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Eskişehir Anadolu Lisesi

Ön söz 
Sevgili Gençler ,

 Hayata atılmanın ve geleceğinize yön vermenin eşiğinde, hepinize başarılar 
diliyorum.
 EAL‘de hayata ve üniversiteye hazırlandınız. Sizlere; akademik anlamda 
olduğu kadar, hayata hazırlama anlamında da birçok katkıda bulunuldu. Şimdi 
kazanımlarınızı değerlendireceksiniz. Okulumuzda ve önceki kademlerde aldığınız 
eğitim-öğretim size iyi bir gelecek sağlayacaktır. EAL’de unutulmayacak dostlar 
kazandınız. İleriki yaşantınızda da birbirinizi sevecek, sayacak, arayacak ve  
koruyacaksınız.
 Okulumuzda aldığınız eğitim-öğretim sizleri yüksek öğretime hazırladı. 
EAL, Türkiye’nin marka olmuş ve en köklü eğitim kurumu olarak sizin döneminize 
kadar gelmiştir (54.Yıl Mezuniyeti). Geçen dönem mezunlarımız; ağabeyleriniz,  
ablalarınız   yine okulunuza Türkiye derecesi kazandırdılar. İnanıyorum ki sizler de 
derece yapacaksınız. Mezunlarımızın büyük bir bölümü mesleklerinde çok başarılı 
olmuşlardır ve tanınmış konumdadırlar. EAL’den yetişenler olarak okulunuzun 
görkemli ama sıcak atmosferini her zaman bir araya gelerek koklayacaksınız. Sizler 
de gelecekte  EAL için   katkılarda bulunacaksınız.

Sevgili Gençler !
 Eskişehir’imizle birlikte marka olmuş  olan okulunuz ki Eskişehir’imizin 
ulu çınarlarını bu güne kadar yetiştirmiştir. Çınarlar, kökleri kuvvetli ve dalları 
gökyüzünü kucaklayan bir ağaç olarak Türk medeniyetinin simgesi olmuştur. Ve 
bu anlamda Osmanlı döneminde yapılan eserlerin ve meydanların her köşesinde 
çınarları görmek (Bursa,İstanbul,Edirne,İznik...) mümkündür. Dolayısıyla çınarların 
heryerde bir hikayesi vardır ve şehir belleğiyle bütünleşmiştir. Bizim çınarlarımız 
da kaynağı bahçemizde okulla yaşıt çınardan almakta ve unutulmamaktadır.
EAL’mizde boş vakitlerde çınaraltında  geçen günleriniz ve sıcak ortam sizlere 
hayat boyu pozitif enerji verecektir. Zaten bizden  hiç ayrılmıyorsunuz. EAL camiası 
olarak her yıl haziran ayında ve genellikle okulun son gününde bir araya gelerek 
eski-yeni arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz. Sonuçta EAL kadrosu olarak sizleri 
hayata hazırlamaktayız. Bu anlamda  gösterdiğimiz çaba ve başarıyı, sizlerin de 
katkılarınızla artıracağınızdan  eminiz.

 Aziz milletimize ve ailenize yararlı olacağınız günleri bekliyoruz, sizi   her 
zaman hatırlayacağız. Emim ki, sizler de bizi ve arkadaşlarınızı unutmayacaksınız. 
Sağlık, başarı ve mutluluk  dolu günler diliyor, sevgiyle hepinizi kucaklıyorum.

                                               

Rifat Günday
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Eskişehir Anadolu LisesiBurak Can Çetinkaya

           
Çınar Misali

Aileleri çınarlara benzetmişimdir hep. Uzun soluklu, yıllandıkça kökleri yer altına 
ulaşan, yaşlandıkça gövdeleri daha da kalınlaşan çınarlara. Önce tanışıp birbir-

lerine değer veren iki insanın tohumlarını ektiği bir çınara. 

Bu adımdan sonra olacaklar, aynı bir çınarda olduğu gibi hızlı ve çabuk gelişecek, 
dallanıp      budaklanacaktır. Çünkü birbirine değer veren o iki insan, birbirine 

yemin etmek için iki halkaya ihtiyaç duyacaklardır ve işte bu tohumun kabuğunu 
yırtmasına ve topraktan baş göstermesine neden olacaktır. Yine aynı çınar gibi çok 
hızlı gelişecektir bu kök, önce düğün telaşı, sonra bebek için patikler, hırkalar. Yaşa-
nan dertler çınarın çizgileri gibi bu birlikteliği güçlendirecek ve köklerine zorluklara 
karşı dayanma hırsı verecektir. Ardından telaşı başlayacaktır çocuğun, belki daha 
o büyümeden bir ikinci çocuk. Hemen arkasından dertleri de bunlarla birlikte büyü-
yecektir.

Çınar başına gelen dertleri atlatmaya çalışırken kâh gülecek kâh ağlayacaktır. Bir 
rivayete göre çobanlar çınar altında dinlenirken sesini duyarlarmış bu ağaçla-

rın, bazen ağladıklarını, bazen şarkılar mırıldandıklarını…

Yıllar geçtikçe çınar o ilk tohumun atıldığı günden bu yana inanılmaz gelişme 
kaydetmiştir. Yırtılan takvim yaprakları, eriyen karları ve susuz geçen yazları tec-

rübe etmiştir. Bunları yaşarken de hep bir bütün olmuştur, ayakta dururken herkes 
üstüne düşeni yapmıştır. Baba tıpkı çınarın gövdesi gibi göğüs germiş, anne aynı 
kökler gibi kimsenin bilmediği yerlerden bulup buluşturmuş, evlatlar dallar gibi ge-
rektiğinde anne babaya gölge etmiş, onlara zor günlerinde birlikte olmaları için ne-
den olmuşlardır. 

Çınar çok güçlü rüzgârlara dayanabilir derler, tabi bir bütün olduğu sürece. Eğer 
çürürse o dallı budaklı kökü, yani annesi, işte o zaman ecel çanları çalmaya 

başlar. Yıllarca ayakta dimdik duran, tüm o yaraları vücudunda barındıran adam, 
fırtınalara göğüs geren adam, aslında ona güç, su, nefes, hayat veren eşini kaybe-
derse dayanamaz. Tıpkı bir çınar gibi. 

Yine bir gün gövde dayanamayacak hale gelir de diz çökerse işte o zaman o kök 
yıkılır. Bilir yavruları için ayakta dik durması gerektiğini ama her fırtınada ıslandı-

ğında titrer, eskiden içi sıcacıkken her gök gürültüsünde sığınacak bir yer arar eski-
den o görkemli gövdeye sığındığı gibi… 

Eğer dallar ayak uyduramazsa fırtınalara da kırılır koparlarsa çınardan, yine fe-
laket demektir. Yıllarca verilen onca emeğin karşılıksız kaldığını görünce gövde 

belini büker, mırıldandığı şarkıları unutur zamanla, kök ise eskisi gibi sarılmaz hayata, 
bunca yıl onlar güzelleşsin diye uğraşıp onu birden bırakmalarına dayanamaz narin 
budakları çeker derinlerden ellerini. 

İşte bu yüzden ailelerimiz çınarlara benzer ve günü geldiğinde aynı tohumu topra-
ğa ekeceğiz, tıpkı büyüyüp zorluklara göğüs germeyi öğrendiğimiz çınar mimarları 

misali…
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Kediler

Kediler, sevimlilikleriyle yüzyıllardır insanların favori ev hayvanı konumundadır. Ve 
onlarla ilgili her şeyi bilmemiz gerekirken aslında pek de bir şey bilmiyoruz. Bu du-

rum büyük ihtimalle kedilerin çok karmaşık canlılar olmasından kaynaklanıyor. Son 
yıllarda yapılmış araştırmalar kedilerin sahiplerinin duygularını okuyabildiğini ortaya 
koyuyor. 

Oakland Üniversitesi’nden Moriah Galvan ve Jennifer Vonk’un on iki kedi ve sa-
hipleri üzerinde yaptığı araştırmaya göre; kedilerin sahipleri gülümsediğinde 

veya kaş çattığında, daha farklı davrandığı görüldü. Bu şaşırtıcı sonucun benzeri 
daha önce köpeklerde de görülmüştü fakat, kedilerde ilk defa bu bulgulara ulaşıldı. 
Yine de bu, kedinin insanlarla empati kurabildiği anlamına gelmiyor. Sahiplerinin 
gülümsemesiyle ödül arasında bir bağlantı kuruyor olabilirler. 

İşte belki de kedi sahiple-
rini bile şaşırtacak bilgiler:

1Yaşlı kediler, tıpkı insan-
lar gibi alzheimer olabi-

lir.

2Beyin yapıları yüzde 
doksan oranında insan 

beynine benzer ve olduk-
ça karmaşıktır. 

3Bir kedinin beyni bir kö-
peğinkinden daha ge-

lişmiştir.

4Deniz suyu içebilirler.

5Tatlı şeyleri sevmezler 
çünkü genlerindeki tat 

almaçlarında tatlı kısmı 
yoktur.

6Bir kedinin gelip size sür-
tünmesi, insanlar ara-

sındaki el sıkışma ya da 
kucaklaşmaya denk gelir.

7Birçok kedi, sahipleri 
telefonda konuşurken 

koşarak gelir, miyavlar ve 
rahatsızlık verir. Bunun ne-
deni, sizi konuşurken gör-

düğü için ve etrafta da 
kimse olmadığından dola-
yı kendisiyle konuşuyor ol-
duğunuzu sanmasıdır.

8ABD’de Road Island 
eyaletindeki ağır Alz-

heimer hastalarının son 
durağı Steere House Huzu-
revi’nde yaşayan bir kedi 
olan ve yakın zamanda 
ölecek hastaların yanın-
da sık zaman geçirmesiy-
le bilinen Oscar, öyle isa-
betli tercihler yapmıştı ki, 
artık bir hastanın yanında 
gerinmeye başladı mı ça-
lışanlar, hastanın ailesini 
arama zamanının geldiği-
ni anlıyordu.

Pekala, şimdi de kedilerin 
neden en iyi ev hayva-

nı olduğunu açıklayalım:

1Kedilerin stresi azaltıcı, 
rahatlatıcı özellikleri var-

dır.Vücudunuzda ağrıyan 
bir yeri kolaylıkla bulup 
üzerine yatarak ağrının 
azalmasına yardımcı ola-
bilir.

2Onlar da en az insanlar 
kadar duygusal varlık-

lar. Sevdikleri bir varlığın 
ölümü üstüne yas tuttukları 
hatta sahipleri ölen kedile-
rin ölüm orucuna girdikleri 
bile gözlenebiliyor.

3Yalnız kaldığınızda sizi 
varlıklarıyla çok iyi his-

settirebilirler.

4Çok sevimli halleriyle 
onlarla zamanın nasıl 

geçtiğini anlamayacaksı-
nız.

5Onunla sıcacık yata-
ğınızda uyumak ya da 

film izlerken kucağınıza 
kıvrılması sizi çok huzurlu 
hissettirecek.

6Kedinizin mırlamasını 
dinleyerek sıkıntılarınız-

dan uzaklaşabilirsiniz.
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Tartaros

 Bazı anlar vardır. Varlığın reddedilemeyecek kadar canlı olduğu. Saat üçte 
bir sokakta yalnızken. İnsanın yaşamıyla beslenen bir dişi örümcekken. Işık. Parlak. 
Acıtacak kadar. Alacakaranlık ötesi. Yenilenmek iki gün sürdü bu sefer. Aylarca 
parçalandığımı bilirim. Kozamda iki gün daha. Gece kelebeğin anası. Sinapslardan 
oluştuğum yaratıcı zamanlar nerede. Nerede gençliğim. Çürüyen kadın. Kokusunu 
aldıkları için kaçıyorlar. Güçlü olan güçlü kalmak için gitti. Geride ben kaldım. 
Kozada kırıntılar.Bekleyecektin. Yanlış işitmiş olmalıyım. Duyularım güçlü değil zira. 
Boğuk sesli varoluş isli kalın bir perdeden varmaya çabaladı. Oysa kelebek algılayan. 
Renkleri. Dokuları. Zihni. Kemirilen tırnaklar geçmiş zamanın izindeydi. Gölgesindeyse 
bekleyecektin. Yanlış işitmiş olmalıyım. Zira kozadan çıkışlta tunçtan bir örs düşse 
ancak 9 gün 9 gece sonra varabilirdi yeryüzüne. Sen varamadın.
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Hüsran Durağı

Güzel şehrin nadide sokakları, manzaraları, ayrılık durakları.Çaresiz ve suskun 
gecelerin bitkin kadınları, adı bilinmeyen çocukları, tenha köşeleri. Bir adam 

bir tramvay durağının önünde,  gözlerini diktiği insanlığın sessizliğini dinliyor sinsice. 
İlerleyen bir ümit defilesinin, hatta ve hatta bilinmeyen zamanların , bilinmeyen 
atlasların , pusulanın yönü olmayan bir cehennem ateşinin kaybedenleri geçenler.
Korkak ve alçakca yağıyor yağmur , adam sorguluyor sarmaşıklarında ki 
peri tozlarını. Adam yılgın ve suskun, gerilerden bir perde seçmiş kendine, 
kaybetmekten mi korkuyor yoksa hangi acının cesaretine sığınıp sevmiş kadını 
bilmiyor . Duraklardan durak  beğenip koşmak gibi onunkisi , kadının getirdiği 
ayrılık değil gibi , zira gelip geçenlerin arkadasından şöyle seslenmişti adam:
“ Biz ayrılmak nedir bilmeyiz sevgilim , hikayelerini yazamayiz, duraklarına 
koşamayız onun. Çünkü ayrılığın asıl hazin durağı biziz. “

Şimdi ise durağında sadıkça bekleyen adamdı işte, elinde bir mızıka önünde 
bembeyaz bir mendil, bir sokak çalgıcısının dramı olmuştu sahne. Çünkü 

adamla kadına türküler yazılamazdı, bir gitarın olsa olsa kopmuş teli olurlardı 
onlar, melodisi başka olurdu o şarkının mesela. Bu kaygı tam da bir mızıka gibiydi, 
çocuk anılarının puslu gecesi , geçmişe düşülmüş bir dipnot olarak kalmış bir 
kırıntıydı sadece. Ki buna aşk demişti kadın.

Kadın susardı hep, adam hep aynı yerde bekler, bir gün bildiği bütün notaları 
besteler ve söylerdi. Ve zaman tükenirdi onlardan yana. Sonbahar geldiğinde 

her gün yerine gittiği o bembeyaz mendilin arkası, yaprak olurdu en fazla belki 
bazen kar. Ama kader örgülerinin yalın oyunlarından  biri olarak kalmıştı yine gün. 
Ve kalırdı yine. 

Bu tragedyanın en önemli  sırrı, o bembeyaz mendil her akşamın sonunda katlanır 
, ve bir zarfın yanına konulurdu  cepte. Zarf; adamın mızıkalı yolculuğunda, 

tramvay duraklarında ve yapraklarında kalan son sırrıydı. Çünkü saf hiçliğin, 
masum bir güzelliğin; “kadının” son notuydu.“... Serzeniş sevgilim haberlerimi 
güvercinlerle gönderdim ben sana , işte bu serzenişlerde beklemeyi öğren diye 
biraz da.” 

Oysa , güvercin kanadının kırık olduğunu görünce , beklemenin hiçbir göğe 
sığmayacağını görmüştü adam.Sonra bir kez daha dedi  ki kadın; “.. Sadece 

serzeniş bak sen akıp giden mısranın son hecesi idin, bense sende bir romanın 
son sayfası, okunmayı bitirmişiz,  tozlu rafların ayrı düşen kıyısıyız  şimdi. Artık 
ne biz olabiliriz sevgilim, ne de ayrılığın gamlı kederi. Elbet durağında mızıka 
dinleyeceğim bir gün , ama simdi gitmiş oldum bir gemi çağırıp. Ne sen veda 
etmeye geldin, ne de ben iskelesinde  simit yedim o maviliğin.  Çok tuttum ben 
seni , mektubun böylesi fermanı gibi cenazesi  olmayan bir ölümün..”

