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edebiyat bölümümüzden esintiler 

Hastaydı, altı asır tüm dünyaya hükmeden bir imparatorluk artık dünyanın gözünde 'hasta adam'dı. Savaşma gücünü ve 
kabiliyetini yitirmiş, orduları dağıtılmış paylaşılmaya hazır bir imparatorluktan intikam almanın zamanı gelmişti artık. Karşı 
cepheden bakınca her şey çok kolay olacak gibi duruyordu. 

Ancak her zaman hesaba katılmayan bir şeyler vardır dünya tarihinde. Bilemezlerdi, tarihin çok az karşılaştığı bir savaş 
dâhisi, ileri görüşlü bir devlet adamı Türk ulusuna armağan edilecekti. Bu armağan, düşmanın oyununu bozacak ve 
ezilen milletlere örnek ve bir bağımsızlık savaşının kahramanı olacaktı. 

Kadersizliklerini ve ne yaparlarsa yapsınlar bu kaderi değiştiremeyeceklerini Çanakkale'de, Sakarya'da, İzmir'de çok ağır 
şekilde bedel ödeyerek anlayacaktı düşman. 

Güneşti bu millet için. Hiç ışığını esirgemedi üzerimizden. Öyle ki Atatürk'ün önderliğinde bu milleti ne açlık, ne yokluk, 
ne korku durduramadı. Ölümün üzerine yürüdü 15'lik delikanlılar, düğüne gönderir gibi gidip de dönmeyeceğini bile bile 
cepheye yolladı kınalı kuzularını analar. 

Ne uğruna, hangi inanmışlığa koşarak gitti bu insanlar? Tüm yokluğa ve çaresizliğe rağmen bir ulusa şimdi kendi kaderini 
belirleme gücünü veren neydi, kimdi?

O idi. O, Atatürk'tü. Tarihin akışını tersine çeviren, yok olmuş bir milleti küllerinden yeniden yaratan oydu. "Ben size 
savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum." veya "Ya istiklal ya ölüm!" diyerek alternatifi yalnızca yok oluş olan bir savaşın 
başkahramanıydı O. 

Sadece savaş dâhisi mi? Aynı zamanda iyi bir siyasetçi ve devlet adamı, kitap yazacak kadar iyi bir matematikçi, iyi bir 
evlat, iyi bir okur, iyi bir yazar, iyi bir konuşmacı, ileri görüşlü bir lider…

Düşmanın, kendi çıkarları uğruna vatanlarından ettiği ve binlerce km ötede Çanakkale’de savaşın içine sürdüğü Anzak 
askerlerinin ailelerine mektup yazarak "Onlar artık bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımızla birlikte yatıyorlar." diyecek 
kadar samimi ve gönlü geniş bir insandı. 

Yüz sene önce söylediği şeylerin halen geçerliliğini koruduğu bir dünya liderinin değerini çok iyi anlamalı, her karanlığımızı 
aydınlatan güneşimizin, tarihin her döneminde hatırlatacağını unutmamalıyız. 
Geldi, başardı ve git - me - di. 

Gülce Alkılıç 10/C

Mucize
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Hayal edin. Bir sabah uyandığınızda gazete müezzininin sesini duyuyorsunuz.
"Yazıyor yazıyor, Mustafa Kemal Paşa Ankara’da!"
Ne hissedeceğinizi şaşırıyorsunuz. Duygularınız karışık, düşünceleriniz belirsiz. Heyecan, merak, korku, endişe 
her şey belli ama bir o kadar da belirsiz. Sanki bu haber birçok şeyin sonu ama birçok şeyin de başlangıcı. 
Karanlık günlerin, ümitsizce uykuya dalınan gecelerin, hiçbir şeyin değişmediğinin fark edildiği kabusların 
sonu. Yepyeni ümitlerin, rengarenk duyguların, yaşadığınızı hissederek uyandığınız sabahların başlangıcı…

Bir gemideki yolcudan farksızsınız. Kaptanı göremiyorsunuz, onun gemiyi batırmayacağından ya da sizi kıyıya 
ulaştıracağından emin değilsiniz ama ona tüm kalbinizle güveniyorsunuz. Elbet bu kaptan bir gün gemiden 
kıyıya çıkacak ve sizi gemiyle baş başa bırakacak. Ancak o yanınızda olmasa bile onu tam kalbinizin ortasında 
hissedecek ve onun bıraktığı pusula ve haritaları kullanarak gemiyi batırmak isteyen fırtınalar ve dev 
dalgalarla başa çıkacaksınız. İşte bunun için anlamak lazım Atamızı. Onun değerlerine, yaptıklarına, yarattığı 
tüm güzelliklere sahip çıkmak için. Her çocuğun, her gencin, büyük küçük demeden herkesin bilmesi lazım 
geçmişini, tanıması lazım vatan uğruna kendini feda eden herkesi. 
Geleceği anlamak için geçmişi öğrenmek lazım en başta. Bizim vatanımızın hikayesi öyle zorlu mücadeleler, 
imkansızlıklarla yazılmış ki, ancak Mustafa Kemal’i anlamak anlamlandırır tüm hikâyeyi. Yoktan, hiçlikten 
cumhuriyeti yaratan kahramanımız. Kimse inanmazken o inandı vatanına, imkânsız diye bir şey olmadığına. 
Herkes olamayacağını söyledi fakat O, umudunu dinledi ve çabaladı bugüne getirmek için. Tüm zorluklara 
rağmen ülkeyi Batı’ya döndürdü. Bilimi, aklı getirdi bizlere, umutla dolu aydınlık günleri. 

Bazı insanlar hayatınıza sadece girmezler, dokunurlar, iz bırakırlar. Üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin 
duygularınız yine o günkü kadar güçlü ve derin. Yine kalbinizde biraz bile azalmamış güven ve bu sefer daha 
da artmış olan kayıtsız sevgi. Bir de içinizde hiçbir zaman kaybolmayacak o borçlu olma hissi. Soluduğunuz 
havayı, geçirdiğiniz günleri, okuduğunuz okulu, özgür yaşadığınız her anı borçlusunuz ona. Ve sadece siz 
değil, çocuklarınız, torunlarınız, bugün bu topraklarda özgürce yaşayan tüm insanlar. Çok şey borçlusunuz 
ama bu borcu hiçbir zaman tam olarak ödeyemeyeceksiniz. Borcu ödemek değil burada mühim olan, onun 
sizin için yaptıklarını, kazandığı zaferleri unutmayıp, onun bütün ilkelerine tıpkı o günkü gibi sahip çıkmak. 

