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EDİTÖRDEN 

 

               Merhaba Sevgili Okuyucularımız, 

 Dergimiz Yaratıcı Yazarlık Atölyesi öğrencile-
riyle yaptığımız sekiz aylık bir çalışmanın ürünüdür. 

Atölye çalışmalarında öğrencilerimizin yaratıcılıkları-

nı ön plana çıkarmaya çalışmanın yanı sıra onları çok 

okumaya ve özellikle araştırma yapmaya yönlendir-

meye çalıştık. Biliyoruz ki kitap okuma alışkanlığının 

gelişmesi, okuduklarını doğru özümsemek ve kendi-

ni eleştirmek kişinin ifade becerisinin gelişmesinde 

olmazsa olmazdır.  

 Dergide öğrencilerimizin yaptığı röportajlar; 

yazdıkları  araştırma yazıları, eleştiri, öykü ve şiirler 

ağırlıklı olarak yer almakta. Ayrıca "Hayvanseverlik 

Karnemiz ve Umut Olmak" adlı yazısıyla dergimize 

katkı sağlayan okulumuz Sosyal Bilgiler Öğretmeni 

Jülide  Özmen ÇEVİK 'e teşekkür ediyoruz.  

 Keyifli okumalar dileriz. 

      

  Meryem ÇİDAL  - Ali Cemal GÜNDÜZ

   Türkçe Öğretmenleri 
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Bu dergi  Millî Eğitim Bakanlığı’nın 25699 sayılı İlköğretim Ve Orta 
Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin 24. maddesine uygun 
olarak hazırlanmıştır. Dergimiz Gülen Kora Ortaokulu Yaratıcı Yazarlık Atölyesi 
çalışmaları kapsamında yayımlanmış olup içerik ile ilgili tüm sorumluluk gö-
revli öğretmen ve çalışmaya katılan öğrencilere aittir. 

Okul Müdürü: Kubilay ÖZDURAN 

Sorumlu Öğretmenler:  Meryem ÇİDAL, Ali Cemal GÜNDÜZ 

Yayın ekibinde yer alan öğrenciler: 

İrem EKRAN (6-K), İrem BAĞÇIVAN (6-K) 

Ecenaz ŞENGÜL (6-K), Dilan AYDIN (6-K) 

 

 

F. Pınar GEVGER (6-G), Dilek ORUK (6-K) 

Alper YAMAN (6-G), Fernur ÇAMUR (6-G) 

Nehir GÜL (5-B), Eylül YILDIZ (5-B) 

Azra ULUSMERT (5-B), Ada DÖKME (5-B) 

Furkan ALTINTERİN (5-B), Özge YILMAZ (5-D) 

Hilal SAYAT (5-D), Doğa AYALP (5-D) 

Meltem ŞANAL (5-D), Mertcan ERHAN (5-D) 
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BİR YANI HÂLÂ BİZDE: BİR ŞAİR PORTRESİ 

             Merhaba değerli okuyucular, Gülen Kora Der-

gi ekibi olarak Şair Nedâ Olsoy ile röportaj yaptık. 

Kimdir Nedâ Olsoy, dediğinizi duyar gibiyiz. Nedâ, 

edebiyat âleminde okulumuzda bulunduğu yıllarda 

filiz vermeye başlamış genç bir şair. “Yaşmak Avuç 

Yalamak İşi” isimli içinde 36 şiir bulunan bir şiir kita-

bı var. Ortaokulu Gülen Kora’da okudu. Yani içimiz-

den biri. Şu anda lise öğrenimine devam ediyor. Şai-

rimizin Sakız Fanzin’de şiirleri yayımlanmaktadır. 

Ayrıca şiir eğitimine Karşıya Belediyesi Veysel Çolak 

Şiir Atölyesi’nde devam etmektedir. Bunun yanında 

pek çok şiir çalışması ve kitap fuarına da katılmakta-

dır. Nedâ, röportaj için okulumuzu ziyaret edip genç 

kardeşlerine şiir kitabını armağan olarak getirdi ve 

bizim için küçük çaplı bir imza günü de düzenledi. 

 

*Merhaba Nedâ Hanım, öncelikle sizi tanımak iste-

riz. Bize biraz kendinden bahseder misiniz? 

Merhaba, hemen tanıtayım. 2000 doğumluyum. İl-

kokulu Nuriye Abdülkerim Toraman İlkokulu’nda 

okudum. Evka-5’te, Çiğli’de. Ortaokulun son sınıfın-

da 8. Sınıfta buraya, Gülen Kora’ ya geldim. Bir sene-

mi burada geçirdim. Şu an 16 yaşındayım. Onuncu 

sınıfa gidiyorum. Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lise-

si’nde okuyorum. Daha önce bir liseye gittim yine 

burada. Yıldız Tınas İzmiroğlu Anadolu Lisesi. Sonra 

Suphi Koyuncuoğlu’na geçmek zorunda kaldım. Bu-

radan Bornova’ya taşındık çünkü.  

 

*Şair olmaya nasıl karar verdiniz? 

Şiir yazmaya başlamadan önce, şiir camiasına içine 

girdim, şairlerle tanıştım. Ben ilk olarak hikâye ve 

roman tarzı şeyler yazıyordum. Şiir camiasına dâhil 

olduktan sonra şiire kendimi daha yakın buldum ve 

şair olmaya karar verdim.  

*Aileniz, sizin şair olma yolculuğunuzda yer aldı 

mı?  Sizi destekledi mi? Onların bu konuda size yan-

sıyan fikirlerini öğrenebilir miyiz?  

Tabii, ki çok desteklediler. Annem bu konuda çok 

yardımcı oldu. Hatta şiirlerimi bastırmamda önceliği-

ni benden yana kullandı. Bu arada kendisinin de bir 

şiir kitabı var. Babamın sonradan haberi oldu ama o 

da çok yardımcı oldu. Yani manevi olarak destekte 

bulundu ama annem, hem maddi hem de manevi 

destek sağladı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nedâ OLSOY             Röportaj 
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*Bize kitabınızdan biraz bahseder misiniz? 

Hemen bahsedeyim. Kitapta toplam 36 tane şiir 

var. Bu şiirler, 2015 ve 2016 yıllarında yazıldı. Bun-

ları bir yıl içinde yazdım. Ve dediğim gibi şairlerle 

vakit geçirdikten sonra kendimi şiire daha yakın 

hissettim, bu yüzden şiire direkt girdim. 

*Peki, ilk şiirinizi tam olarak kaç yaşında ve nasıl 

yazdınız? 

İlk şiirimi 7 yaşında yazdım. Ben okumayı ve yazma-

yı çok geç öğrendim. Hani okulun ilk dönemi bitti, 

herkes okuyor ve yazıyor ama ben hiçbir şey okuya-

mıyorum, yazamıyorum. Hatta ilk dönem bildiğimiz 

sınıfta kalmıştım. Birinci dönem bitti, annem tabii 

üzülüyor;  karne notları belli, benim halim belli. 

Sonra ben aldım karneyi elime. Okumaya başladım, 

takır takır yazmaya başladım. Benim için böyle bir 

serüven oldu. 

*Türkiye’de kitap yayınlamak zor mudur? 

Yok, hiç zor değil. Çok kolay. 

*Zorlandığınız ya da takıldınız anda yazmayı bıra-

kır mısınız? Neden? 

Bırakmam. Asla! Çünkü köreliyor insan. 

 

*Şiir yazmak için uygun ortamı mı beklersiniz ya 

da herhangi bir konu, tema seçip yazmaya mı baş-

larsınız? Bir ilham periniz var mı? 

Bilmem, hiç konu üzerine yazmadım. Ama ilham 

perim var. Evet, arada sırada geliyor. Bir şeyleri 

gözlemlediğimde veya hayatın içine karıştığımda, 

otobüste, metroda, insanlara baktığımda ben yaza-

biliyorum. İnsanların hayatlarına bürünüp yazmayı 

çok seviyorum. Bana bir konu verseler yazamam. 

Aklıma geldikçe yazıyorum genelde. 

 

*Yalnız kalmaktan hoşlandığınızı söylediniz, bu-

nun için belirlediğiniz bir ortam var mı? Misal pek 

çok ünlü yazarın yazmak için inzivaya çekildiği bir 

sığınak, dağ evi ya da buna benzer bir mekân ihti-

yacı olduğunu anılarında, biyografilerinde okuyo-

ruz sık sık. 

Sahil. Her Haziran’da annemle sürekli gittiğimiz bir 

otel var. Orada geceleri uyumuyorum, sahile iniyo-

rum. Zaten en güzel şiir gece çıkıyor. 

*Siz kısa zamanda yazın kariyerinize bir şiir kitabı 

eklemişsiniz. Bu çok olumlu bir şey bizce.  Peki, bir 

yazar için zaman ne demek? 

Akıp gidiyor. Çok belirsiz bir kavram zaman, bana 

göre ve bence en soyut kavram. Sevgiyi, aşkı geç-

tim. Zaman soyut bir şey. Ben hiç saate bakan bir 

insan değilim. Ama tabi çocukluğumu özlemiyor 

değilim. Zaman benim için çocukluğum... 

*Yazmak yetenek işi mi? Yoksa öğrenilebilir mi?  

Nötr. Biraz yetenek, biraz da öğrenmek gerekli. 

*Yazdığın şiirin bittiğini nasıl anlıyorsunuz? Bu şiir 

bitti, oldu ne zaman diyorsunuz? 

Şiirimde değiştirme yapmıyorum ve bitmesi gerekti-

ği noktada bitiriyorum. Yani sonradan okuduğumda 

şiirlerimi, tabii keşke şurası şöyle olsaydı dediğim 

oluyor fakat onları başka bir şiirimde ele alıyorum. 

*Takip ettiğiniz bir şiir akımı var mı ya da özellikle 

üzerine şiir yazdığınız bir tema? Cahit Sıtkı’nın 

‘ölüm’ teması, Arif Nihat Asya’nın ‘bayrak’ ‘vatan 

sevgisi’ temaları gibi.  

Bende Plastik Melankoli var. Bu; Bilge Karasu, Bir-

han Keskin, Lale Müldürler gibi.  

Nedâ OLSOY             Röportaj 
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Ben onları okuyarak zaten şiire başladım. Plastik 

Melankoliyi kendime yakın buluyorum. İkinci Ye-

ni’den farklı ama daha çok kadın ve kadın bakışı var 

bunda. 

*Kimsenin okumayacağını bilseniz de yazmaya 

devam eder misiniz? Sanatı kimin için yapıyorsu-

nuz? Meşhur soru: Sanat, sanat için mi; toplum 

için mi yapılmalıdır? 

Bırakmam. Ben sanatta kendimi buluyorum. Aslın-

da halkımızı düşününce hayır, halk için yapmıyorum 

ama kendim için de yapmıyorum. Aradayım ben ya! 

*Şiir yazmaya başladığınızda örnek aldığınız bir 

yazar var mıydı? Varsa kimdi?  

Benim için en çok ön planda olan iki tane vardı: Bi-

han Keskin ve Lale Müldür. Türk şairlerden Lale 

Müldür’ü  çok seviyorum. Bence yaşayan en büyük 

kadın şairlerden biri. Umarım ölmeden tanışırım. 

*Bize okuduğunuz ve en sevdiğiniz yazarlardan 

bahseder misiniz? 