Cenaze kalkıp gitti o duraktan, ama hiç ölü yoktu..
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Eskişehir Anadolu LisesiGamze Zakiroğlu

Dünyadaki bazı eğitim sistemleri, mutlu çocuklar, başarılı bireyler, 
güçlü devletler ve Türkiye’nin büyük çaresizliği

Sizin, bizim ve hepimizin de bildiği gibi ülkemizin bir türlü rayına oturmamış belki de 
oturtulmak istenmeyen eğitim kültürü ve sistemi her geçen gün daha kötüye giden 

bireysel bunalımlara sebep olduğu gibi kalifiye ve ara eleman sıkıntısı çekmemize, 
neye yeteneği olduğunu bilmediği için meslek seçemeyen, seçse dahi mutlu 
olamayan insanlara, işsizliklere, bilimde sanatta ve sporda geri kalmamıza,  genele 
vurduğumuzda ise ülkece koca bir hiçliğe saplanmamıza, okumuş cahiller olmamıza 
sebep olmaktadır. Kendimizi düzgün ifade edemeyecek ve hür düşünemeyecek, 
sadece ve sadece ağır müfredatlara yetişebilmek için beynimizi paralayan bizler, 
bizden öncekiler ve sonra gelecek olan her yeni nesil ülkeyi felakete sürüklemektedir. 
Zira eğitim, ülkelerin ve dolayısıyla dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olması için, 
barışın ve refahın sağlanabilmesi için en mühim kavramdır.

Dile bile kolay olmayan 18 yıl, üniversiteyi de hesaba kattığımızda sıraların üstünde 
iki büklüm halde geçer. Kimileri hayatın her anında olduğu gibi şanslıdır, okuluna 

rahatça güvenli bir şekilde varır ve yine şanslıdır gittiği okul sıcaktır, eğitimini sağlıklı 
koşullarda alabileceği bir sınıfı birden fazla öğretmeni vardır, ama şikâyetleri bitmez. 
Kimileri ise bazen dağlar bazen dereler aşmak zorundadır hatta kimileri aşacağı 
bunca engeli göze alıp okuluna gitmek isterken gönderilmez. Kimileri içinse çok daha 
vahimdir durum. Okulunun duvarlarında kurşun izleri vardır harabedir ve yıkılmıştır. 
Tıpkı evi gibi, ülkesindeki tüm binalar ve hayalleri gibi yıkılmıştır. Okul ve eğitim; sıkça 
tekrar edilen, tekrar edildikçe anlamını yitiren kavramlardır. Oysa bir çocuğa bilişsel 
ve düşsel olarak dokunulan yer ailesinin yanından sonra okuldur. 

Baba Ben Derviş Miyim?
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Eskişehir Anadolu Lisesi

Çocuk her dokunuşu anlamlandırır büyütür ve erişkin hale geldiğinde bu eğitimlerin 
meyvesini verir. Bu meyvenin ekşi veya tatlı olması eğitimin ne kadar sağlıklı 

olduğuna bağlıdır. Türkiye her ne kadar eğitim kapasitesi, genç nüfus fazlalığı, okulların 
her bölgede olmasa da fiziki yeterliğinin iyi düzeyde olması gibi bazı açılardan kısmen 
şanslı olsa da. Günümüze kadar bu potansiyeli doğru olarak yönlendirip tam olarak 
geliştiremediği de aşikâr. Ağır müfredatlar çocukların algı seviyesini sıfırlayan ders 

saatleri, her yıl değişen sınav sistemiyle geçmişten beri dikişi bir türlü tutturamayan 
Türkiye’nin, eğer sistemde köklü bir değişikliğe gitmezse, eleman yetiştiremediği gibi 
bin bir zorlukla yetişen parlak öğrencileri de yurtdışına kendi eliyle servis etmekten 
başka çaresi yoktur ve öğrenci kısmında tutmayan dikiş en önemli ikinci kısım olan 
öğretmen safhasında da tutmaz. Hak ettikleri yere, mevkiye gelemeyen, Avrupa’da 
ve Amerika’daki meslektaşlarının neredeyse yarısı kadar ücret alan ama iki katı mesai 
süresi olan öğretmenlerimiz için, uzun ve yorucu uğraşlarının sonucu bir türlü ataması 
gelmeyen hevesi kırılan aday öğretmenlerimiz için de zordur mesleklerini icra etmek, 
devlet kapısında iş bulamayanlar ise, zaten sistemdeki boşluktan doğan dershane 
sistemine yönelir ve dershane sistemi öğretmeni köleymişçesine kullanır. Sözün özü 
eğiten için de eğitilen için de çıkmazlarla doludur sistemimiz. Finlandiya, İsveç gibi 
ülkelerde ise durum buradakinden çok farklıdır. Çocuk psikolojisi ve gelişimi için en 
uygun ortam, saat, program hazırlandığından birey mutluluğu toplum başarısına 
dönüşmektedir. Ve bu devletler hem kendi kendine yetebilen hem de her yönden 
refahın üst düzey yaşandığı ülkeler olurlar. 

Gamze Zakiroğlu

9

Baba Ben Derviş Miyim?
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Eskişehir Anadolu Lisesi

1Finlandiya’da zorunlu okula başlama yaşı 7.
Yaşları ne olursa olsun, çocuklar okula 

kendileri yürüyerek ya da bisikletle gidiyor.
Fin kültürü çocukların bağımsız yetişmesini 
önemsiyor. Çocuklarını okula getirip götüren, 
ders çalıştıran ebeveynler diye bir şey yok.

2Fin eğitim müfredatı basit ve genel bir 
çerçeve tanımlamaktan ibaret.

Öğrenciler, kendi ilgi ve ihtiyaçları 
doğrultusunda kendi eğitim-öğretim 
programlarını şekillendirme haklarına sahipler. 
Öğretmenler de öyle.

3Finli öğrencilere eğitim hayatlarının ilk altı 
yılında hiçbir şekilde not verilmiyor. Sekizinci 

sınıfın sonuna kadar  not verme zorunluluğu 
yok ve öğrenciler standardize edilmiş bir 
sınav sistemine tabi değiller. Sadece 16 
yaşlarındayken ülke genelinde bir sınava giriyorlar.

4Öğretmenler gün boyu sınıfta ortalama dört saat ders veriyor. Haftada iki saati ise 
mesleki gelişimleri için eğitimlere katılmak için ayırıyorlar. İlkokulda öğrencilerin 

ders dışı/teneffüs olarak geçirdikleri zaman toplam 75 dakika. Amerika’da bu oran 
27 dakikaya kadar düşüyor. Türkiye’de ise ortalama 45 dakika.

5Tüm öğretmenlerin en az master derecesi var ve üniversite başarısı en yüksek 
%10’luk dilim arasından seçiliyorlar. Öğretmenlik toplum gözünde statüsü en yüksek 

mesleklerden biri. Finlandiya öğretmenleri başarılı-başarısız olarak yargılamayan 
bir kültüre sahip.  Eksikleri 
bulunan öğretmenlerin, yeni 
eğitim-öğretim programlarıyla 
kendilerini geliştirmesinin önü 
açılıyor. Hiçbir öğretmenin 
performans nedeniyle işten 
atılma korkusu yok.

6Fin okullarında spora 
bol bol yer var ama spor 

karşılaşmaları yapacak 
takımlar yok. Rekabet, üstünlük 
kazanmak Fin kültüründe 
değer verilen bir şey değil.

Gamze Zakiroğlu

Fin Eğitim Sistemiyle İlgili 
9 Şaşırtıcı Gerçek
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7Öğrencilere ödev verilmiyor çünkü öğrenmenin 
yeri okuldur. Her çocuğa bir birey olarak değer 

veriliyor. Çocuklardan biri yeterince iyi öğrenemiyorsa 
öğretmenleri bunu hemen fark ediyor ve çocuğun 
öğrenme programını onun bireysel ihtiyaçlarına 
göre düzenliyor. Aynı şey, okula uyum göstermeyen, 
sıkılan ya da öğrenim durumu programın ilerisinde 
olan çocuklar için de geçerli.
Öğretmenlerin yüksek eğitim düzeyi, çocukların 
her türlü gelişimini gözlemleyebilmelerini ve esnek 
çözümler yaratabilmelerinin en önemli nedeni. 
İstatistiklere göre çocukların ortalama %30’u eğitim 
hayatlarının ilk dokuz yılında özel programlarla 
destekleniyor.

8Finlandiya’da özel okul yok ve eğitim 
harcamalarının tümü devlet tarafından 

destekleniyor. Finlandiya’da okullar birbirleriyle 
rekabet etmiyor, aksine dayanışıyor. Okulların hemen hemen tümünün başarı 
düzeyi aynı. Bu yüzden okulun bir diğerine göre ayrıcalığı yok. Eğitim “herkes için 
eşit imkânlar sağlamak” demek. Eşitlik kavramına olağanüstü değer veriliyor. Tüm 
çocuklar zekâ ve becerileri ne olursa olsun aynı sınıflarda okuyor.

9Pek çok Avrupa ülkesi ve Amerika’yla karşılaştırıldığında Finlandiya’da eğitime 
ayrılan bütçenin daha fazlası sınıf ortamına yansıyor. Çünkü öğretmenler de, 

yöneticiler de hemen hemen aynı maaşı alıyor. Bu yüzden Finlandiya’da eğitim 
maliyetleri çok  daha 
düşük.
Ancak 15 yıllık 
kıdemli bir öğretmen 
ortalama bir üniversite 
mezunundan daha iyi 
kazanıyor.
Kısaca Fin sistemi bu 
maddelerden  ibaret. 
Aslında uygulanması 
da alışma ve 
geliştirme süreci de 
fazla uzun sürmeyecek 
kadar basit ilkelere 
dayanıyor.

Gamze Zakiroğlu

Fin Eğitim Sistemiyle İlgili 
9 Şaşırtıcı Gerçek
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Eskişehir Anadolu LisesiCeydanur Sudurağı

Bu Bir Veda Bekleyişi

Yapraklarımın altında bir boşluk var, yerinde saydıran bir boşluk.
Gemimi gökyüzünün limanlarında akıntıya bırakıyorum,
Düşlerimde sen hayali,bir mısra kadar derin izlerle.
Cam kırıkları maviliğini bırakmış kalbimde,
Günden güne kayboluyorum,damla misali akıtmışım sözlerimi,
Okyanusumda boğuluyorum.
Kader düğümlerini gidişine bağlamış ey sevgili;
Bir veda bekliyorum şimdi kaçınılmaz bir sonsuzluğun eteğinde.
Minik bir kız çocuğu hayal et,masumluğunu ip edinmiş;
Bağlamış gökkuşağının siyahlığına iniyor şimdi göklerden.
Yıdızların göğü altında parıldıyor bir parça;
İşte umut bende bir parça ,umut benden yana;
Umut şimdi kovanlarında,
Zehirli iğneleriyle bal yapmaya çalışan insanlarda
Umut şimdi beni bırakıp giderken sonbaharın hazin hüzünlerine
Özgür kuşların bilinmezliğinden kanat açtım sana;
İşte bir veda bekleyişi,
Kapalı perdelerimin arasındaki güneş misali.



çınaraltı
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Hayatımı Zenginleştiren Kütüphane
 Ben Dostoyevski’nin  yeraltında, Kafka’nın Şato’sunda, Slyvia Plath’in dertlerini 
dinledim. Turgenyev ile hiçliğin, Sartre ile varoluşumun farkına vardım. Machiavelli 
ile “Hükümdar”, Thomas More ile halk oldum. Şeyh Galip ile aşık oldum, Tolstoy ile 
savaşa, Yunus Emre ile barışa ve hoşgörüye şahit oldum. Bu kadar deneyimi siz, 
nerede yaşayabilirsiniz? 

Okumaya başladığımız 
ilk yıldan beri, hepimizin 
duyduğu tavsiyelerden 
biri de kitap okumamıza 
yöneliktir. Bazılarına klişe 
geliyordur muhtemelen. 
Ancak ben fark ettim ki, 
herkesin dünyası başta 
yontulmamış bir taş, 
karanlık bir oda. Her kitapta 
kendinize kattığınız ince 
çizgiler var ve bu çizgiler 
dünyanızı aydınlatıyor. Her 
kitapta başka bir insanı dinliyorsunuz, yüzyıllar önce yaşamış bile olsa bir yazar ile 
dertleşiyorsunuz.

 Kitap konusunda şanslı bir nesiliz. Ülkemizde büyük il halk kütüphaneleri ve 
üniversite kütüphaneleri var. Her türlü felsefi, siyasi görüşe, geçmişe ve geleceğe 
yönelik her  düşünceye çok rahat erişebiliyoruz. Bizim neslimiz bu konuda gerçekten 
şanslı fakat biz Eskişehir Anadolu Lisesi öğrencileri daha da şanslıyız. Çünkü her 
an elimizin altında yüzlerce kitap var. Okulumuza yeni dahil olan Z-Kütüphane, 

dekorasyonu ve içeriğiyle 
bence okulumuzun en 
güzel bölümü. Kitap 
okumayı seven öğrenciler 
için çok güzel bir yaşam 
alanı olmasının yanında, 
“Ben sayısalcıyım, ne 
edebiyatıymış, ben kelime 
sevmiyorum bi’ kere” 
gibi bahanelerle kitaba 
önyargıyla yaklaşan 
arkadaşlarımıza kitaplarla 
güzel dostluklar kurması 
için olanak sağlıyor.

13

Sena Yılmaz
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Eskişehir Anadolu LisesiKevser Turan

Feodalite
 Sözcükler dolanıyor her yanda ve 
acınacak halimiz gülüyor biz insanlara. 
O kadar eminiz kendimizden ve 
kararlıyız. Feodaliteyi yıkacak barutun 
icat edilmemesidir belki de bu beylik 
lafların sebebi. Soytarı krallar dolaşıyor 
başımızda ve cellatlar… Peki ya bunun 
sebebi?
 Çok konuşuyoruz, ölen her 
masum çocukla biraz daha ölüyor 
düşüncemiz. Ama bilgimizden de taviz 
vermeyiz, herkese yetecek nefretimiz 
de var. İnsanlık diye diye yitiyor insanlar. 
Kelimeler neyi anlatmaya yeter ya da 
ne yapabilir? Bilmiyorum. Herkes gibi 
yazmasam çıldıracaktım diyerek 
çıkıyorum yola. Ölümler ve 
bombalar, kan ve gözyaşı 
selleriyle sevişirken aşağılık 
birer seyirciyiz sadece. Her 
yerde şefkat, vicdan gösterileri; 
iki gün sonra unutmaya hazır 
yükseliyor çığlıklar, kendilerini 
duymaktan çok uzak. Çok 
konuşuyoruz ve bunu yaparken 
sessiz cümlelerde boğuluyoruz. 
Kendimizi kelimelerin bittiği yere 
kadar kandırabiliyoruz çünkü. 