Mustafa Kemal’i anlamak demek ona borçlu olduğunuz şeyleri anlamak, kıymetini bilmek demektir. Onu 
anlayan kişi, ülkesini, milletini, Cumhuriyetini her ne pahasına olursa olsun koruyacak kişidir. Bir Türk 
gencinin milleti için yapabileceği en güzel şey, Atatürk’ü anlamak ve ilkelerine sahip çıkmaktır. Kimi zaman 
engeller çıkabilir yollarına, aşması imkânsız gibi görünen zorluklar, unutturmak isteyen insanlar ama onlar 
asla yolundan şaşmadan yaşatırlar tüm değerleri.
"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim 
fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir." 
demiş Atatürk. Bizler Mustafa Kemal’in ve bugüne gelmemizi sağlayan tüm 
insanların değerini daima yaşatacağız. 

Hayatınızda ne kadar kalıcı izler bırakan insanlar olursa olsun, bu izler 
Ata’mızın bıraktıkları kadar derin olmayacaktır hiçbir zaman, çünkü dünyaya 
Mustafa Kemal Atatürk bir kere gelmiştir ve bir daha gelmeyecektir. Dev 
adımlar atıldı ve onların izi asla silinmedi. Atamızın dediği gibi, "Benim naçiz 
vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet 
payidar kalacaktır." 

O bizim için parlamaktan hiç vazgeçmedi. Güneş gibi doğdu hayatımıza ve 
o güneş hiçbir zaman batmadı, sadece gökyüzümüzü renklendirdi yağan 
yağmurlardan sonra yarattığı gökkuşaklarıyla. Nasıl bir güneş tutulmasında 
güneşi göremiyor ama onun orada olduğunu biliyorsak, Atatürk hep bizimle 
olacak ve biz nefes aldıkça onun kalbi atmaya devam edecek.

Elif Yanardağ 10/B

Fırtınayı Aydınlatan Güneş
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 Sosyal sorumluluk herkesin toplumdan edindiği kazançları geri vermek üzere uygulaması gereken bir konsepttir. 
Toplumun birer parçası olarak biz, onu olabilecek en iyi konuma getirmekten ve toplumda desteğe gerek duyan 
bireylere yardım etmekten sorumluyuz. Bunu sağlamanın temel yolu ise toplumu sosyal sorumluluğa teşvik etmek ve 
yöneltmektir. Daha az imkâna sahip olan insanlara karşı ortak yardım isteğinin insanları bir araya getirmesi bireylerdeki 
iyi niyeti ve sevgiyi ortaya çıkarmaktadır. Sosyal sorumluluğun en büyük faydası toplumsal ihtiyaç ve gereksinimleri 
toplumdan bireyler tarafından karşılanmasıdır. 

Özellikle içerisinde bulunduğumuz çağda teknoloji ve sosyal medya mecralarının gelişimi ile sosyal sorumluluk ve 
topluma hizmet herkes için çok daha erişilebilir bir hâle gelmiştir. Bununla beraber sosyal sorumluluk çok yüzeysel ve 
iki boyutlu bir duruma da bürünmüştür. Sosyal sorumluluk adı altında dolandırıcılık ve insanların iyi niyetlerini suistimal 
etme, sık sık karşılaştığımız görüntülerdir. Günlük hayatımızda sosyal medyaya neredeyse her girişimizde insanlara 
pazarlanan, kurucusu veya amacı hiçbir şekilde belli olmayan, temeli sadece etkileşimi artırmak ve böylece onu başlatan 
kişiye maddi kazanç sağlamak olan farklı kampanyalarla karşılaşıyoruz.
 
Yapılan çoğu eylemin, karşılığında maddi bir kazanç alma hedefiyle yapıldığı bir çağda yaşarken, sosyal sorumluluk 
projelerine destek olmak ve topluma hizmet etmek isteyen insan sayısı radikal bir düşüştedir. Topluma hizmetin ve 
sosyal sorumluluğun birçok boyutu ve şekli vardır. İnsanların temel hak ve ihtiyaçlarının bile kapitalize edildiği bu devirde 
dayanışma ve topyekün birliktelik, toplumun her kesiminde çok değerlidir.
 
Sosyal sorumluluk üstlenmek ve topluma yardımcı olabilmek için mutlaka bir organizasyonun altında çalışmaya gerek 
yoktur. Bu faaliyetler tamamen gönüllülüğe dayanmaktadır. Topluma hizmet hem maddi hem de manevi olabilir. 
Para veya kaynak bağışı yapmak da toplumsal bilinç uyandırmak ve insanları sosyal sorumluluğa teşvik etmek kadar 
değerlidir.

Melisa Çevikel 10/C

Günümüzde Sosyal Sorumluluk ve Önemi

Örgü örmek birçok kişiye zor ve sıkıcı gelirken benim 
karantinada en çok zamanımı ayırdığım hobi haline geldi. 
Örgü örmek benim için bir nevi bir meditasyon gibi. Bu hobim 
sayesinde kaygı ve stresimi attım, yaratıcılığımı arttırdım ve 
üretmenin mutluluğunu yaşadım. Hem tığ, hem de şiş ile örgü 
ördüm. Kazak, baget çanta, portföy ve amigurumi hayvanlar 
gibi birçok ürün ortaya koydum.
Bana olan katkıları dışında örgünün; konsantrasyonu arttırdığı, 
demans riskini azalttığı, beyinin örgü örmeye odaklanması 
sayesinde gün içinde yaşanan streslerden uzaklaştırdığı 
bilinmektedir. 
Örgü örmek motor zekâyı geliştirir. Motor zekâ insanın 
kas hareketlerini koordineli yapabilmesini sağlamaktadır. 

Bütün sporcularda bu zekâ koordinasyon ve hareket sebebiyle gelişmiştir. Örnek olarak en son yüzme olimpiyatlarında 
şampiyonluk kazanmış İngiliz atlayıcı Tom Daley, yarışmada sırasını beklerken örgü ördüğü görülmüştür. Bu sporcu 
motor zekâsının gelişmişliği sayesinde örgü örmeyi keyifli bir hobi olarak görüyor. Hatta ördüğü renkli, dalgalı desenli bir 
kazağından ilham alarak başladığım bir proje var.

Örgü örmek benim hayatımı daha pozitif ve renkli hâle getirdi. Şu ana kadar denememiş 
kişilere kesinlikle tavsiye ederim. Yapılan işi ve hataları daha kolay görebilmek için kalın 
ip, şiş ya da tığ ile başlamayı öneririm. Kurslara gidemeyecek kişiler için internette birçok 
eğitici video bulunuyor. 

