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SAHNE
ARKADAKİ

OYUN 
Okulumuzun tiyatro kulübü

öğrencileri 3 Haziran 2022
Cuma günü "On Küçük

Asker" adlı oyunla sahneye
çıkacak. Kulüp öğretmeni

Çiğdem Karataş ve
oyuncularla bir söyleşi
gerçekleştirdik. Keyifle

okuyacağınızı
düşündüğümüz bu

söyleşiden sonra 3 Haziran'da
oynanacak bu oyunu
izlemeyi unutmayın.
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Agatha Christie’nin eserinden uyarlanan "On Küçük
Asker" oyunu sayenizde izleyiciyle buluşacak. Bize
oyunun konusundan kısaca bahseder misiniz?
BENGİSU ALIM YALÇIN: Piyeste sizi birbirinden farklı
ve renkli insanların olduğu, hepsinin de geçmişindeki
hayaletler tarafından avlandığı bir adaya götüreceğiz. Bu
adadaki onların maceralarına ve başlarından geçen
oldukça kanlı olaylara tanık olacaksınız. Ben bu olayların
anlatıcısıyım. Olayları size anlatıp göz önüne serecek
olan kişi benim.

Oyundaki karakterleri tek tek tanımamız mümkün
mü? 
EYLÜL KARAYILAN: Ben Mackenzie. Benim de bu
oyundaki rolüm general rütbeli bir askeri
canlandırıyorum.
PERİNUR ÇİÇEKÇİ: Ben Anny Marston. Karakter olarak
biraz zengin ve şımarık bir kızı oynuyorum.
ELİF BEYDA AYDIN: Ben Rita Rogers ve hizmetçiyim,
genel olarak soğuk ve mükemmeliyetçi biriyim.
DERİN AKGÜL: Ben Ethel Rogers. Rita’nın kız
kardeşiyim genel olarak içine kapanık ve duygusal bir
karakteri canlandıracağım.
ECRİN NAZ KARADUMAN: Ben Dr. Armstrong. Kendisi
spesifik bir doktor, çok bilgi sahibi olduğu için genel
olarak olaylar yaşandığında kendisinden şüphe ediliyor.
TUĞRA BERK ŞİMŞEK: Ben Victor Cleythorne. Ben
malikanenin sahiplerinin sekreteriyim, bu oyunda
sizlerin karşısına kibirli ve işine sadık biri olarak
çıkacağım.
AÇELYA AKGÜN: Ben Emily Brent. Birazcık kaba, sert ve
dindar bir karakteri canlandıracağım. 
YAREN ÖZKAN: Ben Lombart Eskiden yüzbaşıymışım,
fakat şu an değilim. Cilveli bir karakteri oynuyorum.
DEFNE AYDIN: Ben Wargrave. Eski bir yargıç olan daha
soğukkanlı ve mantıksal bir karakteri oynuyorum.
DURU IRMAK KÖKTEN: Ben karakter hakkında çok bilgi
veremeyeceğim ama genel olarak oyunda müziği
yapıyorum. Gizemli bir karakter olduğum için detay
veremiyorum.
TUANA NEŞELİ: Ben de Blore canlandırıyorum. Bir
dedektif ama daha fazla bilgi vermeyeceğim. 

Çalışma sürecinizden bahseder misiniz?
BENGİSU ALIM YALÇIN: Öncelikle tabii ki piyesin ne
olacağını seçmemiz gerekti ve bu da aslında şu anki
sürecimizin en zorlu dönemi oldu. Çünkü öncelikle
oyuncu kadromuz sürekli değişti, tiyatro kulübünden
çıkmak ve tiyatro kulübüne girmek isteyenler oldu. Ama
şu anki kadronun çoğu başından beri kulüpte olup piyese
emek vermiş insanlar ya da olmak istemiş insanlar.
Seçerken çok kararsız kaldık çünkü çok kişi olduğu için
kimsenin fikri birbirine uymuyordu. İlk başta “Cimri”
gibi bilinen oyunları düşündük ama sonradan bu
iddianın ortaya atılmasıyla bir cinayete konu olan bir
şeyin çok daha eğlenceli olabileceğinde karar kıldık. Ve
sonuç olarak “On Kişiydiler’i” yapmaya karar verdik.
Ama anlattığım kadar kolay bir şekilde verilen bir karar
değildi.

Şu an hepimiz için söz konusu
olan bir durum var. Her

kademeden tiyatro öğrencisi
olmamız bir avantajken ne

yazık ki 11 ve 12. sınıf
öğrencileri için kulüp olmaması

nedeniyle önümüzdeki sene
kulübümüzde yer alamayacağız.

Sayısal öğrencileri için kulüp
olmaması belki önümüzdeki
sene öğrencinin inisiyatifine

bırakılır diye düşündük. Sistemi
değiştirmeye çalıştık aslında,

bir şey yapamayacaklarını
söylediler. Buradan

sesleniyoruz. Duyun sesimizi,
bir çaresi yok mu? 
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YAREN ÖZKAN: Çiğdem
öğretmenimiz bize tiyatronun
İzmir’de de oynandığını söyledi.
Bizde Duru, Tuğra ve ben üçümüz
birlikte oraya gitmeye karar verdik.
Gittiğimizde bu oyunun ilk defa
İzmir’de canlandırdıklarını da
öğrenmiş olduk. Bundan sonrasını
Tuğra anlatsın bence. 
TUĞRA BERK ŞİMŞEK: Şöyle oyun
bittikten sonra ben hem oyunda
Lombard karakterini canlandıran
hem de metnin Türkçe çevirisini
yapan Savaş Özdural’la görüştüm.
“Biz TED İzmir Koleji Tiyatro Kulübü
olarak bu oyunu oynamak istiyoruz,
metni bize verebilir misiniz?” diye
sordum ve onlar da çok nazik bir
şekilde kabul ettiler. Biz de metni
aldıktan sonra çalışmalara başladık.

Bildiğimiz kadarıyla metin içinde
değişiklikler de oldu, değil mi? Yeni
karakterler eklendi, ondan da
bahsedebilir misiniz?
DURU IRMAK KÖKTEN: Tiyatro
kadrosunda çok fazla kız olduğu için
bir sürü karakterin cinsiyetini
değiştirmek zorunda kaldık. Onun
için birtakım uyarlamalar yaptı
Çiğdem Hoca senaryoda. Senaryo
değiştirdik ama ben doğru olanı
sonunda bulduğumuzu
düşünüyorum. 
ECRİN NAZ KARADUMAN: Aslında
ilk başta “On Kişiydiler” oyununu
ortaya atan Derin’di. Kendisi hem
kitabını okumuş hem de dizisini
izlemişti; o nedenle biz de diziyi
izlemeye karar verdik öncelikle.
Diziyi izlemeden önce 

de hepimizin zaten aşina olduğu
bir kitaptı. Ekranda izledikten
sonra çok beğendik ve sonra da
az önce bahsedildiği gibi
arkadaşlarımız tiyatro oyununa
gittiler. Ve ben de doğru olanı
seçtik diye düşünüyorum. 
YAREN ÖZKAN: Biz tiyatroya
gitmeden önce hep birlikte
tiyatro kulübünde
konuştuğumuzda herkes metni
nasıl alacağımızı çok merak
ediyordu. Çünkü kendimiz
yazmaya çalıştığımızda çok
zorlandık. Ben tiyatroya
gideceğimizi öğrendikten sonra
“Hocam isterseniz ben ses kaldı
almaya çalışabilirim.” diye bir
fikir ürettim. Çünkü o an başka
seçenek yok gibi görünüyordu.
Oraya gittiğimizde Tuğra en
başta zaten konuşmuştu fakat ne
olur ne olmaz, metni vermeme
ihtimalleri de olduğu için ben
bütün oyunu ses kaydını da
aldım. Şu anda da elimizde ses
kaydı da var aslında oyunun.
Ama ses kaydında silah sesleri
çok yüksek patladığı için çok
düzgün bir kayıt değil. O yüzden
onu çok kullanmadık.

Tiyatro kulübünü seçme
nedeniniz neydi?
EYLÜL KARAYILAN: Ben
ortaokuldan beri tiyatro
kulübündeyim aslında. Eski
okulumda da tiyatroda yer
almıştım. Ve sahnede olmayı çok
sevdiğim için bu sene de tiyatro
kulübüne gelmeyi tercih ettim.
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BENGİSU ALIM YALÇIN: Benim kulübü seçme
nedenlerimden biri, sayısaldan devam edeceğim
için gelecek sene bu kulübü seçme hakkımın
olmaması. O yüzden bu sene de eğlenebileceğim
bir kulüp seçmek istedim. Bence doğru bir seçim
oldu. Çünkü kulüpteki tüm arkadaşlarım çok
renkli insanlar. Gayet eğlenceli olan bu kulübü
seçtim. Daha önce devlet okulunda olduğum için
tiyatro kulübüne gitmemiştim ama onun yerine
bir kursa gittim ve diploma aldım. Sahne
deneyimiyle ilgili bir komik anım var. Küçükken
İftarlık Gazoz’da figüranlık yapmıştım. Sadece
birkaç saniye de olsa bir filmde görünmek
eğlenceli bir deneyimdi. Yine de filmi tekrar
izleyince ve kendimi gördüğüm zaman az da olsa
utandığım oluyor hâlâ. Kulübü seçme
nedenlerimden bir diğeri bu anı diyebilirim. 

PERİNUR ÇİÇEKÇİ: Ben aslında ilk olarak tiyatro
kulübünü seçmemiştim. Sonradan bu kulübe
dahil oldum. Daha önceden tiyatroya ilgim yoktu
ama oynadıkça daha eğlenceli geldi. Şu anda çok
seviyorum. 
ELİF BEYDA AYDIN: Ben küçüklüğümden beri
kardeşlerime tiyatro oyunu yazıp oynamayı çok
severdim. Bu her zaman hayatımda da devam
etti. Bir de şöyle bir şey var, bir role girdiğinde
farklı bir hayat yaşayıp o hayat deneyimini
yaşayabiliyormuşum gibi hissettirdiği için tiyatro
kulübünü seçtim. 
DERİN AKGÜL: Ben de daha önceden tiyatro
oynamıştım ve çok hoşuma gitmişti. O yüzden bu
sene de tiyatro kulübünü seçmeye karar verdim.
ECRİN NAZ KARADUMAN: İlk olarak ilkokul
üçüncü sınıftayken bir tiyatro oyununda yer
almıştım ve o zamandan beri mesleki kariyer
olarak oyunculuğu seçtim. O nedenle ben lisede
de tiyatro kulübünü seçmeye karar verdim. Yani
geleceğime yönelik bir seçim yaptım daha çok.
AÇELYA AKGÜN: Ben normalde yaptığım
şeylerden daha farklı bir şey yapmak istediğim
için seçtim. Alışkın değilim böyle konuşmaya,
sahnede olmaya. Belki de bu nedenle bu kulübün
farklı bir tecrübe olmasının yanı sıra çok eğlenceli
olacağını düşündüm. 

TUĞRA BERK ŞİMŞEK: Ben ilkokul birinci
sınıftan beri tiyatro yapıyorum ve
rahatlayabildiğim en güzel yerlerden biri tiyatro.
Ben 2018-2019 senelerinde Çanakkale 1915’te
oynamıştım. Orada da Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ü canlandırmıştım. O benim oynadığım
ilk ciddi oyundu, ilk uzun tiyatro oyunuydu.
Ondan beri tiyatroya ilgim daha da arttı. Hep
ilgim vardı zaten. Ama o yıldan sonra başka
tiyatro oyununda yer almadım. Benim de bu
okula geldikten sonra böyle bir avantajım oldu.
İyi ki de oldu.
YAREN ÖZKAN: Ben galiba bundan önce bir tek
dördüncü sınıftayken tiyatro kulübüne katıldım
hoşuma da gitmişti. Bu kulüpte yer almamda
arkadaşlarımın da etkisi var elbette, çok keyifli bir
kulüp seçtiğimi düşünüyorum. 

DEFNE AYDIN: Ben ilkokulda tiyatro
kulübündeydim ve orada ortamı görüp
sahnelemek çok hoşuma gitmişti. Ortaokulda
böyle bir şansım olmadı ama ilkokuldan beri
lisede kesin yapacağım diye düşünüyordum ve
bu kulübün olduğunu görünce hiç düşünmeden
girdim.
DURU IRMAK KÖKTEN: Benim küçüklükten
başlayan bir ilgim yok tiyatroya. Son bir iki
senedir tiyatroya ve oyunculuğa merakım başladı.
İzlemeyi sevdim. Hoşuma gitmeye başladı. 
TUANA NEŞELİ: Ben de ilkokuldan beri
tiyatrodayım. Zaten Çiğdem Hocayla da uzun
yıllardır bu işi yapıyorduk ben de bu sene yine
tiyatroyu seçtim. 
ÇİĞDEM KARATAŞ: Ekibimizin en eski üyesidir
Tuana bu arada. Okulumuzda uzun yıllardır
kulüp çatısı altında oyun sahneliyoruz. Tuana’yla
ilk defa o hazırlık sınıfındayken Çehov’un “Sevgili
Doktor”unu oynamıştık. O ekipten sadece Tuana
burada, başka kimse kalmadı. Tuana seneye 12.
sınıf olacağı için onu önümüzdeki sene kulüpte
göremeyeceğiz. Bu gördüğünüz ekibin çoğu zaten
burada olmayacak. Çünkü birçoğu sayısal
seçecek. Sayısal öğrencileri için kulüp olmayacak.
Bazı öğrencilerimiz için bu ilk ve son oyun olacak
ne yazık ki.
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Bireyden Topluma Tiyatronun Gücü
Üzerine Bir Deneme