Ondan sonrası ise küçük savaşlarla 
dolu. Özürler arıyoruz, özürler diliyoruz. 
Özür dilemek ne yüce şey değil 
mi? Sığdırıveriyoruz her şeyi bir özre 
madem öyle bitmeli artık bu kavga. 
Dünya dünyadan özür dilemeli, bizler 
varoluşumuzdan. Özür dileyince susar 
çünkü boş kıyafetler, susturulur çünkü acı 
dolu gözler. Susar da anlayabilir mi sıcak 
nedir bilmeyen eller annesinin omzunda 
yitişini?
 Bir anlaşılmazlıklar denizinde 
boğulurken en iyi yaptığımız şey birbirimizi 
suçlamak. Yalanlara ihtiyacımız var 
çünkü ya değilse nasıl unutabiliriz 
bu büyük kavgayı? Savaşmak ve 

vazgeçmek işte biz bundan ibaretiz. 
Ama artık ders almanın vakti geldi 
tarihten. Bilmeliyiz ki er ya da geç 
icat olunacak o barut ve yıkılma 

vakti geldiğinde feodalitenin, 
kaçacak yerimiz olmayacak. O 
yüzden acele etmeliyiz, henüz 
tüm umutlar bitmeden çabuk 
olmalıyız. Hemen savaşmalı

ve vazgeçeceksek eğer, 
hemen vazgeçmeliyiz.

çınaraltı 
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Kalbedenler 
 Y’leri söyleyemeyen bir çocuk ne kadar doğru söyler kaybedenler’i.
  Kalbedenler…
   Çünkü en çok kalbinden yaralananlar kaybeder.

Her insan tek başınadır şu hayatta 
Yalnız doğar yalnız bırakır kendini ölümün kucağına.
Düşünme olanları; 
Kalbini üşütürsün buz kesilir sonra.
Ya da, 
Bilemiyorum
Ama düşünmezsen bir ateş topu olur yüreğin,
Sığınırım duvarlarının arkasına
Uzaktan seyretmek zor gelir gözlerime
Aynı şiirin satırlarına sakladık belki hayallerimizi 
Başka yerlerde, başka zamanlarda 
Ve aynı bulutun yağmur damlalarını düşürdük sayfalara 
Aynı iple astık umutlarımızı tavana
Aynı türkü varken dudaklarımızda 
Ben bu yaşa kadar 
Kaybetmek nedir 
Bilirim zannetmiştim
Sınavlarda kaybettiğim puanları
Evde kaybettiğim eşyaları 
Ve kaybettiğim tüm yarışları 
Gerçekten kaybettim zannetmiştim
Ve biliyor musun?
 Bana asıl kaybetmek ne sen öğrettin!
Hayallerimin yavaş yavaş yüreğimden kaymasını 
Aklımıza kazıdığımız şiiri
 Mevsimlerin en güzelinde unutmayı 
Ben yarışların içinde en çok sana yenildim 
Kayıpların en çoğunu sende yaşadım
Şimdi sen
Her kaybı bir tutabilir misin? 
Her gözyaşı aynı acıyı mı bağlar yüreğine?
Ve ölmek ne garip şey kalbimin varisi 
Hayallerin olmadan ölebilmek 

 Hayata sessizce 
  Sana çığlık çığlığa  
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Eskişehir Anadolu LisesiMakbule Elaçmaz

Boş Bir Kâğıt

İnsan doğduğunda boş bir kâğıt mıdır? Boş bir kâğıt ya da dolu, kim yazar onu? İn-
sana göre insan doludur elbet. Ve sorsan “Tanrı” der kaleme. Zaten insan boş değil 

demek Tanrının varlığına götürür insanları basitçe. Aslında insandır yazar. Tanrı be-
ğenmez yazdıklarını. Beğenilmemek alışkanlık gibidir biraz da.

Özgür olamaz kelimeleri bu yüzden, net değildir ufuktaki sonu. Sonra o korkar. 
Yaşamaktan korkar. Korku, öfkedir. Aşk, korkudur. Nefret, günahtır. Kibir ise Tanrı-

nındır. Melek hüzün ve umut, şeytan ise zevk ve tutku taşır. Melek uyum sağlayamaz 
dünyaya, şeytan gibi. Şeytanın intikam alanıdır buralar. Buralarda isyan eder, buralar-
da kurar kargaşa krallığını,  buralarda tekrar âşık olur kendine. Zaten  herkes birbirini 
yanlış anlamıştır. İnsanlar bir kuyruktadır, beklemede. Fakat hiçbiri ne için kuyruktadır 
bilmez. Uydurabildiğince uydurur. Boyuna yazıp karalar kendini. Sonra o korkar. Ya-
şamaktan korkar. Kendi hislerinden, başkalarının ona hissettiklerinden, fikirlerinden, 
fikirlerden korkar. Duygular, engelleyemediği canavarlardır. İçindeki eski beni olgun 
saydığı büyükleri durdurur sanar. Oysa harekete geçmemişse bile her eylem farklı 
tatlardaki yemeklerdir yediği. Bulimiktir, kusmak zorundadır sonunda. Ama beslenir. 
Risklidir ama beslenir. Delirir ama belli etmez, toplum icat edilmiştir çünkü. Patlar sı-
kıntıdan, ağlar yalnızlıktan, gülümser deliliğinden, bıkar ilgiden… Sonra galiba üstün 
insan mütevazılıği icat etmiş (!) ama bu meziyete sahip kimseler hep ezilmiştir. Çünkü 
insan bencildir bi’ kere.  İnsanların biri iltifatı, diğeri aileyi, bir diğeri toplumu, öbürü 
de adaleti icat etsin; ne fark eder?

İnsan ancak anladığı şeyleri duyar, duymak istediklerini söyler, işine yarayanları ya-
nında tutar, gücünün yetmediğine hak verir. İçinde bir sevgi var ama gerçek mi 

bilmiyor kimse. Ama inanıyorlar. İnanmaktır asıl olay. Bir tek şey bile bilmiyorken ina-
nandır insan. Yaşamak bir meşgaledir. Yaşamak bir din gibi, inananlar insanlar; iba-
detleri yemek, içmek, düşünmek ve yalnız kalmaktır. Gereğini yerine getirmek kimi 
için zor kimi için kolay, herkes için ise kaçınılmazdır. Fazlası zararlıdır, azı da zararlıdır. 
Ama yalnızlığın azı ya da fazlası yoktur. Yalnızlık her insanın koynundadır ama farklı 
şekillerde. 
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Nitekim bütün kavramlar yaşantı artığıdır. Sonsuzluk kadar var olur düşüncelerde. 
Atılmazlar, satılmazlar. Bütün duygular yaşantı artığıdır. Bazen göğsü sıkışır insa-

nın, beynine at oturur veya gözlerinden yaş gelir durup dururken; fark etmez işte: bü-
tün insanlar yaşantı artığıdır. Varsayarlar ki başı ve sonu bellidir yaşamın. Evet, insan 
yaşar ve ölür. Ve yaşamına değer biçilir. Sonra o korkar. Yaşamaktan korkar.

“Kitleler asla gerçeğin peşinde koşmamıştır. Yanılsamalar isterler ve yanılsamasız ya-
pamazlar. Gerçek olmayanları, sahteleri, rüyaları gerçeğin üstünde tutarlar; gerçek-
lerden çok gerçek olmayanların etkisinde kalırlar. Bu ikisi arasında ayrım yapmama 
eğilimi oldukça yüksektir.” 

-Sigmund Freud
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Eskişehir Anadolu LisesiGökçe Zeynep Yılmaz

Sen ölüm,
Ülkelerde kötüsün ya
Ülkelerarası daha çirkinsin.

Sen ölüm,
Sayrılıklardan sonra gelirsin peki,
Şu dev gibi, şu dipdiri gençlerle işin nedir?
Fazıl Hüsnü Dağlarca

Ölüm… Onu ilk defa dedem öldüğünde anneannemin gözlerinde tanımıştım. 
O bakışları unutamıyorum. Yaşım çok küçüktü ama evet öğrenmiştim bu acıyı. 

Sonra nerede görsem ölümü, tanıdım. Bir şehit anasının gözlerinde, haber bültenle-
rinde gördüğüm her kazada, çatışmada tanıdım.

Gözlerim bilgisayar ekranına takılıyor. Savaştan kurtulmuş bir çocuk. Ailesini, ha-
yallerini, umutlarını kaybetmiş. Akınca hiçbir şeyi değiştirmeyecek olan iki dam-

la gözyaşı yanaklarında... Kocaman, kahverengi gözleri var. Gözleri, çok güzel. Ama 
bir şey var bu gözlerde. Öylesine derin bakıyor ki çocuk, sanki biraz daha baksam bu 
derinlikte kaybolacakmışım gibi hissediyorum. Savaş… Feleğin çemberinden daha 
el kadarken geçirilmiş çocuklar… Hangi mühim strateji bunu hak edebilir? Ben bula-
mıyorum. Bu dünyaya bir türlü anlam veremiyorum. 



çınaraltı
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Bu zalimliğe, hırsa, öldürme      arzusuna… Nasıl bir intikam duygusu bu acıları 
yaşatmak için geçerli bir sebep olabilir? Dünyanın varoluşundan beri süregelen 

ve maalesef dinmek bilmeyen bu kavgaya anlam veremeyen tek insan ben miyim 
diye düşünüyorum. Toprak, kaynak, güç… Bunlar neden? Yoksa tanrının bir isteği 
mi? Zira bütün bu hastalıklı duyguları içimizde var eden şüphesiz ki o. Bazen neden 
diye sormaktan aklımı kaçıracak gibi oluyorum. Bu çocuğun gözlerinden savaşın 
kan dondurucu sahnelerini bir film şeridi gibi izleyebilirken bir türlü manalandıramı-
yorum. Eğer bildiğim tek bir şey varsa o da bu savaşın bir kazananı olmadığıdır. Hiç 
kimse kazanmıyor ve kaybedilen en elim şey bu çocuğun gözlerini çoktan terk etmiş 
olan parıltı. Kimse ona kaybettiği umudunu geri veremez. Hiç kimse ona ailesini geri 
veremeyecek. Çocuğa baktıkça, sanki insanlığımı yitiriyorum. Kendimden ve bütün 
insanlıktan nefret ediyorum. Onun için bir şey yapmak istiyorum. Onun ve onun gibi 
olanlar için. İçime bir şeyler saplanıyor sanki. Vicdanımı hissedebiliyorum. Hiçbir işe 
yaramayan vicdanımı. Daha fazla bakamıyorum. Üstüme bir şeyler alıp kendimi ev-
den dışarı atıyorum. 

Bir kasım akşamı. Serin bir rüzgar tenimi okşuyor. Yağmur başlıyor ağır ağır. Yüzümün 
ıslandığını hissedebiliyorum. Kafamı kaldırıp bulutlara bakıyorum. Acıma ortak 

olurmuşçasına ağlıyorlar. Sanki onların içi de benim gibi katran karası olmuş. O an 
onları çok kıskanıyorum. Bir bulut olmak istiyorum. Çocukları pamuktan bir örtü gibi 
sarmak, korumak istiyorum. Bedenimi ve aldığım her nefeste beni kahreden hafızamı 
bu acımasız dünyada bırakıp yani, insanlıktan istifa edip bir bulut olmak… Ne zaman 
bir çocuk gülse bembeyaz kesilip rüzgarda dans etmek, neşesine adeta ortak olmak 
istiyorum. Ne zaman bir çocuğun gözlerinde zerre kadar hak etmediği bir acı gör-
sem, isyanımdan kapkara kesilmek ve artık bir dur dercesine göğü gür gür gürletmek 
istiyorum. Çaresizce bu nizamın kurucusuna yalvarıyorum. Beni bu dünyaya insan 
olarak gönderen sensin. Şimdi de beni bir bulut yap. Beni bu ızdıraptan kurtar. Beni 
bu çocuğun gözlerinden kurtar.                                          
                                                                                               

Gökçe Zeynep Yılmaz
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Metro

Sabah evden çıkmadan önce biraz düşünüp, yakasındaki lekeye rağmen siyah pal-
tosunu giydi. Kapıyı iyice kilitlediğinden emin oldu, evden bir önceki çıkışında -ki bu 
çok olmaz- kilit ona sorun yaratmıştı ve şimdi sorunsuzca kilitleyebildiğine göre bir 
çilingire gitmesine gerek kalmayacaktı. Rahat bir nefes aldı. Aslında evine hırsız girse 
de çok önemsemezdi. Olabilecek her türlü belaya karşı korumak istediği yegane 
şeyi yaklaşık iki yıldır paltosunun sol iç cebinde taşıyordu. 

Bu değerli mektubun iki yıl evvel sevgililer gününde posta kutusuna, postacının dik-
katsizliği yüzünden girmiş olabileceğini aklına bile getirmiyordu. Böyle bir düşünceye 
kapıldığı anda başını sinek kovalarcasına iki yana sallıyor ve cebini kontrol ediyordu. 
Herkes gibi sevgiye ihtiyacı vardı ve ailesinden göremediği sevgiyi şimdi hiç tanıma-
dığı biri ona kusursuz cümlelerle gösteriyordu.  Hatta bir satırında “Gözlerin benim 
için, görebileceğim en güzel şeylerin aynası, masmavi, beni güpegündüz sarhoş edi-
yor.” diyordu. Gözlerinin mavi olduğunu unutmuştu, o gün hatırladı. Mektup kesinlikle 
ona yazılmıştı ve bunları yazabilen biri yalan söylüyor olamazdı. 

Evden metroya genelde on bir dakikada yürürdü. Bacaklarına şöyle bir vurup ade-
ta gaz verdi ve metroya doğru yol aldı. Tam dokuz dakika! Kendiyle gurur duydu. 
Daha önce kimse onunla gurur duymamıştı. Metronun gelmesini beklerken bir kaç 
senedir komşusu olan, bayramlarda hayır olsun diye  torunlarıyla ona sıcak yemek 
gönderen yaşlı kadının balkonundaki rengarenk çiçekleri düşündü.     
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Kadın en az yetmiş yaşında olmasına rağmen hala o çiçeklere her öğün su vermek-
ten gocunmuyordu, yaşattığı her çiçek kendi ömrünü bir gün daha uzatıyor diye dü-
şündüğünden olsa gerek kızına her gün yeni bir çiçek daha aldırıyordu. Ölümsüzlük 
iksirini bu yaşlı kadın buldu. 

Metroya bindiğinde hiç düşünmeden gördüğü ilk boş koltuğa oturdu. Yolu uzundu. 
Elini cebine atıp mektubu çıkardı. Okumaya başladığında bitene kadar sabrede-
meden kağıdı bıraktı ve zarftaki fotoğrafı aldı. “Keşke bu kadar imkansız olmasan.” 
diye fısıldadı. Başını kaldırdı, bir daha indirdi. Kaldırdı, indirdi. Gözlerine inanamıyor-
du. Fotoğraftaki kadın, ki böyle söylemek ona haksızlık olurdu belki melek diyebilirdi, 
şimdi karşısına geçmiş ona bakıyordu. Üstelik gülümsüyordu, zaten gülümsemesinin 
güzel olacağını biliyordu ama bu kadarını hayal bile edemezdi. Kadın yaklaştı, ada-
mın yanına oturdu, elini tuttu. Kadını gördüğü anda yüzünde oluşan tebessüm iyice 
belirginleşti. Hep bu anı beklemişti. En yakın arkadaşı bile onun hastalıklı bir hayalpe-
rest olduğunu düşünüp gitmişti. Ama şimdi o kendinden başka kimsenin inanmadığı 
aşkına kavuşmuş, kaybetmemek için sıkı sıkı tutmak istiyor bir yandan da incinmesin-
den korkuyordu. 

Hayatının ilk gerçek mutluluğunda tanrının kalemi kırıldı. Uyandı. Bir daha duymak is-
temeyeceği o sesi duydu. “Tüm yolcuların dikkatine! Son durak, lütfen aracı boşaltın.”
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 Yazıya başlamadan önce Avatar izlememiş kişilere ufak bir öneri: İzleyin. Bugün 
başlayıp her gün 1 bölüm izlemeye başlasanız bile yavaşça ivmelenip 15 günde 
61 bölümü izliyorsunuz zaten. Serinin ne kadar mükemmel olduğunu anlatmaya 
kelimeler yetmez ve inanıyorum ki bu yazıdan sonra da önceden izlemiş olanlar 
eskiyi yâd etmek adına son savaşı, beyaz lotusun savaşını izleyeceklerdir.