Kişiyi daha yaratıcı hâle getirecek çok önemli bir kazanım olan örgü örmek, beyne ve 
sağlığa katkıları yanında çok keyifli bir hobi. Deneyen herkesin çok güzel işler ortaya 
koyacağına eminim.
Lilya Altun 10/C

Örgü Örmek 
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Basketbolun benim için anlamı nedir? Bunu ifade edebilmem için ilk olarak her şeyin başlangıcını anlatmam 
gerekiyor. Basketbol bana daha onunla birlikte olan maceramın en başında her negatif olayın içinden bir 
iyiliğin çıkabileceğini öğretti. Küçüklüğümden beri hep sporcu olmak istediğimi biliyordum. Aslında eskiden 
futbola bayılıyordum ve büyüyünce futbolcu olma hayallerim vardı. Ama birinci sınıfta bir anda başlayan ayak 
ağrıları, ameliyatlar derken bu hayallerim ansızın suya düştü ve doktorum beni basketbola yönlendirmek 
zorunda kaldı. Yıkılmıştım. O sırada farkında değildim ama bu karar benim bütün hayatımı değiştirecekti.

Henüz sadece deneme olarak gittiğim, sonucunda pek bir şey çıkmasını beklemediğim ilk antrenmanımda bu 
spora karşı bir bağ hissetmeye başladım. Topun sekince çıkardığı yumuşak sese, elimi üzerine koyduğumdaki 
o hafif pürüzlü derimsi hisse bayılmıştım. Topu kusursuz bir şekilde, çembere bile değmeden atınca fileden 
çıkardığı o hoş ses… Bana göre yeryüzünde bundan daha güzel bir ses olması imkânsız. Ne zaman duysam 
içimdeki bütün kötü hisleri, korkuları, endişeleri alıp götüren o an... Bu şekilde giren ilk basketimi hâlâ dün 
gibi hatırlıyorum. Bu noktadan sonra da basketbol hayatımın büyük bir parçası hâline geldi çünkü içimde 
oluşan o basketbol sevgisiyle artık ileride ne olmak istediğime, yani basketbolcu olacağıma karar vermiştim. 

Basketbolu neden bu kadar sevdiğimi açıklamak biraz zor. Ama şöyle anlatmaya çalışabilirim: Sevmediğim 
bir yanı yok. İyi, kötü her şeyiyle birlikte aslında oyunu oynamanın kendisini seviyorum. Hiçbir zaman 
gelecekte onunla birlikte gelebilecek başarı veya ilgi gibi şeyler için basketbol oynamıyorum, sadece 
oynamayı arzuluyorum. Ne zaman basketbol oynamak hakkında düşünsem yüzüm gülüyor. Tabii ki 
maçlardaki o heyecan, adrenalin ve hızlı kalp atışlarının yarattığı enerji benim içimde ifade edilemeyecek 
kadar güçlü bir canlılık hissi yaratıyor. Ama asıl antrenmanlar sırasında basketbol oynadığım anlarda, tam 
bir huzur içerisinde hissediyorum. Dış dünyadan tamamen kopuyorum. Sanki dünyadaki tek şey o sahanın 
içinde yaşananlarmış gibi… Kendimi bu kafa yapısı içerisindeyken sınırlarıma kadar zorlamak terapi gibi 
geliyor, her zaman o sahadan daha iyi ve güçlü hissederek çıkıyorum. Antrenmanımız olmadığı zamanlarda 
bazen bu iç huzura ihtiyacım olduğunda dışarı çıkıp kendi kendime oynamayı tercih ediyorum. O anlarda 
kendi "küçük dünya"ma girip hiçbir zaman da oradan çıkmak istemiyorum. Öyle ki bana kalsaydı ve vücudum 
kaldırabilseydi her sabah uyanır, tüm gün durmadan antrenman yapar, uyu, ve yine yapardım ve yine ve 
yine… Aslında çok şanslıyım çünkü hayatın tüm zorlukları ve kötülükleri karşısında mutluluğa ulaşmak için 
bana elime bir top almak yetiyor.

Basketbol, bana zor zamanlar karşısında dik durabilmeyi ve dezavantajları avantaja çevirmeyi öğretti. 
Maalesef bazen o hayatın bir parçası olarak sakatlıklar da geliyor. Ben, bu konuda birçok takım arkadaşıma 
göre normali aşmış olduğumu biliyorum. Sekiz senelik basketbol hayatımda her sene birçok farklı sakatlık 
yaşadım. Ama bu sakatlıkların benim yaşantımı durdurmasına veya beni zayıflatmasına izin vermedim. 
Örneğin iki sene önce zorlu bir maç sırasında sağ elimi kırdığımda akademik olarak geride kalmamak 
için sol elimle yazmayı öğrendim. Aynı zamanda hem kendim hem de takım antrenmanlarımda, sürekli 
sol elim üzerine çalışarak normalde basketbolda zayıf olan tarafımı geliştirdim ve bu şu anda benim çok 
işime yaramaya devam ediyor. Bu zorlukları yaşarken aynı zamanda bu gibi durumlarda güçlü dostlukların 
ve etrafındaki insanların desteğinin ne kadar önemli olduğunu anladım. Bacağımdan sakatlandığımda 
okulda arkadaşlarım tarafından sınıftan sınıfa taşındım, sabahları servisten inerken tekerlekli sandalyeyle 
karşılanarak derse götürüldüm, aynı anda sakatlandığım takım arkadaşlarımla hastane koridorlarında 
tekerlekli sandalyeyle yarış bile yaptım. Bu zorlu anlardan bile birçok anı kaldı bana. Kolay bir hayatım 
olduğunu söyleyemem. Okul, ödev, antrenman, maç derken bazen dakikalarımı saymak zorunda 
kalabiliyorum. Evet, basketbol gerçekten zor bir hayatı beraberinde getiriyor. Ama ben basketbol sayesinde 
zamansızlıkta zaman yaratabilmeyi, karanlıkta bir ışık görebilmeyi öğrendim.
Özetle basketbol benim için tam olarak ne anlama geliyor diye sorarsanız; yaşamak, nefes almak, 
mutluluğa ulaşmak demek olduğunu söylerim. Her gün bana birbirinden farklı ve anlamlı, başka hiçbir şeyin 
öğretemeyeceği hayat dersleri veriyor. Sadece basit bir oyunun bir insanın hayatında bu kadar büyük bir yer 
edinmesi çoğu kişiye mantıksız geliyor olabilir, bunun farkındayım. Ama basketbol bana bir amaç, hayatta 
bir hedef ve yataktan kalkmak istemediğim anlarda o ilk adımı atmak için bir neden veriyor. Siz söyleyin, kim 
hayatında böyle bir şeyin olmasını istemez ki?