Lale Müldür’den bahsedeyim. Çok iyi bir kadın şair-

dir bence. Hem İngilizce bölümü okumuş üniversite-

de ve o zamanlar yazmaya başlamış, İngilizce şiirle-

rini de çok seviyorum. 

‘’Ona kötü bir şey olsun istedim, 

Bana âşık olsun istedim’’ 

Ben bu kısmı okudum ve tamam ben başlayacağım 

dedim. Çok güzel bir şiir. Lale Müldür’de beni etkile-

yen dediğim gibi Plastik Melankoli vardı. Ben kendi 

tarzımı onda buldum. 

*Son yüzyıl şairlerinden en çok hangisini beğeni-

yorsunuz? 

Nâzım Hikmet. Bayılıyorum onun şiirlerine. Bence 

bizde yaşamış en büyük şair Nâzım Hikmet. 

*Şiir akımları içinde özellikle öykündüğünüz bir 

akım var mı? 

İkinci Yeni. Kesinlikle. Ama şimdi bizim şiir camiasın-

dan beş, altı tane genç diyoruz ki Üçüncü Yeni’miz 

olsun. Şiir-Müzik ve Sinema. 

*Günümüzde sizce insanların şiire ilgisi ne durum-

da? Özellikle gençlerin. 

Berbat durumda. Ben lisede okuyorum. Kendi çev-

remden bahsedeyim. Edebiyat derslerinde şiir oku-

maya çıkıyorum. Çevremdekilerin şiire pek de ilgili 

olmadığını görüyorum. Ama sizleri görünce umu-

dum da artmıyor değil. Bu değerbilmezliğin ülke-

mizde sanat derslerine çok da değer verilmediği, 

dolgu malzemesi dersi görüldüğü için ortaya çıktığı-

nı düşünüyorum. 

*Son olarak yazar olmak isteyenlere tavsiyeleriniz 

nelerdir? 

Kendiniz için yaşayın. Bence geleceği düşünmek 

yerine bugünden başlayın. Bugün, dünden veya ya-

rından daha önemli. 

*Pekâlâ, Nedâ Hanım bu güzel röportajı bizimle 

yaptığınız ve vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür 

ederiz. 

Ben teşekkür ederim, çok mutlu oldum. 

Röportaj Ekibi: İrem Ekran, Dilan Aydın, Pınar Gev-

ger, Alper Yaman, Ecenaz Şengül, Dilek Oruk 

 

Nedâ OLSOY             Röportaj 
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FUNDA OTELİ 

 

İyi uykular, Funda Oteli âşıkları 

Ve güzel içmeler Hilmi Bey 

Yılbaşı deyip bahane ettiğiniz bir gece de 

Tüm sevmeleriniz ziyade olsun 

 

Oda numarasını bilmeyen 

Ve sürekli resepsiyondan fiyat isteyen, 

Aliye Hanım, size de güzel içmeler, 

Yastığınızın altında duran valium kutusuyla 

 

İyi uykular Funda Oteli sakinleri. 

Tren istasyonundan özel arabayla gelecek olanlar 

(Sezen Hanım) 

Tren istasyonuna yürüyüp 

Bayat simit yiyecek olan Küçük Tahir. 

 

Güzel geceler Sezen Hanım, 

Çarşaflarınız bembeyaz hazırlanacak, 

Odanızı az kirlettiniz, 

Kendinizi daha az. 

Daha az. 

    Nedâ OLSOY 

 

 

 

 

 

 

 

BİR SONBAHAR GİBİ… 

 

Bir sonbahar günü 

Uzak dağlara uçmak için kuş olursun. 

Rüzgâr seni uçurur, sen rüzgarı uçurursun. 

Salıncakta sallanan çocuk olur  kimi zaman. 

Bir mevsim olursun. 

Asıl mevsim sonbahar, sen onu bulursun. 

Bacadan tüten duman gibi, 

Sen de isli isli 

Karışırsın siyaha  

Yok olursun. 

Bir sonbahar rüyası  

Hayal olursun 

Sonbaharı bulur mutluluk olursun 

Deniz kadar derin, yıldız kadar parlak 

Bir çocuk kadar hayat olursun. 

Şarkı olursun dillerde 

Ağaç olur kök salarsın, 

Yapraklar gibi sararır savrulursun. 

Mısralar kadar ince 

Hayatın şarkısı olursun  

Bir sonbahar gibi. 

 

 

Sedef ERSOY 8/J 
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Zaman 

Beklerken çok yavaş, 

Korkarken çok hızlı, 

Kederliyken çok uzun, 

Sevinçliyken çok kısadır. 

Henry Van Dyke 

 

             Merhaba değerli okuyucular, daha önce Mo-

mo’yu duydunuz mu bilmiyorum ama bugün sizlere 

dünya edebiyat tarihine ismini altın harflerle kazımış 

bir kitabı tanıtacağım. Kitabımızın ismi Momo.  Yak-

laşık otuz dile çevrilmiş, dünyanın pek çok yerinde 

okunan Michael Ende’nin o meşhur kitabı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kitapta ağırlıklı olarak zaman konusu ele 

alınıyor. Zaman, belki de hepimiz için en göreceli 

kavram. Akıp giderken bakakaldığımız bir su gibi. 

Yıllar, yılları kovalarken bir de bakmışız ki her şey 

akıp gitmiş ve bu süre bizim için bir göz açıp kapayış 

kadar kısa bir zamanda geçip gitmiş. Peki, zaman bu 

kadar hızlı akıp giderken biz onu ne kadar değerlen-

direbiliyoruz? Boşa mı geçiriyoruz, yoksa bir kuyum-

cu gibi işleyerek bir mücevhere mi dönüştürüyoruz 

zamanımızı? Her gün banka hesabımıza yatan ve 

gün sonunda sıfırlanan 86.400 lirayı (saniyeyi) çöpe 

mi atıyoruz? İşte Momo biraz da tüm bu sorulara 

cevap verebilecek, zamanımıza ne kadar hükmede-

bildiğimizi sorgulayan bir roman. 

Michael Ende, Momo’yu 1973 yılında Al-

manca yayınladı ve kitap, sonrasında dünyada pek 

çok dile çevrilerek edebiyat klasikleri arasında yerini 

aldı. 

 Yazar kitabın başında, "Momo ya da zaman 

hırsızlarının ve çalınmış zamanı insanlara geri getiren 

çocuğun tuhaf öyküsü" diye nitelemiş kitabı. 

Momo, 8-10 yaşlarında, kıvırcık saçlı, siyah, 

iri gözlü küçük bir kız çocuğu. Kitap onun öyküsünü 

anlatılıyor. Öykü yeri belli olmayan bir hayal ülkesin-

de ve belirsiz bir zamanda geçiyor. Ama bu öyküde 

ne prensler, ne büyücüler, ne de periler var. Öykü-

deki hiçbir şey günümüz dünyasındakilerden farklı 

değil. Bizim gibi yaşayan insanlar, bizimkiler gibi 

kentler anlatılıyor. Öyküyü okurken insanın zamanla 

nasıl ilişkiler kurduğu ve birbirleri ile ilişkilerinin nasıl 

donuk bir hâl aldığı görülüyor. Yani insanların sevgi, 

dostluk ve arkadaşlık gibi değerlerden nasıl yoksun 

kaldığını. Aslında bunlar hem bizi hem de gelecek 

zamanların insanlarını bekleyen sorunlar. Üstelik 

öyle ders verircesine değil, bir masal akıcılığı içinde, 

etkileyici ve sürükleyici bir üslupla anlatılıyor her 

şey.  

Momo, altıncı sınıf ve sonrasında okuyan 

arkadaşlarımızın oldukça keyif alabilecekleri bir kitap 

ama dünyada olup biten ve doğalmış gibi görünen 

olaylara hayret etmeyi unutmamış her yaştan okuru 

da aynı derecede etkileyecek bir kitap. 

              Kitabın birinci bölümünde başkahraman Mo-

mo, kentin birinde bir tiyatro yıkıntısına yerleşir.  Bu 

taş yığınını en iyi tanıyanlar, yöre halkı. İnsanlar, bir 

gün, bu taş yığınlarının arasına, garip giyimli, kıza 

benzeyen, korkunç bir görüntüsü olan, ufak tefek, 

simsiyah kıvırcık saçlı, kocaman siyah gözleri bulu-

nan bir çocuğun taşındığını görürler. Tiyatro yıkıntı-

sının tam sahne altına gelen yerinde, birkaç yıkık 

oda vardır ve Momo bunlardan birine yerleşir. 

Ecenaz ŞENGÜL                   Kitap Eleştirisi 
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 Çevreden insanlar gelip onunla konuşunca, 

zararsız olduğunu anlayıp yardımcı olmaya karar 

verirler. Elbirliği ile Momo’nun evini elden geçirip, 

yaşanır hale getirirler. Böylece, Momo ile çevre halkı 

arasında dostluk başlar ve insanlar iyi bir dinleyici 

olduğunu gördükleri Momo’ya tüm dertlerini anlat-

maya ve her konuda onun fikirlerini almaya başlar-

lar. Bir kez Momoyla duygusal iletişim kuran da ko-

pamaz ondan zaten. 

           Momo’nun en çok sev-

diği iki dostu var bu şehirde: 

Biri yaşlı diğeri ise genç. Yaşlı 

olanın ismi Beppo’dur ve 

çöpçülük yapar. Genç olansa 

Giralamo. Fakat herkes ona 

Gigi der. Genellikle Beppo 

çok az konuşur fakat Gigi çe-

nesi düşük biridir. Gigi’nin 

hafiflikleri hoş karşılayan tek 

insan Beppo’dur. Beppo’nun 

da saçmalamalarıyla alay etmeyen tek insan 

Gigi’ydir. Bu da ikisini iyi birer arkadaş yapar çünkü 

arkadaşlık birbirinin kusurlarını biraz da hoş görmek-

ten geçer. 

 Kitabın ikinci kısmında ise sahneye Duman 

Adamlar çıkıyor. Bu adamlar kendilerini Zaman Ta-

sarruf Şirketi’nin birer temsilcisi olarak tanıtıyor, 

konuştukları insanların zamanlarını nasıl boşa harca-

dıklarını saniye hesabıyla ortaya koyuyor, onların 

sadece iş yapan birer makine haline dönüşmelerini 

istiyorlar. 

              Zamanla şehrin büyük bir çoğunluğunun 

üzerinde bu şekilde hâkimiyet kuruyorlar. İnsanların 

ölü zamanlarını alıyorlar. Zaten bu yüzden isimleri 

“Duman Adamlar”. Kitapta yazar, zamanın sadece 

sahibindeyken canlı olduğunu, başkasına geçtiğinde 

ölü hâle dönüştüğünü, bu yüzden de bu yabancılara 

renklerinden dolayı “Duman Adamlar” dendiğini 

belirtiyor. Kitapta zamanlarını “Duman Adamlar”a 

teslim eden insanlar artık birbirleriyle iş dışında bir 

şey konuşmaz hale geliyor, hasta ve komşu ziyareti-

ne gitmiyor, birbirlerinin sorunlarına yardımcı olmu-

yorlar. Çünkü bunları yapmak, zamanı boşuna harca-

mak demek. Bu nedenle, bayramlar dahi kutlanamaz 

hâle geliyor.  