Avatar’dan Kısa Bir Bahis
 Bilmeyen arkadaşlarımız için ise bir tanım yapalım. Avatar dünyasında çoğu 
insan dört farklı elementi(ateş,su,toprak,hava) bükebilme yetisiyle doğar. Aynı anda 
her dönemde bir kişi seçilmiş kişi olup Avatar ismini alır ki bu kişi dört elementi de 
bükebilme yetisine sahiptir. Aynı zamanda sahip olduğu Avatar Hâli formu gücünü 
zirveye taşımaktadır. Aang’de bu Avatarlardan biridir. Ancak  zamanında ulusundan 
kaçmış ve bir buzdağının içine yüzyıllık bir süre boyunca hapsolmuştur. Katara ve 
Sokka’nın onu kurtarmasıyla yaşama döner. Zuko ise yıllardır Avatar’ı arayıp onurunu 
geri kazanmayı istemektedir. 

Hadi Başlayalım!
 General Iroh, eskiden geri kalan ateş ulusu gibi düşüncesiz ve gücü her şey 
zanneden, ateş ulusunun haksız yayılma politikalarını taşıyan bir general, aynı 
zamanda taht naibi. Hikayemize giriş noktası da tam olarak burası: Ba Sing Se 
Kuşatması.
 General Iroh Toprak Krallığının en güçlü şehri olan Ba Sing Se’yi kuşatıyor. Bu 
tabii ateş ulusu için çok önemli bir yer, aslında tüm Dünya için önemli bir yer zira ateş 
ulusundan kaçan her ulustan üye buraya mülteci olarak yerleşiyor ve burada yeni 
bir hayata adım atıyor. Ateş Ulusunun burayı ele geçirmesi bir nevi Yüzyıl Savaşını 
sonlandırabilecek bir hamle. 
 General Iroh burayı 600 küsür gün boyunca kuşatıyor, hatta başarılı olarak 
dış surları yıkıp içeriye doğru hücum ediyor. Amma velakin bir bahtsızlığın eseri oğlu 
Lu-Ten’i savaşta kaybediyor. Oğlunu kaybetmenin vermiş olduğu acıyla kuşatmayı 
bırakıyor. Tabi bu sıralar hınzır kardeşi Ozai babasının aklına girmeye çalışıyor ve 
bir takım olaylardan sonra Ozai tahta oturuyor. Bu sırada ise Iroh dünyayı gezip 
anlamaya çalışıyor, ve maceraları ruhlar dünyasında oğlunu da aramasını ek olarak 
içeriyor.
 Bu sırada fikir dünyası inanılmaz derecede değişen Iroh eve döndüğünde 
eskiden olduğundan inanılmaz farklı bir insan oluyor. Yeğeni Zuko sürgün edildiğinde 
ona rehberlik etmek amacıyla onunla beraber gidiyor. Zira kendi evladı öldükten 
sonra Zuko’yu kendi evladı gibi görüyor.
 Aynı zamanda amcamız biraz keyfine düşkün ve eğlenceli bir tip, gördüğü 
her kadına sarkıntılık eden, çay içmeden yerinde duramayan, zıpır bir çocuğun 
hareketliliğine sahip biri. Zamanında bir bitkiye bakıyor ve zehir veya çay olup 
olmadığını ayırt edemiyor. Tabii ki de mantıklı olanı yapıp bitkiden çay yapıp içiyor. 
Sonunda balon balığı gibi her yeri şişiyor işte. Bu da çayın ne kadar değerli bir şey 
olduğunu hepimize gösteriyor.
 Zuko ve Iroh Ateş Ulusu tarafından hain ilan edildikten sonra yolculuklarını Ateş 
Ulusundan kaçarak yapıyorlar. Yolda saldırıya uğramalarından sonra Zuko’nun “Sana 
saldırmak istemeyen eski bir dostun yok mu?” sorusuyla karşılaşıyor. Aynı bölümde 
çöldeki bir vahada Beyaz Lotus üyesi yaşlı bir adamla karşılaşıyorlar.

Batı̀ nın Ejderi : General Iroh
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 Bu adam Zuko ve Iroh için Ba Sing Se’ye mülteci girişi ayarlıyor. Ba Sing Se’de 
çaycıda çalışmaya başlıyor çaysever yüce amcamız. Yıldızı kısa sürede parlıyor ve 
Yasemin Ejderi adlı kendi çay evini açıyor.
 Tam Zuko iç huzura kavuşacakken kız kardeşi Azula gelip bunun aklını çeliyor 
ve onu ulusu ile amcası arasında bir seçim yapmaya zorluyor, Zuko malesef ulusunu 
seçerek amcasına ihanet ediyor. Dolayısıyla Iroh Ateş Ulusu tarafından tutuklanıp 
zindana atılıyor.

Hapishane Zamanları
 Burada Iroh gardiyana rol kesip zavallı bir ihtiyar gibi davranıyor. Ama özünde 
sıradan insanları 3 günde kas yumağına dönüştürecek kadar çalışıyor Iroh Amca. 
Gardiyan geldiğinde ise sanki bir şeyi alkışlıyormuş gibi yapıp gardiyanın onun 
hakkında yanlış önyargılara kapılmasını sağlıyor. Güneş tutulması gününde Zuko 
aydınlanmaya kavuşup amcasını kurtarmaya geliyor, hapishaneye bir bakıyor 
gardiyan salya sümük bakınıyor etrafa. Zuko direk koşup amcasını soruyor, adamın 
söylediği tek cümle “Tek kişilik ordu gibiydi.” oluyor.

Kaçtıktan Sonra
 Kaçtıktan sonra boş durmuyor tabii ki de. O çölde karşılaştığı adam öyle 
sırdan bir dost değil. Yüce bir organizasyon olan Beyaz Lotus’un üyesi. Iroh amca ise 
tabii ki de kendine yaraşır bir şekilde Beyaz Lotus’un Grand Lotus(Yüce Lotus) denen 
üyesi. Bu ise tüm Beyaz Lotus’u çağırma yetkisi demek oluyor. Bu organizasyonda da 
hep bildiğimiz kişiler var. Kral Bumi, Üstad Pakku, Kılıç Ustası Pian-dao, Jeong Jeong. 
Bunlar organizasyonun en üst seviyeli üyeleri. Dolayısıyla Sozin’in kuyruklu yıldızı 
geldiğinde ele geçirilmiş olan Ba Sing Se’yi çok kısa bir sürede 10-15 kişi ile kolayca 
ele geçiriyorlar. İşin ironisi ise, Iroh amcamızın vakti zamanında bu şehri Ateş Ulusu 
topraklarına katmak uğruna oğlunu kaybetmesi.

Savaştan Sonra
 Iroh amcamız zaten mütavazi kendi halinde bir adam. Savaş bittikten 
sonra direk Ba Sing Se’deki çayhanesi Yasemin Ejderi’ni geri alarak çay içip pai-
sho oynamak şeklinde süren bir hayat yaşıyor. Zuko’nun yokluğunda yerini aldığı ilk 
gün bir “Çayı Onurlandırma” günü düzenliyor. Bu da çay sevgisini kanıtlar nitelikte. 
Öleceğini anladığı zaman bedenini bırakarak ruhlar dünyasına göçüyor. Evet tahmin 
edebileceğiniz üzere Ruhlar Dünyasında’da bir çayevi açıyor.

Kişilik Özellikleri
 Şimdiye kadar bahsettiğim çoğu konu güçleri, yetenekleri konusundaydı. 
Şimdi biraz da kişiliğinden bahsedelim. Gerçekten esprili ve seriye ciddi renk katan bir 
karakter. Yeri geldiğinde bilgeliğiyle “vay bee!” dedirten yeri geldiğinde güldüren, 
yeri geldiğinde göz dolduran(leaves from the vines ...) gerçek bir rehber karakterdir. 
Bunu net olarak anlamak için seriyi izlemeniz gerekiyor. Yerinde yapılan espriler, 
bilgelikler, duygusallıklar. Serideki en bilge karakter olmasıda cabasıdır. Sadece 
Avatar dünyasında değil kendi dünyamızda da ders alabileceğimiz bir karakterdir.
 Uzun lafın kısası General Iroh, (Iroh Amca veya Yüce Lotus) Avatar serisinin 
hiç su götürmez bir şekilde en bilge, en eğlenceli, en; sessiz atın çiftesi pek olur 
karakteridir. 

Batı̀ nın Ejderi : General Iroh



24 çınaraltı 

Eskişehir Anadolu Lisesi

Nar’ın Babası EAL’de 
Haydar Ergülen’in Hayatı

 14 Ekim 1956’da Eskişehir’de doğan 
Haydar Ergülen ilkokul ve ortaokulu Eskişehir’de 
okudu. Ankara Aydınlıkevler Lisesini ve Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi 
Sosyoloji Bölümünü bitirdikten sonra Anadolu 
Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümünde 
asistanlık yaptı. İstanbul’da bir ajansta reklam 
yazarı olarak çalışan Ergülen çeşitli gazetelerde 
köşe yazarlığı yapmıştır.
İlk şiiri Eskişehir’de Deneme dergisinde 
“Umur Elkan”, ilk yazısı da aynı yıl Yeni Ortam 
gazetesinde “Mehmet Can” adıyla yayımlayan 
Ergülen; 16 şiir kitabı, 10 deneme kitabı ve 1 
çocuk kitabı çıkarmıştır. 80 sonrasının önemli 
temsilcilerinden olan Ergülen birçok ödüle 
sahiptir.

Haydar Ergülen ve Şiiri Üzerine 

 Yaşam öyküsü bir kişiyi anlamak ve tanımak için sadece bir ilk adım. İkinci önemli 
adımsa, o insanın eseri, o eseri tanımak ve anlamaya çalışmak.Ancak eserlerinden; 
satır satır, paragraf paragraf, sayfa sayfa, cilt cilt tanıdığınız birini anlayabilir ve 
özümseyebilirsiniz. Ergülen aşk, kardeşlik, çocukluk ve yaşanmışlıklardan yeni bir 
umut dikiyor eski sayfalara ve onu yaşamamız için bizlere sunuyor, kardeşçe.
Ergülen şiirini kağıtlara yazıyor,eski dosya kağıtların arasına.Bizler de o kağıtlar arasında 
ne zaman kaybolsak onun zarif imge dünyasında bir yolculuğa hazırlanıyoruz 
aslında.”Kalbini yerinden et, bir aşkın olsun! Hevesle yola çık, bir yenilgin olsun! 
Boşluğa göz at, bir kardeşin olsun! Yoksul sözler mırıldan, bir sokağın olsun! Kelimeleri 
terk et, bir şiirin olsun! Bir şiirin olsun da sakın yazma!” Bu kelimelerle bizi de kelimelerin 
zarif dünyasında bir kardeşlik dansına çağırıyor sanki!
Şiirlerini aykırı kişiliğinin izleriyle 
besleyen Ergülen, farklı imgeler 
ve farklı söylemlerle ironiyi arar ve 
modernist bir anlayışı benimser.
Siyasi çalkantılara sahip bir dönemde 
yetişmesine rağmen şiirlerinde ideolojik 
bağlantılara girmez.Ama şiirinde 
kardeşlik ve umut kendini hissettirir; 
çocukluğumuzla, aşkla, umutlarla ve 
hatıralarımızla…

Kevser Turan
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Nar

Kış büyük geliyor nara gidelim
Soğudu günlerin yüzü nara gidelim
Narın bir diyeceği olur da 
Bize açılır yazdan binbir sıcak söz
Dilimiz kurudu buradan nara gidelim
Narın bir evi var pek kalabalık
Keşke biz de otursaydık orada
Ev büyük geliyor şimdi her oda
Bir ayrılık, çocuklar kapalı kutu,
Bahçeler dağınık: Bir salkım üzümü
Paylaşırken nasıl da bağ bahçe arkadaştık,
Meğer yapraklarından soymaya başlamış
Bahçeyi hırsız, bağ çıplak kalmış!
Narın bahçesine bir hoyrat girse
Tenden önce dile yoksulluk düşer
Dil üşümeden daha üzülmeden ten
Açılıp saçılsın bize nara gidelim;
Ev ki nar gibi iç içe bahçe
Kadın aşka bahçe, deli sarmaşık
Tutunup aşkına hemen nara gidelim
Nârın elinden kopardık şu aşkı diyelim!

-Haydar Ergülen

Nar: Haydar Ergülen’in Şiirevi

 Nar: Yüzyıllık bolluk, bereketlik ve 
doğurganlık…Narın kutsallığı geleneği 
Eski Mısıra’a kadar uzanır.İslamiyette 
ve Musevilikte kutsallık,bolluk, Allah’ın 
güzelliği olarak karşımıza çıkan nar; 
Budizmde de hayatın tüm olumlu 
özelliklerinin özü olarak kabul edilir.
Hristiyanlık’ta da kıyamet günü ve 
sonsuz hayat sembolü olarak bilinir, ünlü 
ressamlar tarafından Meryem’in elinde 
İsa’nın dokunduğu nar resmedilmiştir.
Haydar Ergülen’in hayatında da nar 
büyük bir öneme sahip.Nar, mensubu 
olduğu Alevi-Bektaşi geleneğinin 
önemli sembollerinden biri olmasıyla ve 
farklılıklarımızla yaşamayı, barış içinde 
zengin bir yaşamı temsil etmesiyle onun 
hayat, dünya ve şiir görüşünü temsil 
ediyor.
Haydar  Ergülen bir söyleşisinde;  “Bir’in 
içindeki çokluk ve çokluğun içindeki 
birlik. …Çok kültürlü, çok dilli, çok sesli, 
çok renkli bir ülkeden yana olmanın 
ateşli ve bereketli bir karşılığı nar.”  
diyor. Bu sözlerden Ergülen şiirindeki 
narın klasik tasavvuf anlayışındaki 
vahdet-i vücud felsefesindeki-bütün 
varlık alemine bakıp sadece Allah’ın 
varlığını görme- nar anlayışıyla sınırlı 
kalmadığını, toplumsal anlamda 
da bir birlik arayışı içinde olduğunu 
söyleyebiliriz.
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Aradaki Tüm Mesafeleri Kaldırmış, Bizden Biri…

 Sıcacık gülümsemesiyle kürsüye geçen 
Ergülen, karşımıza geçmek bir yana sanki gelip 
yanımıza oturuyor ve öğrencilik yıllarından, 
Eskişehir sevgisinden bahsediyor bize, tıpkı bir 
ağabey gibi. Fark ediyoruz ki aradaki tüm 
mesafeleri kaldırmış, bizden biri o… Eskişehir 
Anadolu Lisesi’nde kürsüye ilk çıkışı değil Ergülen’in. 
1970-71 yıllarında –lise yıllarında- TDK semineri için 
Eskişehir Anadolu Lisesine gelip burada Nabi Avcı 
ile tanışmasından, birlikte çıkardıkları “Deneme” 
dergisinden bahsederken bir gülümseme yerleşiyor 
yüzüne. Farklı görüşten, farklı insanları sevmenin haklı 
onuruyla eski günleri yad ediyor bizimle.

Tanrı Hepimize Birer Şiir Hediye Etmiştir

 “ Herkesin içinde bir şiir vardır. Tanrı hepimize birer şiir hediye etmiştir. Onu 
istersek yazıyoruz, istersek söylüyoruz, istersek oynuyoruz, istersek susuyoruz.” diyen 
Haydar Ergülen içimizdeki şiiri kaybetmemenin yolunun okumaktan geçtiğini 
söylüyor. “ Dünya görüşü fark etmeksizin okumak gerekir. Ne kadar çok şair okursanız, 
o kadar çok rüzgardan etkilenirsiniz. Ne kadar çok rüzgardan etkilenirseniz, kendi 
rüzgarınızı bulmanız da bir o kadar kolay olur.” diyor. Biz de ne olursa olsun içimizdeki 
şiire sahip çıkmalıyız ve ona dört elle sarılmalıyız.İçimizdeki şiir kendi rüzgarında 
zarifçe dans etmeyi beklerken bize düşen rüzgarımızla şiirimizi buluşturmak ve şiirimizi 
kaybetmemek
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6. Şehir Olamayan Eskişehir
 Şiire ilgisi 9-10 yaşlarında başlayan Haydar Ergülen: “Şair olmak değil, Eskişehirli 
olmak benim için daha önemli.” diyerek Eskişehir gibi bir şehrin insanın ve en önemlisi 
bir şairin ruhunu çok etkileyeceğinden bahsediyor.
Oturduğu semtte farklı etnik kültürlerden insanlar olmasının, onun farklı dünya 
görüşlerinden insanlarla iyi anlaşmasını sağladığından, kişilik oluşumunu etkilediğinden 
bahsederken Eskişehir sevgisinin temelinin çocukluk yıllarında oluştuğunu söylüyor. “ 
İnsanlar köklerini özler, ikinci bir çocukluk yaşamak, köklerine geri dönmek ister. Ben 
bu dönüşü şiirlerimle yapıyorum.” diyen Ergülen kendi karakterine ve yaşamına ruh 
veren Eskişehir’e şiirlerinde dönüş yapıyor.
Ahmed Hamdi Tanpınar’ın 5. şehri olamayan Eskişehir’den “ Benim gönlümün 
başkenti, 6. şehir olamayan şehir” diye bahsediyor. “İçinden nehir geçen şehirleri 
sevmeyi burada öğrendim. Gittiğim her yerde Eskişehir’i ararım diyen Ergülen kendini 
Eskişehir’e borçlu hissediyor ve fırsat buldukça Eskişehir’e gelmeye çalışıyor. Eskişehir 
Uluslararası Şiir Festivalleri ve Kent Kültür Söyleşileri düzenleyerek şehrin ruhuna katkıda 
bulunan Ergülen, Eskişehir’i anlatan bir kitap yazarak kendine ruh kattığını söylediği 
şehre borcunu ödemeyi planlıyor.

Türk ve Dünya Şiiri Üzerine

 “ Yurtdışında şiir; tiyatro ve oyunla bütünleşmiş, performans niteliği 
kazanmış. Bizde ise şiir daha heyecanlı. Hala şiir üzerinde tartışılıyor. Bu da 
şiirin bizde canlı, kültürel ve yaşayan bir öğe olduğunun kanıtıdır.”
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 Fikirlerinden dolayı suçlanan Zülfü Livaneli’nin 2007’de kaleme aldığı ilginç 
bir eser, Mutluluk. 

Mutluluğu aradınız mı hiç?

 Küçük şeylerle mi mutlu oldunuz yoksa büyük şeyler 
mi beklediniz mutlu olmak için? 

 Bir de kitabın başkarakterini inceleyelim. Gördüğü 
kâbustan bile uyanmak istemeyen; gerçek hayatta 
o denli mutsuz, Doğu’da yaşayan, çocukken sahip 
olduğu mutluluğu büyüdükçe kaybettiğini anlayan ve 
onun arayışına giren Meryem. O Allah’ın onu sevmediğini 
düşünen, kasabada Şeyh’im diye gezen amcasının tecavüzüne 
uğramış küçük bir kadın. Mutlu olmak için tek istediğiyse Allah’ın onu sevmesi.

Meryem birden uyandı tam o anda, “ Uyanmak istemiyorum!” diye düşündü. “Hiç 
uyanmak istemiyorum.” Düşünden korkmadığı için değil gerçek hayattan daha 
çok korktuğu için.                                        
  
 Meryem’in amcasının oğlu Cemal ise dağlarda ateş altında. Töre kurbanı 
edilmiş Meryem’in hayatını sonlandırması için Cemal’e düşen bu görevin keskinliği, 
içimizi kanatan bu cam parçaları kitapta çok ayrıntılı tasvir edilmiş.

 Bir diğer karakter; İstanbul’un göbeğinde oturan; eğlencelerden eğlencelere 
koşan, dışarıdan baktığımızda imrenilecek mutluluğa sahip sandığımız Profesör 
İrfan. 

 Dışarıdan bakıldığında insanın içini görebilir miyiz sizce? Ben öyle olduğunu 
sanmıyorum açıkçası. Dışarıdan bakınca mutlu ama iç dünyasında arayış içinde bir 
Profesör. O, çok iyi öğrenim görmüş, zengin biri ama istediği bunlar değil; hayatını 
kökten değiştirmek için gün sayıyor sanki.  Livaneli’nin onun iç dünyasını harika 
tasvir ettiğini söylemeden geçmek istemem. Bence Zülfü Livaneli günümüzün bir 
Dostoyevski’si. 

Profesör bu konu üzerinde kafa yordukça aslında bu yabancılaşmanın en derin 
anlamıyla yaşandığını kavradı. Herkes yabancılaşmıştı, yabancılaşıyordu. Toplum 
kuralları ve çevremizde tahkim ettiğimiz maddi dünya, bizi bu yabancılaşmadan 
koruyan gardiyanlardı âdeta. Yolumuzu şaşırdıkça, alışkanlık denilen ılık kaplıca 
sularına gömülüp rahatlıyorduk. Sonunda bize yol gösteren şey; evde her zaman 
oturduğumuz koltuğun aşina yumuşaklığı, gözü kapalı çevirebildiğimiz banyo 

Zülfü Livaneli : Mutluluk
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musluğu ve başımızın yastıkta bıraktığı iz oluyordu. 

 Bu üç insan zannedersiniz ki birbirinden bıçak gibi ayrılmış. Fakat kitapta bu 
üç hayat bir noktada kesişiyor. 
 Mutluluğu arayan üç insan…
 İnanılmaz bir anlatım…

 Mutluluk okuduğum en ilginç romanlardan biriydi. Kitaba başladığımda 
sıradan bir roman sandığım sonradan ‘Gerçekten de böyle cidden.’ Diyerek 
kendimden bir şeyler keşfedişim kitabı iki günde bitirmeme sebep oldu.

 Hep düşündüğüm, merak ettiğim bir durum vardı Türkiye’ de. O kadar 
değişik etnik yapılar, değişik dinden, inançtan insanlar var Türkiye’de; bir kesim 
eğlence insanı bir kesim hayatın en ağır yerinde. Türk, Kürt, Laz, Alevi, Sünni… Hepsi 
bir aradalar. Aslında farklılıklar onlara nasıl baktığımızla ilgilidir. Ben bu farklılıkların 
bizim zenginliklerimiz olduğunu düşünüyorum. Fakat biz ayrımcılıklarla insanları 
kısıtlamışız, kısıtlanmışız yıllarca. İşte Zülfü Livaneli kitapta bunu anlatmış. Türkiye’nin 
bu farklılıklarını… 

 Anlıyorum ki biz aslında hazine üstünde oturan yoksullarız.

Peter bir ayı aşkın süredir bu garip şaşırtıcı çılgın hüzünlü ve çelişkilerle dolu ülkeyi 
geziyordu. Daha önce hiç böyle değişik yaşam biçimlerini içinde barındıran bir 
ülkeye gitmemiş olduğunu düşündü.

 Zülfü Livaneli aslında bu kitabı sadece okunması için yazmamış, okurken 
Türkiye’yi izlememizi istemiş. Olaylardan çok insanların iç dünyalarıyla yüzleşiyorsunuz 
kitapta. Aslında iç dünyaların çok fazla tasvir edilmesini sevmem; olaylardan 
uzaklaştırabilir insanı. Ama Mutluluk’ da üç insanın ruhlarını keşfettikçe olaya daha 
çok bağlanıyorsunuz sanki.  

 Okuduktan sonra bile etkisinin devam ettiği bu güzel eser için Zülfü Livaneli’ye 
teşekkür ediyorum. Bence inanılmaz gerçekçi ve sürükleyici bu romanı okumadığınız 
her gün bir şeyler kaybediyorsunuz. Farklı yaşamlar, insanlar, keşfetmek bir kitabın 
bize katabileceği en güzel değerdir. Bu yüzden bu kitapla Türkiye’nin farklılıklarını, 
yurdun farklı kesimlerini okuyun ve düşünün. 

 Mutluluğu okuyup mutluluk bulmanız dileğiyle…

Zülfü Livaneli : Mutluluk
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 Belki bir mavi geceydi, belki hüzünlü bir yaz akşamı ya da rüyamda ilk gördü-
ğümde seni, sen aydınlattın gecemi.
 Gece diyince insanlar güneşin batması ve yıldızların gökyüzünde parlaması-
nı düşünür. Lakin sensizken benim parlayan yıldızlarım yoktu. Gökyüzüm bile yoktu. 
Benim gecem kapkaranlıktı, umut yoktu, mutluluk veya herhangi bir duygu. Çöllerim 
vardı. Evet, simsiyah çöller. Sonra sen geldin…
 Sevmek kelimesini kullanmak istemiyorum. Bu günlerde herkesin dilinde. Suyu 
sevip sevmediğimi bilmiyorum mesela. Ama ihtiyaç duyuyorum yaşamak için. Su 
içmezsem bunu bütün hücrelerimde hissederim. Bir insana seviyorum dersen asla 
onun hayalindeki “sevmek” mertebesine ulaşamazsın ki. Tabii ben de kullandım bu 
kelimeyi çok fazla fakat bütün bunlar sana “muhtaç” olmadan önceydi. 
Her insan ölümden korkar elbette. Ölümün her çeşidinden hem de. Ben en çok bo-
ğulmaktan korkarım. Akciğerlerine dolan suyu hissetmek ve bi’ şey yapamamak… 
Aslında boğulmaya karşı alınacak önlemler de var; derinliğini bilmediğin yerlere git-
meyeceksin, çırpınmayacaksın. Batarsın çünkü. Bir kere boğuldum ben ki bu da ilk 
kez gözlerine baktığımdaydı.
 Kısacası hoş geldin sevgilim. İyi ki geldin, gözlerin gözlerime dokundu ve kal-
bime ışıklar hücum etti. Önce korktum kendimi bırakmaktan, senin derinlerinde kay-
bolmaktan. Sonra bıraktım kendimi, boğuldum gözlerinde. Bir süre sonra alışkanlık 
oldun bende. Sen yoksan ben de yoktum. Ben sana nasıl muhtaç oldum, bilemez-
sin. Tüm organlarımda, dokularımda ve hücrelerimde hissediyorum seni. Çöllerimde 
pembe erguvanlar yetişti sen geceme geldiğinde. Işık kaynağım güzel gözlerin, ay 
karanlık değildi artık benim için. Her şey seninle daha güzel, bir şey hariç. Yıldızlarım-
dan şüphe ediyorum artık.
                     
    Sen daha çok parlaksın çünkü.
     Sen tüm göklerdeki yıldızların ilki.
      Sen aydınlatırsın geceyi…
  

Sen Aydınlatırsın Geceyi
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Albert Camus ve Jean Paul Sartre

 Bazı kelimeler zıttıyla anlam ifade eder. Örneğin gecesiz bir gündüz düşünü-
lemez yahut yaşamsız bir ölüm. Bu kavramlar birbirini büsbütün tamamlar. Bazı in-
sanlarda da bu durum söz konusudur. II. Dünya savaşı sonrası Avrupa’nın düşünsel 
hayatını etkilemiş iki yazar olan Camus ve Sartre da böyledir. Aynı zamanda varoluş-
çuluğun büyük temsilcileri olan bu yazarlarımızın polemiği herkesi düşünmeye zorla-
mıştır.
 İkisi de varoluşçu olmasına rağmen dünya görüşleri oldukça farklıdır. Yazdıkları 
kitaplar dolayısıyla isimlerinin hep birlikte anılması tanıştıkları zaman çok şaşırtmıştır 
Camus ve Sartre’ı. Başlarda çok iyi anlaşmalarına karşın çok zaman geçmeden gö-
rüşleri nedeniyle uzaklaşmışlardır. Zira Camus’un “Başkaldıran İnsan”ı yayımlamasının 
ardından yollarını ayırmışlardır. Elbette yazarlarımızı farklı kılan yalnız felsefi görüşlerin 
değildir.

• Cezayirli olan Camus, Cezayir’in 
Fransa’ya karşı verdiği bağımsızlık sava-
şında susmayı tercih etti.

• Camus “Hayat hiçbir şey değildir, 
itina ile yaşayınız.” sözü ile absürdizmin 
doruklarını yaşar.

• Camus genç yaşta veremle savaş-
sa da ölmeden önce sorulan sizce en 
absürd ölüm nedir sorusuna verdiği ce-
vap olan trafik kazasına kurban gitmiştir.

• Camus her zaman halktan biridir.

• Camus Troçkist olduğu gerekçe-
siyle Fransız Komünist Partisi’nden atılmış-
tır. 

•  Sartre safkan Fransız olmasına rağ-
men azınlığın yanında yer almıştır.

• Sartre “İnsan kendi özgürlüğüne 
mahkumdur.” sözü ile tam bir varoluşçu-
dur.

• Sartre ise hayatı boyunca çalışmış 
olmanın sonucu olan hastalık sebebiyle 
artık çalışamaz olmuş ve bir kaç hafta 
sonra hayata gözlerini yummuştur.

•  Sartre bütün entelektüelliğiyle hal-
kın içine dahil olmuştur.

•  Sartre Fransız Komünist Partisi’nin 
Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nden ba-
ğımsız haraket etmesini sağlayarak parti-
nin düzenini değiştirmiştir.
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 Acının,yalnızlığın tam ortasında savaşmış,çocukluğunun başında zorluklarla 
mücadele etmek zorunda kalmış çok önemli bir şairimizdir.Tevfik Fikret 12 yaşında 
annesini kaybetmiş ve babasının da sürgüne gönderilmesiyle  anneannesi ve büyük 
yengesi onların bakımını üstlenmiştir.Annesi  Hacı Hatice Refia Hanım,  Yunan ayak-
lanmasında kimsesiz kalıp Osmanlılar’a sığınmış ve Müslüman olmuş iki Rum çocuğu-
nun kızı idi. Mehmed Tevfik’in  Şevki adlı bir abisi ve Sıdıka adlı bir kız kardeşi vardı. 

 Refia Hanım Tevfik Fikret 12 yaşındayken hacca gitmeye karar verdi.Abisi Nuri 
Efendi ile bilikte hac görevini yerine getirmek için İstanbul’dan yola çıktığında kolera 
salgını baş gösterdi. Medine’ye varmak üzereyken Refia Hanım salgından hayatını 
kaybetti.Yabancı kökenli olduğundan dolayı Müslümanlığın onda ön planda oldu-
ğunu göstermek için ve mahalle baskısından kurtulmak için de bu yolculuğa çıktığı 
söylenir. Babası ise iyi bir memurluk hayatından sonra saraya jurnal edilerek sürgüne 
gönderilmiştir. 19 yıl sürgünde kalan Hüseyin Efendi sürgünden hiç dönememiş ve 
orada ölmüştür.

 Tevfik Fikret  Mahmudiye Valide Rüştiyesinde öğrenimine başlamış. 93 Har-
bi ile okul savaştan gelenlere ayrılmak üzere kapanmıştır. Bu sayede babası onu            
Mekteb-i Sultaniye (Galatasaray Lisesi) kaydettirmiştir.Edebi hayatındaki büyük ge-
lişmeler yeni lisesi ile başlamıştır ve burada Recaizade Ekrem’in öğrencisi olmuştur.
Duygulu kişiliği onu genç yaşlarda şiire yöneltmiştir. 

 Servet-i Fünun şairleri içinde aşk duygularına en az yer ayıran şairin Tevfik Fik-
ret olduğu bilinir.Fakat,Fikret için “Sevmek için yaratılmış nice ruhlar vardır ki güzel 
bir insana vurulmak için şuurlarının, hele cinsi duygularının gelişmesini beklemeleri-
ne gerek lüzum yoktur.Bunlar daha çocukken karşılarında sevilecek bir vücutta be-
denlenmiş herhangi üstün bir ruh gördüler mi, ona karşı bütün varlıklarıyla bir çekiliş 
duyarlar.Söylentiler Tevfik Fikret’in de bu çeşit insanlardan olduğunu haber veriyor” 
denmiştir.Hatta bir şiirinde sevgilisinin sesini annesinin sesine benzetir;

Benzer o güzel validemin savtına ey yar !                                                                               
Nağmen ki verir beynime bin nükteli efkar.

1896’da, eski öğretmeni Recaizade Ekrem’in aracılığıyla Servet-i Fünun dergisinin 
yazı işleri yönetmenliğine getirimiş. Aynı yıl Robert Koleje Türkçe öğretmeni olarak 
atanmıştır. Bu dönemde Abdülhamid yönetimi aydınlar üstündeki baskısını giderek 
artmıştı. Tevfik Fikret o günlerde II. Abdülhamid’i eleştiren bir şiiri nedeniyle gözaltına 
alındı.Bütün zamanını Robert Kolejde geçirmeye başladı. Çok az insanla görüşüyor, 
toplumcu bir tavırla kavga şiirleri yazıyor, bunlar İstanbul’da elden ele dolaşıyordu.
Bunun en büyük örneği ise “Sis”dir. Serveti Fünun edebiyatının manifestosu denilebilir.
İçindekileri o dönemin şartlarında yazıya vurarak İstanbul’a haykırır şair.Saf ve katı bir 
nefretle yaklaşır İstanbul`a, nihayetinde eşi ve çocuğu ile içine çekileceği Aşiyan adlı 
evi yaptırmaya başlar.

Hazal Akın

İnzivada Bir Muhalif Aydın
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Örtün,evet,ey haile… Örtün evet,
Ey şehr, örtün ve müebbet uyu, ey facirei dehr !

Sis 18 Şubat 1317

Evladı beşer mahvederek mahvolacaktır.
Her lahza bu vadi bela kan dolacaktır.

Hilaliahmer 
 
 1890’ların sonlarında ülke II. Abdülhamid’in istibdat yönetimi altında boğulu-
yorken Tevfik Fikret’in Haluk adında bir oğlu olur.Oğlunu ülke için gelecekte önemli 
bir şahsiyet olarak görür.Haluk’un Defterini ona ve onun gibi gençlere vatan sevgisi 
ve çalışkanlık aşılamak için yazmıştır.

 Tevfik Fikret’in eserlerinde ve fikirlerinde önemli bir yer tutmus olan Haluk ço-
cukluğundan itibaren yeni aydın tipinin temsilcisi olacağı ümidiyle yetiştirilir.  Haluk, 
14 Haziran 1895 tarihinde İstanbul’da doğar.Nitekim Haluk daha 3 yaşındayken Tev-
fik Fikret ilk defa tutuklanır ve oğluna şiir yazar.

Ağlayan kim, ninen mi yavrucuğum,
Bizi pek çok seven mi yavrucuğum?
Sen Halûk’um; o, nazlı mâşukam, 
O mu kıymetli, sen mi yavrucuğum?
Sizi bir an tahattur etmeyecek
Hangi mel’un, o ben mi yavrucuğum? 

 Haluk, Robert Kolejinden ayrılıp İskoçya’da elektrik mühendisliği öğrenimine  
başladığında Hristiyan bir ailenin yanına yerleştirilir. Bu yıllarda henüz 16 yaşında olan 
Haluk, bu ailenin düşüncelerini aşılamasıyla Hristiyanlığı seçer. Bu  durum, aile bi-
reylerini üzer, özellikle çocukluğunda Haluk’u cuma namazlarına götüren dedesinin 
sinir krizlerine tutulmasına sebep olur. Haluk 1913 yılında izini kaybettirmek için, Ame-
rika’ya geçer, Michigan Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne yazılır ve burayı 
çok iyi bir dereceyle bitirir. 1913’ten sonra bir daha yurda dönmez. Burada başka 
bir dünyaya uzanır.Üniversiteyi bitirdikten sonra Amerikalı bir kadınla evlenir ve bazı 
üniversitelerde uzmanlaşır. Bu yıllarda boş zamanlarını büyük hayranlık duyduğu Hris-
tiyanlığı araştırmaya vererek geçirir.

 Haluk, Amerikalı eşinden doğan çocuklarına Türkçeyi öğretmemiştir. Bu du-
rum onun Türkçe ve Türkiye ile olan son bağlarını da koparır. Nihayetinde Haziran 
1965’te Orlando, Park Lake Presbyterian Kilisesi rahibiyken ölür.

 Karanlığımıza ışık tutan, yenilikçi,vatanı ve milleti derinden etkileyen,damgasını 
basan bu adamın inişli çıkışlı hayatında kendinden tamamen ayrılışımız 1915 yılında 
gerçekleşir.Bedeni yaşamın kollarından herkes gibi kaysa bile adı ebedi bir saat gibi 
tutunur yaşamın kollarına.

Hazal Akın
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Çocukluğumun Arabası

Küçükken hep bir oyuncak arabam olmasını isterdim. Filmlerde dizilerde oyuncak 
arabası olan çocukları görünce içim içime sığmazdı. Rüyalarımı süsleyen o kırmızı 

araba bir gün benim olacak mı diye düşünür dururdum. Arabanın düşüncesi bile 
beni mutlu ederken arabaya sahip olduğumda nasıl mutlu olacağımı hayal bile 
edemiyordum.

Babam gemide bir tayfaydı annem ise ev hanımı. Annemi her gün babamı ise na-
diren görürdüm.  Babama karşı bu sebeple her zaman özlem duyardım. Ailemizin 

ekonomik durumu iyi değildi bu durumun farkına ilk vardığımda annemle babam 
yatak odasında tartışıyordu ve ben onları dinliyordum. Ama hep bilmiyordum onların 
gözünde. Bir gün sokakta oynarken ilk o zaman arkadaşımda görmüştüm o arabayı.
Sevinememiştim hatta ağlayarak eve gitmiştim.O gün çok düşünmüştüm anneme 
bana bir oyuncak araba almalarını söyleyecektim.Odaya gittiğimde annemle ba-
bamın telefondaki tartışmalarını duydum.Annem ağlıyordu babam ise bağırıyordu.
Sessizce yukarı çıkıp yatağıma uzandım.Çok değil bir iki gün sonra annem bana 
ayrılık sürecine girdiklerini söylediğinde tepki vermedim birazda vermek istemedim.
Bir hafta sonra duruşmalar başlamıştı.Sürekli annemle mahkemeye gidiyorduk.İçim-
den hep annemle babamın nasıl bu duruma geldiklerini düşünüyordum.Nihayetin-
de dava sonuçlanmıştı.Mahkeme bana babamın yeterince ilgi gösteremeyeceğini 
düşündüğü için annemle yaşamama karar vermişti.Mahkeme çıkışında babam ya-
nıma geldi ve kulağıma eğilerek “Seni çok sevdiğimi sakın unutma” diyerek elime bir 
hediye paketi tutuşturdu.Annemle eve vardığımızda ikimizde suskunduk.Ben koltuğa 
oturup paketi açtım.İçinde ufak bir not vardı.Notta aynen şöyle yazıyordu;

 “Canım oğlum belki de seninle bir daha eskisi gibi görüşemeyeceğiz bu sana 
aldığım ufak bir hediye bir ömür mutlu olman dileğiyle”.Paketin içindeki kutuyu aç-
tığımda ise gördüğüm o şey hayalimdeki kırmızı oyuncak arabaydı.Bu oyuncağa 
susarak hoş geldin diyeceğim aklımın ucundan bile geçmezdi.Bende daha fazla 
tutamadım kendimi ağladım, ağladım.



 

Nefes

Yerin altında boğuluyor gibiydim
Bir deniz kıyısında, bir dağ yamacında nefes almak varken.
Çok uzakta değildi kalbimi taşıyacak rüzgar 
Ama ona ulaşmaktan acizdim.
Kalbinizi gömmeyin,
Acılarınızı gömmeyin,
Öyle daha çok yakar canınızı.
Rüzgar bulun onu taşıyacak…
Pekala, neden susuyorsunuz?
Hava parçanacak mı sanki!
Öyleyse kırıyorum kristalleri,
Turuncu bulutlar giriyor kırıklarımdan
Umut gibi
Umut varmış gibi, bir yerlerde…
Bazen beklemediğimiz bir anda içinden para çıkan cebimizde,
Bazen havaifişeklere denk gelen evin diğer ucundaki pencerede,
Bazen ise dudağımın ucunda parçalanan kristallerin yankısında
“Gidelim!”
Ne bu yorgunluk, nedir bu pişmanlıklar?
Sözlerinizde serzenişler, gözlerinizde bir boşluk var.
Koşalım işte gökte, gökteki ay gibi
Bizler ay, sevdalar geceymiş gibi
Kalplerimiz çarpsın, 
Hayat sonsuzmuş gibi
Bize gönül verdiklerimiz,
Bize yalnızlık şarkıları yoldaş.
Artık yollar uzun
Yollar geniş…
Düşünceler niye dar, sevmeler niye kısa olsun?
Burada hayat bizim, dünya bizim, zaman bizim, güneş bizim arkadaş!
Kabil’den beri neyi alıp veremedik ki zaten!
Su biziz, ateş biziz,
Aşk biziz, acı biziz
Yaşamak yakar canımızı, yaşamak çiseler üstümüze, 
odur yağmur sonrası
odur toprak kokusu.
Tamam, onlar kapışsın,
Pedikürler yaptırsın, alışveriş merkezleri yaptırsın
Ama biz fark edelim,
Biz keşfedelim en baştan her yeri,
Bu dünya bizim, onlara vermeyelim!

çınaraltı
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Sizde Fazla Bir “Mevsim” Var Mı?
 Sanırım her mevsim geçişinde böyle oluyorum ben. Yani böyle bir duygu de-
ğişimi hakim oluyor  hâlet-i ruhiyeme. Her yeni mevsim sanki daha farklı bir hayat 
gibi. Çoğunlukla fazla bir değişiklik de olmuyor belki ama yine de bu ufak farklılıklar 
sıradan hayatımıza yeni bir yol gösteriyor.
 Geçen mevsimin kıyafetleri  kaldırılıp gelen yeni mevsimin kıyafetlerini çıkartı-
yoruz, sanki bir misafiri uğurlayıp diğerini ağırlayacakmışız gibi hazırlanıyoruz her se-
ferinde,genel bir temizlik yapılıyor belki evde ya da  şöyle bir elden geçiriliyor evdeki 
eşyalar. En azından raflardaki rengarenk kitaplara bir göz gezdiriliyor , belki de sırası 
,yerleri değiştiriliyor özellikle de tekrar tekrar okumak istediklerimizin.
Zaten normal olmayan uyku düzenlerimiz değişen saatlerle iyice dengesizleşiyor. Ka-
rışan saatlerin de hayatımıza heyecan katmada üstüne yok. Telefon,televizyon,in-
ternetteki hangisinin doğru olduğunu bilemediğimiz bir sürü  bilgi,okul, dersler, aile 
derken sanırım bu değişiklikler birazcık iyi geliyor insana. En azından bu duygu deği-
şimleri biraz rahat nefes almamız gerektiğini hatırlatıyor bize.
 Bu yüzden her mevsimi severim ben, her biri farklı duyguları yaşatır bana, farklı 
kavramları çağrıştırır.
 İlkbaharın; esen hafif rüzgarı, yeni tomurcuklanmış çiçekleri, uyanmaya başla-
yan doğa, sevimli kuş cıvıltıları, insanda yaşama sevinci uyandıran havası ve papat-
yalar...
 Yazın tiril tiril kıyafetler giymesi,upuzun günleri,buz gibi limonataları, karpuz-
la peyniri,hafifliği,bazen bayıltıcı olsa da genellikle aranan , sevilen sıcağı, denizi, 
kumu, güneşi...
 Sonbaharın hüznü, yağmuru, yağmurda yürümesi,oturup sokakları seyretmesi, 
nostalji havası; yerleri kaplayan kuru ve yeşilden kırmızıya tonlamalı yaprakları,belli 
belirsiz bulutları...
 Kışın o sonsuz gibi görünen uykusu, eşsiz kar taneleri, asla yapraklarından vaz-
geçmeyen çam ağaçları, havuçlu kardan  adamları, sıcacık tarçınlı salepleri,boza-
ları,kar topu savaşları,vazgeçilmez bereleri...
 Bunca şeye rağmen biz insanlar  müşkülpesentiz biraz. Hiçbir şeyi beğenmeyiz 
tam olarak. Yazın havanın serinlemesini, kışınsa yazın gelmesini isteriz. Hep bir şika-
yet içindeyiz. Sanki memnun olmak yok lügatımızda. Kimisi kışın soğuğundan şikayet 
eder kimisi de sonbaharın yağmurlarından. Oysa sen istesen de istemesen de ya-
ğacak o yağmurlar,kışın buz tutacak yerler, karla kaplanacak toprak. Kaplanacak 
ki bahar geldiğinde açabilsin papatyalar. Yazın güneşin  bize göre kavurucu sıca-
ğında ısınacak ki toprak ; sonbaharda ,yağmurlar başlayınca yağmaya , doyasıya 
serinlesin, içine çeksin kaybettiği sularını.
 Hayat da biraz mevsimler gibi aslında ve bizler de. Gelen her yeni mevsim 
biraz daha geliştiriyor  bizi,her yeni mevsimde biraz daha büyüyor biraz daha yaşla-
nıyoruz.
 Ömrümüzün baharında önce tomurcuklanıyoruz hepimiz sonra yavaş yavaş 
hayata ısınıp yeşeriyoruz yeri geliyor kimimiz rengarenk çiçekler açıyoruz kimimiz sa-
dece yapraklarla yetiniyoruz. Ama yine de hayatımızın ilkbaharında hepimiz çiçeği 
burnunda birer acemiyiz.
 Sonra zaman ilerliyor iyice kaynaşmaya başlıyoruz hayatla. Kanımızın kayna-
dığı yaşlarımıza geliyoruz. Hafiften büyümeye başlıyoruz. İlk bahara göre biraz daha 

Tuğba Çetin
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geliştik ama yine aklımız bi karış havada. Sonuçta hayata yeni ısındık , daha hiç-
bi şey görmedik. Yazın sıcağı, heyecanı da aklımızı başımızdan almaya yetiyor bu 
genç yaşımızda. Eğlenmeyi öğreniyoruz yazın,yeni fırsatlar çıkıyor karşımıza , yeni 
insanlar tanıyor, yeni çevreler ediniyoruz. Başımızda bir de okul derdi var tabi. Herhal-
de çoğumuz zorunlu olan bu eğitim yuvasını,dersleri sıkıcı ve gereksiz buluyoruz , en 
verimli yıllarımızı neden  dört duvar arasında, bu okul sıralarında  geçirdiğimizi düşü-
nüp kafa patlatıyoruz bütün gün dersleri anlamak için. Ama içten içe de seviyoruz 
burayı. Bir süre sonra alışkanlık haline geldiğinden herhalde. Ya da bizi biraz da olsa 
hayata alıştırdığındandır belki.
 Tabi bunlar olurken zaman durmuyor . Durmadan ilerliyor. Hayatımızda hafif-
ten yağmurlar başlıyor. Yazı geride bırakınca  tabi insanda bir hüzün oluşuyor. Onca 
eğlence, gençlik heyecanı, çeviklik falan geride kalıyor. Sonbahara gelince insan 
biraz daha olgunlaşıyor,artık yazın yaptığı gibi belli belirsiz hareketler de yapamıyor. 
Sorumluluklar artıyor çünkü. Daha önce yapması gerekmeyen yeni yeni sorumluluk-
lar, daha önce fark etmediği yeni yeni engeller çıkıyor karşısına. İş güç derken ha-
yat enerjisi biraz azalıyor tabi. Yorgunluklar artıyor. Aynı oranda uykuları da azalıyor. 
Şanslıysa bu, yazdan sonbahara geçişinde kendini geliştirme fırsatı buluyor. Yazın 
heyecanında biraz ileri görüşlü olduysa  eğer geleceği için yatırımlar yapıyor tabi o 
aklı bir karış havada haliyle , dik başlılığıyla, asiliği ile karar verebilirse. Sonbaharla 
biraz çökse de insan bu mutlu olmayacağı anlamına da gelmiyor  çünkü bu yeni 
hayat koşulları, yeni sorumluluklar  insana aynı zamanda yepyeni kapılar da açı-
yor. İlkbaharda ve yazın biriktirdiği tüm çevreler , hazanda yapraklarını döken çoğu 
ağaç gibi dökülüveriyor ve uzaklaşıyor insandan. Sadece ona asıl ait olan gövdesi 
ve kökleri kalıyor geriye. Aile gibi, gerçek dostlar gibi.
 Ve sonra  sonbaharı da geçiyor hayatın. Havalar iyice soğumaya başlıyor. 
Yavaş yavaş karlar yağmaya başlıyor. Kışlıklar çıkıyor depolandıkları yerlerden, bun-
ca  zaman biriktirilenler.İlkbahar, yaz, sonbahar diyerek gözden geçiriliyor koca bir 
ömür, kazanılanlar, kaybedilenler, belki de kaybedilecekler. Hava soğudukça biraz 
daha zorlanmaya başlıyor insan. Artık eskisi gibi rahat hareket de edemiyor, yaşlılık 
hali. Etrafta yeni tomurcuklanmış  ya da yazlarının heyecanını yaşayan nesilleri gör-
dükçe derin derin iç çekiyor. Özlüyor büyük ihtimalle geçmişini. Belki pişmanlıkları 
var ya da çevresindeki hayatının baharında olanlarda kendi gençliğini görüyor. Et-
raf buz tutmaya başlıyor. Giderayak derin bir uykuya dalıyor  kışın sonlarına yakla-
şanlar. Kendi de giderek sona yaklaştığını hissediyor belki. Ama korkmuyor . Çünkü 
inanıyor ki hayatın düzeni böyle. Birileri kışını yaşarken kendi ömrünün birileri de yeni 
yeni çiçekler açar, bunu çok iyi biliyor. Kabullenmiş artık, yaşadığı tüm mevsimlerde 
yaşayarak öğrenmiş bunu. Ve şükrediyor haline; yazının ortasında yanarak ve hiç-
bir şey bilmeden,yaşayamadan  göçmektense bu dünyadan , kışına kadar yaşayıp  
üşüyerek derin bir uykuya daldığı ve son nefesine kadar tadına varabildiği bir hayatı 
olduğu için.

“Sizde fazla mavi var mı,
Fazla bir gökyüzü,
Fazla bir cumartesi,
Fazla bir gülüş?
Sizde fazla bir hayat var mı? “

-Haydar Ergülen

Tuğba Çetin
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2014’ün en iyi bilimkurgu romanı. 
Sadece altı gün önce Mars’a 

ayak basan ve ölümüne kesin gözle ba-
kılan Mark Watney’in yaşam mücade-
lesi. Baktığı, gördüğü, ayak bastığı her 
yerde tek başına; Mars’ın ilki. Geriye ka-
lan yaşam kapsülünün içinde dünyaya 
dönmek için kısıtlı bir süresi var. Yaşamayı 
ümit edip yiyecek ve su elde etmeli ama 
nasıl? Patates yetiştirmekten tutun su bile 
elde edicek. Peki var olan sürede geze-
gene dönebilecek mi? 

Bir şiiri,bir acıyı kelimelere bölmenin 
tasvir hali;Yine de Amin. Bir şiir kitabı 

önerisinden daha çok kitabın adından 
başlayarak hemen hemen her sayfasına 
sinmiş olan dini, mistik, metafizik atmos-
ferin size dokunacağına inandığımız bir 
kitap.

“Kafamın içinde swing, bir yandan tey 
tey cenaze arabası arkasından giden 
cemaat öyle ki gelebilirdi seninle güzel, 
caney caney kalbin inen vahiy sanki, ru-
hun bana a priori yapmadığım kalmadı 
da bahtım yine gülmedi”

Kitap Önerileri
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Kesik kesik öyküler ,birbirleriyle bağlan-
tılı hayatlar. Yirmiyi aşkın farklı karak-

ter,okuyucuyu girdaba sokan olaylar, 
nefessiz bırakacak şekilde okumaya zor-
luyor. ‘’ Bir ikindi kahvaltısı yapacaklardı, 
Güneş gelmedi.’’ Güneş neredeydi?

 

100 yaşındaki son istiklal gazisi bir 
adamın sıradışı, ilginç, keyifli, hü-

zünlü, absürd, kan donduran, yürek par-
çalayan, kafa bulandıran, akıl karıştıran, 
sersemletici hayat hikayesi. 
‘’Ziyadesiyle kahkaha ve bir nebze göz-
yaşı içeren bu serüvende
trenler gemilere çarpıyor.
İstiklal Savaşı, 85 yıl sonra devam ediyor.
Şakaklar matkapla deliniyor.
Uçaklar düşüyor.
Kaybedenler şampiyon oluyor.
Ölüler diriliyor.
Serseri kurşunlar uçuşuyor.
Ve reklamlar, müşterileri ele geçiriyor.’’



40 çınaraltı 

Eskişehir Anadolu LisesiMaarif Koleji Öğrencileri

Senin Altı Kelimelik Hikâyen

Ernest Hemingway (romancı, kısa hikâye yazarı), kısa ve öz yazılarıyla bilinir. Efsane 
o ki herhangi sıradan bir gün, bir cemiyet toplantısında, onu çekemeyen ede-

biyatçılardan birisi Hemingway’e ne derece yetenekli olduğunu sorar, Hemingway 
‘’Senin hayal bile edemeyeceğin kadar.’’ diye yanıt verir. Bunun üzerine muhata-
bı ona, 10 kelimeyi geçmeyen, etkili bir hikâye yazıp yazamayacağını sorar. ‘’Eğer 
bunu yazmayı becerebilirsen ve buradaki herkesi derinden etkilersen yeteneklerin 
önünde saygıyla eğileceğim.’’ der. 10 kelimeye bile ihtiyaç duymayan Hemingway 
6 kelimelik bir dram öyküsü yazar. Orada bulunan herkesi etkileyen bu hikâye aşağı-
daki gibidir.

“Satılık: Bebek patikleri. Hiç giyilmedi.” (Türkçesi beş kelime ancak orijinali şöyle: “For 
sale: Baby shoes. Never worn.”)

KOLEJDEN GELENLER 

• Mavi gözlü bir çocuğun gözünde bir denizkızıyım. 
–S.B.T.

• Buz tabakasında yürüdüm. Üşümedim ama yandım.
–Ü.M.D.

• Bu öykünün sırrı yedinci kelimede saklı.
-Elif Keskin

• Varoluşlarının acısıyla yok oluşlarına tutunanlar; tutunamayanlar. 
– Kevser Turan

• Hiç bitmeyen bir filmin dublörüydüm sadece. 
–İsmail Ateş

• Özgürlük sadece gökte değil, yerin altındaydı da.  
-Bukowski

• Sensiz hep bir kelimem eksik. 
–Ege Can 

• İstediğimden değil beni anlamadığınız için büyüdüm. 
-Zebra

• Söz uçmadı, birinin hayalinde izi kaldı.  
– Zeynep İrem Şaktanlı

• Akıl alacak kadar bile param kalmadı. 
–Feride Sarıbaş

• Yaşamalıyım, çünkü hikâyenin sonunu merak ediyorum. 
 -Tuğba Çetin

• Unicorn olarak doğdum, toplum at yaptı. 
– Yazgı Nur Sayın

• Kuşlar kadar özgür, benim kadar gamsız.
–Seydi Ünal

• Bir mum ışığında yaktım, topladığım bütün çiçekleri. 
 -Kevser Turan 

• Otobüse zor yetişti, bindiğinde cüzdanı yanında yoktu.
 - Damla Gümüş
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• Daha iyi bir ölüm için yaşadım.  
• Milyonlarca Çinli arasında tek Türk gibiyim.
• Doğdum, mutluydum. Okula başladım. Ölmek istiyorum!
• Yapraklar yorganım, böcek kabuğu yastığım, karıncayım. 
• Kazanılmamış piyango, çalınmamış piyano, burunsuz pinokyo. 
• Eski fotoğraf çerçevesine baktı, kenarı kırıktı.
• Ölüm, hayallerimize verilen tek cevap olacak.
• Altı kelimelik bir öykü anlatamadı düşümü.
• Geçen gün sürünen bir kertenkele gördüm.
• Matematik zor bir dersse, fizik imkânsızdır.
• Boşuna özür dilemeyin, canım yanmadı bayım!
• Ağacın arkasındaki mantar gibiydik; görülmeyen, şapkalı.
• Gülü sevdim de egosu elime battı. 
• Gelecektekiler tarihi gözlemlemek için bizi dirilttiler.
• Özür dilemek mi? Hak getire, insanız neticede.
• Zaman benimle biraz dalga geçiyor sanki.
• Kutu kaloriferin üzerindeydi, üşüdüm, yazayım dedim.
• “Bir yıldız daha kaydı.” dedi. “Hissediyorum.” 
• SBS-YGS-LYS-ALES-KPSS-ECEL! 
• Ruhum satılmış zengin kurum CEO’su.
• Oldu olmadı derken en sonunda öldü.
• Lütfen, öğrencilere mezarlıkta ahiret dersi verilsin!
• Yine parmakları gezindi klavyede, sessiz şarkısıyla.
• Gökyüzü insanın seyrini değiştiren bedava sinemaymış.
• Siyah giyerim, dış görünüşe aldananlar için.
• Çalışıyoruz ama sonucunu bilmeden yaşıyoruz sanki.
• Çünkü birinin mutsuzluğu diğerinin başarısızlığına bağlıydı.
• Koşmanın şartı köpekler tarafından kovalanmak olmalı.
• Dört ulus barış ve uyum içinde yaşıyordu.
• Âşıksan leylasın. Leylaysan; mutsuz, yalnız ve teksin.
• Tacettin gibi âşık, Patricia gibi sadık.
• Hava kararmadan önce evde ol yavrum!
• Ucuzdu insan gururu, mutluluk ise pahalı.
• Fahrettin’in hatrına yaşıyorum, inadına herkese yazıyorum!
• Gökten elma düşmedi, kimse muradına ermedi.
• Kendini pokemon sanıp camdan atlayan çocuğum.
• Müzeye gitmek güzeldir, müzelik olmak kötü. 

Düzenleyen: Sena Yılmaz
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CHRİSTOPHER 
MARLOVE
İngiliz yazar, 
ayakkabıcı bir çiftin 
oğluydu ancak 
zekası sayesinde 
iyi bir eğitim aldı. 
Döneminin en 
başarılı oyun 
yazarlarından olan 

Marlowe, gelen hesap üzerine çıkan bir 
kavgada hançerlenerek öldü. 

HONORE DE 
BALZAC
Fransız yazar, 
edebiyat hayatında 
çok başarılı eserler 
sundu. Birçok ülkede 
satılan romanları 
ve kitapları çok 
büyük ilgi gördü ve 

tepkileri üstüne topladı. Aşırı kahveden 
boğularak öldü. Kafeinsiz kaldığında 
kafasız olduğunu belirten yazısı vardır.

LEO TOLSTOY
 Rus Yazar, 
Aslında zengin 
bir ailenin oğlu 
olan yazar, gittiği 
bir kasabadaki 
yoksulluğa kayıtsız 
kalmamış, tüm 
servetini bu köye 

bağışlamıştır. Sonrasında fakir bir hayat 
geçirmeye başlayan bu koca yürekli 
adam, soğuk bir kış gecesinde bir tren 
istasyonunda donarak öldü.

LİONEL JOHNSON
Britanyalı Şair - İnanılana 
göre içtiği bir gece bar 
sandalyesinden düşerek 
öldü.  

TENNESSEE 
WİLLİAMS
20. yüzyılın en 
iyi oyun yazarı, 
sorunlu bir ailede 
büyümüştü ve 
büyük psikolojik 
bunalımlar 
atlatmıştı. İntihar 

etmedi ancak hap almak isterken kutu 
kapağını yutarak boğuldu. 

FRANZ KAFKA
Modernist 
yazar olarak 
görülmekte olan 
Kafka - onlarca 
şaire ilham olan, 
adına kitaplar 
yazılan, sadece 
entelektüalizme 
değil, insanlığa 
hitap eden 
Kafka- eserlerinde 
suç, özgürlük, 
yabancılaşma ve 

sorumluluk ayrıca otoriteye bireysel karşı 
koyma gibi temaları işledi. Veremden 
öldü ve vücudu Prag-Straschintz’de 
yakıldı. İsteği; tüm çalışmalarının 
ölümünden sonra yok edilmesiydi. 

SERGEİ 
YESENİN
Dokuz yaşında 
şiir yazmaya 
başlayan Rus 
şair,psikolojik bir 
rahatsızlık yaşadı 
ve bir ay akıl 

hastanesinde kaldı. Leningrad’da bir 
otel odasında bileklerini kesti kendi 
kanıyla en son şiirini yazdı (Hoşça kal 
arkadaşım) ve kendini astı. 

ONLAR YAŞADIKLARINI KELİME OYUNLARINA ÇEVİRİP, EDEBİYAT TARİHİNDE DERİN BİR İZ 
BIRAKTILAR. PEKİ O GÜZEL ADAMLAR GÜZEL ATLARA BİNİP NASIL ÇEKİP GİTTİLER ?
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ONLAR YAŞADIKLARINI KELİME OYUNLARINA ÇEVİRİP, EDEBİYAT TARİHİNDE DERİN BİR İZ 
BIRAKTILAR. PEKİ O GÜZEL ADAMLAR GÜZEL ATLARA BİNİP NASIL ÇEKİP GİTTİLER ?

VACHEL LİNDSAY
 Amerikalı Şair. Mutfak 
dolabından aldığı 
dezenfektanı içerek 
intihar ederken 
ardında şu notu 
bıraktı: 
“Beni haklamaya 
çalıştılar fakat 
ben daha önce 

davrandım!”
JOHN 
BERRYMAN
Pulitzer Şiir Ödülü 
ve Şiir Dalında 
Amerikan Ulusal 
Kitap Ödülü gibi 
büyük başarılara 
imza atan 
Amerikalı şair 

Missisippi Nehri’nin üzerinde bulunan 
köprüden aşağıya atladı. İnanılana göre 
yoldayken yoldan geçenlere el salladı.

SYLVİA PLATH
1955’te Smith 
College’den 
derece ile mezun 
olan ve Cambridge 
Üniversitesi’ni 
fulbright bursu ile 
kazanan Amerikalı 

şair, hayatı boyunca manik depresif ile 
uğraştı. Henüz 30 yaşında iken kafasını 
fırına soktu ve yaşamına son verdi. 
Plath’ın hayatı, Oscarlı oyuncu Gwyneth 
Paltrow’un ünlü şairi canlandırdığı 
“Sylvia” filmine de aktarıldı. Plath’ın 
Türkçe’ye çevrilen eserleri arasında 
bulunan “Sırça Fanus” adlı romanı, 
birçok kişi tarafından ilk Amerikan 
feminist romanı olarak değerlendirilir. 

OTTO 
WEİNİNGER
 Eşcinsel eğilimli 
bir filozof olan 
Weininger “Herkes 
biraz biseksüeldir 
bebeğim.” diyerek 
gençliğinin verdiği 
heyecana kapılmış 
gözükmekteydi. İlk 
kitabı cinsiyet ve 

karakterin yayınlanmasından kısa bir süre 
sonra Beethoven’ın da ölmüş olduğu 
evde kendini silahla vurarak öldürdü. 
Henüz yirmi bir yaşındaydı. Rivayete göre 
Adolf Hitler Weininger’in intiharı ardından 
“Dünyada tek bir haklı Yahudi vardı, o 
da kendisini öldürdü” demiş.

JERZY 
KOSİNSKİ
Tarih ve siyaset 
dalında 
1957’de 
Amerika Birleşik 
Devletleri’ne 
göç etmeden 
önce 
Polonya’da 
derece 
kazanan, 
1962’de 
Amerikalı 

çelik imparatoriçesi Mary Hayward 
Weir ile evlenen Polonya Doğumlu 
Amerikalı Yazar küvetteyken başına 
poşet geçirerek intihar etti. İntihar öncesi 
ayrılma notuna “Her zamankinden 
daha uzun bir süre uyuyacağım. Buna 
sonsuzluk deyin.” yazdı. Yazıları da ölümü 
kadar ürkütücüdür. 
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ARAYIN BİZİ YIKAYALIM SİZİ
 Seyitgazi,Büyükyayla kampı bir haftalık, uzun bir kamptı. Bir araziye çadırları-
mızı kurmuştuk, mutfağımızı hazırlamıştık, yemeklerimizi orada yapmıştık. Bütün ihti-
yaçlarımızı kendi kendimize karşılamaya çalıştık. Tabii ki yedi gün doğada olunca 
duşa ihtiyacınız oluyor. Enis Liderimiz bizim için bir duş hazırladı. Perdesiyle, sıcak su-
yuyla her şeyi tamam bir duştu vallahi! 
Gece gösterilerinde de şansa konularımızdan biri reklamlardı. 
Alparslan Ekibi de Enis Lider’in duşunun reklamının güzel olabile-
ceğini düşündü. Enis Lider bu duşu yaparken bir tür sistem ile su-
yun ibrikten dökülmesini sağlamıştı. Yasemin Liderimizin bir ara dili 
sürçmüştü ve ibriğe “iprik” demişti hatta. İşte gösteride Alparslan 
Ekibi bunu kullanarak kendi çıtalarla yaptıkları duşu andıracak 
şeye bir iprikçi çocuk eklemeye karar verdiler. Erhan’dan yardım 
istediler. Arkada Nuri Alço’nun film müziğiyle, çıtalarla yaptıkları 
duşu andıracak bir şeyin içinde Alperen, yıkanıyormuş gibi ya-
pıyordu. Yasemin Liderimiz o sırada Nuri Alço müziğine şaşırarak 
“Alperen sen bu müzikle mi duş alırsın hep?” diye espri yapınca 
zaten başladık gülmeye, sonra da sloganlarını attılar: “ENİS LİDER DUŞLARI, ARAYIN 
BİZİ YIKAYALIM SİZİ! DUŞ İLE BİRLİKTE İPRİKÇİ ÇOCUK DA HEDİYE!” ! Ve bu gösteriyle 
birlikte Enis Liderin duşu kampa damgasını vurdu.
PEMBİŞ FULARA ELVEDA

  Aday izciler yemin etmeden önce 
pembe fularlar takarlar. İzci yeminini et-
tikten, tam bir izci olduktan sonra kulüp-
lerinin fularlarını takarlar. İşte Büyükyay-
la’da bizim de iki tane aday izcimiz vardı 
ki kampın sonunda artık yeminlerini etmiş 
birer izci olmuştular. Madem izci oldular 
dedik biz de, değişik bir heyecan yaşa-
sınlar, öyle başlasınlar izcilik hayatlarına. 
Yapacağımız pentatlonda birinci onlar 
olursa diğer yarışanları kömürle boyama 
hakkına sahip olacaklardı ama olamaz-
larsa diğerlerimiz onları boyayacaktık. 
Süreyle yarışarak uzun fiziksel ve zeka ge-
rektiren bir parkuru tamamlamamız ge-

rekiyordu. Yani pentatlon kolay bir şey değildir ama sonunda gerçekten de  Mert 
Can birinci olup diğer erkek izcileri boyamıştı. Dilay ise aynı başarıyı gösterememişti. 
Olsundu, pentatlon zor ama çok eğlenceli, birbirimizi boyamak ise daha da eğlen-
celiydi.
YILDIZ GİBİ KAYDI
 Gece yürüyüşleri çok önemlidir. Gece uyandırılıp başlarsınız koca bir kuyruk 
halinde yürümeye. Bu uzun yürüyüş boyunca izciler doğayı dinler ve yaşayan hay-
vanları rahatsız etmemeye çalışır. El feneri bile sadece en baştaki liderimizde olur. 
Neyse Büyükyayla’da yine yürüyoruz böyle, ara verdik hatta bir ara, yatıp çimenle-
re yıldızları izledik, liderlerimiz bizden tek başımıza kamp alanına doğru yürümemizi 
istediler. Tek tek yolladılar bizi. Sırayla fener falan kullanmadan bir patikayı takip et-

İzcilik
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meye başladık her şeyden habersiz. Sonra birden bir yerlerden garip sesler gelmeye 
başladı. Ayı mı ne acaba diye bir durup kulak kesildi bazılarımız, bazılarımız da direk 
kaçtı… Ama Melek’te sadece sesler gelmedi. Melek karanlıkta giderken karşısına ne 
çıktı dersiniz? Aslında çıktı değil, düştü. Meğer hayvan seslerini çıkaran Erhan’mış, 
yanında yanlışlıkla kayıp düşerek Melek’i çok korkutan da Güray.  Kapkaranlık etraf, 

ormanın sesi kulağınızda ve önünüze bir canlı bir anda fırlıyor, 
haliyle çok korktu Melek. Gece yürüyüşlerinden sonra yediğimiz 
irmik helvasıyla ancak sakinleşebildi. En azından gerçekten ayı, 
çakal falan değildi; sadece unutulmayacak bir anıydı.
ULUSLARARASI GIDIKLAMA
 Biz izciler her kamp hem bir anı olsun diye hem de işimize 
yarasın diye bulabildiğimiz malzemelerle fular bağı gibi şeyler ya-
parız.  Çanakkale Milli Bilinçlendirme Kampı’nda da kozalaktan 
bir fular bağı yapmak istedik ama kozalağı delmek çok sordu. 
Uzun bir süre çakıyla çabaladıktan sonra kazıkla kolay yoldan 
yapabileceğimizi düşündük ama hesaba katmadığımız bir şey 
vardı: çam kozalağının sakızı… Kazık sakıza yapışıp katılaştı. Koza-

lağın içinde kalan kazığı çıkartmak için çok uğraştık. 
Artık yatma zamanıydı ama biz hala çıkaramamıştık. Yatma-
dan önce son bir deneyelim dedik. Bir ucunu Ezgi bir ucunu 
ben tuttum, başladık çekiştirmeye. Biz bununla uğraşırken tanı-
madığımız yabancı ülkeden bi’ kız, oradan geçiyordu. Birden 
Ezgi’yi gıdıklamaya başladı. Biz ne olduğunu anlayamadık, 

herhalde oyun oynuyoruz sandı ama hala neden gıdıkladı bilemi-
yoruz. Ezgi kozalağı bırakmadı gıdıklanmasına rağmen sonra da kız 

gülerek uzaklaştı arkadaşlarıyla. 
BULAŞIKÇININ DRAMI

 Büyükyayla’da kamp akışını sorunsuz tamamlamak için gün içinde üstlendi-
ğimiz bazı sorumluluklar vardı.  Günün bulaşıkçılarındandım o gün. 
Açıkçası en yorucu işler aşçılık ve bulaşıkçılık. Akşam yemekte fasulye 
yemiştik. Gece küçücük çadırda birlikte yatacak altı kişinin kuru fa-
sulye yemesinden daha kötü bir şey varsa; o fasulyenin bulaşıklarını 
karanlıkta, çeşmenin etrafında yıkayacak olmamızdır herhalde. Ye-
mekten sonra tabldotların ve koca fasulye tenceresinin başında top-
ladık bulaşıkçılar olarak. Tabldotlar kolaydı da, o koskoca tencereyi 
ne yapacaktık bilmiyorduk. Birkaçımız  ışık tutuyor, birkaçımız da hızlı 
hızlı tabldotları yıkıyorduk. Sıra geldi tencereye. Ee, bir gönüllü bula-
şık deterjanı ve süngerle tencereye yaklaşmak zorundaydı. Üstesin-
den gelebilirdik. Sıcak suyu yavaşta döktük ve başladım ovalamaya. 
Bayağı yağlı olduğu için birkaç tur ovaladık tencereyi. Şimdi evirip 
çevirerek durulama zamanıydı. İçindeki kirli suyu boşaltıp musluktan 
hortum çektik. Tam kazasız belasız bitti diye sevinecekken, hortum çı-
kıverdi yerinden ve hepimiz ıslandık. Fasulye koktuğumuz, yorgunlu-
ğumuz yetmezmiş gibi bir de ıslanmıştık. Sanırım kampın getirisi olan 
ruh haliyle birbirimize köpükler atmaya başladık, biraz da eğlendik. 
En sonunda da tencereyi duruladık ve yerine koyup kamp ateşine, 
ısınmaya gittik.

İzcilik
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Maske

 Hayatınızda her şey anlamını yitirdiğinde ne yaparsınız? Tutunacak tek dalınız 
tutunmak istemediğiniz şeyler ise… Önceden önemsediğiniz insanlar nerede? Hiçbiri 
yok deği mi?
 Sokak ortasına atılan, gülen bir maskeyim ben. Neler geldi başıma ben bile 
bilmiyorum. Sadece gülümsüyorum beni ezen arabalara. Beni tekmeleyen insanla-
ra. Ne olacağını, ne olmayacağını hiçbir şeyi kavrayamıyorum beni yüzüne takan 
biri olmadan. İnsan olma yolunda ilerlerken beni yüzüne geçiren her insandan nef-
ret ederek sadece gülümsüyorum diğer insanlara. Yüzünde maske takan katillere, 
sadece gülümseyen yüzlere. Böylesi daha iyi biliyorum. Birisi gülüşüme acıyacak ben 
burada ezilirken. Ve ben belki kalbinde bir maskeye bile merhamet duyan son insanı 
bulacağım.
 Bir nefret değil aslında benimkisi, biraz kırgınlık sanırım herkese karşı. Sonuçta 
herkesin bir kötü yanı var. Ne zaman bana dönecek ayın diğer yüzü bilemiyorum.  
Ama eminim ki ayın da karanlık bir yüzü var bize göstermediği. Büyük taşlar çarpmış-
çasına çukurları var yüzeyinde. Çukularına takılırım diye korktuğum.
 Her masalda istenildiği gibi hayal kuruyorum ben de maskenin izin verdiği ka-
dar görebildiğim yer sadece sonsuz bir gökyüzüyken. Her gün batımında bakıyorum 
gökyüzüne. Aslında hayat da biraz her gün gökyüzünü incelemek gibi. Aynı gök-
yüzünde her gün farklı yıldızları görmek. Her gece gözümün önünden kayıp geçen 
milyonlarca yıldızdan dilek dilerken hiç birine sormaya yetişemiyorum. Dileğimi ger-
çekleştirecek misin diyemiyorum.
 Ben  büyüyemedim sizin izinizde. Benzeyemedim sizin gösterdiğiniz kişilere de.  
İdeallerimi de kaybettim sizin sayenizde. Elinizdeki kalemle benim yolumu çizdiğiniz 
görmekteyim şu an. Ve sizden kaçıp yıpranmam bu yüzdendir belki.
  Bu hayat denilen salıncağın verdiği zevk hayta ne kadar sıkı tutunduğunuza 
bağlı. Elleriniz terlerse düşersiniz. Sizi taşıyan o tahtalar, birikmişlikler kafanıza vurur 
eğer kaçamazsanız.
 Çağın en  büyük problemi mutsuzluk. Kimse de düşünmüyor nasıl düzelir diye. 
Herkesin ağzında sakız gibi dönüyor sadece. Siz o lafı her çevirdiğinizde bir kişi daha 
katılıyor aramıza farkında değilsiniz. Biz ise akrebin kovalamasının bitmeyeceğini ve 
sadece daireler çizerek kaçabileceğimizin farkındayız. 
  Herkesi inceliyorum yolun ortasında gülerek. Sahte gülücükler dolu etrafta. Bir 
de ağızda patlatılan sakızlar. Ben ise hala o insanı arıyorum. Umudum eriyen mum 
gibi. Işığın beni hep aydınlatacağını, sıcaklığın hep beni ısıtacağını düşünerek damlı-
yorum mumun kenarına. Bir yandan karanlıktaki kötülerden kaçmaya çalışırken mu-
mun yüzeyine tutunuyorum, kendimi korumak istercesine. Ama içimdeki cesaret de  
sönüyor bir müddet sonra. Soğuyarak donuyorum mumun kenarında. Yine insanları 
inceliyorum yolun ortasında. Dolu dünyanın boş insanları.
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Elektronik Sporlar
 Teknoloji alanında yaşanan olağanüstü gelişmeler her alanda olduğu gibi 
spor alanını da etkileyerek yeni birtakım gelişmelerin ortaya çıkmasına neden ol-
muştur. Bu gelişmelerden biri elektronik spordur. Elektronik spor, hem fizikselhem de 
zihinsel bir takım özelliklere sahiptir: Sanal veya bilgisayar ortamında icra edilmesi, 
yeni tesis veya ekipman bakımından geleneksel sporlarla karşılaştırıldığında çok bü-
yük finansal kaynağı gerektirmemesi, dünyanın her bölgesinde bu sporu icra edebil-
me olanağının bulunması, bireysel ve takım halinde oyuna açık olması ve doğasına 
özgü araç gereci gerektirmesi...
 Elektronik spor, dünyanın bir ucundaki insanın dünyanın diğer ucundaki insan-
la internet aracılığıyla buluşup oyun oynayabileceği ya da büyük elektronik spor or-
ganizasyonları aracılığıyla dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların buluşup oyun 
oynayabilecekleri hem fiziksel hem de zihinsel çaba gerektiren bir spor olarak tanım-
lanabilir. 
 Bu yeni yeni yeşeren spor dalının 100 milyon çekirdek oyuncusu bulunmakta-
dır. Bu piyasanın 60, 70 hatta 100 milyar $’a kadar uzanan değerlere sahip olduğu 
söylenmektedir. Hatta büyük bir adım daha atılarak 2020’de yapılacak olan olimpi-
yatlarda da elektronik spora yer verilecek. 
 Türkiye’de elektronik sporun ününe ün katan oyunlardan en önemlileri hiç şüp-
hesiz, Dota 2, League of Legends ve Counter Strike : Global Offensive’dir. Bu oyunla-
ra baktığımızda, bireysel başarıdan ziyade, daha çok takım içi uyuma ve stratejiye 
dayandığını görmekteyiz.
 E-spor geleneksel medya organlarından ziyade kendi doğasına özgü ve ku-
rallarını kendilerinin belirlediği anlık olarak milyonlarca izleyicisi olan internetten can-
lı yayını yani ‘’stream’’i kullanmaktadır.
 Dünya çapında turnuvaların düzenlendiği bu alanda izleyicilerin ilgisi de bü-
yük. Dota 2 üzerinden yapılan The International 2015 adlı dünya şampiyonası finalin-
deki izleyici sayısının 7 milyona ulaştığı bilinmektedir. The International 2015 turvuna 
finali için toplanan toplam ödül havuzu 18.400.000$’a ulaşmıştır.
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