Alper Parla 10/C

Basit Bir Oyun
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Ilık bir sonbahar akşamıydı. Ayşe sofrayı hazırlamış, kocası Mustafa’nın gelmesini bekliyordu. Kızıyla oğlu hâlâ dışarda 
kovalamaca oynuyorlardı. Defalarca seslenmesine rağmen onları içeriye sokmayı başaramamıştı. Hava kararmaya 
yüz tutmuştu, karanlığın içinde uzunca bir suret belirdi. Çocuklar bir an duraksadı, suret yaklaştıkça belirginleşiyordu. 
Karanlığın içinden çıkan babaları Mustafa idi. Fatma, yemeğin hazır olduğunu babası söylemeden anladı ve koşa koşa 
eve girdi. Mustafa üzerinin çamur olduğunu fark etti ve babasının bunu görmemesi için dua etti içinden. Kim bilir babası 
Kemal’iüzerini kirletmemesi konusunda kaç defa uyarmıştı. Fatma’nın içi rahattı çünkü baba Fatma’ya kirlenmesi hakkında 
laf etmiyordu. Mustafa, Kemal’e yaklaşarak:

-Oğlum bu hal ne? Adam olmayacak mısın sen ha? Kir pas içindesin, hemen eve gir, ayakkabılarını da dışarıda bırak! 
Annen seni bir güzel yıkasın da öyle otur sofraya!
Çocuk ağzını açmadan eve girdi, ayakkabılarını kapının önünde bıraktı. Baba çocuklarını yıkamaz, onları sabah 
okula uğurlamaz hatta akşam yemeklerine de kimi zaman katılmazdı. Çocuklara çok işi olduğunu, paranın ağaçtan 
toplanmadığını söylerdi. Zaten çocuklarla ilgilenmek annenin işiydi. 

Çocuklar üstlerini değiştirdi, yemeklerini yediler. Yarın haftanın ilk günüydü. Fatma'nın bale dersi vardı o yüzden anneleri 
erkenden yatmalarını söyledi onlara. Mustafa babasından kendisine kitap okumasını isteyecekti ki vazgeçti, kahvesi önüne 
gelen babası gazetesine dalmıştı çünkü. Bir kez daha azarlanmak istemiyordu; gitti, yattı.

Ertesi sabah anne, aceleyle çocukları uyandırdı, Fatma'nın baleye yetişmesi gerekiyordu. Kemal şu an evde tek kalamazdı, 
daha erkek olacak kadar büyümemişti. Çocuklar anneleriyle beraber giyindiler ve otobüse yetiştiler. Hafta içleri hep otobüs 
kalabalık olurdu. Şanslarına bir koltuk boştu anne boş koltuğa oturdu, kucağına da Fatma'yı aldı. Kemal ayakta seyahat 
etti, onun için değişen bir şey yoktu. Babasının dediği gibi, kucağa oturmak erkek adama yakışmazdı. Altı durak sonra 
indiler, bale başlamak üzereydi. Ayşe, kızını öğretmene teslim etti, ardından bir sandalye çekip oğlanla birlikte Fatma'yı 
izlediler. Kemal kardeşinin yaptığı hareketlere çok özeniyordu, kendini bale yaparken hayal ediyordu. Kendisi de bale 
yapmayı her şeyden çok istiyordu. Akşamları kardeşiyle birlikte bale yaptığını, dans ettiğini düşlerdi. Oradaki öğretmenler 
gibi esnek ve kıvrak olmak istiyordu. Kemal arada sırada balerinleri taklit eder gibi hareketler yapardı. Oğlan olduğu için 
kendisini balerinler kabul etmez, diye düşünürdü. Zaman su gibi akıp geçti, bale bitmişti. Fatma kardeşiyle annesinin 
yanına geldi, beraber evin yolunu tuttular. Kemal’in aklında tek bir şey vardı, eve gidip bir an önce balede gördüklerini 
taklit etmek. 

Evleri otobüs duraklarına yürüme mesafesinde idi. Eve geldiklerinde Kemal dışarı çıkmadı, oyuncaklarıyla da oynamadı 
odasında aklında kaldığı kadarıyla bale hareketlerini tekrar etti. Çocukların odaları birdi, sadece yatakları ve dolapları 
ayrıydı. Fatma odaya girdi ve Kemal’i bale yapmaya çalışırken gördü. Çok şaşırmıştı çünkü Kemal'in baleyi sevdiğini 
bilmiyordu. Kemal Fatma'dan kendisine de bale öğretmesini istedi. Fatma bu isteği önce yadırgasa da kardeşine 
öğretmenlik yapacak olmak onu heveslendirmişti. Ona her çalışmadan sonra, öğrendiklerini gösterdi. Kemal evde kendine 
bir uğraş bulmuştu artık. Birkaç hafta bu şekilde Fatma kardeşine bale öğretti. Sonunda annesi Kemal’i bale hareketleri 
çalışırken yakaladı. Ona erkek adamın bale yapmayacağını, çok isterse boks yapabileceğini söyledi. Fakat Kemal boksör 
olmak istemiyordu, onun isteği bale yapmaktı. Anne Kemal'e çok kızdı, babaları görse kim bilir neler yapardı? Döverdi 
çocuğu, baleyi kızlar yapardı; erkek işi değildi bale. Kemal annesinin sözlerinden anlam çıkarmaya çalıştı, neden bale 
yapamadığını anlamıyordu, kardeşine tanınan bir ayrıcalık diye düşündü Kemal. Çok üzülmüştü. Ağlamaklı oldu fakat asla 
ağlamadı, "Erkek adam ağlamaz." derdi babası. Kemal annesi ona kızsa da gizlice dans etmeye devam etti.
 Bir akşam babası eve geldiğinde Ayşe’den Kemal’in bale yaptığını öğrendi. Baba Kemal’e seslendi:
- Kemal, benimle gel hemen!
Çok korkan Kemal, başına ne geleceğinden habersiz, babasının yanına korkarak gitti.
Kemal babasının odasına girince Mustafa kapıyı kapatıp ışığı açtı; Kemal'e dönüp

- Oğlum bale yapıyormuşsun. Erkek adam bale yapar mı? Ben insanlara ne derim sen bale yaparsan? 
Bir daha bale yapmayacaksın tamam mı?
Ardı ardına gelen sorular karşısında Kemal sessiz kalmıştı, zaten babası da Kemal'den bir cevap 
beklemiyordu. Dokuz yaşındaki bir çocuk ne anlardı 'adamlık'tan? 

Baba, Kemal’den dolayı çok utanmış ve nerede hata yaptığını düşünmeye başlamıştı. Erkek adamın 
baleyle ne işi olabilirdi? Bu kadar konuşmanın ardından incinen Kemal ne kadar istese de bale 
yapmayı bırakmıştı. Yapabileceği bir şey yoktu, babasına karşı çıkarsa, yanlış yapacağını düşünüyordu. 
Fatma bale yaptığı sırada Kemal artık kardeşini izlemiyor, eline bir silah oyuncak alıyor ve onunla 
oynuyordu.

   Kadir Ofluoğlu 9/D

Bale Aşkı
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Deniz sordu: -Suyumun tamamını içebilir misin?
 
İnsan: -İçemem ama hepsini kirletebilirim.

Hava sordu: -Beni içine çekebilir misin?

İnsan: -Çekemem ama tamamını solunmaz hale getirebilirim.

Toprak sordu: -Üzerimde kuşlar uçurup çocukları koşturabilir misin?
İnsan: -Yaparım ama sevinçten değil, korktuklarından. 

Deniz, hava ve toprak hep bir ağızdan sordu bu kez: -Peki neden?

Söylenecek bir sözü, mantıklı bir cevabı var mıydı bu soruya insanoğlunun?

Çünkü, görünmez bir el değildi bu kadar kötülüğü yapan. İnsandı, bizdik yani. Bu kadar mı doymaz gözümüz, dolmaz 
cüzdanlarımız var. Halen, milyarlarca insanın temiz suya ulaşamadığı bir dünyada yalnızca bir litre kolanın elde 
edilebilmesi için litrelerce temiz su kullanılmasının mantıklı bir cevabı olabilir mi? Dünyanın en zeki canlılarından 
olan yunus balığını sırf çocuklarımıza eğlence olsun diye bir yere hapsetmenin ya da bilinçsiz avlanma sonucu 
binlerce hayvanın neslinin tükenmesinin ve daha fazlasının…

Bu örnekleri o kadar çoğaltabiliriz ki sayfalar dolusu kitaplara sığdıramayız yaptığımız kötülükleri. 

Sadece doğayla mı derdi insanın? Kötülüğünden yalnızca, ağaçlar, denizler, kuşlar mı nasipleniyor zannettiniz? 
Bugüne kadar insanın karşılaştığı en büyük kötülüğü yapan da yine insanın ta kendisi. 

Biraz daha fazla para kazanabilmek, daha fazla sömürebilmek için hiç yüzünü görmediğimiz insanların geleceğini, 
yaşam haklarını ellerinden almaya hakkımız var mı?
 
Bizden sonraki nesiller için değil, bir arada yaşadıklarımız için başlatmalıyız iyilik hareketini. Önce toprak için, deniz 
için hava için başlatmalıyız. Bugüne kadar verdikleri için, bu kadar misafirperver davrandıkları için yapmalıyız bunu. 

Farkında mısınız, kötü bir misafiriz. Bize, ev, yiyecek, hava, su kısacası yaşam veren ve hiçbir şeyimizi eksik etmeyen 
bir ev sahibini arkadan bıçaklıyoruz, katlediyoruz. 

Sınırsız isteklerimiz sonucunda bize sınırsız kaynak sunduğunu sanıyoruz doğanın, can çekişmelerine hep birlikte 
şahitlik ediyoruz. Buna rağmen, sömürmeye, yok etmeye devam ediyoruz. 

Yok ediyoruz, farkında mısınız yok oluyoruz. 

Bu hızla gidersek, doğanın yaşamı destekleyen döngüsünü de insanoğlunun sonunu da çok yakında göreceğiz. 
Bir an düşünüp uçurumun dibinden kurtulmanın çaresini bulmalı insanoğlu. 

Yaptıklarımızın çok geç olmadan farkında varmalıyız.

'Çok aslında azdır.' demek yerine 'Az 
aslında çoktur.' demeye var mısınız?

Ne dersiniz başarabilir miyiz sizce de?

Başardığımızı düşlüyorum şimdi.

Deniz hava ve toprak tekrar dile geldiler: 
Sen var olduğun için güzeliz. Sen de biz 
var olduğumuz için güzelsin. 

Gülce Alkılıç 10/C

Doğanın Sessiz Çığlığı
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"Başkalarının aklıyla yaşayanlar kendi yüreklerine yabancılaşırlar." demiş Edip Cansever. 
Yabancılaşma kavramı, sözlük anlamı olarak "Bireyin çevre koşullarına aykırı düşmesi ya da kendisini başkasının gözüyle görmesi" 
olarak tanımlanmaktadır.

Franz Kafka tarafından yazılan "Dönüşüm" hikâyesi ile Hakan Bıçakçı’nın kaleme aldığı "Doğa Tarihi" romanı, modern ekonomik 
ve sosyal düzenin beraberinde değiştirdiği insanı incelerken okurlarını iç dünyalarına bakmalarına ve öz düşünüm yapmalarına 
teşvik etmektedir. "Dönüşüm", otorite baskısı altında olan Gregor Samsa'nın insandan böceğe dönüşümünü ve yeni biçiminde 
karşılaştığı zorlukları anlatan bir eserdir. Romanda hem sembolik hem de edebî formlarda tasvir edilen fiziksel ve davranışsal birçok 
dönüşüm örneği gözlemlenebilir. Kafka, kendi hislerini ve üstündeki baskıyı Gregor’a yansıtarak okurla paylaşmıştır. "Doğa Tarihi" ise 
ataerkil toplumun beklentilerini karşılamak ve çevresindeki herkes tarafından beğenilmek için özünü kaybeden iş kadını Doğa’nın 
öyküsüdür. Doğa, Londra’da verdiği kararın sonrasında hayatını başkalarının isteklerine göre yaşamaya başlamış ve “ideal” bir kadın 
görüntüsüne ve özelliklerine sahip olmayı en büyük hedefi haline getirmiştir. Yazarlar yaşadıkları dönemlerin yaşam biçimlerini, 
ekonomik sistemlerini ve sosyal normlarını eserlerin ana karakterleri olan Gregor ve Doğa üzerinden, aile yapısı, kapitalizm 
ve yanlızlık gibi ortak temaları kullanarak eleştirmektedir.         19. yüzyılın sonunda gerçekleşen sanayi devriminden sonra 
oluşan kapitalist sistem, insanları makineleştirerek insanlıklarından uzaklaştırmıştır. Kapitalizmin varlığında insanın benliğinden 
yabancılaşması kaçınılmazdır. 

Yabancılaşma, Kafka'nın "Dönüşüm" eserinde ana temalardan biridir ve romanın olay örgüsünde sürekli olarak vurgulanan bir 
konudur. Erken yirminci yüzyıl edebiyatının çoğu gibi, insanın hemcinslerinden ve kendisinden yabancılaştığı, onu insanlıktan 
çıkaran işlerde çalışmaya zorlandığı hayatını ele almaktadır. Gregor’un böceğe dönüşümünü ve bu bağlamda yabancılaşmasını 
tetikleyen birkaç unsur vardır. Bunlardan biri onu çok zorlayan ve psikolojisini olumsuz etkileyen aile ilişkileridir. Gregor Samsa’nın 
böceğe dönüşümünden önce babasıyla olan ilişkisi sağlıksızdır. Babasından her zaman korkmuştur. Yazar Kafka da hayatı boyunca 
babasıyla olan ilişkisi yüzünden kendini ezilmiş hissetmiştir. Babasının işsiz kalmasından sonra onun borçlarını ödemek ve ailesini 
geçindirmek için işe başlamasıyla, bir aile ferdi yerine bir gelir kaynağı olarak görülmeye başlanmıştır, ve bu onun kendisini 
dışlanmış ve önemsiz hissetmesine yol açmıştır. Gregor'u tüm hayatı boyunca tanıyan ailesi, onu kabul etmeyi reddetmiş, ancak bir 
yabancı olan temizlikçi kadın onu hiç düşünmeden kabul etmiştir. Dönüşümünden sonra içinde yaşadığı küçük, dar ve kalabalık oda 
onun aile içinde nasıl aşağılanmış bir yabancı gibi hissettiğini sembolize etmektedir. Bu odada bulunduğu sürece insanlarla teması 
kesilmiştir. Ablası Grete onunla beraber odada birkaç dakika geçirir fakat bu zaman boyunca bile Gregor kanepenin altında saklanır. 
Dönüşümü kendisi ve ailesi arasında olan psikolojik mesafeyi arttırmıştır. Özellikle babası, böcek haline döndüğü zaman ona kaba 
davranmaya başlamış ve zaman zaman şiddet uygulamıştır. Babasıyla olan çatışmaları onu daha da kötü bir duruma sokmuştur. 
…çünkü yeni yaşamının ilk gününden beri, babasının ona karşı yalnızca çok sert bir tutumu uygun bulduğunu bilmekteydi.      
(Kafka 60) sözünde babasının onunla arasına koyduğu mesafe vurgulanmıştır. Gregor'un değişimi onu kelimenin tam anlamıyla 
ve duygusal olarak aile üyelerinden, genel olarak insanlıktan ayırmıştır. Hatta bundan "Herkes beraberinde taşıdığı bir parmaklığın 
ardında yaşıyor." sözüyle "hapishanesi" olarak da bahsetmektedir. Son olarak, Gregor'un başkalaşımı, onu artık insan olmadığı için 
onu insan ırkından kelimenin tam anlamıyla ayırmıştır. Böceğe dönüşümüyle konuşma becerisini de kaybederek esasen, sevdiği 
insanlar da dahil olmak üzere çevresindeki herkesten tamamen izole olmuştur, yabancılaşmıştır. 

"Doğa Tarihi" romanında ana karakter Doğa ise babasının annesi ile onu terk etmesinden oldukça etkilenmiştir. Onun kendisine 
yabancılaşmasını tetikleyen ana unsur budur. Hem "Dönüşüm"de hem de "Doğa Tarihi"nde vurgulanan ortak mesaj aile ilişkilerinin 
bir kişinin psikolojisine olan etkisi ve hayatındaki önemidir. Doğa’nın annesi, eşinin onu aldatmasından sonra kızıyla beraber lüks 
bir daireye taşınmış, "O da çürüsün o iğrenç yerde" (Bıçakçı 27) diyerek kendini avutmaya çalışmıştır. Annesi kızını bir dert ortağı 
olarak görmüş, babasına beslediği kini ve nefreti sürekli dile getirmiştir. Bu kızın babasını daha da içerlemesine ve dışlamasına 
yol açmıştır. "Bu yeni evde anne kızın en yakınlaştığı zamanlar, Doğa’nın babasının facebook hesabına girip sevgilisiyle hiç 
utanmadan poz verdiği yeni eklenmiş fotoğrafları annesine gösterdiği anlar oluyordu" bölümünden yola çıkarak aslında anne-kız 
ilişkisini ayakta tutan şeyin Doğa’nın babasına besledikleri nefret olduğu anlaşılmaktadır. Doğa’nın ihtiyaçlarını gidermeye yönelik 
konuşmamışlardır. Doğa bu yüzden ailesinden almadığı ilgiyi başka insanlardan almak üzere yapay bir kişilik ve görüntü oluşturarak 
kendisine yabancılaşmıştır. Bu kişiliği oluşturmak için kendi özünü unutup, ataerkil toplumun kadınlara dayattığı özellikleri tamamen 
benimsemiştir ve bu onun sonu olmuştur. "Kafasındaki Doğa’ya benzemişti. Güzeldi." (Bıçakçı 12) alıntısından Doğa’nın kafasında 
kendi için oluşturduğu bir görüntü olduğu ve bu görüntünün her daim güzel olması gerektiği anlaşılmaktadır. Doğa kendi isteklerini 
göz ardı edip etrafındaki insanlar için yaşamaktadır.

Kapitalist bir toplumda, işçinin insanlığına yabancılaşması, emeğini ancak her işçinin bir araç olduğu özel sektör aracılığıyla ifade 
edebildiği için gerçekleşir: yani işçi bir kişi olmaktan çıkarak bir "şey" olur. Kapitalist toplum yabancılaşma olmadan var olamaz 
ve özünde, insanların kendilerini unutmalarını ve bunun doğal olduğunu kabul etmelerini gerektirir. "Dönüşüm", kapitalizmin 
insanlıktan çıkaran ve yabancılaştıran doğasının karanlık bir eleştirisidir. Gregor ailesinin patronuna olan borcunu ödemek için bir 
pazarlamacı olarak çalışmaktadır ve çalışmadığı zaman kimse için, kendisi için bile hiçbir değeri yoktur. Maaşı yeterli değildir ve 
kapitalist sistemin altında zor koşullarda yaşamaktadır. Franz Kafka, "Dönüşüm"de Gregor'un yabancılaşmasını, ekonomiye emeğiyle 

Ben Kimim?
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katkıda bulunamayan birinin değersiz olduğu kapitalist bir toplumun değerlerini vurgulamak ve kınamak için kullanır. 
Bir kişinin değerinin yalnızca insanlık erdemiyle değil, kapitalizmi ayakta tutmak için kendinden ne kadar uzaklaştığıyla 
ölçüldüğünü vurgulamaktadır. Gregor altında bırakıldığı baskıyı red ettiği için böceğe dönüşmüştür. Babası için her şey 
bir gelir kaynağıdır. Gregor'un nefret ettiği bir işte çalışmasının tek nedeni borçları ödemektir. Onun en büyük isteği 
babası tarafından kabul ve takdir görmektir. Babası kazandığı parayı memnuniyetle kabul etmiş ve bunu takdir eder 
gibi görünmüştür, ancak Gregor ailesinin geçimini sağlayamadığı anda onun sıkı çalışmasına karşı olan tüm takdirini 
kaybetmiştir. "Annemle babam yüzünden kendimi tutuyor olmasaydım eğer işimden çoktan ayrılırdım, patrona çıkar ve ne 
düşündüğümü olduğu gibi söylerdim. O zaman kürsüsünden düşerdi herhalde!" (Kafka 21) Gregor babası gibi patronunu 
da korkutucu bir otorite figürü olarak görmektedir. Kendisi için endişelenmek yerine işi ve dönüşümü göz önüne 
alındığında ailesinin geçimini nasıl sağlayacağı konusunda endişelenmektedir, bu Kafka’nın roman boyunca kullandığı 
ironi unsurunun örneğidir. Ablası Grete, Gregor çalışırken ona kibar davranırken dönüşümünden sonra daha anlayışsız 
ve kaba olması onun tavırlarındaki yapaylığı ortaya koymaktadır. Ailenin ana destekçisi olmaktan işe yaramaz bir böceğe 
geçişi, işe verilen değeri göstermektedir. 

"Doğa Tarihi" romanında ana karakter Doğa, Gregor'dan farklı olarak bir plazada çalışan beyaz yakalı bir işçidir. Kapitalist 
sistemin içinde her gün aynı saatte kalktığı, aynı işleri yaptığı, aynı insanlarla konuştuğu monoton ve yapay bir yaşam 
sürdürmektedir. ''Herkes güler. Kurumsal kahkahalarını ortalığı dağıtmamaya özen göstererek etrafa saçar. Bu, sosyal 
gülmedir. Sadece ağızla yapılır. Gerçek gülmede olduğu gibi gözler devreye girmez. Sosyal sosyal gülünür, sonra dağılınır" 
kesitinden iş yerinde sadece Doğa’nın değil, beraber çalıştığı herkesin sahte bir yaşam sürdüğü anlaşılmaktadır. Kitapta 
sürekli tekrarlanan bölümlerden biri olan "Açılan asansör kapısı. Karşılama masası. Karşılama kızı. Günaydınlaşmalar. 
Mat metal duvarlı koridor. Henüz işe gelmemiş olan Alev’in boş odası. Cengiz Bey’in kapalı kapısı. Sarı koridor. Ve 
Doğa'nın cam duvarlı, yüksek tavanllı, klima havalı, az eşyalı, ferah odası.", yazar tarafından Doğa’nın hayatının ne 
kadar sıkıcı ve tekdüze olduğu vurgulanmak için kullanılmıştır. "Doğa, kariyerini Londra’ya borçluydu. Mesleki kariyerini 
değil, hayatını bir kariyer gibi yaşamasını.." sözünden Doğa’nın Londra’da sevdiği grubun CD’sini almak yerine çok ilgi 
duymadığı bir grubun tişörtünü alma kararını vermesinin kapitalizmin ona eşyaların ve gösterişin kendi isteklerinden daha 
değerli olduğuna inandırdığı anlaşılmaktadır. Kapitalist sistem iki karaktere de oldukça zorluk yaşatmıştır.

Gregor Samsa, olağanüstü dönüşümünün ardından ailesinden uzaklaştığını hissetmeye başlamıştır. Ancak Gregor, 
dönüşümünden çok önce, gezici bir satıcı olarak işinde kendini izole edilmiş hissetmektedir. Bu unsurlar onu yanlızlık 
hissine sürüklemiştir. "Sürekli değişen, hiç süreklilik kazanmayan asla samimileşmeyen insan ilişkileri. Yerin dibine 
batsın." Sürekli olarak seyahat etme zorunluluğunda olmasının ona geçici ve önemsiz arkadaşlıklar kazandırdığından 
şikayetçidir. Ailesi, böceğe dönüşümünden sonra onu gördüğü zaman dehşete düşmüştür. Başkaları yanlışlıkla onu 
görebilecekken, odasındaki mobilyaların altına saklanarak evdeki diğerlerini rahatsız etmemek için elinden gelenin en 
iyisini yapmıştır. Gregor'un kız kardeşi Grete, onu beslemek için düzenli olarak odasına girmiş ve ilk başta onun iyiliği için 
gerçekten endişeli görünürken, daha sonra görünüşü karşısında irkilir. "Onu hemen görmedi, ancak kanepenin altında 
onu gördüğünde... O kadar şaşırmıştı ki, elinde olmadan kapıyı tekrar çarparak kapattı.'' Gregor'un ebeveynleri onu 
gördüklerinde tiksinti duymuşlardır, bu nedenle Gregor genellikle mümkün olduğunca onlardan saklanmıştır. Yine de 
ailesiyle vakit geçirmeyi özlemiş ve genellikle gözden uzak kalarak konuşmalarını dinlemeye çalışmıştır. Kafka, bu hikayeyi 
ilahi bakış açısı, iç monolog ve geriye dönüş tekniklerini kullanarak anlatmayı seçmiştir. Seçimleri tesadüf değildir, 
okuyucunun, Gregor'un değişimlerini daha iyi kavramasını ve onun hislerini beraber yaşamasını sağlamıştır. Okur da 
onunla yalnızlığını ve terk edilmişlik hissini yaşar. “Dönüşüm”’ün yinelenen bir başka dil özelliği, retorik sorudur. Gregor'un 
içsel düşünceleri genellikle onun kafa karışıklığını ve çaresizliğini vurgulayan retorik sorular biçimini almıştır. Romanda 
Kafkaesk dil kullanılarak iç mekan daha korkutucu ve hüzün dolu hale getirilmiştir. Gregor'un odasındaki dış dünyadan 
fiziksel izolasyonu, onun çok çalışmasını ve bir eş bulmasını bekleyen modern toplumdan genel olarak yabancılaşmasına 
işaret etmektedir. Gregor ailesinin tam anlamıyla böceği olduğu için suçluluk, utanç ve yanlızlık duygularıyla boğulmuştur. 
Kendisinden ve çevresinden yabancılaşması, onun izolasyon içinde yaşamasına yol açmıştır. "Ölmekten müthiş bir şekilde 
korkuyordu çünkü henüz gerçek anlamda yaşamamıştı." sözünde romanın kasvetli dünyasında mutluluğun imkansız 
olduğu çünkü bireyin ve toplumun ihtiyaçları uzlaştırılamaz olduğu vurgulanmaktadır. 

Doğa, Gregor gibi kendisinde uzaklaşmış fakat farklı olarak kendini başklarına kanıtlamak için yaşamıştır. "Kendi gözleriyle 
değil, başkalarının gözleriyle bakıyordu kendine." ile Doğa’nın kendini unuttuğu ve artık sadece başkaları için bir vitrin 
olduğu belirtilmiştir. Annesi onunla ilgilenmediği, babası onu terk ettiği ve tüm ilişkilerinin kendisiyle değil oluşturduğu 
sahte kişilik ve görüntüyle olduğundan dolayı Doğa çok yanlız hissetmektedir. "Onlara erkek olduklarınnı hissettirmeyi iş 
edinmişti." cümlesi Doğa’nın ataerkil toplumda kendini erkekleri tatmin etmek için yaşadığını hissettiğini vurgularken, 
Doğa’nın romanın bitimine doğru gördüğü küçük adam halüsilasyonları açıklamaktadır. Sürekli kendini erkekler izliyormuş 
gibi hisseder. Bu halüsilasyonlar onun çalışmasına engel olmuş, sevgilisiyle ayrılmasına sebep olmuştur. Doğa bu kadar 
fazla baskıyı kaldıramaz ve romanın sonunda hayatı boyunca oluşturduğu mükemmel hayatı kaybettiği için intihar eder. 
Romanın başlığı "Doğa Tarihi" Doğa’nın sahte yaşamının zıttı olduğu için seçilmiştir. Kafka gibi Hakan Bıçakçı da ilahi 
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Sokrates "Müzik ruhun gıdasıdır." demiş. Atina'da doğan değerli filozofun bu deyişi düşünmeye değer. Gıda olmadan 
yaşayamayız değil mi? Neredeyse bu dünyadaki herkesin hayatının bir parçası olan müzik de insan hayatının olmazsa 
olmazıdır. Müzik, ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmese de, en eski insanların doğadaki sesleri taklit etmeleri ile 
başlamıştır. Sebebi ise müziğin aslında doğanın ta kendisi olmasıdır. Bunu Leyla Pamir’in güzel bir sözü ile desteklersek, 
dünyada ilk yaşayan insanların kulakları ve sesleri olduğuna göre, müzik hep vardı. Belki de çok az şey bilirdi bu insanlar 
ama güneşi, ay ışığını, dağı, dereyi, ormanı, denizi, fırtınayı çok iyi bilirlerdi. Bu kadarcığını bilmek ve duygularını dile 
getirmek için de müzik gerekliydi. Bu insanların da sevgileri, öfkeleri, inançları, yasları ve gündelik çalışmaları vardı. Müzik 
aslında bu sevinçlerden, sevgiden, çalışmaktan, acı ve yastan, inançtan doğmuştur diyebiliriz. 

Yüzde yüz bir sessizliğe kimse katlanamaz. Ludwig Van Beethoven fiziksel anlamda yüzde yüz sağır olsa da içi müzikle 
kaplıydı ve içindeki ses hiç susmamıştı. Müziğin insana duygusal olarak katkısı bilinse de insan beynine ve sağlığına olan 
katkıları da bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Müzik ruhun gıdası olduğu gibi aynı zamanda kalbin de gıdasıdır. Hastalıkların 
iyileşmesine yardımcı olan müzik, kalp rahatsızlıklarının da tedavi sürecini hızlandırabiliyor. Kalp ritmini normalleştiriyor, 
tansiyonu düzene sokuyor. En iyi ağrı kesici olan müzik, odağımızı farklı yöne çekerek ağrıların hafiflemesi ve dinmesinde 
önemli rol oynamakta. Aynı zamanda Kanada'daki McGill Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre özellikle sevdiğimiz bir 
müziği dinlemek, duyguları, hareketleri, zevk ve acı algılarını etkileyen dopamin seviyesini arttırıyor. Bir başka araştırmaya 
göre her türde müzik beyni olumlu etkiliyor. 

Doğanın seslerinden müziği keşfeden insanın müzikle ilişkisi anne karnından itibaren başlar. Ben de uyumayan bir 
bebekmişim ve annem beni her gece çeşitli türde ses kaynaklarıyla ve müzikle uyutabiliyormuş. Sonrasında evde arkada 
susmayan müzik ve şenlik havası da müziğin kanıma işlemesine sebep oldu. Müziğin benim için de kendimi açıklama ve 
duygularımı dile getirme aracı olması; çatı katında kılıfında sessizce beni bekleyen, annemin üniversitede şarkılar çalıp 
bestelediği o gitarı keşfetmemle oldu. En sıkıştığım anlarda, kendimi yalnız hissettiğimde veya benim için en unutulmaz, 
en güzel anılarımda müzik bana hep eşlik etti. Müzik benim hem ailem, hem sevdiğim, hem de en iyi arkadaşım oldu. 
Müzik benim için hayat çünkü beni mutlu ettiği gibi korkuttuğu da oluyor. Rüyalarımda belirli ritimler duyuyorum ve 
bilinmeyen bir sebepten çok etkileniyorum. Gerçek hayatta da duyduğumda yapabileceğim tek şey kulaklarımı kapatmak 
oluyor. 

Yani demem o ki müzik aslında evrensel bir dildir. Tüm insanlığın yüzyıllardan beri ortak dilidir. "Dünya sahnesinde işler 
sarpa sarınca orkestra devreye girer." demiş Kari Kraus. İnsanların bir araya gelişinin en güzel sebebidir orkestra. Bazı 
zamanlar tüm düşüncelerinden sıyrılıp içindeki orkestrayı dinlemeli insan çünkü ancak o zaman netleşir sebepler. Yolunu 
kaybettiğinde müziğini dinle. 

Asya Akipek 10/E

Müziğini Dinle 

bakış açısını kullanarak okurun ana karakterin hislerini en iyi biçimde kavramasını sağlamıştır. Kendisi yerine başkalarını memnun 
etme takıntısı Doğa'yı yanlızlığa ve bitişine sürüklemiştir. Gregor ona toplum tarafından dayatılan değerleri kabul etmediği için, Doğa 
ise kabul ettiği için sonuyla buluşmuştur. 

Sonuç olarak "Dönüşüm" ve "Doğa Tarihi" romanları, farklı yüzyıllarda yazılmalarına rağmen, ekonomik, sosyal ve aile düzenlerinin 
modern hayatta ani, beklenmedik bir dönüşlere, başkalaşıma, izolasyona, üzüntüye yol açtığını vurgulamaktadır. Gregor ve Doğa çok 
farklı hayatlar sürmelerine rağmen benzer duygular içindelerdir. Çağın şartları davranışlarımızi, hislerimizi, seçimlerimizi, isteklerimizi 
ve inançlarımızı her şekilde etkilerken, özümüzü unutmamak için kendimize tek bir soru yöneltiriz: ben kimim?

Simay Özgentürk 10/C
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İç dünyamızda, kalbimizde, aklımızda hissederiz duygularımızı. Önceden asla tahmin edemeyeceğimiz, sonunun 
bizlere ne yaşatacağını asla bilemeyeceğimiz gizli kutularımızdır duygularımız. Bir sonraki ânımızda ne hissetmek 
istediğimize bile biz karar veremeyiz. Gönlümüz, aklımız, duygularımız, yaşanmışlıklarımız yönlendirir her şeyi. Bizlere 
ise sadece yaşamak kalır bu büyülü sahneyi. 
Duygular o kadar özeldir ki birini sevindirirken diğerinin bütün dünyasını alt üst edebilir aynı anda. Herkesin kendine 
has bir tepkisi olur yaşadıkları karşısında. Bıkkınlık, sevinç, hüsran, kararlılık, sadakat, tutku, aşk, umut...

Kimi duygular çok yabancıdır bizlere. Kimisi ise her an yanımızdadır. Bazı duygular yaralar bizi en derinden, diğerleri 
ise merhem olur bu yaralara. Tüm bunları yaşadıkça, tattıkça, deneyimledikçe büyür ve buluruz kendi benliğimizi.

Duygulara yenik düşmemek çok zordur bu hayatta. