ocak 2001 yılında ise İstanbul’da hayata gözleri-

ni yumdu.  Necati Cumalı, Kurtuluş Sava-

şı’ndan sonra yapılmış olan mübadeleler-

de Urla’ya göç etmiş olan çiftçi bir aile-

nin çocuğudur. Lise eğitim yıllarını İz-

mir Atatürk Lisesinde tamamlarken ede-

biyata ilgi duymaya başladı ve yazdığı 

şiirleri Urla’da yayımlanan Urla Halkevi 

dergisinde çıkmaya başladı. Okul yılların-

da ailesiyle beraber çiftçilik işini de yapan Necati Cumalı, tütün tarlalarında insan-

ların gözlemlediği duygularını daha sonra şiir ve hikâyelerinde kullandı. Ankara 

Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Cumalı, fakülte yıllarında da edebiyata olan 

ilgisini sürdürdü. Orhan Veli ve Nurullah Ataç gibi şair ve yazarlarla dostluk kur-

du, ayrıca Orhan Veli’nin şiir anlayışından etkilendi. 

   Urla ve İzmir’de avukatlık yapmış ve bu yıllar arasında çocukluğunda tanık olduğu gözlemlerle yeni gözlemlerini birleştire-

rek Susuz Yaz ve Tütün Zamanları gibi romanları yazdı ve bu eserler oyunlara aktarıldı. Cumalı, 1970 yılı sonrasında hayatını 

roman ve oyun yazarlığıyla sürdürdü. Öykü ve romanlarının önemli bir kısmı filme uyarlandı, tiyatro oyunları yıllarca sahnele-

nip televizyon ve sinemada gösterime girdi. Eserleri peş peşe baskılar yapan ve yabancı 

dillere çevrilen Necati Cumalı çok sayıda ödül aldı. 

   Köy ve köylü sorunlarını ele alırken hiçbir kışkırtma amacı gütmeden olayları gerçek 

hayattaki gibi olumlu ve olumsuz yanlarıyla okuyucularına aktarmaya çalıştı. Oluştur-

duğu karakterler sanki gerçek hayatta yaşamış hissi veren doğal karakterler oldu. Eser-

lerini başlı başına gerçekçilik ve doğallık kavramları temelinde yazdı. ‘’Tütün Zama-

nı’’ (1971’de Zeliş adıyla), ‘’Yağmurlar ve Topraklar’’ ve ‘’Acı Tütün’’ en başarılı eser-

lerindendir. Oyunları en çok sahnelenen yazarlardan birisi olmayı başaran Necati Cumalı, 

Anadolu’da yaşayan bir aydının gözlem ve izlenimlerini hatıraları ile anlatmayı tercih eden bir yazar oldu. 

   Ölüm yıl dönümü bu ay olan şair ve yazarımızı sevgi ve saygıyla anıyoruz. 

 

Necati Cumalı 

Sevim Cildan 

Ölüm! Eninde sonunda gelecek 

olan ölüm!  

Yanlış doğru yaşanmış yaşamları 

denkleştirecek, eşit kılacak o 

ölüm! 

Kısacası halktı onlar. Elleriy-

le, kollarıyla, sağlıklı ruh 

yapılarıyla, yaşama güçleri, 

sağduyularıyla yaşamı bu-

günden yarına ulaştıran te-

meli, direğiydiler toplumun. 

SONUNA GELİYORUZ 

Sonuna geliyoruz dostum 

Eksiliyor soframızda 

Bir bir iskemleler 

Duyuyorum içimde 

Yeşeriyor baş verip 

Toprağa vereceğim tohum 

Bu yaştan sonra her şey 

Uzak yakın bana eşit geliyor 

Toprağı daha bir seviyorum 

 

Necati CUMALI 
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Halide Edip Adıvar 

Emre Yüzsüren 

Halide Edip, 1919 yılında İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı harekete 

geçirmek için yaptığı konuşmaları ile zihinlerde yer etmiş bir ustadır. Kur-

tuluş Savaşı'nda cephede Mustafa Kemal'in yanında görev yapmış, sivil 

olmasına rağmen rütbe alarak bir savaş kahramanı sayılmıştır. II. Meşruti-

yet'in ilanı ile birlikte yazarlığa başlayan Halide Edip; yazdığı yirmi bir 

roman, dört hikâye kitabı, iki tiyatro eseri ve çeşitli incelemeleriyle Meşru-

tiyet ve Cumhuriyet dönemleri Türk edebiyatının en çok eser veren yazar-

larındandır. Sinekli Bakkal adlı romanı, en bilinen eseridir. Eserlerinde 

kadının eğitilmesine ve toplum içindeki konumuna özellikle yer vermiş, 

yazıları ile kadın hakları savunuculuğu yapmıştır.  

“Mustafa Kemal Paşa'ya doğru, kalbimde mutlak bir hürmetle gittim. O mütevazı oda-

da, bütün gençliğin bir millet yaşasın diye ölmeyi göze alan kararını temsil ediyordu. 

Ne saray, ne şöhret, ne herhangi bir kudret onun o odadaki büyüklüğüne yaklaşa-

maz.” 

-Türk’ün Ateşle İmtihanı 

“Ne zamana kadar kan, ne zamana kadar meşakkat! Ne zaman bu 

kadar mebzul akan genç kanı ve gözyaşına mukabil bir avuç toprağı-

mız bize kalacak?” 

-Ateşten Gömlek 
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   Cumhuriyet Dönemi şairlerinden Özdemir Asaf, 1923’te An-

kara’da dünyaya gelmiştir. Kısa bir süre sonra taşındığı İstan-

bul’da Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olmuş İstanbul Üni-

versitesi İktisat ve Gazetecilik Fakültesine başlamıştır. Mezun 

olmadığı üniversitesinde ilk eşi Sabahat Hanım’la tanışmış, 

öğrencilik yıllarında şiirler yazmıştır. Aşk, yalnızlık ve ölüm 

üstüne yazdığı şiirlerden biri olan Lavinia da o yıllarda yazıl-

mıştır. 

 

   Lavinia adlı şiiriyle bir şiir yarışmasına katılmış, yarışmada 

birinci gelmiştir. O, kürsüye çıkıp şiirini okuduğu sırada Özde-

mir Asaf’ın Lavinia’sı da oradadır. Güzelliği ve zekâsıyla bir-

çok erkeğin kendine gönlünü kaptırdığı Mevhibe Meziyat Be-

yat’tır, Lavinia. Şiirden de anlaşıldığı gibi Özdemir Asaf’a hiç 

karşılık vermemiş hatta söylentilere göre, şiiri duyduğu an sa-

lonu terk etmiştir. 

 

   Üniversite yıllarında gazetelerde çalışmış, çeviriler yapmış-

tır. Kendine ait ilk yazısını Servet-i Fünun, Uyanış adlı dergide 

yayınlayarak, yayıncılık hayatı başlamıştır. 1951’de kendi kur-

duğu Sanat Basımevi’nde şiir kitaplarını basmaya başlamıştır. 

Yazdığı şiirlerde Batı ve geleneksel Türk şiirinden faydalanmış 

birçok eser yayınlamıştır. 

 

   28 Ocak 1981’de akciğer kanserine yenilerek hayatını kay-

betmiştir. 

Ada Balcı 

Lavinia 

 

Sana gitme demeyeceğim. 

Üşüyorsun ceketimi al. 

Günün en güzel saatleri bunlar. 

Yanımda kal. 

 

Sana gitme demeyeceğim. 

Gene de sen bilirsin. 

Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim,  

İncinirsin.  

 

Sana gitme demeyeceğim,  

Ama gitme, Lavinia. 

Adını gizleyeceğim 

Sen de bilme, Lavinia. 

Özdemir Asaf 

Geleceğim, bekle dedi, gitti… 

Ben beklemedim, o da gelmedi. 

Ölüm gibi bir şey oldu… 

Ama kimse ölmedi. 
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Agatha Christie 

Eylül Hasan Efendi 

Agatha henüz küçük yaştayken babasını kaybetti. Annesin eğitimiyle büyüyen Christie, 

yalnız bir çocukluk geçirdi. Küçük yaştayken öyküler yazmaya başladı. Şan öğrenimi 

görmek üzere 16 yaşında Paris’e gönderildiyse de kısa sürede bundan vazgeçti. İlk ede-

bi denemeleri, duygusal konuları ele alan öyküler oldu. 1914'te pilot albay 

olan Archibald Christie ile evlendi ve yeniden Fransa’ya gitti. Disleksi hastalığına sa-

hip olmasına rağmen kendisi okumayı çok seviyordu. Fransa'da vakit geçirmek için 

okuduğu dedektif öykülerinin daha iyilerini yazabileceğini düşünerek ilk polisiye roma-

nı olan Styles’daki Esrarengiz Olay’ı yazdı. Kitap çeşitli yayınevleri tarafından geri 

çevrildikten sonra 1920’de Bodley Head Yayınevi tarafından kabul edildi. Bu roman, 

Agatha Christie’nin ilk Hercule Poirot’lu romanıdır.   

İnsanlar düşünmemek için konuşmamayı icat etmişlerdir. 

(Cinayet Alfabesi, Agatha Christie)  

Bazen insanın son sandığı şey aslında başlangıçtır. 

(Sonunda Ölüm Geldi, Agatha Christie) 

Erkekler sık sık iyi fırsatlardan söz ederler ve sonunda paraları gidince şaşırıp kalırlar. 

(Ölüm Saatleri, Agatha Christie) 

İnsanlar her şeye alışıyor, öyle değil mi? 

(Cinayet Alfabesi, Agatha Christie) 
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Recaizade Mahmut Ekrem 

Mustafa Dara Özevin 

   Recaizade Mahmut Ekrem, tüm edebî hayatı bo-

yunca gençlere edebiyatı öğretme gayreti içinde ol-

muştur. Edebiyatın yenileşmesi üzerinde yoğun çalış-

maları olan sanatçı, Servetifünun edebiyatının da te-

mellerini atmıştır. Bu edebiyatın kurucusu olan Tev-

fik Fikret, onun Galatasaray Lisesi’nden öğrencisidir. 

Şinasi ve Namık Kemal gibi birçok edebî türde eser-

ler veren Recaizade Mahmut Ekrem, şiir için her gü-

zel şey şiirin konusu olabilir görüşünü savunmuş ve 

şiirin konusunu genişletmiştir. O döneme kadar Di-

van şiir geleneğinin temel ilkelerinden biri olan “göz 

için kafiye” anlayışını terk ederek “kulak için kafiye” 

anlayışını benimsemiştir. 

 

   Bu meseleden dolayı da dönemin eski edebiyat ta-

raftarlarının lideri durumundaki Muallim Naci ile sert 

tartışmalara girmiştir. Divan şiiri biçimlerini kullan-

mış; ancak bu biçimlerde zaman zaman değişikliklere 

gitmiştir. Nesir yönü şiirlerine göre daha başarılı olan 

sanatçının özellikle eleştirileri önemlidir. Eski edebi-

yat taraftarlarına yaptığı eleştirilerle o dönemde yeni 

edebiyatın sesi olmuştur. Edebiyat bilgilerinin yer 

aldığı Talim-i Edebiyat ve edebiyatımızdaki ilk rea-

list roman olan ve yanlış Batılılaşmayı eleştirdiği 

Araba Sevdası onun önemli düz yazı eserleridir. Ve o 

da bu sayımızda andığımız birçok sanatçı gibi ocak 

ayında (31 Ocak 1914) hayatını kaybetmiştir. Say-

gıyla anıyoruz… 

“Gül hazîn... sünbül perîşan... Bâğzârın şevki yok..  

Derdnâk olmuş hezâr-ı nağmekârın şevki yok..  

Başka bir hâletle çağlar cûybârın şevki yok..  

Âh eder, inler nesîm-i bî-karârın şevki yok..  

Geldi ammâ n’eyleyim sensiz bahârın şevki yok! 

 

Farkı yoktur giryeden rûy-ı çemende jâlenin.  

Hûn-ı hasretle dolar câm-ı safâsı lâlenin.  

Meh bile gayretle âğûşunda ağlar hâlenin!  

Gönlüme te’siri olmaz âteş-i seyyâlenin.  

Geldi ammâ n’eyleyim sensiz bahârın şevki yok! 

 

Rûha verdikçe peyâm-ı hasretin her bir sehâb..  

Câna geldikçe temâşâ-yı ufuktan **** ü tâb..  

İhtizâz eyler çemen.. izhâr eder bin ızdırâb..  

Hem tabîat münfail hicrinle.. hem gönlüm harâb…  

Geldi ammâ n’eyleyim, sensiz bahârın şevki yok!” 
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“Gazeteci, haber ve bilgi kaynağına en çabuk ulaşan ve bu kaynaklardan edindiği bilgi ve haberleri 
okurlara sunan insan demektir. Gazetecinin bu görevini yapabilmesi için habere, olaya, olguya, belge-
ye ve bilgiye dayalı yazılar yazması gerekir. Bunun için de gazetecinin güvenilir kişi olması zorunlu-

dur. Sır saklayan, haber ve bilgi kaynağını gizlemesini bilen, gerektiğinde hükümetlere ve güç odakla-
rına karşı savaşmayı göze alan insan, gazetecidir.” 

Uğur Mumcu 

Arda Erkan 

   Uğur Mumcu, 22 Ağustos 1942’de Nadire ve Hakkı Şinasi Mumcu’nun oğulları olarak Kırşehir’de dünyaya 

geldi. Eğitimini asıl memleketi olan Ankara’da tamamladı. Önce Devrim ardından Ulubatlı Hasan İlkokulları-

nı, Cumhuriyet Ortaokulu’nu ve Deneme Lisesi’ni bitirdikten sonra, 

1961’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. “Türk Sosyaliz-

mi” başlıklı yazısıyla 1962’de Yunus Nadi Makale Ödülü’nü kazanan 

Mumcu, 1963’de Hukuk Fakültesi Öğrenci Derneği’ne Başkan seçildi.  

 

   1968’de gittiği İngiltere’de bir yıl gibi bir süre kalan Mumcu burada 

yabancı dilini geliştirmesiyle birlikte yazmaya Londra’da devam etti. Ak-

şam gazetesindeki inceleme yazılarının sonuncusu 25 Şubat’ta yayımla-

nırken, Kim dergisindeki son yazısı da 1 Mart tarihli “Yeter Artık Bey-

ler” başlıklı yazı oldu. Mumcu, 25 Mart’tan itibaren yazılarını aralıklarla 

Türk Solu dergisinde yayımlatmaya başladı.  

 

   Uğur Mumcu, 19 Temmuz 1976’da Güldal Homan ile evlendi ve Özgür 

ve Özge isimli iki çocuk sahibi oldular.  

 

   Uğur Mumcu’nun akıllarda kalan durumu 1993’de kendisine düzenlenen bir saldırı sonucu hayatını kaybet-

mesiydi. 24 Ocak günü, arabasına kurulan ve patlama gücü yüksek C-4 plastik patlayıcısından oluşan harekete 

duyarlı bombanın patlamasıyla katledilen Mumcu’nun cinayet failleri hala bulunamadı. Ailesi 1994 Ekim 

ayında Mumcu’nun anısı için Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nı kurdu. 

 

   Bırakın suikastın aydınlanmasını, tam çeyrek asırdır ortada kalan soruları soracak yetkili bile bulamıyoruz. 

Adli süreç de devam ediyor. Ama bu sürecin başlangıcında ve hemen sonrasında da neler yaşandığı kamuoyu-

na bütünüyle açıklanmadı. 

 

   Birçok insan bazen hedef şaşırtmak için bazen de kendi ideolojik düşünceleri doğrultusunda iddialar ortaya 

attı. Hem de ne iddialar. "Bu iddialar havada uçuştu" dersek abartmamış oluruz. Ancak şu ana kadar bu iddia-

lardan hiçbirisi ne elle tutuldu, ne gözle görüldü.  Çözülemeyen bu cinayetin tez zamanda sonuca ermesi umu-

duyla, Uğur Mumcu’yu saygıyla anıyoruz. 

“Kaplanın sırtında hüküm sürenler, bir gün o kaplana yem olmaktan 
kurtulamazlar.“ 
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   Bir kitap serisi düşünün. Öyle ki in-
sanlardaki iyilik oranını %10 oranında 
arttırıyor .Bir çocuk düşünün size sevgi-
nin arkadaşlığın ve ne olursa olsun ce-
surca doğruyu seçmenin ne demek oldu-
ğunu  öğretiyor. Bu yazıyı yazarken tüm 
kalbimle söylüyorum ki asıl kitleyi he-
nüz bu dünya ile karşılaşamamış olanlar 
için yazıyorum. 
 
   İnsanlar, resmen iksir yapılıyormuş 
gibi yaratıldıklarından olsa gerek, çok 
karmaşıklardır. Her iksir de olduğu gibi 
insanlar da farklı isimlerde. Tanrı insan-
ların içine bir tutam sevgi, bir tutam 
utangaçlık koyarken oranlarını ölçmedi-
ğinden bu herkeste farklılık gösteriyor. 
Herkesin birbirinden apayrı olmasını 
buraya bağlıyorum. Peki kim bu Harry 
Potter denen çocuk? Neden  bize bah-
settiğim şeyleri katıyor? 
 
   Öncelikle söylemem gerekir ki bunla-
rın hepsini tabi ki de Harry yapmıyor. 
Onun sihirli dünyası yapıyor. Yaşadığı 
durumlar ve çevresinde ki insanların 
yaşadığı durumlar o kadar sıra dışı ki 
doğal olarak o karakterlerin nasıl tepki 
göstereceğini merak ediyorsunuz. Ayrı-
ca bizim dünyamızdan öte bir diyarları 
var. Ben herkesin içerisinde bir tutam 
sihir olduğuna inanıyorum. Başta bah-
settiğim gibi bunu Tanrı’nın atladığını 
düşünmüyorum. Harry Potter Serisi tam 
olarak burada devreye giriyor. İçimizde-
ki sihrin daha kolay bir şekilde ortaya 

çıkmasını sağlıyor. Sizi onunla karşı 
karşıya getiriyor. Dahası korkularımızla 
da karşılaştırıyor, onlarla daha çok yüz-
leşmemizi sağlıyor. Çevremiz de ki 
dostlarımızın ne kadar fedakar olduğu-
nun bir kez daha üstünden geçiyor. 
Harry maalesef sevgisiz büyüyen bir 
çocuk. Bundan dolayı en ufak bir sevgi 
parçasına tutunmaya muhtaç. Bu kadar 
sevgisiz büyümesine rağmen insanlarla 
sevgisini paylaşmaktan çekinmiyor.  
 
   Özetlemek gerekirse Harry Potter Se-
risi bir kitaptan daha fazlası. Ah, tabi! 
Bana göre ne mi? Ara sıra yatıya gitti-
ğim bir ev, davetlere katıldığım bir me-
kan, uçmayı öğrendiğim tek bahçe, 
dostlarımla buluştuğum kafe ve kendimi 
bulduğum bir diyar. Eh, bunlar çekici 
gelmiyorsa bir de şunu okuyun. İçinde 
kurbağadan çikolatalar ve üşengeçliğe 
iyi gelen asalar var. 
 
   Kitabın derinlilerinden gelen bir sesin 
ufak bir önerisi: Kendinize iyi bakın ve 
sihirle kalın… Bir kitap serisi düşünün. 
Öyle ki insanlardaki iyilik oranını %10 
oranında arttırıyor. Bir çocuk düşünün 
size sevginin arkadaşlığın ve ne olursa 
olsun cesurca doğruyu seçmenin ne de-
mek olduğunu  öğretiyor. Bu yazıyı ya-
zarken tüm kalbimle söylüyorum ki asıl 
kitleyi henüz bu dünya ile karşılaşama-
mış olanlar için yazıyorum. 
                     

Ece Deniz Çelik 

HARRY POTTER 
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1-Çapulcuların hangisinin takma adı “kılkuyruk”tur? 

a)James Potter          b)Peter Pettigrew                        

c)Sirius Black           d) Remus  Lupin  

 

2- Güneş ışığı kadar parlak bir ışığın çıkmasını hangi 

büyü sağlamaktadır? 

a)Lumos                  b)Nox                                           

c)Lumos Solem          d)Lumos Maxima 

 

3-Hangisi bir büyücülük okulu değildir? 

a)Ilvermorny               b)Durmstrang                          

c)Uagadou                     d)Sweilmany 

 

4-Hangisi bir hortkuluk değildir? 

a)Harry Potter      b)Gryffindor’un kılıcı                     

c)Tom Riddle’ın Günlüğü      d)Slytherin Madalyonu 

 

5-Seçmen şapka 4 Hogwarts kurucusundan kime aitti? 

a)Godric Gryffindor             b)Helga Hufflepuff            

c)Rowena Ravenclaw          d)Salazar Slytherin 

 

6)Hangisi Zümanka Yoldaşlığından biri değildir? 

a)Severus Snape       b)Peter Pettigrew                        

c)Nymphadora Tonks        d)Harry Potter 
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Zeynep Saraoğlu 

SATRANÇ 

“Satranç öğrenmek sanıldığının aksine çok kolaydır. Ama unutmayın satranç 
öyle zengin bir oyun ki satranç kurallarını öğrendiğiniz zaman ancak yolun 

başına gelmiş olacaksınız.” 

   Satranç, MS 6. yüzyılda Hindistan'da ortaya 
çıktı. M.Ö. 2000'li yıllarda satrancın oynanmış 
olabileceğine dair bulgular Mısır piramitlerin-
deki kabartmalarda vardır. MS 10. yüzyıla 
gelindiğinde tüm Asya'ya, Ortadoğu ve Avrupa-
'ya yayılmıştı. En geç 15. yüzyıldan itibaren 
Avrupa'da soylular arasında çok popüler bir 
oyun haline geldiğinden "kraliyet oyunu" olarak 
anılmaya başlandı. Kurallar ve dizilişler zaman 
içerisinde çeşitli değişiklikler gösterdi ve 19. 
yüzyılda bugünkü standart halini aldı. 20. 
yüzyıl Avrupası'nda toplumun entelektüel üst 
tabakaları arasında yayıldı ve dünyanın en 
popüler oyunlarından biri haline geldi. 
 

Satranç Kuralları ve Oynanışı 
 
   Tahta üzerinde 8’er kareden oluşan 8 satır ve 
8 sütun, toplam 64 kare, vardır. Her oyuncunun 
16 taşı vardır ve tahtada toplamda 32 taş vardır. 
 
   Her tarafın 8 piyonu (ön sıralardaki taşlar), 2 
kalesi (köşedeki taşlar), 2 atı (kalenin yanındaki 
taşlar), 2 fili (atın yakınındaki taşlar) ve bir ve-
ziri ve şahı vardır. 
 
Beyaz vezir beyaz karede, siyah vezir siyah ka-
rede başlar.  
 

Oyuna başlamadan önce beyaz karelerin her iki 
oyuncunun da sağında kaldığından emin olun-
malıdır. Bu durum oyun başladıktan sonra fark 
edilirse taşların yeri hiç değiştirilmeden, beyaz 
kareler sağda kalacak şekilde tahtanın konumu 
düzeltilir ve oyuna devam edilir. 
 
   Oyuna beyaz taşları olan oyuncu başlar. 
Oyunu bitiren hamleler ‘’mat’’ da olabilir 
‘’pat’’ da. Mat, rakibin şahının tehdit altında 
bulunması dolayısıyla oynacak hamlesinin kal-
maması  durumuna verilen, kaybetme anlamın-
daki kelimedir. Pat rakibin oynacak hamlesinin 
olmaması ve şahının tehdit altında olmamasın-
dan kaynaklanan durumdur. Bu durumda oyun 
berabere biter. Bazı durumlarda oyuncular ken-
di aralarında anlaşarak da berabere bitirirler. 
 
   Tahtada her karenin kendine özel ismi vardır. 
Sütunlar kendi içinde a'dan h'ye kadar sıralanır. 
Satırlar ise kendi içinde 1’den 8’e kadar 
sıralanır. 
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Piyon: Değer i 1 puandır . Başlangıçta 2 iler i doğru 
hamle yapabilir ama sonraları 1 hamle gitmek zorun-
dadır. Ön çaprazında kalan rakip taşları yer. Aynı za-
manda eğer 8. satırına rakibin ulaşabilirse at, fil, kale 

veya vezir olabilir. 

TAŞLAR VE HAREKETLERİ 

At: Değer i 3 puandır . “L” şeklinde ilerler veya yer. Taşların 
üstünden de atlayabilir 

Fil: Değer i 3 puandır . Çapraz iler ler  veya yer . 

Kale: Değer i 5 puandır . Dikey ve yatay yönde iler ler  veya 
yer. 

Vezir: Değer i 9 puandır . Çapraz ya da dikey veya 
yatay yönlerde ilerler veya yer. 

Şah: Puanı yoktur  çünkü yenildiği zaman oyun biter . Yolu 
tehdit edilmemişse etrafında bulunan karelere ilerler veya yer. 

Aynı zamanda iki şah yan yana gelemez. 
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