Aslında insanların çalıştığı her saati işe ve 

para kazanmaya adadığı bir dünyaya sert bir eleştiri 

haline geliyor romanımız. En değerli varlığımızı -

zamanımızı- incir çekirdeğini doldurmayacak şeylere 

daha fazla paraya, kâr hırsımıza yem ediyoruz. Hepi-

mizi “Duman Adamlar”ın elinden kurtaracak bir Mo-

mo’muz yok maalesef. İşte burada, tam da bu nok-

tada iş başa düşüyor. Kendi zamanımızın efendisi 

olmak. Yaşlı birer nine veya dede olduğunuzda, dö-

nüp ardınıza baktığınızda “KEŞKE”lerle dolu bir yaşa-

mınız olmuşsa maalesef zamanınızı siz de duman 

adamlara hediye etmişsinizdir demektir. 

Kitabın son bölümünde kahramanımız Mo-

mo, Duman Adamlar’ın elinden insanların çalınan 

zamanlarını Hora Usta’nın yardımıyla kurtarıyor ve 

şehir eski neşesine geri dönüyor. Duman Adamlar da 

yok olup gidiyor. Ve biz okuyucular ister istemez 

derin düşüncelere dalıyoruz. Zaman, tek damlası 

harcanmayacak kadar değerli bir su bizim için. Para-

mızı, malımızı, mülkümüzü kaybedersek yerine koya-

biliriz lâkin kaybettiğimiz zamanı yerine koyabilir 

miyiz? Elbette hayır!  

Gazetede okuduğum bir haberle ve bir tavsi-

yeyle bitireyim yazımı değerli okuyucular: Antak-

ya’da milattan önce III. Yüzyıla ait bir mozaik bulun-

du geçenlerde. Üzerinde “Neşeli ol, hayatını yaşa!” 

yazıyordu. Siz de neşeli olun ve zamanınızın efendisi 

olun. 

      

             Ecenaz ŞENGÜL 6-K 

Antakya’da bulunan M.Ö.  III. yüzyıla ait mozaik. uğdüşünüle-

Ecenaz ŞENGÜL                   Kitap Eleştirisi 
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ŞAİR: YORGO SEFERİS 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 Yunanlı şair Yorgo Seferis ( asıl adı, Giorgios 

Stylianou Seferiades ) 13 Mart 1900'da İzmir Urla’ 

da doğdu. Babası, şiirle uğraşan bir avukattı. Seferis 

on dört yaşına kadar Urla'da -o zamanki adı ile Vur-

la'da- yaşadı.  Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla 

birlikte ailesiyle zorunlu olarak Yunanistan'a göç 

etti. On sekiz yaşına geldiği zaman Paris’e hukuk 

okumaya gitti. Aynı yıl (1922) çıkan "Büyük İzmir 

Yangını" Yorgo Seferis’i derinden etkilemiştir. Sü-

rekli İzmir'den haber almaya çalışan şair daha sonra 

o yılları anlatırken "Gazetelerde sonradan çıkan 

yangın resimlerine baktım ve kahroldum. Sanki geç-

mişimden, beni ayakta tutan anılarımdan, ataları-

mın ruhlarından bir anda koparılmıştım, bir anda 

köklerim hem de dibinden kesilivermişti."* demiştir.  

           Küçük yaşlardan beri yerleşik bir hayat süre-

memiş olan Yorgo Seferis, meslek olarak diplomat-

lığı seçmiştir. Londra, Güney Afrika, Mısır ve İtalya 

gibi ülkelerde görev yapmıştır. Bir yandan şiir çalış-

malarını da sürdüren Seferis, Yunan sembolik şiiri-

nin temsilcisi haline geldi. 1947’de Atina Akademisi 

Ödülü'nü, 1963 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü 

kazandı.   Nobel'in kendisine "Helen dünyası kültü-

rünü derinden ve parlak bir biçimde yansıtan şiirleri 

nedeniyle"* verildiği bildirildi.   

           Şairin tekrar Türkiye’ye gelmesi, 1940-1950 

yılları arasında Ankara Yunan Büyükelçiliğine müs-

teşar olarak atanması ile oldu. 1950 yılında İzmir'e 

gitti. On dört yaşına kadar yaşadığı Urla ve İskele 

semtini gezdi.   

Çocukluk anılarında kalan yerler, insanlar, ağaçlar 

şairi çok duygulandırdı. Altında koşup oynadığı 

ağaçları şöyle anlattı: 

Çocuk 

“Ben büyümeye başladığımda ağaçlar hiç 

bırakmadı yakamı, 

neden gülümsüyorsunuz? Yoksa çocuklara hiç acı-

mayan ilkyazı mı düşündünüz? 

Yeşil yapraklara bayılırdım 

sanırım sırf sıramdaki kurutma kağıdı yeşildi diye 

Bir şeyler öğrendim okulda. 

Ağaçların kökleriydi yakamı bırakmayan; kışın ılıklı-

ğında gelip sarılırlardı gövdeme. 

Başka düşlerim yoktu çocukluğumda 

Kendi gövdemi işte böyle tanıdım.” 

(Londra, 1932, Çeviren: Cevat ÇAPAN )  

       Şair, 20 Eylül 1971 yılında hayata gözlerini ka-

padı.  

Nasıl ki 

Kalkar, doğup büyüdüğün şehre 

Gidersin bir gece 

Ve bakarsın temelinden yıkılıp yeniden o şehir 

Ve yakalamaya çalışırsın geçen yılları 

Onları yeniden bulmanın umudu içinde... 

 (1temmuz 1950 öteki dünya, İzmir günlükleri)  

  

            

 

 

                    Biyografi 
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      Seferis sürekli yer değiştirmenin bir sonucu ola-

rak içinde artan hoşgörünün neticesinde insanlara 

ve olaylara, esnek bir anlayışla yaklaşmanın ustası 

olmuştur. Urla’daki unutulmaz çocukluluğu kişiliğine 

ve eserlerine yansımıştır.  Şiirlerinde sıkça "öteki 

kıyı, öteki dünya, öteki yaşam"  ifadelerini kullanmış-

tır. 

       1935 yılında yazdığı ‘Destansı Öykü/Mitolojik 

Tarih’ en önemli yapıtlarından biri olarak kabul edi-

lir. Dönüm Noktası (1931), Sarnıç(1932), Seyir Defte-

ri I-IV (1940-1955), Alıştırma Defteri (1940), Ardıç 

Kuşu (1947), Üç Gizli Şiir (1966) ise diğer yapıtlarıdır. 

En önemli şiirleri ise;  ‘Denize yakın mağaralarda’, 

‘Destansı Öyküden’, ‘Y.S. Yöntemi ile’ ve ‘Yadsıma’ 

dır. 

 

DENİZE YAKIN MAĞARALARDA 

 

Denize yakın mağaralarda 

bir susuzluk duyarsın, bir aşk, 

bir coşku 

deniz kabukları gibi sert 

alır avucuna tutabilirsin. 

Denize yakın mağaralarda 

günlerce gözlerinin içine baktım, 

ne ben seni tanıdım, ne de sen beni. 

 

         Yorgo SEFERİS 

(Çeviri: Cevat Çapan) 

 

YADSIMA 

Bir güvercin gibi ak 

O gizli kıyıda 

Susadık öğle üzeri: 

Ama tuzluydu sular. 

  

Sarı kumların üstüne 

Adını yazdık onun, 

Ama bir rüzgâr esti denizden 

Ve silindi yazılar. 

  

Nasıl bir ruh, bir yürek, 

Nasıl bir istek ve tutkuyla 

Yaşadık: yanılmışız! 

Değiştirdik öyle yaşamayı. 

Yorgo SEFERİS             (Çeviri: Cevat Çapan) 

 

    Hazırlayan: Eylül YILDIZ 5/B 

 

Kaynakça:  

*K Dergisi 168. sayı 

https://denizaryal.wordpress.com 

                    Biyografi 

Yorgo Seferis’in evi, bugün Urla’da bir butik otel olarak yaşatılmaktadır. 
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KORECAN 

 Merhaba Arkadaşlar, 

 Ben 6-K Sınıfı öğrencisi İrem EKRAN. Önce-

likle belirtmek isterim ki bu yazı ülkemizdeki Kore 

fanları ve Kore kültürüne ilgi duyanlar yani kısacası 

Korecanlarla ilgilidir. Peki, hiç Korecan diye bir keli-

me duydunuz mu? Sanırım bu yazıyı okuyanların 

büyük bir kısmı böyle bir kavramın varlığından ha-

berdar değildir öte yandan belki de bu yazıyı oku-

yan siz veya herhangi bir okuyucumuz esaslı bir 

Korecan’dır. Ben de bir Korecan olarak hem Kore 

kültürü hakkında size bildiklerimi hem de araştır-

malarım sonucu elde ettiğim verileri paylaşma ka-

rarı aldım. Umarım keyifle okursunuz. 

Korecan Kimdir? 

 Korecan; Güney Kore’ye, Kore dili ve kültü-

rüne ilgi duyan, Kore dizilerini takip eden, Koreli 

müzik gruplarına, şarkıcı veya oyunculara ilgi ve 

hayranlık duyan kişilere denir. Kısacası Kore fanları-

na Korecan diyoruz. 

 Sosyal medyada ülkemizde Kore ile ilgili 

paylaşımlarda bulunan pek çok Korecan bulunuyor 

ve bu kişiler bu mecra aracılığıyla birbiri ile iletişime 

geçiyor. Korecan bloggerlarının ve Wattpad üzerin-

den Güney Kore popüler kültürüne ait paylaşımlar-

da bulunan kişilerin sayısı azımsanmayacak derece-

de fazla. İnternette bir araştırma yapıldığında bu 

konuda pek çok sitede bilgi bulabilirsiniz. 

 

 Her Korecan’ın hayalinde Güney Kore’ye 

gitmek, bir süre de olsa orada yaşamak ve kültürle-

rini yakından tanımak, akıcı bir şekilde Korece öğ-

renmek vardır. 

 Belki de şu an kendinize ‘Neden Kore?’ diye 

sormuşsunuzdur. Bence bunun özel bir sebebi yok 

ama Kore kültürünün merak uyandırıcı havası ve 

bizden farklı bir kültürel yapıya sahip olmaları sanı-

rım çoğu insana Kore’yi daha cazip kılıyor. Peki, bi-

raz Kore’yi tanımaya ne dersiniz? 

 

Güney Kore 

  

 Güney Kore, resmî adıyla Kore Cumhuriye-

ti, Doğu Asya'da Kore Yarımadası'nın güneyinde 

kalan bir devlet. Güney Kore'nin komşu devletleri 

batısında Çin Halk Cumhuriyeti, doğusunda Japon-

ya ve kuzeyinde Kuzey Kore. Ülkenin başkenti 

Seul'dur. Güney Kore ılıman iklim kuşağında kalıyor 

ve ülke arazisi dağlık topraklardan oluşuyor. Güney 

Kore sınırları 100,210 km²'lik bir alanı kaplar ve or-

talama 50 milyon gibi bir nüfusa sahiptir. 

                  

 

Exo 

EXO 12 kişi olarak çıkış yapan ve popülerliğini Güney Koreli 

ve Çinli üyelerle devam ettiren bir müzik gurubudur.EXO, 8 

Nisan 2012 tarihinde resmi olarak çıkış yapmıştır. Ayrıca 

Korece ağırlıklı şarkı söyleyen EXO-K ve Çince ağırlıklı şarkı 

söylenen EXO-M olmak üzere 2 alt grubu vardır. 

Girls' Genera-

tion 

Güney Kore 

çıkışlı 9 üyeden 

oluşan kız 

müzik grubu-

dur.   

Kim Soo Hyun 

Güney Koreli ünlü bir şarkıcı ve 

oyuncudur. 

Dosya: Korecan           Araştırma

Güney Kore haritası 
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Koreliler Ne Yer, Ne İçer? 

 Kore Mutfağı kendine özgü, zengin bir 

mutfaktır ve Kore halkı eskiden bu yana geleneksel 

yeme alışkanlıklarını korumuştur.   

 Koreliler genellikle üç öğün yemek yerler. 

Kırsal kesimde halk sabah kahvaltısında pirinç, çor-

ba ve kızartma yer. Bugünkü Kore'de şehir yaşa-

mında kahvaltıda süt ve ekmek yenir. 

 Kore Mutfağı önceleri büyük ölçüde sebze-

ye dayanırdı. Şimdi ise et ve sebze hemen hemen 

eşit ölçüde tüketilmektedir. Kore tatlıları genellikle 

pirinçle yapılan hafif tatlılardır. Ayrıca siyah ve sarı 

susamdan yapılan kendilerine özgü kurabiyeleri de 

vardır.   

  

 

 

 

   

 Korelilerin en önemli sıcak içecekleri 

"Ginseng’’ çayıdır. Kaynamış suya ginseng tozu, bal, 

çam fıstığı ve kuru hurma katılarak hazırlanır.  

 Kore Mutfağı, komşuları Japonya ve 

Çin'den aldığı yemekleri aslına uygun olarak hazırla-

mıştır. Bu nedenle kendi öz mutfağı herhangi bir 

değişikliğe uğramamış, geleneksel yapısını koru-

muştur. 

Kore’de Giyim Kuşam 

 Güney Kore geleneksel kıyafetlerinin üç 

krallık dönemine dek uzanan bir tarihi vardır. Bu 

dönemde duvar resimlerinde geleneksel kıyafet 

resimlerine rastlanmıştır. Hanbok adı verilen gele-

neksel kıyafetler Kore kültürünü en çok temsil eden 

kıyafetlerdendir. 

 

 

 

Kore’de Özel Günler 

 Arkadaşlık ve aşk Kore'de hafife alınmaz. 

Takvimlerinde ailelerine, arkadaşlarına ve sevgilile-

rine ayırdıkları yirmiden fazla gün vardır. 

 Kalplerinde ise ayın 14'ü ayrı bir yer alır. 

Günlere isim verirken sadece Sevgililer Günü gibi 

kalıpların yanında Sarı, Yeşil, Siyah, Beyaz gibi isim-

ler de verirler ve bu günlerde bu renklerle ilgili bazı 

şeyler yaparlar. 

 Parents' Day (Ebeveyn Günü): 8 Mayısta 

kutlanır. Bu özel günde oğullar ve kızlar ailelerine 

sevgi ve saygılarını gösterirler. Onlara karanfil verir 

ve Ebeveyn günü şarkısını söylerler. Ebeveyn gü-

nünde resmi tatil yapılmaz. 

 Samjinnal (Baharın Gelişi): 3. ayın 3. günü 

Samjinnal olarak adlandırılmıştır. Samjil aslında eski 

günümüzde kullanılmayan bir kelimedir. Samjinnal 

"Sam" 3 (üç) anlamına gelmektedir. Choi Nam-

seon'a göre, samjil - sessiz harf olan Samil ve 3. 

ayın 1. Yılan günü olan Sangsa olarak tanımlanmış-

tır. 

 

Klasik bir Kore sofrasında bulunabilecek yiyecekler 

Dosya: Korecan           Araştırma

Baharatlı pirinç keki 

Erkek geleneksel Hanbok’u 

Kadın geleneksel Hanbok’u 
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 Dongji Günü: Güneş takvimine göre Aralık 

ayının 22. günüdür. Bugün en kısa gündüz ve en 

uzun gecedir. Geleneksel toplumlarda bu güne 

"küçük yeni yıl" anlamına gelen Dongji denmiştir. 

Yeni yıl festivali olarak düşünülmüştür. Eski bir ata-

sözünde gelenekler hakkında "Dongji'yi bir yaş büyü-

müş olarak geçmelisin" ya da "Bir yaş büyümek için 

adzuki fasulyeli yulaf lapası yemelisin" denmiştir.  

 Top şeklinde pişirilmiş kuş yumurtasına ben-

zeyen pirince adzuki fasulyesi ekleyerek yulaf lapası 

pişirilir. Bu toplar bala batırılır ve mevsimsel yiyecek-

ler katılarak ikram edilir. 

Kore Dili 

 Korece'nin kökeni uzun süre belirleneme-

mişti ve uzmanlar Altay Dillerine bağlı olduğunu dü-

şünüyorlardı. Yakın zamanda bu kanıtlandı. Ancak 

hangi kola bağlı olduğu hâlâ belirlenemedi. 

 

 

 

 Korece, konuşulan dilin adıdır. Koreliler tarih 

boyunca “Hanja” adını verdikleri Çince yazı karakter-

lerini kullanmıştır. Günümüzde ise ağzın ve dilin aldı-

ğı şekle göre karakterize edilen Kore alfabesi Hangul 

kullanılmaktadır. Güney Kore'de çocuklara halen 

1800 adet Çince karakter öğretilmektedir. 

Değerli okuyucular, dilim döndüğünce size Korecan 

terimini açıklamaya çalıştım. Tabii Korecanlardan 

bahsederken Kore kültürü, yaşayışı bizi onlarla ya-

kınlaştıran bağları da açıklamak istedim. Bu arada 

Korelilerin ülkemize ayrı bir sevgisi olduğunu da 

unutmayalım.  

 

 

 

 Değerli okuyucular, dilim döndüğünce size 

Korecan terimini açıklamaya çalıştım. Tabii Korecan-

lardan bahsederken Kore kültürü, yaşayışı bizi onlar-

la yakınlaştıran bağları da açıklamak istedim. Bu ara-

da Korelilerin ülkemize ayrı bir sevgisi olduğunu da 

unutmayalım.  

 1950 yılında başlayan Kore’yi Kuzey Kore ve 

Güney Kore olarak bölen büyük savaşta ülkemiz de 

Birleşmiş Milletler’in aldığı karar doğrultusunda yar-

dım amacıyla 5090 kişilik 1. Türk Tugay’ını gönder-

miştir. Ve biz bu savaşta 721 şehit vermişiz. Bu yüz-

den de olsa gerek Koreliler savaş sırasında onlara 

yaptığımız yardımları unutmamışlar ve Türklere özel 

bir sevgi duymaya devam ediyorlar. 

 

 

 

 

 

 

 Son olarak Kore’yi gezmek isteyenler için şu 

tavsiyelerde bulunabiliriz: 

 Jeju Adası’na gidin. Bu ada, yaklaşık olarak 

enine 70 km boyuna 60 km uzunluğunda Güney Ko-

re’nin güneyinde yer alıyor.  Adayı turizm merkezine 

çeviren ise Hanla Dağı. Hanla sönmüş bir volkanik 

dağ. İçinde muhteşem manzaralar barındıran adada 

deniz kenarında manzaranın keyfini çıkarabilir, bir 

dağ yürüyüşü yapabilirsiniz. 

Kore Yazısı Örneği 

Kore Alfabesi (Hangul) 

Dosya: Korecan           Araştırma

Güney Kore’nin Pusan şehrindeki Türk şehitliği 
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 Bongeunsa Tapınağı’nı görün. jeongda-

ebulsa adı verilen Budist töreni kameri takvime gö-

re her yılın 9 Eylül’ünde burada yapılır. Bu tören 

sırasında keşişler bu yazıtları başlarının üzerinde 

taşıyarak yürürler ve Beopseongge adı verilen Bu-

dist ayinlerini okurlar. Bir zamanlar adı Gyeon-

seongsa Tapınağı olan bu mabet, Shilla Kralı 

Weongseong’ın (794) hükümranlığının 10. yılında 

inşa edilmiştir. 

 

 

 

 

Hazırlayan: İrem Ekran (6-K) 

 

 

        Kaynakça: 

http://www.yeppudaa.com/showthread.php?t=13232 

http://www.ozgurcetin.com.tr/seulde-bir-turk/ 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Korece 

http://gezegence.com/deneyim/bongeunsa-tapinagi/ 

 

 

 

 

 

 

 

Jeju Adası 

Bongeunsa Tapınağı 

Dosya: Korecan           Araştırma

http://www.yeppudaa.com/showthread.php?t=13232
http://www.yeppudaa.com/showthread.php?t=13232
http://www.yeppudaa.com/showthread.php?t=13232
https://tr.wikipedia.org/wiki/Korece
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HAYVANSEVERLİK 

KARNEMİZ VE UMUT 

OLMAK 

 

 

 Yıl 2014, Yer Osmaniye..  Ön bacakları di-

binden kesilmiş ve arka ayağı yaralı halde tren ray-

ları kenarında bulunan bir sokak kedisi, hayvan se-

verlerce Ankara’daki bir kedi hastanesine getirile-

rek tedavi altına alındı. Ön bacakları kurtarılamadı. 

Hastaneye geldiğinde insanlara güvenmiyordu, kor-

kuyordu. Bir yıllık zorlu bir tedavi süreci ve üç ope-

rasyon sonrası yaşama tutundu. Konuyu araştıran 

yetkililer bu olayın bir tren kazası olduğunu söyledi-

ler. Ancak kedinin tedavisini yapan veteriner hekim 

bunun kaza olmadığı, bir insan tarafından yapılmış 

olduğu yönünde rapor verdi. Kedinin adı tüm olum-

suzluklara rağmen hayata tutunduğu, mücadele 

ettiği için “UMUT” kondu.* 

 

 

 

 

 

 

 Umut’un hikâyesini sosyal medya üzerin-

den gün be gün takip ettik. Umut ilk mamasını yedi-

ğinde, yoğun bakım ünitesinden çıktığında sevindik, 

dua ettik. Biz kim miyiz? Toplumda hayvan sever 

diye adlandırılan, can dostlarımızı önemseyen, on-

ların da hakları olduğunu kabul eden insanlarız. 

 İnternette bir hayvan sever tarafından kale-

me alınan satırlar, benim de eklemelerimle hisleri-

me tercüman oluyor. 

 “Türkiye’de hayvan sever olmak demek, bir 

avuç mama verirken “Burada verme alışır, kirlenir.” 

cümlelerini ezberlemek, her yerden kovulmak de-

mek… 

 Su verdiğin kapları nereye saklayacağını 

bilememek ama her defasında yakalanmak de-

mek... Mama verdiğin hayvanın değersiz görülmesi, 

dolayısıyla senin de değersiz görülmen demek... 

 Suç işler gibi gizli gizli mama vermenin tüm 

maharetli yollarını öğrenmek demek... 

 Bir hayvana yemek verirken yanından gelen 

geçenin uzaylı görmüş gibi bakması demek… 

 Mama yedirirken birisi gelip laf söyleyecek 

diye bir an önce hayvanın mamasını bitirmesini di-

lemek demek, ama hayvancağız tekmelenmesin 

veya verdiğin mama çöpü boylamasın diye de ora-

dan ayrılamamak demek... 

 Gece uyurken acaba şu an hangi hayvan aç, 

hangisi tutsak, hangisinin derisi yüzülüyor, işkence 

yapılıyor diye düşünüp yüreğinin sıkışması ve tekrar 

uyuyamamak demek... 

 Kar yağdığında, yazın deniz mevsimi geldi-

ğinde keyfini hiç sürememek, acaba hangi hayvan 

üşüyor, hangisi donarak öldü, hangisi susuz kaldı, 

turizm mevsimi öncesi hangileri zehirlenerek yok 

edilecek, yazlığa giderken çocuklara oyuncak olması 

amacıyla, bir heves uğruna alınan hangi hayvan yaz 

bitince yazlık mekanlarda sokaklara terk edilecek 

diye kara kara düşünmek demek.... 

 “Ben de hayvanları severim ama senin gibi 

fedakârlık yapamam. Valla bravo!” diyenlerin tüm 

sorumluluğu senin gibilerin üzerine yıkıp içleri rahat 

yaşamaları demek... 

 “Merak etme onlar çöpe girip yiyecek bu-

lur, onların tüyleri var üşümezler.” diyenlere hay-

vanların açlıktan ve soğuktan ölebildiğini anlatmaya 

çalışmak demek... 

 Evde hayvan beslediğiniz için insanların 

evinize gelmek istememesi veya sizin hazırladığınız 

yiyecekleri yememesi demek... 

 İnsanlara her hayvanın hastalık taşımadığı-

nı, pis olmadığını anlatmaya çalışmak demek...” 

* Habertürk Gazetesi 19 Şubat 2016. 

         Umut: Ameliyat sonrası. 
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 Hayvanlar için doğaüstü güçlere sahip olma-

yı hep umutsuzca hayal etmek demek... 

 Ve umutsuzluğu da umudu da hep bir ara-

da yaşamak demek…** 

         Yani uzun lafın kısası zor iş hayvan sever olmak 

demek… Umut kedinin hikâyesi sadece bir örnek. 

Her gün benzer hikâyeler ülkemizde yaşanıyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24 Mart 2016 tarihinde, Çorum’un Osman-

cık ilçesinde çocuklara havladığı gerekçesi ile bir 

muhtar tarafından silahla vurulan köpeği almaya çöp 

kamyonu ile gelen belediye görevlileri, köpeği henüz 

hayatta iken çöp kamyonunun pres kısmına atarak 

ölümüne neden oldu.” olayı gibi…*** 

  Biz insanoğulları ve kızları nedense kendimi-

zi evrenin merkezinde görüyoruz. Her şeyi yapabile-

ceğimizi, haklarımızın sınırsız olduğunu, doğanın 

hâkimi olduğumuzu zannediyoruz. Bu düşünceden 

hareketle sokak hayvanlarına da istediğimiz gibi dav-

ranabileceğimizi düşünüyoruz. Sokak köpeği, sokak 

kedisi diyoruz. Bu ifadelerle onların yaşam yerinin 

sokaklarımız olduğunu ifade etmiş, kabul etmiş olu-

yoruz. Ancak onları sokaklarımızda istemiyoruz. Ha-

yatımızda bir hayvan barınağını hiç ziyaret etmeme-

mize rağmen barınakların onların rahat ettiği yerler 

olduğunu varsayarak, yerlerinin barınak olduğunu 

söylüyoruz. Gözlerimiz görmeyince onları, sorun 

kalmayacak çünkü. 

          Bir site yöneticisi, site bahçesinde hayvan bes-

lenmemesi ve kedilerin apartmana sokulmaması ile 

ilgili bir yazı asıyor yönetim panosuna. Aynı sitede 

ikamet eden bir veterinerlik fakültesi öğrencisi, site 

yöneticisine cevaben şunları yazıp panoya asıyor. 

        “Köpek türü günümüzden 15.000 yıl önce, kedi 

türü ise 500 yıl önce insan tarafından kendi çıkarları 

için evcilleştirilmiştir. Köpeği avda kendisine yardım 

etsin, evi ve sürüyü korusun diye; kediyi iyi bir haşe-

re ve fare avcısı olduğu için evcilleştirmişlerdir. Bu 

nedenlerle bu iki hayvan türünün kendi yemeğini 

bulması ve zor hava şartlarına dayanması çok düşük 

bir ihtimaldir. 

 Bu artık insanlığın görevidir. Bu nedenle 

hayvanları korumalı ve beslemeliyiz. Bir kedinin veya 

köpeğin tekrar ormana dönüp eski vahşi yaşamında-

ki gibi avlanmasını bekleyemeyiz. Zaten insanlar ne 

bir orman ne de avlanacak hayvan bırakmıştır. 

 Bir kedinin günlük mama ihtiyacı yetmiş beş 

gramdır ve hava soğudukça daha da artmaktadır. 

Çünkü kediler vücutlarını ısıtabilmek için çok fazla 

kalori harcarlar. Eğer yeterli besin alamazlarsa kendi 

vücutlarını ısıtamaz ve donarak ölürler. Bu  nedenle 

üşüyen bir hayvanın apartmana girmesi ve çıkmak 

istememesi çok normaldir. 

 Aynı şekilde kediler araba motorlarına da 

ısınmak için girerler. Lütfen motoru çalıştırmadan 

önce bunu kontrol edin. Ancak bu durumları hayva-

na yeterli besin vererek ve kötü havalarda içinde 

saklanabileceği kutular yaparak çözebiliriz. Sitemizin 

bahçesinde çok fazla kedi bulunmaktadır. İnsan tü-

rünün sebep olduklarını düzeltmek yine insanların 

borcudur. Lütfen bu konularda hassas davranalım. 

Bu konuda yardımcı olmasanız bile hayvanların yar-

dımına koşanlara engel olmayınız. Dünya sadece 

insan için yaratılmamıştır, unutmayınız.”**** 

          Kürk giyebilmek için bir tilkinin kürkünün canlı 

canlı yüzülmesi, bir fok yavrusunun başına çivili sopa 

ile vurularak öldürülmesi umurumuzda olmuyor. Kaz 

tüyü mont, yastık, yorgan kullanma isteğimiz de kaz-

ların tüylerinin yolunurken acı çekmelerine, kan re-

van  içinde kalmalarına neden oluyor. Sirklerde ço-

cuklarımız gülsün, eğlensin diye hayvanların dövüle-

rek eğitilmesine, özgürlüklerinin kısıtlanmasına ses 

çıkarmıyoruz. 

** t24.com.tr 18 Şubat 2016  

*** www.corumhaber.net 24 Mart 2016 

****t24.com.tr 18 Şubat 2016  
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 Palm yağı, palm ağacının meyvesinden üre-

tilen bitkisel bir yağdır. Büyük bir kısmı Endonezya 

ve Malezya’da üretilmektedir. Palm yağının bu ka-

dar çok tercih edilmesinin sebepleri arasında ucuz-

luğu yatmaktadır. Gıda ve kozmetik endüstrisinde 

yaygın olarak kullanılan palm yağı üretimi için kuru-

lan kontrolsüz palm ağacı çiftlikleri nedeniyle oran-

gutanlar, maymunlar, filler ve gergedanların yaşam 

alanları yok oluyor.***** Bize ne! Sonuçta bize do-

kunmayan yılan bin yaşasın değil mi? 

 Ben kendimi hem bir insan hem de bir öğ-

retmen olarak sorumlu hissediyorum. Hayvanlar-

dan korkarım diyen bir insanı anlarım da hayvanları 

sevmem diyen bir insanı anlayamam. Çocuğu, uyu-

yan sokak köpeğini rahatsız eden bir ebeveynin 

“Ben de taş atıyorum zaten, ne olmuş.” demesini 

kabul edemem. 

 

 Çocuklarımızı akademik başarısı yüksek 

bireyler olmak için zorlarken, yönlendirirken insani 

yönlerinin gelişimini, vicdan sahibi, sağlam karak-

terli bireyler olarak yetişmelerini bir kenara atıyo-

ruz sanırım… 

 Çalıştığım bir okulda öğrencilerimize mes-

lekleri tanıtmak için bir veteriner hekim davet et-

miştik. Çocuklarımızın sorduğu başlıca sorular “Bir 

köpeğin daha saldırgan olması için ne yapmak la-

zım? Kulaklarını, kuyruğunu mu kesmeliyiz? Karan-

lıkta aç bırakırsak saldırgan olur mu?” idi. Veteriner 

hekimin eşi de gelmişti ve bebek bekliyordu. Ben o 

anne adayının bakışlarındaki üzüntü ve korkuyu 

gördüm. Neden çocuklarımız gerçek hayvan sevgisi-

ni tanımıyor? Burada soruyu cevaplaması gereken 

biz yetişkinleriz. Sosyal medyada “Hayvan sevgisi 

okullarda seçmeli ders olsun.” şeklinde bir kampan-

ya var. Bir öğretmen olarak sevginin her türünün 

zorunlu ders olması gerektiği düşüncesindeyim. 

 Çocuklarımız bir kediyi bir köpeğin önüne 

atıp saldırtmayı, köpekleri dövüştürmeyi, bir kedi 

veya köpek yavrusunu annesinin onu yiyecek bul-

mak için bırakıp gittiği yerden başka bir yere taşı-

mayı hayvanseverlik sayıyor. Anne-babalar çocukla-

rını pistir, elleme diyerek hayvanlardan uzak tutu-

yor. Kendi çocukları çiçekleri koparıyor, ağaç dalla-

rını kırıyor.  

 Köpekler yazın sıcakta serin toprak çıkar-

mak için bir yeri kazsa kıyamet kopuyor. Etraf çöp 

ve pislik dolu iken kimse bundan rahatsızlık duymu-

yor da hayvanlar için bırakılan su ve yiyecek kapları 

hemen göze batıyor. Düşünsenize birileri yemek 

verip başını okşarken aynı yerde başka insanların 

taş atarak kovalaması sokak hayvanlarının kafasını 

ne kadar karıştırıyordur. Ne zaman bir çocuk bana 

“Ama köpekler bana havlıyor, beni peşliyor 

(kovalıyor) dese, peki sen ona ne yaptın?” diye so-

ruyorum. Çoğu zaman hiçbir şey cevabını alıyorum.  

 Sonra başka bir zaman peşlerine taktıkları 

bir köpek sürüsünü, o çocuğa havlayan köpekçiğe 

saldırttıklarına şahit oluyorum maalesef. 

        Mahallemizdeki, sokağımızdaki hayvanları 

doyurmak, sahip çıkmak bu kadar zor olmamalı. 

Benim hâlâ barışın olduğu, çocukların ölmediği, 

doğanın korunduğu, hayvan ve bitki türlerinin yok 

edilmediği, sokak hayvanlarının karınlarının doydu-

ğu, kuyruklarının, kulaklarının kesilmediği, eziyet 

görmedikleri bir dünya için umudum var...             

                                                                                     

*****www.ntv.com.tr 11 aralık 2012  
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SOKAK KEDİSİ 

 

Ben bir sokak kedisiyim 

 

Gözlerim reyhan yeşili 

 

Patilerim kirli 

 

Bakışlarım sevimli 

 

Bazen tekme yerim 

 

Azar işitirim 

 

Aç kaldığımda çöpe girerim 

 

Yiyecek aşırırım 

 

Azar işitirim, tekmelenirim 

 

Yine de insanları severim 

 

Bir sıcak yuvam olsun isterim 

 

En çok da gürül gürül yanan 

 

Bir sobanın yanında 

 

 

Uzun kış uykularında 

 

Mır mırlamayı hayal ederim 

 

Bir sıcak ailem olsun isterim 

 

Ben bir sokak kedisiyim 

 

Adım Boncuk 

 

 

Tekme yerim, azar işitirim 

 

Yine de insanları severim 

 

Sevimli mi sevimliyim 

 

Ben bir sokak kedisiyim 

 

Kirlidir patilerim 

 

Ve gözlerim reyhan yeşili. 
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Erdoğan ÖZMEN           Şiir 



19 

BİR AN GERÇEK SANDIM 

  Günlerden Pazar. Yarın okula gideceğim ama 

ben hala uyumadım. Pencereden dışarı bakıyorum. 

Birden karşıma yerden dört, beş metre yükseklikte 

uçan, renkli bir kuş çıkıyor. Öyle hızlı beliriyor ki yer-

de duran terliğime takılıp düşüyorum. Düştüm, ama 

bir sorun var. Ayaklarım yerdeki terliğe değmiyor. 

Yumuşak bir şey var ayaklarımın altında, yere bakı-

yorum. Bembeyaz bir bulutun üzerindeyim. Karşım-

da Ay Dede, ona doğru yol alıyorum. Korkumdan 

bulutun en dip köşesine doğru gidiyorum. Durun bir 

dakika, bulutun köşesi yoktur ki! Ay Dede’nin yanına 

varmama üç, dört metre kaldı. Bir ışık görüyorum. 

Olamaz! Gözümü açtım. Gözlerime inanamıyorum! 

Şelaleler, büyüleyici bir kokuya sahip çiçekler… Hiç 

böyle bir şeye şahit olmamıştım. Çok da acıkmışım. 

O güzel elma ağacının yanındayım, çok da yoruldum. 

Şimdi o elmayı koparamam. Ah! Canım çok acıdı. 

Gözümü kırptım, kaşıdım. Önümde bir elma! Anla-

dım, ağaçtan kafama bir elma düşmüş. Elmaya bak-

tıkça ağzım sulanıyor. Dur bir saniye, birden karşıma 

çıkan anormal şeyleri yememem gerekiyor. Belki de 

zehirlidir kim bilir. Ay dayanamayacağım! Şimdi, şim-

di neredeyim? Yatağımdayım. Yorgan, yastık güzelce 

sıkıyorum. Daha bitmedi, kendimi de çimdikledim. 

Şimdi oldu. 

Yatağımdan kalktım. Annem kahvaltıyı hazırla-

mış, bana seslenmek üzereymiş. Sofraya dikkatlice 

bakıyor. Arkasından “Günaydın!” diye bağırdım, sa-

nırım korktu. Özür dilerim diye fısıldadım. Kahvaltıda 

rüyamı anneme anlattım. Annem: 

-Olağanüstü bir rüya, deyip geçti. 

Okula geldim, arkadaşlarımı selamladım. Çan-

tamı koydum. Etrafa öylesine bakıyorum. Uğultu, 

uğultu, uğultu… Kapının arkasından içeriye yansıyan 

öğretmenin gölgesi. Herkes ayağa kalkıyor ve işte, 

öğretmen geliyor diye bağıran sınıf başkanın sesi… 

Öğretmen sınıfa girdi sonunda. Günaydın, sağ ol ve 

otur! Her zamanki gibi. Çok sıkıldım! 

Oh nihayet son dersteyiz ve zilin çalmasına 

saniyeler kaldı. Arkadan bağıran “Hocam hazırlana-

lım mı?” sesi. Hoca: 

-Hayır! Daha ders bitmedi, zil çalınca serbest-

siniz.  

Hocanın sesinin ardından çıkış zili çaldı, el ça-

bukluğuyla çantamı topladım. Aceleyle çıktım. Yaşa-

sın! 

Evimdeyim, ödevimi yapıyorum. Çok zormuş! Baba-

mın yanına koştum. Soruyu ona soruyorum şu anda. 

Babam, “Bu senin ödevin, dersi dinleyen ben deği-

lim.” diye geçiştiriyor beni.  

Yine odamdayım. Ödevimi yaparken uyuyakal-

mışım.  Gözümü açtığımda annemin “Haydi yatağa.” 

sesi. Klasik! Yatağıma yattım, uyuyacağım.  Kalktım 

ama normal olmayan bir şey var. Yine aynı rüya! 

Annemin yanına koşuyorum. Olamaz! Ağabeyime 

çarptım. “Çabuk özür dile benden!”  bakışlarıyla göz-

lerini bana dikti. Ağabeyimden özür diledim ve koşu-

ya devam… Annemin yanındayım: 

-Anne, anne…  Yine aynı rüya! 

-Hıımm. Bence bir sorun yok ama bugün seni 

psikiyatra götürecektim, korkuların için. Onu da bir 

sorarız.  

-Olur, diye bağırdım. Bir gün okula gitmezsen 

bir şey olmaz. 

En sevmediğim yolculuk türü otobüs yolculu-

ğu. Otobüs, her durakta duruyor çok yavaş gidiyor.  

Sonunda geldik, burası çok büyük bir yer. Ne 

yani, alt tarafı doktorla sohbet edeceğiz. Annem ba-

na bir sıra numarası aldı. Şimdi adımın anons edil-

mesini bekleyeceğim, “Yaprak Karataş lütfen buraya 

geliniz.” 

Şimdi doktorun odasındayım bana dik, dik 

bakıyor. Sanırım sorusunu cevaplamamı bekliyor. 

Ona merakla bakarak: 

-Soruyu anlamadım, tekrar sorar mısınız, de-

dim. Doktor: 

-Adın neydi? 

-Yaprak Karataş. Sizin? 

-Cem Balıkçı, tanıştığıma memnun oldum. 

-Ben de. 

Betül EYİTÜTÜNCÜ           Öykü  
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Annen rüyanı biraz anlattı. Sürekli aynı rüyala-

rı görüyormuşsun. Anlat bakalım ne gördün? 

Başladım anlatmaya, görüşme süremiz sona 

erince annem içeri girdi. Hâlâ konuştuğumu görünce 

tamam işareti yaptı ve gitti. 

Doktorla sohbetimiz sonlandı. Bana çok ko-

nuşkan biri olduğumu ve büyük bir hayal gücümün 

olduğunu söyledi. Korkularım içinde daha fazla kor-

ku filmi izlemememi ve tüm bunları fazla düşünme-

memi söyledi. 

Sonunda eve geldik. Çok yoruldum. Birazcık 

dinleneceğim. Yatağıma ilerlerken ister istemez ağa-

beyimin odasına bakıyorum. Çünkü odadan garip 

sesler geliyor. Korkuyorum! Kapıyı açıyorum, açtım! 

Ağabeyim uyuyor. Ona sesleneceğim: 

-Ağabeyciğim, dedim. Ürktü galiba. 

- Ne var Yaprak? 

-Haydi, kalk, hem sanırım uykunda konuşuyor-

sun. Ne gördün? 

 

Betül EYİTÜTÜNCÜ (6-K)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

                                           GÜZİDE  

 “Kahvesini ağır ağır karıştırarak pencerenin 

önündeki koltuğa oturdu tekrar. Aslında hiç benze-

mediği hâlde dışarıdaki manzara ona Güzide ile 

birlikte kaldıkları Balıkesir’deki yazlığın manzarası-

nı anımsatıyordu.”   

 Güzide ile içtiği sütlü çikolatalı kahvenin yu-

muşak kokusu geldi burnuna. Mavinin, yeşilin hakim 

olduğu mükemmel bir deniz manzarası vardı evin. 

Salonun büyük penceresinin kalın ve beyaz ahşap 

kenarları mükemmel bir tablonun çerçevesi gibi du-

ruyordu. Pencere açıldığında tablodan içeri girip de-

niz kokusu ile buluşmak, insanı huzurun doruklarına 

çıkarıyordu. 

 Salonun penceresi önünde  büyük, siyah 

deri koltuğa oturmuşlardı. Attıkları içten kahkahalar 

çınladı kulaklarında. Ne kadar içten, kaygısız, neşe 

dolu günler olduğunu anımsadı, buruk bir tebessüm-

le. 

 Beyaz, iki katlı mütevazı bir yazlıktı kaldıkları 

bu ev. Bahçesinde beyaz ve sarı güller, rengarenk 

yıldız çiçekleri, sardunyalar, pembe ve mor ortanca-

lar…  

  Balıkesir’deki yazlığı anımsatan şey belki de 

yalnızca elinde tuttuğu pembe mor çiçekli kahve 

fincanından burnuna yayılan sütlü çikolatalı kahve 

kokusuydu.  Ne eşsiz manzara ne de gökyüzüne karı-

şan kahkahalarından eser vardı şimdi… 

  Ablası Güzide… Yıllarca ona bakan, bir elma-

nın iki yarısı gibi olan kardeşler. Çok severdi ablası, 

bu müthiş kokulu sütlü çikolatalı kahveleri. Kahvenin 

kokusunu içine çekerken, gözlerini  kapatır, bu tat ile 

çocuk gibi şımarırdı.     

 Yazlıkta ablası için yaptıkları atölyeyi düşün-

dü. Çok severdi resim yapmayı. Ölümünden sonra, 

kendisi de tüm benliğini bu sanata adadı. Çizim ya-

parken ablasını düşünüyor, onu yaşıyor ve yaşatıyor-

du. Yerinden doğruldu, fincanı elinden bırakmadan 

çizim yaptığı köşeye geçti yeniden. Buruk bir tebes-

süm vardı dudaklarında… Elleri tıtreyerek yeniden 

başladı. Çizdi, çizdi… 

 

 

Ceylin Zelal YAKA (8/J) 
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    HEİDİ 

 Heidi Alp dağlarında yaşayan, yalın ayaklı, 

sevimli köy kızı… Onun hikayesi çizgi filmlerden 

bilinir.  Büyüklerimiz onun çizgi filmleriyle büyü-

müş. Benim yaş grubum da çizgi filmlerden az çok 

bilir hikayeyi.  

 Tam adıyla "Heidi, Girl of the Alps". İsviçre'li 

yazar Johanna Spyri(1827-1901)'nin Heidi kitabının 

tamamının "Heidi" adı altında uyarlandığı çizgi dizi-

dir.   

 

 Anne ve babasını yitirmiş olan Heidi’ye 

teyzesi bakmaktadır. Fakat maddi sıkıntılar yaşa-

yan teyzesi Heidi'yi büyükbabasının yanına bırakır. 

Büyükbaba kızı istemez. Sert mizaçlı ve köyde de 

sevilmeyen bir karakterdir.  

 Heidi saf ve sevgi dolu halleri, yaşam se-

vinci ile büyükbabasının sert mizacını yumuşatır. 

Birlikte yaşamaya başlarlar. Artık dedesi onu kim-

seye vermek istemez.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Bir süre sonra Heidi’nin teyzesi geri gelir ve 

onu varlıklı bir ailenin yanına bırakmak için dedesin-

den ayırır ve gizlice şehre götürür. Artık Heidi ve 

dedesi için zor günler başlayacaktır. Heidi Frank-

furtlu zengin bir ailenin yanına yerleştirilir. Bu ai-

lenin  tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş yalnız ve 

mutsuz  kızı Clara’ya arkadaşlık yapmaktır görevi.  

Çıplak ayaklarıyla dağlarda özgürce koştuğu, arka-

daşı Peter ile keçileri toplayıp çiçekli tarlalarda 

gezindikleri günler sona ermiştir.  

 

Özge YILMAZ          Film Eleştirisi 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0svi%C3%A7re
https://tr.wikipedia.org/wiki/Johanna_Spyri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Heidi_(kitap)
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 Hikayenin kısa ve etkileyici anlatımının yanı 

sıra Alp dağlarının manzarası bizi büyüledi. Sine-

ma ekranı olduğunu unutup dağ, orman, göl man-

zaralarının içine düştük. Tertemiz havayı adeta ci-

ğerimizde hissettik. Öyle ki kendimizi fazla kaptırıp 

filmin sonunda ben ve arkadaşlarım tıpkı Heidi gibi 

yalın ayak perde önünde koştururken bulduk kendi-

mizi.  

  Kısacası Alplere çıktık :) Heidi, biz çocukla-

ra ve büyüklerimize sevginin gücünü gösteren 

sıcacık bir hikaye. İzlemenizi tavsiye ediyorum. 

                                     Özge YILMAZ (5/D) 

 

 

 

 

 

 

ÇOCUKLAR 

Donatsın etrafı çocuklar. 

Engelleri aşsınlar. 

Yüzlerindeki gülümsemelerle, 

Dünyayı sarsınlar. 

 

                 Din, dil, ırk gözetmektense, 

                 İyi bir dünyaya koşsunlar. 

 

Çocukların gözlerindeki 

Her bir damla gözyaşı, 

Renk renk çiçek bahçelerine dönsün. 

 

                  Belki bir Afrikalı, 

                  Belki Asyalı, 

                  Hepsi bir  olsun. 

                  Yıkılsın aralarındaki  

                  Anlamsız duvarlar. 

 

Eşit olsun tüm çocuklar. 

Gönüllerindeki çiçek bahçeleriyle, 

Büyüklerin göstereceği şefkat ile , 

Geleceğe yürüyelim el ele… 

 

 

Nehir GÜL 5/B 

 

Özge YILMAZ          Film Eleştirisi 
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GÜLSEN KILIÇASLAN KİMDİR? 

              Merhaba arkadaşlar, sizler için “Deli” isimli 

kitabıyla kısa zamanda on altıncı baskısını yapan ve 

çok satanlar listesine giren, Wattpad fenomeni ya-

zar Gülşen Kılıçaslan ile 21. İzmir Kitap Fuarı’nda 

röportaj yaptık. Yazarımızın “Şurimşine” ve “Deli”  

adlı Nemesis Yayınları’ndan basılmış iki adet kitabı 

bulunmaktadır.  Röportajımızı umarım keyifle okur-

sunuz! 

 Merhaba Gülşen Hanım, öncelikle bize 

biraz kendinizi tanıtır mısınız? Gülşen Kılıçaslan 

kimdir? Nasıl biridir? 

 Merhabalar, hemen başlayayım o zaman. 3 

Şubat 1989 doğumluyum. Zonguldak’ta doğdum. 

Babam madenci, annem ev hanımı. Ama babam 

aynı zamanda ironik bir şekilde işletme fakültesi 

mezunu. Yani üniversite mezunu bir babam var. 

Ama memurların az maaşlarının az olduğu bir dö-

nemde işçiliğe devam etmiş memuriyet yerine. Biz 

dört kardeşiz, ben en büyükleriyim. İki erkek, bir kız 

kardeşim var.  

 Bize biraz da eğitim hayatınızdan bahse-

der misiniz? 

 İlkokul ve liseyi Zonguldak’ta bitirdim. İlko-

kulu oturduğumuz mahallede okudum. Liseyi de 

İngilizce ağırlıklı Kilimli Yabancı Dil Lisesi’nde -süper 

lise- okudum. O zaman onların adı süper liseydi. 

Sonra yabancı dil ağırlıklı olup değişti isimleri.  

 

 Üniversiteye de Dumlupınar üniversitesi 

Kamu Yönetimi bölümüne gittim. Ama bölüme iste-

diğim için değil, puanım yettiği için gittim. 

 Üniversite sonrası ne oldu da Kamu Yöne-

timi okuyan biri “Hayır, bu işi yapmayacağım, ya-

zar olacağım.” dedi? 

 Üniversite bittikten sonra işsizlikle boğuş-

maya başladım. Tam beş yıl boyumca işsiz kaldım. 

Bankalar, devlet daireleri… Gitmediğim yer kalmadı 

ve bütün kapılar yüzüme kapandı. Artık iyice işsiz-

likten bunalıma girdiğim bir dönemde en yakın ar-

kadaşım “Sen yazmayı seviyorsun zaten, böyle bir 

site (wattpad)  var. Orda yazmaya başla, kafan dağı-

lır. Zaten buradan kitap da çıkartılıyor.” Dedi. Site-

de yazdıklarımın bir yayınevi tarafından kitap olarak 

basılacağına hiç inanmadığım hâlde sırf kafam da-

ğılsın diye yazmaya başladım ve çok kısa bir sürede 

yazdıklarım birileri tarafından fark edilmeye başlan-

dı. Buralara gelişimin de ilk adımı atılmış oldu. 

 Ne zamandan beri yazıyorsunuz? 

 On iki yaşımdan beri yazıyorum. Özellikle 

fantastik kurgu vb. türlerde yazmayı seviyorum. 

çünkü sıkı bir Harry Potter hayranıyım. Zaten sekiz-

dokuz yaşlarımdan beri de ne bulursam okuyorum. 

Roman, hikâye, fantastik edebiyat…  

 

 

 

Bir Wattpad  Fenomeni : Gülşen KILIÇASLAN        Röportaj 
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 Yazmak dışında neler yapıyorsunuz? 

 Yüzmekten çok hoşlanırım, çünkü Karade-

nizliyim. Deniz olmadan bir hayat düşünemiyorum. 

Alışverişi –her kadın gibi- seviyorum. Kitap okuma, 

film izlemek zaten bunlar bir okurun/yazarın daimi 

hobileri.  

 

 *Yazar olmaya sizi iten şey neydi? 

 J.K. Rowling’in kalemiydi. Kesinlikle ondan 

sonra yazmaya başladım. Kurgular belirdi kafamda 

ve içim içime sığmadığı için kaleme almaya başla-

dım.  

 Şurimşine ve Deli Kitaplarınızı okuyan biri 

olarak dikkatimi çeken şöyle bir ayrıntı oldu: İki 

kitabınızda da çiftler birbirine lakap takarak hitap 

ediyor. Bunun özel bir sebebi var mıdır? 

 Buna hiç dikkat etmemiştim. Fark etmeden 

yazdığım bir şey sanırım. Lakaplar bir gereklilik ben-

ce, ne de olsa sevgilin olmasa dahi bir arkadaşın da 

olsa bir süre sonra birine ismiyle hitap etmek resmi 

geliyor ve hiç yoktansa en azından bir canım, cicim 

deniliyor.  

 

 *Kitaplarınızın kurguları, aslında birbirleri-

ne ‘çok’ benzeyen kurgular. Hani hiç fark edilmese 

bile birkaç olay bariz şekilde aynı. Bunun hakkında 

ne düşünüyorsunuz? 

 Haklısın. Şöyle bir şey olabilir: Ben ikisini 

çok yakın zamanlarda yazdım hatta bir ara ikisini de 

aynı zamanda yazdım. Şurimşine’nin yirminci bölü-

münde Deli’yi yazmaya başladım. Dolayısıyla kale-

min birbirine benzemiş olması çok normal. Aradan 

bir süre geçse, ben kendimi yenilerim. Hatta o yüz-

den deliden sonra kısa bir ara verdim. Sanırım üç 

aydır hiçbir şey yazmıyorum. Çünkü kendimi tekrar 

etmek istemiyorum. Beslenmem gerekiyor. Yazar 

devamlı yazarsa olmaz. Okuması gerekir, film izle-

mesi gerekir, gözlemlemesi gerekir, gezip görmesi 

ve dinlenmesi gerekir. Bak dinlenmediğim için de 

sen birbirine benzeyen noktaları fark etmişsin. De-

mek ki bu bir tekrara girmiş artık. Senin fark etmen-

de çok dikkatli bir okuyucu olduğunu gösterir te-

şekkür ederim.  

 Gülşen Hanım, bu güzel röportaj için çok 

teşekkür ederim. Sizinle sohbet etmek çok güzel-

di. 

 Ben teşekkür ederim röportaj için sevgiler-

le… 

 

İrem EKRAN (6-K)  

 

Bir Wattpad  Fenomeni : Gülşen KILIÇASLAN        Röportaj 
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ÇAĞRI 

Her gün yeni beton kentler doğuyor, 

Yeşil doğa yok oluyor, 

Zehirleniyor toprak ana 

Deniz küsmüş maviye, mavi denize. 

 

Kan ağlıyor ırmaklar, nehirler... 

Santraller kesiyor yollarını 

Kimse ses vermiyor doğanın çığlığına, 

Görmezden geliyor dünya. 

 

Toprak verimsiz, iklimler kurak oldu. 

Meyve sebze yetişmez oldu. 

Çocuklar hastalıklı doğdu. 

Kulak verelim doğaya. 

 

Doğa ana alır intikamını, 

Bırakmaz bizde acısını, 

Emek verin çağrımızdır tüm herkese 

Dünyaya yayılsın çevre bilinci. 

 

Furkan ALTINTERİN 5-B 

(21 Mart Orman Haftası Ve Ağaç 

Bayramı Sebebiyle Düzenlenen 

"Ağaç Sevgisi Ve Çevre Bilinci" ko-

nulu şiir yarışmasında İzmir ikincisi 

oldu.) 

            

 

                                                                  

 

 

 

AĞAÇLAR 

Çiçekleriyle meyvesiyle rengarenk 

Yurdumun tüm bahçelerinde 

Kökleri yaprakları yaşam kaynağı 

Sevelim ağaçları. 

 

Yaprakları rüzgarla dans eder. 

Söyler doğanın şarkısını 

Bu şarkı son bulmasın 

Koruyalım ağaçları. 

 

Mevsimler yaşatırsın 

Kollarını herkese açarsın. 

Cansın hayatsın doğada 

Çoğaltalım ağaçları. 

 

Ada derki düşün insanoğlu! 

Bilinçli yaşa 

Kulak ver ağaçlara, kuş seslerine 

Doğanın türküsü inlesin her yerde. 

 

 

 

  Ada DÖKME 5/B      

Çevre Bilinci            Şiirler 
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ÇEVRE BİLİNCİ 

Buram buram gelirdi burnuma çiçek kokusu, 

Hiç düşünmedik doğrusu 

Yok ederken canlı türlerini ve doğayı  

İçimize düştü gelecek korkusu 

 

Hayvanları avladık nesli kalmadı, 

Ağaçlar kestik yeri dolmadı. 

“Çevreyi kirletmeyin!”dedik,duyan olmadı 

İçimize düştü gelecek korkusu. 

 

Fabrikalar yüzünden tozu dumana kattık. 

Çöplerimizi toprağa,denize saçtık. 

Bol bol tüketip keyfimize baktık. 

İçimize düştü gelecek korkusu. 

  

Bizim doğaya ihtiyacımız olduğu kadar  

Doğanında korunmaya ihtiyacı var. 

Her gün bir yok oluşun çanları açar. 

İçimize düştü gelecek korkusu. 

 

Henüz geç kalmadık, 

Umutsuzluğa düşmeyelim. 

Hemen bir fidan da biz dikelim. 

Geleceğimizi çevre bilinci ile inşa edelim. 

 

Zeynep Berfin DEMİRCAN 7/C 

 

 

 

 

 

ÇEVREMİZ 

Yeşile hasret kalmadan 

İnsanlık kaybolmadan 

Beton kentler çoğalmadan 

Haydi harekete geçelim. 

 

Ben, sen yok hepimiz biriz 

Birliğiz hep beraberiz 

Kurtaralım doğayı 

Yok etmeyelim ağaçları. 

 

Nesli tükenen hayvanlar, 

Para pul için harcanan topraklar, 

Kimyasal atıklarla dolan sular, 

Doğanın çağrısı, haykırışıdır. 

 

Doğa sana hak ettiğini verir. 

Sahip çık, bolluk bereket gelsin evine. 

Mirasındır gelecek nesillere. 

Çağrıda bulun tüm gençlere. 

 

Azra ULUSMERT 5/B 

 

 

 

YAŞLI MEŞE 

Yaşlı bir meşeydi 

Ormanın birinde. 

Gelen insanlara mutluluk, 

Gidenlere ise özlemdi. 

Kuşlara yuva, 

İnsanlara gölgelik, 

Çocuklara salıncak oluyordu. 

Hayat doluydu. 

Yaşlıydı, bilgeydi. 

Karnındaki balta acısıyla uyandı bir sabah. 

Kestik meşeyi, biz insanlar yaptık evet. 

Neden biliyor musunuz? 

Asfalta tercih ettik!.. 

 

 

Eylül YILDIZ 5/B 

 

 

Çevre Bilinci            Şiirler 
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   KELEBEK VE PAPATYA 

 Kozasından yeni 

çıkmış rengarenk kanatlı, 

güzel mi güzel minik bir 

kelebek uçmanın verdiği 

rahatlık ve özgürlük duy-

gusuyla ormanlar, dağlar, 

tepeler aşmış. Uçmuş 

uçmuş... Sonunda renga-

renk çiçeklerin bulundu-

ğu bir vadiye gelmiş. Vadideki çiçeklerin yarattığı 

renk cümbüşü bir şöleni andırıyormuş. Açelyalar, 

fulya çiçekleri, gelincikler, menekşeler, beyaz karan-

filler ve daha birçok çeşit çiçek ile tanışıp sohbet et-

miş, arkadaş olmuş. Yoluna devam eden kelebek 

rüzgarlı bir gün sağa sola savrulmaya başlamış. Gü-

cünü kaybetmeye başladığını hissetmiş. Bir yere sı-

ğınması gerektiğini anlamış. Kırlardaki papatyalar-

dan yardım istemiş. Fakat onlar da yapraklarını rüz-

garın şiddetinden korumaya çalıştıkları için kelebeği 

duymazdan gelmişler.  

 Papatyalardan biri kelebeğin haline üzül-

müş. Yapraklarına tutunabileceğini söylemiş. Rüzgar 

dinene kadar papatyaya sığınmış minik kelebek ve 

beyaz yapraklarının üzerinde uyuyakalmış. Ertesi 

gün papatyanın hıçkırıkları ile uyanmış kelebek.  

 Gözlerini açtığında etraflarındaki papatyala-

rın küçük bir kız çocuğu tarafından koparıldığını gör-

müş. Sıranın kendisine de geleceğini bilen papatya 

korku içerisinde ağlıyormuş.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kelebek:  

 - Merak etme güzel 

papatya. Seni ve arkadaşlarını 

kurtaracağım. 

Diyerek kanat çırpmaya başla-

mış. Kelebeğin rengarenk ka-

natları ile hava da yaptığı dan-

sı gören küçük kız, takılmış 

kelebeğin peşine. Kelebek 

dans ederek uçuyor küçük kız da  büyülenmiş halde 

onu takip ediyormuş. Bir süre sonra küçük kıza doğ-

ru telaş içinde koşarak gelen birini görmüş. Kelebek 

"Eyvah! Kesin yakalanacağım, bu gelen daha büyük 

ve daha hızlı biri!" demiş içinden. Fakat yaklaşan 

kişinin küçük kıza sarıldığını, elinden tutup uzaklaştı-

ğını görünce rahat bir nefes almış minik kelebek: 

"Annesi olmalı." diye düşünmüş.  

 Papatyaları kurtardığını için mutlu olan kele-

bek, gördüğü iyiliğe karşılık verebilmenin gururu ile 

yoluna devam etmiş. Kırlarda gezinmek, yeni güzel-

likleri görmek umuduyla kanat çırpmaya devam et-

miş...  

 

 

Hilal SAYAT (5/D) 

 

 

Hilal SAYAT            Fabl 
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BAHAR 

Kalbini aç mutluluğa , 

Duy rüzgarın sesini , 

Baharın kokusunu içine çek , 

Huzurla dolsun kalbin . 

 

Uzat ellerini aşka , 

Gençliğin türküsünü dinle , 

Çimenlere uzan. 

Gökyüzünü seyret mutlulukla 

Baharın fısıldadıklarına kulak ver. 

Doğa AYALP 5/D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEVGİLİ ANNEM 

Anne diye başladım hayata, 

Seninle , hep seninle. 

Beni sen hazırladın hayata, 

Sen korudun beni, 

Melek kanatlarını açtın bana. 

Çok emek verdin çalıştın, 

Başımız daima dik olsun dedin. 

Ah bir gülüşün var annem, 

Bir ömre bedel. 

Ah bir bakışın var, 

Ne söylenecek sözler, 

Ne de anlamlar yeter... 

Sadece durup baksan bana, 

O sıcacık koynunda uyusam, 

Uyumasam bazen, kızsan bana.. 

“KIZIM” “AZRAMM” diye bağrına bassan... 

İşte o an, zaman durur, 

Sadece senin sıcaklığını ve şefkatini hissederim.  

                                 Azra ULUSMERT 5/B                
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                              PANGRAM 

 Pangram; Yunancada bütün, hepsi anlamına 

gelen “pan” ve harf anlamına gelen “gramma” söz-

cüklerinden meydana gelmiştir. Bu yüzden, alfabe-

deki bütün harfleri kullanarak kurulan cümlelere 

“pangram” adı veriliyor. Önemli olan en az harfle en 

anlamlı cümleyi kurabilmek. Pangram yazmak çok 

eğlenceli ayrıca kelime haznesini genişletmek açısın-

dan oldukça faydalı.  

 Doğal dil işleme (NLP) alanıyla ilgilenen kişi-

ler test aşamasında pangramları kullanır. Bunun ya-

nında kelime işlem programlarında yazı tipleri ör-

neklerinin verilmesinde kullanılabilir. Her harfi cüm-

le içinde en az bir kere görmeyi sağlamaktadır. Ayrı-

ca kriminolojide, el yazısı örneği almada da kullanıl-

maktadır. Tüm harflerin bir kez kullanılmasıyla olu-

şan pangramlara ise kusursuz pangram denir.  

 Yaygın örnekler:"Bahçede acı jambonlu zayıf 

tavuk göğsü pişir" bir pangramdır.”, “Pijamalı hasta 

yağız şoföre çabucak güvendi.” 

Bizden pangram örnekleri: 

Güvenlikçi Şahabettin Amca Şoför Yağız ve Füsun’un 

ocağının üstünde unuttu.    (Eylül YILDIZ 5/B)                

Prenses öğretmen  Jale, kuşu Camgöz ve müdürü 

Hanife’yle birlikte tuvalette açık olan suyu kapattı. 

(Beril KALMAZ 5/B) 

Çağla’yla ben baraj görmek ve yüzüp coşmak için 

hesap yaptık fakat hava çok soğuktu.   

(Ebru VURUCULAR 5/B) 

Azılı suçlu Jeremi hapishaneden fişi çekip bebeğiyle 

gaz çıkartarak kaçtı.  

(Erdem Baki ATAK 5/B) 

Kaynakça: 

http://www.ceviriblog.com/ 

http://www.hafif.org/      

BİR DÜNYA DÜŞÜNÜYORUM  

 Bir ev düşünüyorum,  

Ağaçlar, çimenler, hayvanlar. 

Koşup oynayan çocuklar, 

İnsanları mutlu huzurlu bir ev düşünüyorum. 

 

Bir şehir düşünüyorum  

Açlık ve sefaletin olmadığı, 

Doğanın katledilmediği  

Bir şehir. 

 

Bir doğa düşünüyorum,  

Kuşlar, ağaçlarda cıvıl cıvıl öttüğü. 

Seslerinin insanları rahatlattığı, 

Çocuklar uçurtma uçurduğu. 

 

Bir ülke düşünüyorum, 

İnsanlar birbirine karşı saygılı. 

Hoşgörü, iyilik hakim her yerde. 

Herkes mutlu sebepsizce. 

 

Bir dünya düşünüyorum, 

Savaşların olmadığı. 

Çocukların okuduğu, 

Kadınların şiddet görmediği. 

Kimsenin işsiz kalmadığı bir dünya 

Düşlerde kalmaması umuduyla... 

                                                                                                                                   

 

 Özge  YILMAZ  (5/D) 

 

 

Pangram Nedir?           
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1.Hemen hemen her fırsatta oynarsınız benimle, ha-

vam inince atarsınız bir köşeye. 

2.Her yemekte yersiniz, değerimi bilmezsiniz. Her 

zaman fazla alırsınız bayatlayınca atarsınız. 

3.Buharın baba evi yağmurun gelini. 

4.Zıp zıp oynar eğlenceye can katar. 

5.Hayata dört gözle bakma lüksünü verir. 

6.Ararsın araştırırsın tek tıkla yaparsın. 

7.Teneffüs gelince koşarız öğretmen gelince susarız. 

8.Canan Karatay’ın düşmanı, fakirlerin gıdası. 

9.Pamuk pamuk bakarlar, gökyüzünü kaplarlar. 

 

Yaz tatili başladı 

Deniz sezonu açıldı 

Kilolar açığa çıktı 

İnsanlar harıl harıl spora başladı.  

(Eylül YILDIZ 5/B) 

 

Saat çalıyor tik tak 

Annem bağırıyor kalk hadi kalk 

Uykumun en tatlı yerinde 

Uuf şimdi kim kalkacak 

 

Sınav zamanı geldi yine 

Defterler açıldı önüme 

Gece gündüz çalıştım 

Ah  takdir getiremedim yine 

 

(Azra ULUSMERT 5/B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davulcu geldi bayramda 

Para topladı apartmanda 

Zilleri çaldı kimse açmadı 

Pek şaşırdı o anda 

(Ada DÖKME 5/B) 

 

Hepimiz başladık çalışmaya 

Sınav haftası yakında 

Annem izin vermiyor 

Bilgisayarı açmama 

(Nehir GÜL 5/B) 

BİZDEN BİLMECELER  

BİZDEN MANİLER  
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