Eylül YAĞIR-10/A

Farklı dünya görüşleri olan insanların bir araya
gelerek oluşturdukları toplumun çok çeşitli
dinamikleri vardır. Bir toplumu mercek altına
alabilmenin tek bir yolu olmadığını anlamak için
basit bir örnek üzerinden gidebiliriz. Herhangi
bir toplumun tarihsel sürecini göz önüne
aldığımızda belirli dönüşümlerden geçtiğini
neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirip
anlayabildiğimiz gibi bu dönüşümleri çeşitli
tasnifler yaparak toplumsal dönüşümleri
tetikleyen olayları gün yüzüne çıkarabiliriz.
Bazen bir bilimsel bir gelişme, kültürel bir
etkinliğin ortaya çıkışı, hatta önemsiz gibi
görünen bir kanat çırpışının bir kelebek etkisine
dönüşü bize ipuçları verebilir. Tüm bunları tek
bir çatı altında ele alabilmek oldukça karmaşık
bir mesele gibi görünse de tek bir sahne
üzerinde görmemizi mümkün kılan bir temsil
bize fazlasıyla fikir verebilir. Toplumun içinden
çıkan bir metin yazarının ortaya koyduğu
düşünce hem yazarın bireysel özelliklerini hem
de o toplumun kolektif hafızasını, insan
ilişkilerini tarihsel birikimle ortaya koymaktadır.
Bu açıdan tiyatro, kültürel kodlarla sahnede
canlandırılan herhangi bir olayı farklı bakış
açılarıyla anlamlandırma çabasında insanlık
tarihi için önemli bir adımdır. Bir taraftan
toplumun kimliğini oluştururken diğer yandan
oluşturduğu bu kimliği biçimlendirir tiyatro. 
Toplumların gelişme hızlarının aynı olmasını
nasıl beklemiyorsak bireylerin kendilerini ifade
etme becerilerinin de aynı şekilde gelişmesini
bekleyemeyiz. Tam da bu sebep bizi insanlığın
en eski ifade biçimlerinden biri olan tiyatronun
gelişiminin toplumsal ve bireysel gelişmişlikle
ilişkisini sorgulamaya götürür. Çünkü bir
toplumunun gelişmişlik seviyesini belirlerken
tiyatrodan yararlanmak toplum-eser arasındaki
iki taraflı ilişkiyi gözler önüne sermektedir. Bir
tiyatro eseri; yazıldığı dönem, ele aldığı konu,
hitap ettiği kesimi hangi açılardan etkilediği gibi
farklı bakış açılarıyla çok yönlü olarak 

incelemeye imkân sunmaktadır. 
Türk kültür hayatını yansıtma açısından
tiyatronun eser-yazar-toplum ilişkisi bize çok
farklı bakış açıları sunmaktadır. Kadınların tiyatro
sahnesine çıkışı kadar tiyatro izleyicisi olarak
toplumda görünüşünün hikâyesi de ilgi çekicidir.
Tiyatro alanında eserlerin diğer türlere göre daha
az yazıldığı II. Meşrutiyet’te eser yazmış önemli
yazarlardan biri olan Musahipzade Celal’in
yazdığı Lale Devri adlı oyunu, İstanbul’da ilk defa
kadınların tiyatroya gittiği oyun olma özelliği
taşımaktadır. Zaten bu kısa bilgiyi okuduktan
sonra bile bu temsilin, kadınlar için ne kadar
değerli anlayabiliyoruz. Türk tiyatrosunun
modernleşmeye başladığı yıllarda ortaya konan
eserlerin konuları, yazarların bu eserleri yazma
çabaları toplumun cinsiyet eşitsizliklerini
gösterirken aynı zamanda “Lale Devri” adlı
oyunun kendinden önceki oyunlar sayesinde bir
gerçekliği sahneye taşımasını da sağlamış olur.
Bir de birey açısından baktığımızda bir kadının,
kendini değerli ve saygın biri olarak hissetmesini
sağlayan bu oyunla kadının toplum içinde
kendini “birey” gibi hissetmesi o yıllar için çok
nadir rastlanan bir örnektir. Tiyatro metinlerinin
içeriği kadar sağladığı sosyal imkânların da
topluma faydalı olduğunun altını çizmek gerekir.
Kısacası, bir sanat eseri olarak tiyatro belirli
toplumsal koşulların ürünü olduğu kadar bu
koşulları aşma çabasını da içinde
barındırmaktadır. 
Bir tiyatro oyunu sayesinde toplumda çok büyük
ve önemli değişiklikler olabildiğine göre, tiyatro
sadece sahnede sergilenen, basit bir sanat
değildir. Gerçekten toplum üzerinde önemli
etkileri olan değerli bir kültür ürünüdür. Namık
Kemal’in ifadesiyle “en faydalı eğlence” olan
tiyatronun, hem birden fazla kişiye aynı anda
hitap eden sosyal ortamıyla hem de vermek
istediği mesajı kitlelere aktarmada çok kısa sürede
etkili sonuçlara ulaştırabilme gücüyle toplumu
anlamak için önemli bir araç olduğu ortadadır. 
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E F E  K O C A C E N K - 1 2 / D

Tan "gurub"u �ma eder. "Savt" sükûnett�r. Yaşamın dünyev�
b�r ebed�yet olmadığı g�denler�n ardında yazılıdır. Görmel�.
Yarı kör b�r yaşam göze mutluluk olarak görünür. Dünün

yarınları yalnızca maz�de değ�l, bugünün aynasındak�
yansımalarındadır. Yan� aydınlık karanlıkla b�rd�r, da�ma

b�rb�r�n�n ardından gel�r. Yar"ın d�b� den�zd�r. Yol hep uzar
veya başa döner ya da yar başında zevale erer. Ve uyanmak
çoğu zaman zordur. Uyku hep ağırdır; göz görmek �stemez,

z�h�n �drakten �mt�na eder ve yol başa döner. Tan vakt�
geld�ğ�nde açılan gözler ağır ağır gal�p gel�r. Saatler �lerled�kçe

 k�m�s� mağlub�yet �ç�n �lerler, k�m�s� her da�m farklı b�r yöne
adımlar. Doruklar azınlığı barındırır, dolayısıyla

çoğumuzun yolu güneşten uzaklarda başlar. Sess�zl�kten,
huzurdan uzak; "kontrast" b�r gerçekl�k z�hn�m�ze nükseder.

Ve asl� hak�kat olan son, beşer da�mm�ş g�b� unutulur. 
Aldanmamalı. Rehavet zaafı şahsı henüz "�lk vakt�n"

harb�nde mağlub�yete götürür. Kabullenmemel�, h�çb�r zaaf
kabullen�lmemel�. Fakat gene de günün sonunda herkes

mağlup olur. Gal�b�yet zor. Yar yolu taşlıktır, 
belk� de bu yüzden son bu denl� 

"ahşa"dır.
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S Ö Y L E Ş İ :  H A L U K  O R A L - D O R U K  Ü S T Ü N D A Ğ
D E Ş İ F R E :  D A M L A  K I Z I L G Ü N E Ş L E R

BİR GARİP
ORHAN
VELİ

DORUK ÜSTÜNDAĞ:  Başlamadan önce kısaca
sizden söz etmek istiyorum. Haluk Oral,
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik
Bölümü’nü 1978’te bitirdi.  Boğaziçi
Üniversitesi ’nde yüksek lisans yaptı.  1989’da
Kanada’da Simon Phraser Üniversitesi ’nde
doktora öğrenimini tamamladı.  Bir yıl  ABD’de
konuk öğretim üyesi olarak çalıştı .  1990’da
Boğaziçi Üniversitesi ’nde öğretim üyesi olarak
göreve başladı.  1997’de profesör oldu. Emekli
olduktan sonra bir süre Bahçeşehir
Üniversitesi ’nde çalıştı .  Matematik profesörü
olmasına rağmen tarihe ve edebiyata büyük bir
merakı olan araştırmacı Haluk Oral,
Türkiye’nin en büyük imzalı kitap
koleksiyonlarından birine sahiptir.  
Özgeçmişinizde de bahsettiğimiz üzere
edebiyat araştırmacılığı konusunda Türkiye’de
saygın konumda birisiniz. Şiir Hikâyeleri,  “Bir
Roman Kahramanı Orhan Veli”,  “Nazım
Hikmet’in Yolculuğu” gibi edebiyat
araştırmacılığı üzerine kitaplarınız mevcut.
Nasıl  başladı bu edebiyat merakı? Nereden
geliyor hocam?

HALUK ORAL:  Aslında okumaya başladığım
günden beri başladı.  İlkokul birden beri şiir
okumayı çok sevdim, şiir ezberlemeyi sevdim.
Küçüklük yaşlarımda sonra bol bol roman
hikâye okudum, onları yazan insanların
hayatlarını merak ettim. Yani son yıllarda
başlayan bir merak değil edebiyat merakı.
Bende hep vardı.

Şiirin hınzır çocuğu Orhan
Veli 36 yıllık hayatına bir
asrı sığdırdı sığdırmasına
ama bizi de yazacağı nice

güzel şiirden mahrum bıraktı .
Orhan Veli ’nin şiirleri  çoğu

zaman yüzümüzde bir
tebessüm uyandırır.  O kadar

hayatın içindedir ki bu şiirler
mutlaka bir dizesi  sizi

anlatır.  Beş parasız
sokaklarda dolaşmak ve

ıslıkla bir türkü tutturmak
istersiniz.  Hayat güzel diye

düşünürsünüz, her şeye
rağmen yaşamaya değer…

“Genç Edebiyatçılar” doğum
gününde akademisyen yazar
Haluk Oral i le Türk şiirinde

hem söyledikleri hem de
söyleyiş biçimiyle tabuları

yıkan Bir Garip Orhan Veli ’yi
konuşuyor.  Kanık’ı  TED

İzmir Koleji  olarak saygıyla
anıyoruz.

7  |  



"... hikâyeciler ve
şairler beni
bıraktı ama
Orhan Veli hiç
bırakmadı."
DORUK:  Orhan Veli ile yolunuz
nerede kesişti? Hani tam olarak şöyle
ben Orhan Veli ’yi gerçekten merak
ediyorum dediğiniz zaman neydi
hocam?
HALUK ORAL :  Orhan Veli ’yi merak
etmekten önce Orhan Veli ’yi sevmek
başladı.  Dediğim gibi küçük yaşlardan
beri okuyordum ve o küçük yaşlarda
okuduğum şiirlerin içinde Orhan
Veli ’nin şiirleri de vardı.  Yaşım
ilerledikçe çocuk yaşta sevdiğim bazı
hikâyeciler ve şairler beni bıraktı ama
Orhan Veli hiç bırakmadı. Orhan
Veli ’yi üniversitede de sevdim. Ondan
sonraki yıllarda da sevdim. Sonra
hayatı ile ilgili  bilgileri toparlamaya
çalıştım ve çok çok az bilgi olduğunu
gördüm. Hayatını araştırma merakı
uzun yıllar devam etti .  Sonra Orhan
Veli ’nin kız kardeşiyle tanıştım. O çok
çok yardımcı oldu bana. Orhan
Veli ’nin hayatı ile ilgili  bilinmeyenler
konusunda ve sonunda da senin de
bildiğin gibi kitap çıktı ortaya.

DORUK:  Aslında ben de tam da onu
soracaktım. En azından hikâyesinden
daha derin bahsedebilir misiniz? 
 Orhan Veli hakkında yapılmış en
güzel araştırmalardan bir tanesi
kitabınız. Tam olarak ben kitabı
yazacağım artık dediğiniz bir an olmuş
muydu?
HALUK ORAL: Öncelikle Orhan
Veli ’yle ilgili  kitap yazmadan evvel
Orhan Veli ile ilgili  bulduğum
belgelediklerimden birkaç makale
yazdım. O makaleler de ilgi çekti.
Daha sonra biraz kendimi hazır
hissettiğimde Orhan Veli ’nin kız
kardeşiyle görüşmeye gittim. O da o
kadar çok yeni bilgi verdi ki ve
kullanmam için belgeler, bilgiler
koydu önüme. Artık kitabı yazmak şart
olmuştu. Ben kitabı yazacağım deyip
de araştırmaya başlamadım. Elime
yeterince bilgi belge geçtikten sonra
kitabı yazmaya karar verdim. 
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DORUK: Biz gençlere bir okuyucu tavsiyesi
verebilir misiniz hem matematik hem edebiyat
anlamında? 
HALUK ORAL: Okumak bir rotadır aslında.
Senin hayat boyunca yapacağın yolculukta
rotadır ve herkesin aynı rotayı takip etmesi
gerekmez. Gerçekten ilgini çeken konuları
bulduğun zaman o konulara yoğunlaşıp fazla da
dağılmadan o konulara yoğunlaşıp o konularda  
bir anlamda uzman seviyesine gelene kadar
okumaya devam etmektir bence önemli olan.
Her gencin ortaokul ve lise yıllarında klasikleri
okuması lazım. Yani güzel bir kitap nasıl
yazılmış bunu görmenin en güzel yolu
klasiklerdir. Bir tavsiyede bulunmam gerekirse
önce klasikler okunsun derim.

DORUK: Sorularımıza içtenlikle yanıt
verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
HALUK ORAL: Beni konuk ettiğiniz için ben
de size teşekkür ederim. 

DORUK: Sizin de söylediğiniz gibi gerçekten
Orhan Veli’ye bir edebiyat dedektifi gibi
yaklaşıyorsunuz. Aslında çoğu araştırmacı ve
eleştirmende özellikle böyle bir yaklaşım
gözlenmiyor. Daha çok yorumlayıcı yaklaşım
sergilenirken siz kanıtlarla yola çıkıyorsunuz. 
HALUK ORAL: Bu bir alışkanlık. Ben 
 matematikçiyim. Matematikte yorumdan çok
ispat vardır ya da elindeki bilgileri birleştirerek
yeni bir bilgiye ulaşmaya çalışmak vardır. Sanırım
buna yöntem demek doğru olacak. Benim
yöntemim biraz daha matematikte takip edilen
yöntem. Elinizdeki bilgilerden yeni bir bilgiye
ulaşmak. Yaptığım da buydu. Yorum yapmayı
hem sevmiyorum hem cesaret edemiyorum.
Çünkü yorum kişisel bir şeydir. Bilgi kişisel bir şey
değildir. Ben yazayım varsın yorumu okuyucu
yapsın diye düşünüyorum. 

DORUK: Orhan Veli’ye şiiri sokağa taşıyan şair
diyorlar. Farklı bir anlamı var mıdır bunun hocam
şiiri sokağa taşıyan şair yakıştırmasının?
HALUK ORAL: Bence halkın anlayabileceği şiirler
yazması. Yani şiire meraklı insanlar için şiir
yazmıyor Orhan Veli. Herkesin anlayabileceği
şiirler yazıyor ve bunu yaparken kendisi
inanılmayacak çok araştırma yapıyor kelimeler ve
şiir konusunda. Dolayısıyla da ben o şiiri sokağa
taşıyan şair lafını "Herkesin anlayabileceği,
herkesin sevebileceği şiirler yazan şair" anlamında
kullanırım.

DORUK: Mektuplarda gözünüze çarpan çarpıcı
bir nokta var mıydı? 
HALUK ORAL: Orhan Veli'nin şiirlerini okumakla
kalmayıp Orhan Veli’yi biraz tanımak isteyen
herkese Orhan Veli’nin mektuplarını mutlaka
tavsiye ederim.

DORUK: Benim araştırdığım kadarıyla Orhan
Veli’nin doğum günüyle alakalı da bir yanılgı var.
O nedir hocam?
HALUK ORAL: Orhan Veli’nin ölümünden üç yıl
sonra abisi Orhan Veli ile ilgili bir kitap toparladı.
Onunla ilgili yazılanlar, şiirlerinden birkaç örnek
ve birkaç sayfalık biyografisini anlatır orada.
Tarihi, bir gün yanılmayla verir. 1 Nisan 1330. Yani
13 Nisan 1915 der. Yalnız 13 Nisan değil, 14 Nisan
1915 olur. Dolayısıyla Orhan Veli’nin doğum günü.
Bugün çoğu kitapta yazıldığı gibi 13 Nisan değil 14
Nisan 1915’tir. 

"Garip, sadece şaşırtıcı, acayip anlamına gelmiyor, gurbette
kalmışa da yakışıyordu. Zaten o dönemde Orhan ve arkadaşları

da biraz kural dışı, biraz gurbette kalmış gibiydiler." 
Haluk Oral, Bir Roman Kahramanı Orhan Veli, sayfa: 62.
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Matematikte aynı düzlemdeki iki doğru bir noktada
kesişirse o doğrular bir daha asla kesişmezler. Ben
buraya matematiği yanlışlamak için gelmedim.
Bilakis, her zaman çok sevmişimdir matematiği.
Ama bizim evrenimizde, hayat dediğimiz bu
düzlemde bir kesişme meydana geldiği an siz
ondan uzaklaşamazsınız. O kesişmenin getirisi olan
bütün kararlar, bütün yaşanmışlıklar sizin
hayatınızı şekillendirir. 
Kesişmelerden kaçamayız. Eğer insan hayatı sonsuz
olsaydı, sonsuzluğa uzanan paralel doğrular içinde
kaybolabilir, seçimlerimizin bir fark yaratmadığı
yaşamlar sürdürerek her şey ve herkes olabilirdik.
Ama biz sonsuz değiliz. Ölümden sonra yaşama
veya reenkarnasyona inanıyor olsanız dahi şu anda
olduğunuz kişi, sahip olduğunuz bilinç ve benlik ile
yalnızca bir hayat yaşayacaksınız. Ve bu sonlu
yaşamda sonsuz ihtimalle, sonsuz tesadüfle
örülmüş binlerce farklı versiyonunuz var. Yarın eve
giderken seçeceğiniz yol, aceleyle yürürken
çarptığınız bir yabancı, internette karşınıza çıkan
bir reklam, kabul alacağınızı düşünmeden
başvurduğunuz bir okul, izlediğiniz bir film,
okuduğunuz bir kitap… Bunların hepsi farklı
kesişmeler yaratma, sizi bambaşka insanlar haline
dönüştürme potansiyeline sahip. Öyleyse
hayatımızın ne kadarı bizim elimizde? Sayılı
günlerle sınırlı varlığımızda kesişmelerimizin ne
kadarını biz belirliyoruz?

"Bütün kararlar, bütün
yaşanmışlıklar sizin
hayatınızı şekillendirir."

- M E R V E  B E G Ü M  A L T U N T A Ş

Size burada farklı filozofların görüşlerini saatlerce
anlatabilir, determinizmden ya da fatalizmden
bahsedebilirdim. Belki de Tanrı’yı anlatırdım, nasıl
her şeyin bir düzene bağlı olduğunu ve önceden
yazılmış bir yazgımız olduğunu söylerdim. Ya da
nihilistler gibi varlık yoktur diyerek problemi
tamamıyla başımdan savardım, böylece evrenin ve
insan hayatının gizemlerini on sekiz dakikalık bir
konuşmaya sığdırmamış olurdum. Ama bunların
hiçbiri benim yaşanmışlıklarım, benim gerçeklerim
değil. Ben henüz on altı yaşındayım. Aranızda,
kendi kesişmelerimin çeyreğini dahi görmediğimi
düşünen birçok kişi olabilir ki haksız da
sayılmazsınız. Belki bundan yirmi yıl sonra burada
bahsettiğim o hayatımı değiştiren olayların hiçbirini
anlatmaya değer dahi görmeyeceğim. Ama hayat ne
kadarını yaşadıysanız ondan ibarettir. 

Ama hayat ne kadarını
yaşadıysanız ondan ibarettir. 

“Kesişmelerde Yaşamayı
Öğrenmek: Başarı,
Başarısızlık ve
Tesadüfler”
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Bu kısacık hayatımda ilk kesişmemle altı yıl önce
karşılaştım. Her okulun bursluluk sınavına giren bir kız,
ilkokulu bitirmek üzere olan bir öğrenci. Eminim bazıları
için tanıdık bir profildir, belki kendiniz, belki de kendi
çocuklarınız bu konumda olmuştur zamanında. Ve
teyzemin duyurusunu görerek anneme yaptığı ısrarlar
sonucu girdiğim bir sınav: Türk Eğitim Derneği’nin Tam
Eğitim Bursu sınavı. O zaman öneminin farkında
olmadan girdiğimi biliyorum bu sınava, hatta kötü geçti
diye moralim bozuk çıktığımı... Hiç unutmuyorum,
haftalar sonra başka bir dershanenin sınavına girmek için
evden çıkmaya hazırlanırken gelmişti telefon, tam da
sınava girmek istemediğimi söylerken. Yazılı sınavı
geçmiştim, mülakatım vardı. Sanırım annem de ben de
güzel bir şeyin olacağını hissetmiştik çünkü o gün sınava
gitmedim. 

Mülakatı da geçtim ve şimdi buradayım. Altı yıldır
öğretmenlerim, arkadaşlarım, okulum bana ne kattıysa o
sınav salonunda ve mülakatta geçirdiğim günlere
borçluyum. O zamanlar bunu bilmememe rağmen
hayatımı kökünden değiştiren bir seçim yapmıştım ve
her gün bu kararın hayatımdaki yerini görmek kadar
güzel, beklenmedik tesadüflerin etkisini yıllar sonra bile
yaşamak kadar insani hiçbir şey yok.
Hayatta bazı anlar, bazı seçimler vardır, kendinize veya
etrafınıza bakarsınız ve dersiniz ki: İşte bu! Bu benim
hayatımı tamamen değiştirecek. Bu tür kesişmeleri
bilirsiniz, anlarsınız, varlığı somuttur ve apaçıktır. Tam da
bu yüzden yapması daha zor seçimler doğar bu anlarda,
adımlarınızı daha yavaş atar, öncesinde daha çok
düşünürsünüz. 
Bazı kesişmeleri ise önceden kestiremezsiniz. Sıradan bir
gün, olağan bir seçim olarak adlandırdığınız şeyler
hayatınızın gidişatını değiştirebilir. En büyük, en iz
bırakan deneyimler bunlardır aslında: ruhunuzun
duymadığı, evrenin tesadüflerle ördüğü bambaşka yollar,
bambaşka hayatların ihtimali sizi sonsuza kadar takip
eder. Az önce bahsettiğim bu türden bir kesişmeydi,
hayat karşıma geçip de bana “Dikkat et, çok önemli bir
seçim yapmak üzeresin,” dememişti. 
Kimi tesadüf, kimi değil, buna benzer başka o kadar
hikayem var ki. Normalde tanışma imkanım olmayan
insanlarla tanıştım ve onlar şu an olduğum kişiyi
şekillendirdi. Kimi zaman kaçırdığım bir başvuru tarihi
çok daha severek yer aldığım yarışmalara ve programlara

"Normalde tanışma
mkanım olmayan
nsanlarla tanıştım
ve onlar şu an
olduğum kşy
şekllendrd."
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götürdü beni. Bazen de
seçeceğim yolun, almak üzere
olduğum kararların önemini ve
ağırlığını üzerimde hissederek
geçirdiğim günler oldu. 
Kısacası ister tesadüfler ister
bizler tarafından yaratılmış
olsun, biz kesişmelerimizden
ibaretiz. Ben tanışabileceğiniz en
mükemmeliyetçi insanlardan
biriyim, çoğu zaman kendimi,
diğer insanları eleştirdiğimden
daha sert yargılarım. Ama
benim bile reddedemeyeceğim
tek şey şu: bu deneyimler her
zaman başarıyla sonuçlanmıyor.
Bunu kabullenmek ise kolay
değil. Hayatınızda belki yüzlerce
başarı hikayesi
duymuşsunuzdur, ama büyük
bir özgüvenle söyleyebilirim ki
bu hikayelerin ardında en az bir
o kadar başarısızlık var. Çünkü
başarısızlık herkesin
deneyimlerinin ortak noktası.
Dünya üzerinde hiçbir insan
yoktur ki bir kez bile
başarısızlığa uğramamış olsun.
Bundan doğal bir şey de yoktur
zaten. 
Yaşamayı, bilincinde olduğumuz
kadarıyla ilk kez öğreniyoruz.
Anne karnından yeni çıkmış bir

bebek nasıl konuşamıyorsa ya
da yürüyemiyorsa siz de yeni
başladığınız her işte anında
başarılı olamazsınız. O bebek
önce oturmaya, sonra
emeklemeye ve ayağa
kalktıktan sonra dahi onlarca
kez yere düşmeye
mahkumdur; anlamsız sesler
çıkarmanın, heceleri
öğrenmenin ve sayısız
denemenin ardından ancak
birkaç tane anlamlı kelime
oluşturabilir. Biz de
çabalamaya, öğrenmeye, hata
yapmaya mecburuz. 
Toplum olarak hata yapmanın
kötü ve utanç verici bir şey
olduğuna inanıyoruz. Ama
hataların etrafında
oluşturduğumuz bu
tabulardan, bizi başarısızlığın
tahammül edilemez olduğuna
inandıran bu zihniyetten
kurtulmamız gerek. Doğada
hiçbir şey kendi karşıtı
olmadan var olamaz.
Başarısızlık olmasaydı bugün
başarıdan bahsedemezdik.
Hatalar, yanlışlar olmasaydı
doğruluk gibi bir kavram bile
olmazdı. O yüzden hata
yapmaktan korkmayın, çünkü

hatalar ancak onlardan bir şey
öğrenmediğinizde size zarar verebilir.
Başarısızlığın, sizi başarıya götüren
yolun en büyük yapı taşlarından biri
olduğunu fark edin. Kesişmelerinizin ne
kadarının hatalarınızdan doğup sizi
güzel yerlere taşıdığını görün.
Bazı kesişmelerim ise başarı veya
başarısızlıkla sonuçlanabilecek, bu tür
kavramlarla tanımlanabilecek
deneyimler değildi. Ben bilime, sanata,
edebiyata aşığım. Hayatımda, en çok da
son yıllarda onlarca kitap okudum. Başka
çağlarda, başka dünyalarda, bambaşka
insanlar oldum, bir sürü hayat yaşadım.
Bilimin ve sanatın enginliğinde
kayboldum, kimi zaman evrenin ve
kendimin özünü bulma hayaliyle
uykuya daldım. Bildiğim, gördüğüm,
öğrendiğim her şeyin daha fazlasının
heyecanıyla yaşadım ve küçük
sonsuzlukların meydana getirdiği bu
kesişmeler benim aklımı, duygularımı,
düşüncelerimi şekillendirdi. 
Bugünden sonra hayatımda onlarca,
yüzlerce kesişme olacak. Başarısız
olduğum kadar başarılı da olacağım, yeni
yerlere, yeni kitaplara, yeni hayallere
kapılacağım. Belki sizlerle olan bu ilk
kesişmemizden sonra bir daha
karşılaşacağız bu hayat düzleminde.
Yaşam bize tesadüfler getirecek,
kesişmeler yaratan seçimler sunacak.
Düşmeyi, kalkmayı, hata yapmayı,
ağlamayı, mutlu olmayı, cesur olmayı
öğreneceğiz. Ve bu kesişmeler ne kadar
zor olursa olsun, başkası olmayı
dilediğimiz anlarda dahi yalnızca kendi
seçimlerimizi yapabileceğiz. Çünkü
kesişmeler bize yaşamayı öğretir ve
yaşamayı öğrenmek, kendimiz olmayı
öğrenmektir. 

"Hatalar, yanlışlar
olmasaydı doğruluk gibi
bir kavram bile olmazdı."

 |  1 2



Berna KURTULUŞ

"Akşam çöküyor mutfağa. Ağır bir soğan kokusu. Bebek uyurken hazırlanacak yemek.
Gözleri duvardaki yamuk duran saatte. Saatin üzerinde adam tekmesi. Yemek yanığı

bir tokat. Morarmış."

Kuyunun suyu buz gibi… İnsanın yüreği donuyor
soğuktan; gri, çizgisiz, yalın bir soğuk… Soğuğa yaren
kömür karası bir karanlık… Sık sık sarılıyor karanlığa,
bir nebze ısınabilmek için tüm çabası… Kadın… Buz
kesmiş!
 Kucağında uyuyan bebek çıplak memesine asılmış,
mırıl mırıl içiyor sütünü. Anasının buzdan karanlığına
inat süt pembesi yanaklı. Gözleriyle gülüyor. Kuyunun
soğukluğu değmemiş bedenine, sıcacık... Kirli beyaz bir
duvakla örtmüş anası bebeği. Çıplak memesi
görünmesin maksat… Duvağın kenarları yırtılmış
biraz… En uzun yerinde kocaman adam ayak izleri.
Bebeğin gözünün altına düşmüş bir minicik kirpik
tanesi. Üşüyen elini bebekten sakındığından alamıyor
kadın kirpiği. Kirpikçik gözüne girerse bebek
ağlayacak. Kadın bir nebze sıcak nefesiyle üfleyecek
bebeğin gözüne. Bebek korkacak ama ana memesi
inadına sıcak. Yapışacak iyice sütüne. Gözünün
derinleri kapkara. Gülümseyecek. 
Kuyunun dibi buz gibi, ıslak. Göz bebekleri karışmış
suya. Bedeni yarı belinde suyun içinde. Nefesine
gelecek soğuk yakında, elini değdirecek. Karanlık
olmasa belki birkaç bir şey görecek ama akıtmış
gözünün ferini çoktan. Alışmıyor artık karanlığa.
Kımıldayamıyor. Yer yok.
Bebeği bırakıyor beşiğine. Mışıl mışıl bir öyküye
kavuşmuş bile güzel gözlü kız. Cibinliğinin rengi
kararmış hafiften. Üzerinde kocaman adam elleri.
Sağlam ama cibinlik. Sadece eski. Bebeğe değmemiş 

Kuyu

bir şey. Bir anası. Anasının soğan kokan bedeni. Bir de tir
titreyen kadın yüreğinin karası. Mutfağa geçiyor. Akşam
çöküyor mutfağa. Ağır bir soğan kokusu. Bebek uyurken
hazırlanacak yemek. Gözleri duvardaki yamuk duran saatte.
Saatin üzerinde adam tekmesi. Yemek yanığı bir tokat.
Morarmış.
Kuyunun dibi ölüm. Kuyunun dibi sapsarı bir yılan. Sarılmış
çoktan bedenine. Tırmanıyor boğazına. Bir tek bebek. Meme
emiyor her uyandığında. Yılan geri dönüyor oradan. Her
seferinde. Şimdilik. Bebek büyüyor hızla. Gözlerinin dibi
kapkara. Yılanın sarı gözüne bakıyor dik dik. Gülümsüyor.
Adamın öfkesi koyu mavi. Gözleriyle eş. Derin. Ne yapsa
olmuyor kadın. Gecenin karanlığı dipsiz. Adamın ayakları,
kolları, elleri. Bir tek bebek. Koyu mavi bir ateş yanıyor
odada. Dolap kapıları açık. Soğan yanığı kokusu sarmış
etrafı. Sapsarı. Sararmış bir gelinlik var dolapta. Boynu
bükük bir askıdan bakıyor odaya. Üzerinde adam izleri.
Yapış yapış.
Kuyunun dibi huzur. Soğuk kırmızıya kesmiş. Yılan
kuyunun dibine çökmüş. Sessiz. Gözlerinde kocaman bir
karanlık. Kırık bir boyun yaslanmış sarı bedenine. Ağzı
kırmızı. Gözleri açık. Huzurlu. 
Süt kokulu bir bebek ağlaması düşecek birazdan kuyunun
dibine. Bir de eskimiş, sarı bir gelinlik üstüne… Adam çıkıp
gidecek evden… Bebeğin güzel kirpiklerinden biri
düşüverecek, giriverecek bu kez gözüne…
Kimse üflemeyecek sıcak nefesiyle…
Kirpik hep orada kalacak.
Hiç çıkmayacak…

1 3  |  



“Eşitlik” günlük hayatımızda da pek çok kez
duyduğumuz, aşina olduğumuz bir kavram.
Her insanın eşitlik kavramı hakkında belli başlı
fikirleri vardır. Ancak pratiğe döküldüğünde
yani harekete geçildiğinde eşitlik ilkesine
uyulup uyulmadığı tartışılır. İnsan hodbin ve
pragmatik bir varlıktır. Yeri geldiğinde gözünü
karartıp eşitliğe aykırı hareket etmekte
zorlanmaz. Hatta kimilerini için eşitlik o kadar
ulaşılamaz ve uygulanamaz bir kavram
halindedir ki onlara eşitlik ütopik gelir.
Eşitliğin bir de “ahlak” boyutu var. Yani aslında
eşit olmak, eşitliği bozmamak, hakka
geçmemektir etik olan. Herhangi bir canlıyı
kendinden küçük, zayıf, salak, güçsüz, işe
yaramaz görmek kısacası hayvan ya da insan
fark etmez bir canlıyı aşağılamak ahlaki açıdan
doğru değildir. Bir yandan da eşitliği bozmak,
küçük ya da büyük fark etmeksizin dünyadaki
düzenle oynamak evrensel ahlak yasasını bozar.
Günlük hayatımızda "Nasılsın?" sorusunu
duymaya alışığız ve her seferinde "iyiyim" diye
karşılık vermek de bir refleks ve alışkanlık
haline geldi. Peki siz en son ne zaman birine
gerçekten nasıl olduğunu merak ettiğiniz için
"Nasılsın?" diye sordunuz? Ya da en son biri size
ne zaman “Ya aslında pek iyi değilim" gibi cana
yakın bir cevap verip size bir derdini anlattı?
Derdim birinin kötü olması ya da iyi olması
değil. Benim derdim samimiyet, içtenlik. 
Aslında çevremizdeki insanların “Nasıl?” olduğu
sandığımızdan çok daha önemli. Çünkü onların
duyguları, hissettikleri onlarla birlikteyken ister
istemez bize de yansıyor. Hiç her şey
yolundayken buruk ya da karamsar bir ruh
haline bürünmediniz mi? Üstelik ortada elle
tutulur hiçbir sebep yokken. Tabii bu durumun
tam tersi de olabilir iyi etkilenip; daha mutlu,
huzurlu, sakin bir ruh haline de bürünebiliriz. 

Nasılsın, Denk miyiz?

"Yan� aslında eş�t
olmak, eş�tl�ğ�

bozmamak, hakka
geçmemekt�r et�k

olan."

Serçin KARDEŞ- 10/A

Kaynakça: Hoş, L. (tarih yok). Eşitliğin Felsefe Temelleri. İyi ki. 2

11, 2022 tarihinde https://iyikigormusum.com/esitligin-felsefi-

temelleri adresinden alındı.
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Demem o ki tinsel olarak yaşananlar
bile çevreye yansıyor. Karşımızdakilerin
bize yansıttığı duygular, dışavurumlar
sandığımızdan çok daha etkili, insanlar
ve enerjileri sandığımızdan çok daha
hayatımızın içindeler. İşte çevremizdeki
insanların ruh halleri bizi etkiliyor.
Enerjileri bize de geçiyor. Bir diğer
deyişle aslında belli bir süre sonra ruh
halimizi denkleşiyor. 
Farkında mısınız? Artık insanoğlu
birbirinden o kadar uzaklaşmış
durumda ki bu tip soru ve cevaplamaları
bile formaliteden yapar hale geldi.
Biriyle konuşulması gerektiği zaman
sanki tüm insanlar kodlanmış gibi bu ve
benzer anlamlarda birtakım sorular
ağızdan dökülüyor ve beklendik,
alışılagelmiş bir cevap alınınca da asıl
konu konuşulmaya başlanıyor.

Eşitlik kavramı hakkında birçok filozof
söylemlerde bulunmuştur. Aristo’ya
göre eşitlik aynı şartlar altında olan
insanlar aynı muameleyi görmesidir.
Eğer şartlarda bir denklik yoksa mesela
karşılaştırma yapıldığında biri birinden
daha yardıma muhtaçsa daha çok
yardıma ihtiyacı olana yardım
edilmelidir. Aristo buna “denkleştirici
adalet” demiştir. 
Bir başka filozof Rousseau ise eşitliğin
önemini vurgulayan söylemlerde
bulunmuştur. Özgürlüğün ön
koşulunun eşitlik olduğunu savunuştur.
Bir yandan da Rousseau insanların
doğarken belli açılardan eşit
doğmadığını ifade etmiştir örneğin
zekâ, sağlık, ruh, beden gücü… Bu
eşitsizliğin hayattayken de özel mülkiyet
kavramıyla yine ve yeniden fark açılarak
devam ettiğini ifade etmiştir. 
Hobbes ise Rousseau’nun doğuştan
gelen eşitsizlik ifadesine karşı çıkmış ve
bunu öne sürüdüğü iki teziyle
desteklemiştir. İlki insanların kendi
zekâlarından memnun olduklarını,
kimsenin salak olduğundan şikayetçi
olmadığını ve bunun da eşit
olduklarının bir kanıtı olduğunu öne
sürmüştür. Bir diğer kanıtı ise biri
birinden daha belli konularda daha zayıf
durumda olan iki kişiden daya zayıf
olan çeşitli yollarla hile ya da yardım
gibi diğeri kadar güçlü hale gelir ve
eşitsizlik ortadan kalkar.
Tüme vardığımızda, Carol J. Adams’ın
“Etin Cinsel Politikası” adlı kitabından
alınan “Eşitlik bir fikir değildir; bir
pratiktir. Diğer insanlara ya da diğer
hayvanlara nesne muamelesi
yapmadığımızda onu pratiğe dökmüş
oluruz. Birinin başından geçenler
hepimizi bağladığı için ona 'Bir derdin
mi var? Anlatmak ister misin?' diye
sorduğumuzda bunu pratiğe dökeriz.”
Bu cümleye tüm benliğimle
katılıyorum. Eşitlik sadece bir düşünce
değil bir hareket biçimidir, davranışa
aktarıldığında eşitlik “eşitlik” olmuş olur.
Bu bağlamda eşitliğin temelinde
insanlarla olan iletişimimiz yatmaktadır.
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YAŞAM ÇEMBERİNDE
PEDAL ÇEVİRMEK

 
: "Pedalın çevrilmesiyle sağlanan bir aydınlatma düzeneğine sahip bisikletiniz olduğunu düşünün. Gece
sürüşü için, yolumuzu aydınlatan ve yönümüzü bulmamızı sağlayan bir ışık elbette gereklidir (bu teorik
düşünmedir). Ama ışık olabilmesi için, dinamonun tekerleğin hareketiyle dönmesi gerekir. Tekerleğin

hareketi ise bizim yaşam tercihimizdir. Sonra yol alınabilir. Ancak karanlığın içinde çok kısa bir süre için
bile olsa pedal çevirerek başlanmalıdır. Başka bir deyişle, teorik düşünme daha baştan belli bir yaşam

tercihini gerektirir, ama bu yaşam tercihi sadece teorik düşünme sayesinde ilerleyebilir ve belirgin hale
gelebilir." 

 
 Pierre Hadot, Yaşam İçin Felsefe, Pinhan Yay.

 
Modern dünyada yaşayan bireyin en
büyük problemi, bir motivasyon kaynağı
bulmadan harekete geçememek, harekete
geçmedikçe ise aradığı motivasyon
kaynağına ulaşamamaktır. İnsan, sabitliğin
verdiği rahatlık ile harekete geçememenin
verdiği kaygı arasında sürüklendiği bu
çıkmazdan kurtulmanın imkânsız
olduğuna kanaat getirmeye cüret edecek
kadar gömülüdür bu paradoksun içine.
Halbuki her gün kurtulur bu ikilemden,
sabah tekrar uyanma gayesiyle akşam
yatağa girdiğinde ve tekrar içerisinde bulur
kendisini; hayalini gerçeğe dönüştürmenin,
öncesinde sahip olması gereken bir yaşam
biçimine bağlı olduğunu gördüğünde.
Her ne kadar ilk bakışta görülmese de
Hadot, yukarıda verilen örnek ile alakasız
bir yorum yapmamıştır aslında. Filozofa
göre zihinde var olan düşünceyi hayata
geçirmek, zaten öncesinde yapılmış bir
seçimler kümesini gerektirir, ancak bu
seçimlerin oluşturduğu yaşam biçimi
yalnızca teorik düşünce ile var olabilir ve
gelişebilir. İnsan, teorik düşünme sayesinde
seçimlerinin sonuçlarını öngörebilir, kendi
yaşamını yorumlayabilir, kendisinin
olabileceği farklı versiyonlarını bir roman
okurcasına inceleyebilir; ancak bunların
hiçbirini önceden var olan bir yaşam
tercihinin yokluğunda hayata geçiremez,
teoriyi gerçeğe dönüştüremez. Yaşam, 

ruhun varoluşa adımını attığı andan
itibaren yaptığı seçimlerin üst üste
yığılmasıdır, dallanarak bambaşka
yönlere ilerler, insanın kendisi ile
beraber geçirdiği değişimlerin bir
bütünüdür ve teorik düşünmeyi bu
bütünün içinden kesip atmaya
çalıştığımız zaman süregelen bir
çemberin bir kısmını ondan çalmış
gibi olursunuz: şekil hala sonsuz bir
noktalar —bu koşulda seçimler—
yığınıdır, ancak asla bütün bir
çember değildir. 
Bu yaklaşım, beraberinde bir hür
irade sorusunu getirir: teorik
düşünme ile ilerlettiğimiz bu
yaşamda yaptığımız tercihler ne
kadar bizimdir? Determinizmi
savunan bir kişi, bu seçimlerin bize
ait olmadığını söyler. Bu kişiye göre
özgür irademizle yaptığımıza
inandığımız her seçim —ister
biyolojik ve psikolojik ister çevresel
ve sosyal olsun— iç veya dış faktörler
tarafından belirlenmektedir. O halde
ne teorik düşünmenin var olması için
gereken yaşam tercihi ne de teorik
düşünme ile ilerlettiğimiz yaşam
tercihi hür irademizle gerçekleşir ve
teorik düşünme yaşamdan bağımsız
hayal edilemeyen bir kavram
olduğundan o da kendini bu 

Merve Begüm ALTUNTAŞ-10/A
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belirlenmiş seçimler yığınının içinde yok eder.
İnsan, özgür irade yanılsamasının toz
pembeliğine kapılmış bir halde yaşam
tercihlerini yapmaya başlar, yaptıkça düşünür, bu
düşünceyle tercihlerini ilerletir; ancak teorik
düşünmenin aydınlattığı yolda önüne konulan
her şeyin önceden belirlenmiş olduğu bu
senaryoda aslında sadece boşuna pedal çevirmiş
olur. 
Diğer yandan özgür iradeye inanan bir kişiyi
farklı bir soruya yöneltir bu yaklaşım: Bu
tercihler eğer tamamen bize aitse, hangisinin
doğru olduğundan emin olmanın bir yolu var
mıdır? Daha da temel olarak, özünde tamamen
doğru olan bir seçim insan yaşamında mevcut
mudur? Birey, bir seçimin doğruluğunu veya
yanlışlığını o tercihi yapmadan önce düşünme
yoluyla öngörebilir, bu seçimi aklında belirli
varsayımlarla destekleyebilir, hatta doğruya
yakın bir tahminde bulunabilir; lakin bu kararın
sonuçlarını ve doğruluğunu seçimin kendisini
yapmadan önce asla tamamıyla kavrayamaz.
Tercih yapıldıktan sonra dahi seçimin doğruluğu
kesin değildir, görecelidir, kişiyle beraber
şekillenir; insanın doğruluğuna kalpten bağlı
olduğu bir seçimden yıllar sonra pişmanlık 

duyabilmesinin de yegâne nedeni budur. 
Eğer tamamen doğru bir seçimin bulunduğu
varsayılarak bu soruşturma ilerletilirse, o zaman
doğru seçime ulaşma ve tercihin doğruluğundan
emin olma problemi ile tekrar karşılaşılır.
İnsanın yapmadan önce seçimin doğruluğundan
emin olamayacağı üzerinde çoğunlukla
uzlaşılabilir, ancak sonrasında dahi bu tercihin
doğruluğu nasıl anlaşılır ve kanıtlanır? Sokrates
yahut Platon, bu tür bir problem karşısında
doğru bilgiye yalnızca ruh ve düşünme ile
ulaşılabileceğini savunurdu; çünkü onlara göre
duyular insanı yanıltır ve beden, insanın gerçek
bilgiye ulaşma arayışında ruhun önündeki bir
engelden fazlası değildir. Verilen argüman takip
edilirse yine akla ve —teorik veya değil fark
etmeksizin— düşünmenin kendisine ulaşılır. Bu
bağlamda seçimi yapan insan, seçimin
doğruluğunu yanıltıcı duyularıyla algıladığı
dünyadan bağımsız bir biçimde yine akıl ve
düşünme ile yargılamalıdır, bu seçimin
doğruluğunun kesin olduğu idealar dünyasına ise
ancak bedenin sınırlamalarından ruhu özgür
kılındığında 
 ulaşabilir. İdealar dünyasındaki bu doğruluğu
kanıtlamak ise Platon'un mağara alegorisinin
tipik bir örneği ile sonuçlanır: olur da birey
zincirlerinden kurtularak tercihi konusundaki
gerçeklere ulaşırsa bile bunu diğer insanlara
aktarmaya çalışma çabası, sorgulamayı "fazla
kaçıran" bir filozofun sayıklamalarından başka
bir şey olarak görülmez. 

Kendi iradesinin bir ürünü veya değil, doğru
veya yanlış, var olduğu sürece insan seçim
yapmaktan kaçınamaz ve yaşam tercihlerini
ilerletmesinin başlıca aracı olan teorik düşünceyi
bu çemberin dışına çıkaramaz. Bu nedenle bir
sonraki günü görme isteğiyle hareket eden insan
uyuyup uyanmadan ve hayatta kalmanın
gerekliliklerini yerine getirmeden bu düşüncesini
gerçekleştiremediği gibi, bir defa dahi olsa yaşam
pedalını çevirmeden önünü göremez, önünü
görmeden pedalı çevirmeye ve ilerlemeye
devam edemez. O halde çemberin bir noktası
dahi eksikken önünü göremeyen insana kalan tek
şey var olmaktır; yaşadıkça düşünmek,
düşündükçe yaşamaktır. 
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Eşitlik kavramı yıllar boyunca
üzerinde tartışılmış toplumu
ilgilendiren konulardan bir
tanesidir. Eşitlik denilince ilk akla
gelenler de çoğu zaman adalet, hak
ve özgürlükler olmuştur. İnsanlar
devletleşme sürecinde birçok
toplumsal yapı ortaya çıkarmış
olsa da insanlar tarafından
uzlaşılan en son ve en modern
görüş eşitlik olmuştur. Bir insanın
sadece insan olduğu için temel
hakları olduğu gibi bu da onu diğer
insanlarla eşit kılar. 
Eşitlik üzerinde yoğunlaşan
filozoflardan biri de Aristoteles'tir.
Aristoteles düşüncelerinde
politikaya oldukça önem vermiş
bir filozoftur, kendisi politikayı ve
adaleti insanı refaha, huzura ve
mutluluğa ulaştıracak bir araç
olarak görür. Aristoteles, "İnsan
politik bir canlıdır." der. İnsan
ancak toplumla var olabilir,
toplumda bir yere sahip olmak için
hayatı boyunca didinir ve bu
sistem tarafından takdir edilmek
ister. Eski Yunan'da da
gördüğümüz gibi devlete veya bir
diğer adı ile "polis"e büyük bir
saygı gösterilirken konulan temel

bağışladığı gerekli düzeni yerine
getirmektir. Bu verilen farklı
özellikleri "maya" metaforu ile
açıklar. Platon; mayasında altın
bulunanların yönetici, gümüş
bulunanların savaşçı ve tunç ile
demir bulunduranların işçi sınıfı
olduğunu dile getirir. Bu
metafordan da gördüğümüz gibi
insanların sınıflarını ve düzeylerini
varoluşlarından gelen bir "maya"
ile açıklamıştır ve en iyi toplum
yapısının bu mayalara veya belki
de insanların özlerine uyacak
şekilde davranılması ile
gerçekleşeceğini savunur. Bu
düşüncenin Aristoteles'in
paylaştırıcı ya da dağıtıcı adaletine
benzer bir mantığı vardır: Eşitliğin
korunması için farklı özelliklere,
yeteneklere, durumlara veya
olanaklara sahip olan insanlara eşit
davranılmaması gerekir. Daha
fazla yeteneği ve yeterliliği olan
ödüllendirilmeli sonuçta eşitlik,
eşitlik sağlanması için
çiğnenmelidir.Platon, adalete
büyük ölçüde önem verdiği gibi
her insanın sahip olması gereken
dört erdemlerden en önemlisinin
adalet olduğunu dile getirir.

Özge Naz YALKUT- 10/A
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ilke ve kurallara uymaya özen
gösterilmiştir. Aristoteles eşitlik
kavramını benimsese bile bunu ancak
"asil" gruba karşı pratiğe döker. Onlar
oy kullanma haklarına sahip oldukları
gibi söz alma haklarına da sahiptirler
ve soylu kişiler kendi aralarında eşit
olarak görülmüşlerdir. Bu nedenle
asil kişiler arasında yaşanan
adaletsizlikler ön plana çıktığında
Aristoteles aynı durumda bulunan bu
iki kişinin eşit cezalandırılması
gerektiğini savunur. Aristoteles'e ne
kadar eşitlikçi bir yaklaşımla bazı
durumlara baktığını dile getirsek de
kendisi köle ve kadınları adeta yok
saymış ve onlara eşit haklar
tanımamıştır. Aristoteles'in adalet ve
eşitlik anlayışı konusunda Platon'dan
etkilendiği büyük bir gerçektir. Platon
da Aristoteles gibi insanların eşit
doğmadığını ve birbirleriyle eşit
olamayacağı görüsündedir. Ancak
Platon'un bu görüşü kendisini ideal
bir devlet kurmaktan da
alıkoyamamıştır. Platon belki de biraz
faydacı bir bakış açısıyla Tanrı'nın her
insana farklı özellikler verdiğini ve
insanlara bu özelliklerine uygun
olarak davranılması gerektiğini
söyler. Platon'a göre bunun nedeni de
toplumun dengesini bozmamak ve
Tanrı'nın insana

PRATİKTE EŞİTLİK
"Eşitlik bir fikir değildir; bir pratiktir. Diğer insanlara ya da diğer hayvanlara nesne muamelesi

yapmadığımızda onu pratiğe dökmüş oluruz. Birinin başından geçenler hepimizi bağladığı için ona, 'Bir
derdin mi var? Anlatmak ister misin?' diye sorduğumuzda bunu pratiğe dökeriz."

 
 

                                            Carol J. Adams, Etin Cinsel Politikası, Ayrıntı Yay. Sayfa 20.
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Erdemin en yüce bilgilerden olduğunu
söylerken erdemi insan hayatının ana yerine
koyar ve bir insanın ancak bilgi ile erdemli
davranışlara ulaşabileceğini yani adil ve eşitlikçi
olabileceğini savunur. Platon için en önemli şey
bilmektir; adaletin bilinmesi, eşitliğin bilinmesi
ve ahlakın bilinmesi ona göre bu insanı adaletli,
ahlaklı ya da eşitlikçi yapar. Halbuki Aristoteles
buna karşın bilmenin yeterli olmadığını, ancak
bunun eylemde görülmesinin bir insanı
eşitlikçi ya da adaletli yapacağını savunur ve
şöyle açıklar: "... erdemle ilgili olarak, onun ne
olduğunu bilmek değil, erdemin nelere bağlı
olarak oluştuğunu bilmek en önemli şey.
Çünkü bizim istediğimiz erdemin ne olduğunu
bilmek değil, erdemli olmak; adaletin ne
olduğunu bilmek değil, adil olmak." (Çiçek,
2020) Aynı Carol J. Adams'ın dediği gibi eşitlik
bir fikir değil, bir pratiktir. Ne kadar fazla
eşitlik hakkında konuşursak konuşalım bunu
hareketlerimizle kanıtlayamıyorsak o zaman
laflarımız boşunadır. Eşitlik, Platon zamanında
ve daha evvel belki de bir fikir ya da tasarı idi
çünkü herhangi bir uygulaması yoktu ancak bu
fikir geliştikçe eşitliğin bir fikirden çıkıp
eyleme dönüşeceği bir gerçektir çünkü kendisi
bunu gerektirir. Eşitlik gibi çoğu hareketlerin
ve akımların zihinde değil adı üstünde
harekette canlandırılması gerekir. Aristoteles'in
de dediği gibi bazı durumlarda bilgi sadece
yeterli değil aynı zamanda bu bilgi
doğrultusunda oluşan eylemler daha büyük bir
önem kazanır. Örneğin, feminizm hareketini
ele alırsak feminist olan birey; kadınların
erkeklerle eşit konumda, haklara ve fırsatlara
sahip olması gerektiğini savunacaktır ve bunu
bilecektir. Ancak sadece bunu bilen ve bunu
pratikte (bu durumda hayatında) göstermeyen
biri kendisiyle bir çelişki içerisindedir. Bu
düşüncesini davranışlarında, konuşmasında
veya hareketlerinde göstermesi inandığı şey
için esastır. Konu eşitliğe gelince herkes eşitliği
bildiği gibi çoğu insan bunu uygulayamaz ya da
pratikte göstermezse de bir anlamı kalmaz.
Carol J. Adams, "Diğer insanlara ya da diğer
hayvanlara nesne muamelesi yapmadığımızda
onu pratiğe dökmüş oluruz." der. Eşitliği
uygulayan bir toplumda insanlara eşit hak ve
özgürlükler verildiği vakit, bu toplum bir
eşitlikçi bir topluma dönüştüğü gibi eşitliğin
sadece bir fikir olarak kaldığı toplumlarda
eşitlik dışındaki herhangi bir kavram
kullanılması daha uygun olur. 

Özetlemek gerekirse, eşitlik; yıllar boyunca
filozofların tartıştığı ve bir toplumun ideal yapısı
için değerlendirildiği bir durumdur. Platon'dan
Aristoteles'e kadar çoğu siyaset ve ahlak
filozoflarının konu alanında bulunan eşitlik ve
adalet, bazılarına göre insanın yeteneklerine göre
belirlenmesi gerekirken bazıları için de mutluluğa
ulaşma amacının farklı bir boyutudur. Ne olursa
olsun, bu fikirlerin harekete geçirilmesiyle birçok
değişim meydana gelmiş ve asıl o zaman eşitlik
doğrultusunda insanlık yol katetmeyi başarmıştır.
Buna göre nasıl bir bilgi kullanıldıkça zihinde
pekişirse, eşitlik de ancak uygulanınca
mükemmelleşir ve eşit olmak gittikçe değer kazanır.

Kaynakça: Çiçek M. (2020), "Aristoteles'in Adalet
Anlayışı", Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 18 (4) 1-11.
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Eş�tl�k herhang� �k� şey�n her bakımdan
denk/aynı olması demekt�r. Eş�tl�k her şeye
‘’ben’’ g�b� bakab�lmekt�r, eş�tl�k �ş�n �ç�ne
g�rd�ğ�nde b�ld�ğ�m�z h�çb�r kavram kalmaz,
artık ne tavuk b�r tavuktur ne de aslan b�r
aslandır her şey sadece “bend�r” ben de özdür.
B�z her şeye ben düşünces�yle yaklaştığımızda
hayatta davranışlarımız, düşünceler�m�z
kend�m�ze döner bu nedenle herkese; bana
davranırız (yan� kend�m�ze nasıl davranış
serg�leyeceksek her şeye de öyle davranırız) bu
şek�lde eş�tl�ğ� prat�ğe dökmüş oluruz. Fakat
bunun �ç�n önce “ben�” yan� “özü” bulmak
gerekmekted�r. Bende ne varsa herkes de de
odur. Carol’un “D�ğer �nsanlara ya da d�ğer
hayvanlara nesne muameles� yapmadığımızda
onu prat�ğe dökmüş oluruz.” sözüyle kastı
budur. 
İnsan oğlu b�r toplum �ç�nde yaşamaktadır,
yukarda da bahsett�ğ�m g�b� benler �ç�nde
yaşar �nsan. Herhang� b�r ben, ben g�b�
olmamaya başlayınca fark ed�l�r, b�r ben
yandığında d�ğerler� de bunu h�sseder çünkü
hep�m�z bend�r, b�rd�r; burada her �nsan
b�rb�r�n�n kopyasıdır demek �stem�yorum
burada özler�n�n aynı olduğundan
bahsed�yorum. Bu nedenle benler düzen�
sağlanmaya çalışılır. Carol’un söyled�ğ� g�b�
b�r�n�n başından geçenler hep�m�z� bağladığı
�ç�n d�ğer ben�n kötü olduğunu h�ssett�ğ�m�zde
ona sorular sorarız, sıkıntısını çözmek �ster�z.
Pek� günümüzde mutlak b�r eş�tl�k varmadır?
Yoktur olamazda çünkü k�mse aynı şartlar
altında doğmaz, büyümez, her b�r�m�z�n
DNA’ları yaşam kodlarımız b�le farklıyken
mutlak b�r eş�tl�ğ� ummak ütop�k b�r düşünce
değ�ld�r de ned�r? Her farklı yet�şen �nsanın,
düşünceler�n�n eş�t olmasını bekleyemezs�n
herhang� b�r durumda b�r düşünce seçmek
zorunda kaldığımızda b�le her farklı f�kr�n
�ç�nden b�rb�r�ne en yakın olanlar b�rleşt�r�l�r ve
seçer�z �şte orda �ş�n �ç�ne adalet g�rer.
Günümüzde eş�tl�ğ� büyük ölçüde adaletle
sağlamaya çalışırız. Bence 

doğru olan da budur. Çünkü farklı �nsanlara aynı, eş�t
davrandığımızda k�ş�ler her zaman memnun  olab�l�r
m� ? Mesela zeng�n tok b�r adam düşünel�m yanında
da fak�r aç b�r adam b�z �k�s�ne de eş�t davranıp
sadece b�rer lokma ekmek ver�yoruz, zeng�n�n karnı
tok olduğu �ç�n ekmeğ� yem�yor b�le ama aynı anda
aç olan fak�r adam b�r lokmayla doymuyor, başka b�r
örnekte; b�r yaşlı adamla b�r genç adama eş�t
m�ktarda taşımaları �ç�n yük ver�l�yor; genç adam
ağırlığı rahat taşırken, yaşlı adam aynı ağırlığı
taşıyamıyor, s�zce burada eş�t davranmamız ne kadar
doğru olur? 
Bence Carol J. Adams’ın ded�ğ� g�b� eş�tl�ğ� prat�ğe
tam anlamıyla dökemey�z çünkü her şeye eş�t
davranab�lmek �ç�n varlığı paranteze alarak özüne
bakmalı ve özüne göre davranmalıyız fakat Edmund
Husserl’�n ortaya sürdüğü ''mutlak töz’’ başka b�r
dey�şle “mutlak bene” ulaşamazken herkese gerçek
anlamda eş�t davranmak mümkün müdür? 

MUTLAK
BEN, 
ÖZ VE

EŞİTLİK

El�f Beyda AYDIN- 10/B

"Eş�tl�k b�r f�k�r değ�ld�r; b�r prat�kt�r. D�ğer �nsanlara ya da d�ğer hayvanlara nesne muameles� yapmadığımızda onu
prat�ğe dökmüş oluruz. B�r�n�n başından geçenler hep�m�z� bağladığı �ç�n ona, 'B�r derd�n m� var? Anlatmak �ster

m�s�n?' d�ye sorduğumuzda bunu prat�ğe döker�z."
 

 Carol J. Adams, Et�n C�nsel Pol�t�kası, Ayrıntı Yay. Sayfa 20.
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Bence değldr fakat tam anlamıyla eşt davranılamasa
da çok büyük eştszlklern önüne geçleblr. Mesela
günümüzde en büyük eştszlklerden br olan kadın

erkek eştszlğ gb. Maalesef günümüzde
toplumumuz hâlâ ataerkl yapının zlern taşımaktadır.

Kadınlar nesneleştrlmekte ve aşağılanmaktadır. İş
alanında ve başka çoğu alanda hala kadın erkek ayrımı
yapılarak kadın ötekleştrlmektedr. Halbuk her ks

de nsandır. Tamam kabul edyorum her ks eşt
değldr ama aynı zamanda hçbr nsan eşt değldr

eğer buna bağlı olarak adaletl davranırsak büyük
eştszlk ve bunun doğurduğu sorunların önüne

geçeblr ve mutlak bene yaklaşablrz.
Toparlamak gerekrse eştlk çn herkes, her şey
paranteze alarak öze göre davranmalıyız k mutlak

eştlk sağlansın fakat bu mümkün değldr. Evet öze
yaklaşablr ve buna göre adaletle bell br oranda
eştlğ sağlayablrz ama hçbr zaman mutlak br

eştlk söz konusu değldr. Carol J.’nn dedğne göre
eştlk fkr dışı pratktedr fakat adalet sayesnde.

 

E L İ F  B E Y D A  A Y D I N
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Hicran 
Kana t

Kendinizden kısaca bahseder
misiniz?
11. sınıfa giden bir oğlum var.
Güzelbahçe’de oturuyorum.
Pamukkale Üniversitesi matematik
bölümü mezunuyum. Mezuniyet
sonrasında iş hayatına dershanede
devam ettim. Dershane sonrası
özel okullarda çalışma hayatıma
devam ettim. 2020-2021 eğitim-
öğretim dönemi itibarıyla TED
İzmir Koleji eğitim kadrosuna
dahil oldum. İngilizce eğitimime
devam ediyorum. 

Okulumuzun matematik öğretmenlerinden Hicran Kanat bu
sayımızın konuğu. Enerjisi ve güler yüzüyle bizlere mutluluk veren

hocamızı tanımaktan mutluluk duyduk.

Matematiğe olan ilginiz ne
zaman başladı?
Aslına bakılırsa ilkokul hayatımda
matematikle barışık olduğumu
pek söyleyemem. Ortaokul
matematik öğretmenim öyle
keyifli ders anlatırdı ki o zaman
matematik öğretmeni olmayı
kafama koymuştum. Öğretmenin,
öğrencinin hayatında çok önemli
bir yeri ve etkisi olduğuna
inanıyorum. Ayrıca yaptığın işi
severek yapmalısın ki karşındaki
kişi de bunu hissetmeli. 

Ö Ğ R E T M E N İ M İ Z İ  T A N I Y A L I M
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19

Matematik dışında nelerle
ilgileniyorsunuz? Bir uğraşınız var mı?
Öğrenmeyi seviyorum. Öğrenmeye açık
biriyim. Dolayısıyla ilgi alanlarımı
geliştirmeyi ve yeniliklere açık olmayı
seviyorum. Matematikte farklı tipte soru
çözmek, yeni kaynaklarla tanışmak beni
zinde tutuyor. Tenis oynamayı, seyahat
etmeyi, yeni yerler keşfetmeyi seviyorum.
Hayatımda hep olan bir eylem olarak kitap
okumayı söyleyebilirim. Özellikle gerilim
kitapları okumaktan keyif alıyorum.
Tiyatroya da ilgim var, pandemi
dolayısıyla eskisi kadar gidemesem de
tiyatro oyunlarını takip ederim. 

Hangi ülkeleri gezdiniz ve bu ülkeler
arasında en beğendiğiniz yer neresiydi? 
İtalya, İspanya, Norveç, Danimarka,
Polonya, Almanya, Bulgaristan, Sırbistan,
İsveç, Fransa gibi ülkeler aklıma ilk
gelenler. Şu an aklıma gelmeyen ülkelere
de seyahat etmiştim. Bu ülkeler arasında en
sevdiğim yer İtalya ve Norveç’tir. İrlanda
ve Küba’yı çok merak ediyorum. Seyahat
planım olsa sanırım ilk önce İrlanda’ya
gitmeyi tercih ederim.

"Önemli olan sorumluluklarını
yerine getiren insan olmaktır.
Bunu yapınca pozitiflik
kendiliğinden gelir."

Sizi pozitifliğinizle tanıyoruz. Hayatınızda
olumsuz giden bir olay olduğunda
kendinizi nasıl motive ediyorsunuz?
Pozitif olmak insana güzel enerjiler veriyor,
katıyor. Kendimi güne şükrederek
hazırlıyorum. Bizim için en güzel
motivasyon sağlıklı olmak, sevdiklerimizin
hayatta ve sağlıklı olmalarıdır. Bir de
öğrencilerime ders anlatıyorsam benden
mutlusu yoktur. Hayat problemlerle
uğraşmak için çok kısa ve problemler insan
hayatını mutsuz kılacak kadar değerli
olmamalıdır. Önemli olan sorumluluklarını
yerine getiren insan olmaktır. Bunu yapınca
pozitiflik kendiliğinden gelir. 

Gerçekten bir gün herkes on beş
dakikalığına ünlü olsa ve sizinki dünyanın
son on beş dakikasına denk gelse bunu şans
olarak görür müsünüz?
Bence şans şanstır. Ne zaman ya da ne
durumda sana geldiği de önemli değildir.
Şans yüzünüze gülerse siz de onun yüzüne
gülün diyebilirim. Hayatımın son on beş
dakikasında ünlü olsam erken ya da geç diye
düşünmem, ne mutlu bana ki son on beş
dakika da olsa ünlü olduğum için şanslıyım
diye düşünür, mutlu olurdum. Oğluma ve
öğrencilerime de her zaman anın keyfini
çıkarmalarını, olumlu düşünmelerini ve
hayatta emek vermeden mutlu
olunamayacağını söylerim. Mutluluk en
güzel ilaçtır.
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15 sayılık ömründe 15 öğrenci
tanıtan TEDebiyat'ın son

sayısında sizlere okulumuzun
sanat alanında kendine yol
çizen öğrencilerinden birini

tanıtmak istedik. Küçük
yaşlarından beri sanatla

ilgilenen öğrencimiz disiplinli
çalışma, pes etmeme ve gelecek

planlarını bu yeteneğini
geliştirmek üzerine yapma gibi
özellikleriyle dikkat çekiyor. 15.

sayımızın konuğu 10. sınıf
öğrencimiz Buket Leyna

Taşkırdı'yı daha yakından
tanıyalım.

- Kendini tanıtır mısın?
21 Mart 2006’da İstanbul’da
doğdum. Ortaokula kadarki
eğitimimi Erenköy Işık Kolejinde
tamamladım. 2020’de İzmir’e
taşındık ve TED İzmir Koleji ile
yolum kesişti. İki yıldır bu okulda
eğitimime devam ediyorum.
Kendimden bahsederken ilk
söylediğim şey genellikle bale
oluyor. Altı yaşındayken ilk hobim
olan baleyle tanıştım. Hayatımın
ikinci dönüm noktası müzikle
tanışmamdır. Kısacası, sanattan
hoşlanıyorum ve ilerleyen
zamanlarda mesleki kariyerimde
müzik alanında ilerlemek istiyorum. 

Buket Leyna altı yaşında bale
yaparken

"Bale sanatçıları
haftada ortalama

36 saatlerini
ayırdıkları zorlu
antrenmanların

yanı sıra sakatlık
tehlikelerine

rağmen uzun yıllar
bu alanda pes

etmeden
çalışırlar." 

 

BUKET LEYNA
TAŞKIRDI

Ö Ğ R E N C İ M İ Z İ  T A N I Y A L I M
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-Kaç yıldır müzikle ilgileniyorsun? Böyle bir yeteneğin

olduğunu ne zaman keşfettin?

Balede geçirdiğim altı aydan sonra müzik öğretmenlerimin

de söylediği üzere müzik kulağım olduğunu fark ettim. Ve

üçüncü sınıfta okulumdaki koroyla müzikteki yeteneğimi

keşfettim. Dokuz yıldır müzikle ilgileniyorum.

Çocukluğumda bulunduğum okul korosunda geçirdiğim

dört yıl ardından bir grup halinde şarkı söylemekten daha

çok kendi başıma şarkı söylemekten zevk aldığımı keşfettim.

Ve annemlere bunu dile getirdikten sonra bana şan eğitimini

önerdiler. Ortaokuldayken bir yandan devam ettiğim bale

kursunda aynı zamanda şan eğitimi verildiğini öğrenince

hemen yazıldım. O anda operanın yanı sıra İstanbul

Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Yıldız Teknik

Üniversitesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve benim bale

eğitimimi aldığım Özlem Güzel Bale ve Müzik Okulu’nda

şan pedagogu olarak sanat hayatına devam etmiş olan ünlü

opera sanatçısı Rezmiye Alper ile şan eğitimi aldım. Bu

eğitimin bana çok şey kattığını düşünüyorum. Çünkü ilk

defa ses tonumum tam olarak ne olduğunu, nasıl yaşım

büyüdükçe sesimin tonunun değişebileceğini öğrendim.

Benim ses rengim Soprano. Ama yaşımdan ötürü gelecekte

değişme ihtimali var.

-Nasıl bir çalışma planın var?

Günlük ya da haftalık olarak mı

çalışıyorsun?

Pandemiden önce iki yıl boyunca,

haftada iki kez şan dersleri aldım.

Ardından pandemiyle birlikte

İzmir’e taşındım ve şan eğitimime

bir yıl ara verdim. Fakat şanı

bırakmak istemediğim için

İzmir’de bana şan dersi verebilecek

bir öğretmen ararken şu anki

öğretmenim olan Serkan Taylan’la

tanıştım. Kendisi ilk, orta ve lise

eğitimini Akhisar'da tamamlamış

ve 2002'de Anadolu Üniversitesi

Devlet Konservatuvarı Opera

bölümüne kabul edilerek Ayhan

Uştuk'un sınıfında öğrenimine

başlamış. Anadolu Üniversitesi

Devlet Konservatuvarı Opera

korosu ile Türkiye de İstanbul 

 Ankara Eskişehir İzmir Mersin

gibi çeşitli illerde festival ve

yarışmalara solist sanatçı olarak

katılmış. Eskişehir Senfoni

Orkestrası ile 'Yarasa' ve

'Yunus'tan Nazım'a Kantat'ının

dünya prömiyerini

gerçekleştirmiş. 2011 yılında bu

görevden ayrılarak İzmir Devlet

Opera ve Balesi'nde sözleşmeli

koro sanatçısı olarak çalışmaya

başlamış ve 'Çingene

Baron'(Ottokar) 'IV.

Murat'(Silahtar) 'Turandot'

(Pong) 'Otello' (Casio) 'Mançalı

şövalye' (Rahip) 'Şu Çılgın

Türkler' (T.Hilmi) 'Aida' 

 (Haberci) ve son olarak

'Madama Butterfly' (Pinkerton)

rollerini seslendirmiş. Serkan

Hocam halen İzmir Devlet

Opera ve

Balesinde görevini

sürdürmektedir. Hocamla

birlikte günlük, haftalık

çalışma planları yapıyoruz.

-Bu alanda kendini

geliştirmeyi düşünüyor

musun? Gelecek planında

ne var? 

Gelecek için henüz net bir

planım yok fakat müziğe

karşı ilgimle beraber sanata

karşı ilgimde olduğundan

dolayı birini seçip o yönde

ilerleyeceğimi

düşünüyorum.

- Sorularımıza yanıt

verdiğiniz için teşekkür

ederiz.
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BİR 
SÖZ
Dalya PENSO-9/C

Şiddet, baskı denince genelde akla ilk gelen
fiziksel şiddettir. Ama şiddetin farklı türleri ve
bu türlerin farklı alanları vardır. 
Şiddet ve baskı aslında benzer olsa da farklı
şeylerdir. Baskı daha çok davranışlarla oluşur.
Şiddette ise güç de işin içine girer. 
Aslında psikolojik etkiler daha yaygındır ve
daha etkilidir. Ardından fiziksel gelir.

Farklı psikolojik baskı türleri vardır: 

Olumlu psikolojik baskı: Bu baskı, şüphe ve
korku durma noktasında iken bir eylem
almanız gerektiği zaman kendinize
“yapabilirisiniz” diyerek kendinizi motive
ettiğiniz bir baskı türdür.

Olumsuz psikolojik baskı: Birinin bir kişiye
aşırı baskıcı olmasıdır. Sonucunda da alıcı
tarafın kendini aşırı baskı altında
hissetmesidir. Ya da oluşan bir durumun sizde
yaptığı, yarattığı olumsuzluklardır.

İç psikolojik baskı: Kişisel farkındalıktan
doğduğunda pozitiftir. Sizin bir isteğinizi elde
etmek için hissettiğiniz baskıdır. Ama 
 mükemmel olmak için ya da istemediğiniz
halde başkasını tatmin etmek için
hissettiğinizde negatife dönüşür.

Dış psikolojik baskı: Günlük, düzenli ve
zorunlu olarak yapılan bazen de takvime ve
saate bağlı olarak oluşan baskı durumudur.
Her şey baskının kendisi değil bazen de nasıl
yönetildiğine bağlıdır.

Akran Baskısı Nedir?
Akran baskısı (sosyal baskı) bireyin içinde
bulunduğu yaş grubuna “uygun” şekilde
değişmesi için çalışılır ya da zorlanır. Kişi de
dışlanmamak için buna boyun eğmek zorunda
kalabilir. 
Psikolojik şiddet; ilişkilerde, aile içinde ve iş
yerlerinde karşımıza çıkabilir. Zorbalık olarak
da okullarda karşımıza çıkar.

|  A R A Ş T I R M A

 |  2 6



Zorbalığı kim yapar biliyor musunuz? Kendi ile
tatmin olamayan, kendi ile iç savaşta olan
kişiler zorbalık yapar. Zorbalık göz ardı
edilebilecek ya da hafife alınabilecek bir
durum değildir, müdahale gerektirir.
Düşünmeden, kötü bir niyetiniz olmadan bile
yaptığınız, yapabileceğiniz bir sürü şey
karşıdaki kişiye zarar verebilir. Aslında herkes
sadece kendisine odaklansa, başkalarının işine
karışmasa ya da daha basitçe herkes herkesi
olduğu gibi kabul etse bu psikolojik zararlar
önlenebilir.

Dünya üzerinde herkes farklıdır. Herkesin
kendi hayatı kendi özellikleri vardır. Aslında
herkes kendi özelliklerine odaklanıp
başkalarının özelliklerine odaklanmasa,
başkalarının özelliklerine iyi ya da kötü laf
söylemese bu psikolojik baskılar, şiddetler
azalmaz mıydı?
Zorbalık, şiddet, baskı… hiçbiri göz ardı
edilemez. Eğer bunlarla karşı karşıya
kalıyorsanız, o kişinin bunu neden yaptığını
hatırlayın. Aslında olayın sizinle bir alakası
olmadığını hatırlayın. İnsanlar konuşur.

Akran Zorbalığı Nedir?

Bir öğrencinin başka bir öğrenci ya da
öğrenci grubu tarafından sürekli olarak
fiziksel, sözel, sosyal ya da siber olarak
saldırgan, huzursuz edici, zarar verici
davranışlara maruz kalmasıdır. 
Zorbalığı yapan kişinin şiddeti sorun
çözme yöntemi olarak kullanması ve
karşı tarafın zarar verici davranışı hak
ettiğini düşünmesi zorbaca davranışları
uygulama nedenleridir. Genelde zorbalık
yapan kişinin empati kurmada zorluk
çekmesi, başkalarının duygu ve
düşüncelerine karşı duyarsız olması ya
da öyle davranması ve yaptıklarına karşı
sorumluluk hissetmemesi temel
nedenler arasındadır. 
Zorbaca davranışların, bu davranışlara
maruz kalan kişi üzerinde fiziksel,
duygusal ve sosyal açıdan olumsuz
etkileri vardır. Sonuçta da bu olumsuz
etkiler kişinin hayatını olumsuz etkiler.
Akran zorbalığının çeşitli türleri vardır: 
Fiziksel zorbalık: Fiziksel şiddet, izinsiz
eşya kullanımı, zorla bir şeyler
yaptırmak…
Sözel zorbalık: Küfretmek, alay etmek,
dalga geçmek, lakap takmak, dış
görünüşüyle alay etmek, konuşma tarzı
ile dalga geçmek, aşağılamak, küçük
düşürmek…
Sosyal zorbalık: Dışlamak, diğer
kişilerin onunla birlikte olmasını
engellemek, dedikodu çıkarmak,
haksızlığa uğratmak…
Siber zorbalık: Teknolojik araçlar
üzerinden dedikodu yaymak, izinsiz o
kişi hakkında paylaşım yapmak, internet
üzerinde o kişiymiş gibi davranmak…
Zorbalık genelde gençlik yıllarında
görülür ancak bu gençliğin doğal bir
süreci değildir. Zorbalık görmezden
gelinebilecek bir davranış değildir.
Görmezden gelindikçe zorbalık yapan
kişi kendini daha güçlü hisseder.
Zorbalığın cinsiyeti yoktur. Zorbalık
sadece fiziksel değildir, farklı türleri
vardır. Bütün türleri de kişiyi olumsuz
etkiler.
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Şubat 1929, Sarayköy'de doğdu  17
Şubat 2008 İstanbul hayatını 
 kaybetti. deli Uysel olarakta tanınır.
Türk söz yazarı, şair, oyuncu ve
edebiyat öğretmenidir. Babasının
tayini nedeniyle ilkokulu ve
ortaokulu Trabzon'da okumuştur,
liseyi Erenköy Kız Lisesi'nde
okumustur,ve İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Bölümü mezunu oldmus. Tiyatro
oyununda tanıştığı gazeteci Ahmet
Vedat Akın ile evlendi. 2007 Aralık
ayında akciğer kanseri'ne yakalandı. 2
ay sonra vefat etti. Aysel Gürel'in
yazdigi yayinladigi ve yayinlamadigi
20 bin civarinda sarki sözü yazmistir.
Eserleri: Firuze, Ünzile,  Ne Kavgam
Bitti Ne Sevdam, Değer mi?, Sır,
Yolun Başı, Sarıl Bana, Zor Kadın,
Aşk, Yanarım, Vur Yüreğim, Abone,
Zorba Aşk, Dönmeyeceğim, Ayrıldık
İşte, Son Dua, Gençlik Başımda
Duman (Ateş Böceğim), Bilmem
Hatırladın Mı?, Deli Balım, Yörük
Yaylası, Arabesk‘tir. Aysal Gürel'in
ölümünden 10 yıl sonra kızı Müjde
Ar'in annesinin evinde bulduklarıyla
ilgili sözleri "Resmen bir çöp evdi.
Boş bulduğu her yere yazmış. Şarkı
sözlerini toplamak iki yılımı aldı. 20
bin civarı şarkı sözü var" dedi.

Bu şarkı sözlerinden birinin Tarkan'ın
2010 yılındaki 'Adımı Kalbine Yaz'
albümünün ilk şarkısı olan 'Sevdanın
Son Vuruşu' dur. Aysel Gürel'in
anlattigi ilk yazam hikayesi:"8
yaşındayken çok yaramazlık yaptığım
için uslu durayım diye bir kuzu aldılar
bana. Adını 'Mido' koydum. 'Şarkısız
canlı mı olur?' diye düşünüp bir de
şarkı yaptım Mido'ya. 'Mido güzel
kuzu, annesinin yavrusu' diye
gidiyordu şarkı. Söz ve beste yapmam
ilk böyle başladı diyebilirim."
Aysel Gürel sanat dünyasına ilk
profesyonel adımını ise 15 yaşında
Trabzon Halk Evi'nde sergilemistir. 
 Aysel Gürel kendine deli  lakabını
bizzat taktığını söylemişti. Deliliğinin
hikayesini bu sözlerle anlatmıştır:
"Çocukluk yıllarında bulunduğum
yerde kocakarı kültürü vardı. Bütün
şehri sarar bu kültür. Yeni yetişen
genç kızlar ve erkekler hakkında türlü
hikayeler uydurulur. Mesela
mahalledeki fotoğrafçının kızı
apandisiti alınsın diye hastaneye
kaldırılır. O kocakarı kültürü hemen
destan yazar. Neymiş, kız hamile
kalmış, çocuk aldırmış. Ben çok
okuduğum için bundan nasıl
kurtulurum diye düşündüm. Deli rolü
yaparsam kurtulurum dedim."

Aysel Gürel

TEDedebiyat |7
Aysel Gürel kendini bu sözlerle tanimlamistir 

"Ben birey değilim. Ben kalabalık bir nesneyim. Ben tek başıma
radyoyum, televizyonum, konserim, orkestrayım, her şeyim.

Türkiye'nin ilk anarşist kızıyım ben. İlk çiçek kızıyım. İlk hippisiyim.
Ben amazon kadınıyım. Türkiye'de kadının bilinçaltıyım." 

Su ÖNER-9/C

B İ YOGRA F İ
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Sezen Aksu'dan d�nled�g�m�z ünlü  “F�ruze” şarkısının sözler� 
 Aysel Gürel’e a�tt�r. Aysel Gürel  bu şarkıyı kızı Müjde Ar �ç�n
yazmışt�r. Yan�  Aysel Gürel’e göre baharda yeş�ller�n reng�n�
kıskandığı, dayanılmaz güzell�kte, hüzün buğusu g�b� olan k�ş�
kızı Müjde Ar’d�r.

Kıskanır rengini baharda
yesillerSevda büyüsü gibisin sen

FiruzeSen nazlı bir çiçek, bir orman

kuytusuÜzüm bugusu gibisin sen
Firuze

Bir gün dönüp bakınca düşler
İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını
Ağla, ağla Firuze ağla
Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu

Kıskanır rengini baharda yeşiller
Sevda büyüsü gibisin sen Firuze
Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu
Üzüm buğusu gibisin sen Firuze
Kıskanır rengini baharda yeşiller
Sevda büyüsü gibisin sen Firuze

Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu
Üzüm buğusu gibisin sen Firuze
Duru bir su gibi, bazen volkan gibi
Bazen bir deli rüzgar gibi
Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş
Acelen ne bekle Firuze

Bir gün dönüp bakınca düşler
İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını
Ağla, ağla Firuze ağla
Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu
Acılı bir bakış yerleşirse eğer
Kirpiğinin ucundan gözbebeğine
Herşeyin bedeli var, güzelliğinin de
Bir gün gelir ödenir, öde Firuze

Acılı bir bakış yerleşirse eğer
Kirpiğinin ucundan gözbebeğine
Herşeyin bedeli var, güzelliğinin de
Bir gün gelir ödenir, öde Firuze
Duru bir su gibi, bazen volkan gibi
Bazen bir deli rüzgar gibi
Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş
Acelen ne bekle Firuze
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Zaman akıyor pınarlarımdan.

Akan şey hayallerim, ümitlerim.

Zaman akıyor benim için.

Geçip giden de benim gençliğim.

Zaman akıyor hastanede elleri buruş buruş olmuş bir kadın için.

Ölüme gitmeden önce son kez yaşamak için.

Zaman ilk defa akıyor bir sabi  için.

Hem de daha ana rahmine düşmüşken başlıyor bu hain sayaç.

Zaman geçiyor bizden. 

Saatin sayacı ne zaman durur? 

Ne zaman hakikati kavrarız? 

Bilinmez...

 Fakat zaman geçiyor bizden.

Giden şey ömrümüzden bir parça. 

Zaman akıyor deli taylar gibi.

Yaşamak için pek vakit yok, vaktiyle hakkını vermek gerek .

Ne de olsa zaman tükeniyor.

Pişmanlık niye?

ZAMAN
Başak  ERDOĞAN-10/B
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Bitanem
Hayat bizi nereye sürükler
Günler geçer zamanın yaprakları arasında
Üzerimize ne çizgiler düşer bilmem ama
Sen her zaman benim bitanem olacaksın.

Bitanem
Bir tane sözümün düştüğü gibi defterime 
Sen de ömrüm boyunca benim
Kalbime düşeceksin
Olmadık zamanda, olmadık saatte
Sevdiğim her şeyi olduracaksın
Yani sevdiğim her şey olan sen,
Yanımda olacaksın.

Bitanem
Sana daha ne şiirler yazarım elimin tuttuğu kadar
Ama senden iyi bir şiir ne okudum
Ne yazdım 
Sen benim sevdam
Hayatımda mutluluk
Kederimde yanımda destek
Sen benim hayatımda bir tanesin.

Birtanem
Seni sevmek 
Hayatımda yazdığım en güzel şiir...

BİTANEM
Doruk ÜSTÜNDAĞ-11/A
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Açıkçası W�ll�ams 1994 aracı �le
Senna'nın beklent�ler�n�
karşılayamadı. Senna testlerde
aracın yolu �y� kavrayamadığını,
hatta bazen d�reks�yonu
döndürmes�ne rağmen aracın
dönmed�ğ�n�, düz g�tt�ğ�n� takıma
ve mühend�slere anlatmıştı. Zaten
1994 araçlarının genel�nde tekn�k
sorunlar çıkmıştı.

Senna. Formula 1'e çok büyük �zler
bırakmış p�lotlardan kend�s�. Brez�lya'nın
gururu, Mclaren'�n �nc�s�, Dünya'nın en
�y� p�lotlarından b�r�yd�. 3  şamp�yona, 41
yarış gal�b�yet�, 65 pol poz�syonu ve 19 en
hızlı tur. O yıllardak� b�r Formula 1
p�lotuna göre �nanılmaz b�r �stat�ğ� var.
Daha sonra, 1988'de Mclaren F1 takımına
katıldı. İş�n �y� yanı artık gr�d�n en hızlı
araçlarından b�r�n�n�n p�lotuydu. Zor yanı
�se Ala�n Prost �le rekabet edecek
olmasıydı. Efsane Prost Senna rekabet� bu
yılda başladı. Mclaren'e geçt�kten sonra
Senna, Formula 1'de �nanılmaz başarılar
elde etm�ş, yılının en başarılı p�lotu
olmuştu.  
Kar�yer�ne Kart�ng �le başladı. Formula

1

 Ford ve Formula 3000 derken Ayrton,
kend�n� 1984'te Formula 1'de buldu. F1
kar�yer�ne Toleman-Hart takımı �le
başladı. 1985'te Lotus'a geçt� ve o yılda,
Portek�z'de, Estor�l'de �lk Formula 1
zafer�n� aldı. Yağmur altında hızlı olması
sayes�nde "Yağmur ustası" lakabını aldı.
Yıllar geçer, Senna 3 kez şamp�yon olur.
1988, 1990 ve 1991 yıllarında bu
şamp�yonlukları elde ett�. Yıl 1992.
W�ll�ams teknoloj�k �lerlemeler kaydetm�ş
ve gr�d�n en hızlı otomob�l�n� üretm�şt�.
Senna 92 ve 93'te şamp�yon olamadı. Prost
�se Mclaren'den ayrılıp W�ll�ams'a g�tt�.
W�ll�ams'la kontrat �mzalamasının en
temel nedenler�nden b�r� �se Senna �le aynı
takımda olmama �steğ�yd�. 

2

1993'te de W�ll�ams dom�nanttı.
Prost 4. kez dünya şamp�yonu
oldu. Senna �se 93 senes�n�n
sonunda 94 sezonu �ç�n W�ll�ams
�le kontrat �mzaladı. Kontrat
�mzalayacaklarını anlayan Prost
�se 93 sonunda Formula 1'den
emekl� oldu. 1994 Senes� gelm�şt�.
Senna sezon önces� testler�ne
çıkmıştı.

Gr�d'dek� en hızlı araç
Benetton'du. Bu takım hem �y� b�r
araca, hem de yetenekl� ve genç
b�r p�lota sah�pt�. O p�lot �se
M�chael Schumacher'd�. Senna
uzun süre Bennetton'un h�le
yaptığını düşünsede,
kanıtlayamadı. Tar�hler 30 Mayıs
1994. Sıralama turlarında Roland
Ratzenberg büyük b�r kaza yaptı
ve orada hayatını kaybett�. Çok
acıydı. 34 yaşındaydı. Senna
yarınk� yarışa polden başlayacaktı.

1 Mayıs 1994.  Imola Grand Pr�x'� başlamıştı.
Start sırasında yaşanan kazalar sonucu
güvenl�k aracı p�ste g�rm�şt�. Daha sonra yarış
temposuna ger� dönüldü. Senna yarışta 7.
turuna g�rm�şt�. Araç tehl�kel�yd�,
dönmüyordu. Ayrton Tamburello v�rajına
geld�. Aracı kontrol edemed� ve p�st dışına
çıktı. Kontrolü kaybett�ğ�nde hızı saatte 306
k�lometreyd�. P�st kenarındak� duvara saatte
211 k�lometre hız �le çarptı. Aracı paramparça
oldu. Kaza �le b�rl�kte b�l�nc� kapandı.
Otomob�l durduğunda aracın �ç�nde boynu
bükük şek�lde, harekets�z yatıyordu. P�st
görevl�ler� araca yet�şt�. Senna hel�kopterle
hastaneye götürüldü. Yarışı M�chael
Schumacher kazandı. Podyumda k�mse
eğlenmed�, M�chael'ın b�le moral� bozuktu.
Herkes Senna �ç�n end�şelen�rken 1 Mayıs
akşamı, 18:40'ta Senna'nın ölüm haber�
duyuruldu. Doktor �se ölümünün kaza anında,
14:17'de gerçekleşt�ğ�n� söyled�. Senna Acı 1994
Imola hafta sonunda öldü. Günümüzde hala
F1'�n en �y� p�lotlarından b�r� olarak kabul
ed�lmekle beraber, h�çb�r zaman
unutulmayacak b�r�. Huzur �ç�nde uyu
"Yağmur Ustası".

EFEFEF      ANEVİ PİLOTLARANEVİ PİLOTLARANEVİ PİLOTLAR
MOTORSPORTED

Akant YILMAZ-10/B
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MOTORSPORLARDA TÜRKİYE: 
SCUDERIA FERRARI GERİ DÖNDÜ!

F1 2022 Sezonu'nun açılışı Bahreyn'de yapıldı. Ferrari
testlerden beri en hızlı gözüken araçtı. Testlerin de bitmesi ve
diğer araçların öne fazla geçememesi ile 2022 Grid'nin en hızlı
aracı belliydi. F1-75. Sezonun ilk yarışında Ferrari'nin 2019
yılından beri pilotu olan Charles Leclerc, oldukça olgun bir
performans sergileyerek ve yarış boyunca geçtiğimiz yılın
dünya şampiyonu Max'a liderliği vermeyerek bu sezon için ne
kadar iyi hazırlandıklarını gösterdi.
Suudi Arabistan'da ise Redbull Ferrari dominasyonuna cevap
vererek yarışı kazandı. Bu yarışta Leclerc ve Verstappen
arasında yaşanan çekişmeler bize 2021'deki Verstappen
Hamilton savaşını hatırlattı. Fakat bu savaş kesinlikle daha
heyecanlıydı. Çünkü daha karting zamanından beri ezeli rakip
olan iki yetenekli pilot, ve dünyanın en hızlı araçları. Bu sezon
çekişmeli geçecek gibi duruyor.
Öbür yandan geçen sene Redbull'a karşı şampiyonluk savaşı
veren Mercedes, yunuslama (aracın düzlükler de, yüksek
süratlerde zıplaması, bir nevi sekmesi) problemleri yüzünden
orta sıralara düştü. Mercedes'in düşüşü ile beraber
Mercedes'ten parça alan birçok takım hız kaybetti. Valtteri
Bottas ise çok doğru bir karar vererek Mercedes'ten ayrıldı ve
Ferrari parçaları kullanan Alfa Romeo'ya geçti. 
Haas ise inanılmaz bir gelişim göstererek tekrar üst sıralara
çıkmayı başardı. Nikita Mazepin ile yapılan kontratın
feshedilmesinin ardından takıma Haas'ın müdavim pilotu
Kevin Magnussen çağırıldı. Takımdan 2020 sonunda ayrılan
Kevin, sezon öncesi testlerine katılamadan yarışacaktı. 2 günde
adapte olduğu bir araç ile 5. oldu. Haas'ın ve Kevin'in en iyi
performanslarından biriydi. 
Avustralya yarışına gelindiğinde ise Ferrari yine Redbull'dan
daha hızlıydı. Leclerc yarışı rahatça kazandı. Verstappen ise
podyum alacakken aracı yakıt sızıntısı yaptı ve yarış dışı kaldı.
Redbull, aynı problemi Bahreyn Grand Prix'inde, iki pilotla da
yaşamıştı. Avustralya'da da tekrar yaşanması araçta kronik bir
problem olabileceğinin ihtimali demekti. Fakat Redbull, Imola
Grand Prix'inde duble yaparak dayanıklılık problemlerini
çözdüğünü Ferrari'ye gösterdi. Sainz hem Avustralya, hem de
Imola'da yarış dışı kaldı. Lecler ise Imola'da son turlarda spin
attı ve yarışı 6. bitirdi. Miami yarışı ise çok sıkıcıydı. Tek
aksiyon Norris'İn kazasıydı. 

Ferrari Tekrar
Yükseklerde!

 Formula 1 2022 Sezonu'nun Catalunya
testlerinde Ferrari'nin zirvede olduğunu
görmüştük. Bu durum, alışıla gelmişin
dışında bir durum olmakla beraber
birçok kişide Mercedes'in blöf yaptığını
düşündü. Geçen sene bu kadar hızlı araca
sahip bir takım nasıl olur da Ferrari'nin
arkasında kalır? Bahreyn'deki testlerin
ardından hala Ferrari en hızlı araç olarak
gözüküyordu. Hala Mercedes'in hız
sakladığı konusunda şüpheler olsa da,
kimin griddeki en hızlı araca sahip
olduğunu sezonun ilk yarışı olan Bahreyn
Grand Prix'inde gördük.

MotoGp'de Yeni Sezon
MotoGp 2022 sezonu hızlı başladı. Açılış
yarışı son yıllarda olduğu gibi Katar'da,
Lusail'de yapıldı. İlk yarışta yarışı
kazanabileceğini düşündüğüm birçok
favori isim vardı. En başta zaten Bagnaia
ve Quartararo geliyordu. Onlardan sonra
dedim ki belki Zarco, belki Rins, belki
Mir veya Martin, hatta Miller bile
kazanabilir diyordum. Yarışı Enea
Bastianini kazandı. Bunu Haas'ın
Formula 1'de yarış kazanması gibi
düşünebilirsiniz. 
Gresini için inanılmaz MotoGp'ye
inanılmaz bir geri dönüştü. İkinci yarış
ise Endonezya'da yapıldı. 25 yılın
ardından MotoGp Endonezya'ya geri
döndü. Marc Marquez, Endonezya
antrenmanlarında büyük bir kaza
yaparak kafasına ağır bir darbe aldı. Daha
önce yaptığı kazalar yüzünden çift görme
problemi yaşayan sürücü, bunu tekrar
yaşadığını ve iyileşene kadar birkaç yarış
olmayacağını açıkladı. Pazar günü
yağışlıydı. Yağmur yüzünden yarışın
başlangıç saati ertelendi. Yarışı baştan
sona Ktm Fabrika sürücüsü Miguel
Olivera önde götürdü ve kazandı. 
Sonraki yarış Arjantin Gp'ydi. Aprillia bu
sene iyi bir motosiklet üretti. Aleix
Espargaro ise Jorge Martin'le uzun süre
mücadele etti fakat galibiyete ulaştı.
MotoGp'de yarışmaya başladığından beri
hiç kazanamamıştı. Aleix, 11 yıl sonunda,
galip geldi. Sonraki yarış Amerika Gp'ydi.
Enea Basitanini yine şapkadan tavşan
çıkarttı ve yarışı kazandı. Enea Gresini
için güzel işler yapmaya devam edecek
gibi duruyor. 
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YALNIZLIK

YALNIZLIK

Eylül Karayılan

YALNIZ KALMAK

Hayatnaz Avşar
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"BİR İNSANIN YALNIZLIĞI

ÜZERİNE SÖYLENECEK O KADAR

SÖZ VARDIR Kİ! O KADAR

BÜYÜKTÜR Kİ YALNIZLIK. O

KADAR KALABALIKTIR Kİ.
DÜNYAYI DOLDURAN

CANLILARDAN UZAK BİR HAYAT

YAŞAMAK YA DA BİNLERCE

BEDENİN ARASINDA OLUP

HİÇBİRİNİ DİNLEMEDEN

İLERLEMEK. HEPSİ DE

YALNIZLIĞIN TÜRLERİDİR."

KİNYAS VE KAYRA- HAKAN

GÜNDAY

Bana yalnızlık denildiğine aklıma ilk gelen
şey, insanın kendiyle kurduğu iletişimdir.
Bu iletişim şekli genelde en yakın
arkadaşımızla kurduğumuz iletişimden bile
çok daha iyi ve çok daha etkilidir. Sonuçta
her ne kadar yakınımız da olsa bizler kendi
bedenimizin içindeyiz. Bu bedenin içinde
kopan fırtınaları başkaları değil, bizler
duyabiliyoruz.
Aynı zamanda insanın sosyal bir varlık
olduğunu da unutmamak gerekir. Yani eğer
insanlarla konuşup fikir alışverişinde
bulunursak inanın ki ufkumuz açılacak ve
içimizde kopan fırtınaların çoğu dinmiş
olacaktır. Bu sebeple fazla yalnız kalmak bir
insan için çok da faydalı değildir.
Aslında yalnız olmak bize verilen çok
büyük bir fırsattır. Hayatı sorgulamak için
yaşadıklarımızı sindirebilmek için yalnız
kalıp içimizdeki sese kulak vermek en
doğrusu olacaktır diye tahmin ediyorum.

Yalnızlık
Eylül Karayılan-Hazırlık
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"İnsan yalnızlık
içinde
yaşadığında bir
karakter dışında
her şeyi kendi
kendine
edinebilir" diye
yazmış Stendhal."

İnsanlar hep yalnız kalmak
isterler üzüldüklerinde,
sıkıldıklarında,
yorulduklarında. Aslında bir
yıl öncesine kadar herkes
mutlaka ben birazcık yalnız
kalmalıyım, yalnız kalmak
istiyorum diye
düşünmüşlerdir.
Yaşadığımız pandemi bizleri
bu yönden de değiştirdi.
Aslında pek çok şeyi
değiştirdi ama en çok
insanların birbirleriyle olan
ilişkilerini değiştirdi.
İnsanlar birbirinden uzakta
kaldı, birbirlerinin yüzlerini
görmek için günlerin
geçmesini yasakların
bitmesini beklediler
birbirlerini görüp bir kelime
edebilmek için… Tabii ki
başlarda böyle değildi herkes
tatil moduna geçmişti. İşleri
yok, ödevleri yok sadece tek
başına kafalarını
dinliyorlardı. Ama zaman 

geçtikçe yalnızlıktan sıkıldılar
aslında onları yoran işleri,
ödevleri değil. Yalnızlık,
insanlarla konuşamamak,
onlarla sohbet edememek
yordu insanları. Bence
insanlara pandemi çok şey
öğretti ama en önemlisi
insanlar yalnız kaldıklarında
bir insanın olmasının, onunla
konuşmanın öneminin
farkına vardı. Ben de bazen
yalnız kalmak istiyorum.
Kimseyle konuşmak
istemiyorum ama son
zamanlarda insanlarla
konuşmanın önemini
anladım. 
Sonuç olarak insanların
birbirleriyle bir şeyler
paylaşmaları çok önemli.
Nasıl sevgi paylaştıkça
artıyorsa kızgınlıklar da
üzüntüler de o kadar azalıyor.
Bu yüzden artık yalnızlığı
azaltmamız ve birlikte
olmamız gerekiyor. 

Yalnız        Kalmak

Hayatnaz Avşar- Hazırlık
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"ENTELEKTÜEL AÇIDAN YÜKSEK

BİR İNSANA YALNIZLIK İKİLİ BİR
YARAR SAĞLAR: BİRİNCİSİ KENDİ
KENDİSİYLE OLMAK VE İKİNCİSİ

BAŞKALARIYLA BİRLİKTE

OLMAMAK."

Yalnızlık benim için kötü bir duygu, çünkü
başka birileriyle iletişim kuramıyorsun. Bir

insanın tek başına eğlenmesi zor ve sıkıcıdır.
Örneğin birçok oyun birden fazla kişiyle

oynanıyor. Tek başına oyun oynamak bir
arkadaşla oynamak kadar zevk vermiyor. Oyun
oynamak eğlenceli bir şey olmasına rağmen tek

başına bir süre sonra sıkıcı gelmeye
başlayabiliyor. Bir olay yaşandığında onu

paylaşamamak, derdini ve sıkıntılarını
anlatamamak o olayla başa çıkmamızı

zorlaştırabilir. Bu sıkıntıların üst üste gelmesi
bizi bunaltabilir. Mesela ben bazı sıkıntılarımı
yakın arkadaşlarımla veya ailemle paylaşırım.

Onların önerilerini alırım, bu beni hem
rahatlatır hem de bana yol gösterici olur. Bu
işleri de tek başımıza yapamayız. Bizim tam

olarak bilmediğimiz veya gücümüzün
yetmediği durumlarda başkalarından destek

almamız gerekebilir. Bazı aktiviteler kalabalık
ve daha keyifli olabilir. Mesela tiyatroya ve

konsere gitmek gibi aktiviteler kalabalıkla daha
coşkulu olabilir. Yalnızlık kısa süreli olabilir ve

tercih edilebilir. Ama çok uzun süre yalnızlık
hayatı daha zor hale getirebilir. 

 

Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar, Arthur Schopenhauer

HAYATI ZORLAŞTIRAN
YALNIZLIK

Ekin Eren Akyol- Hazırlık
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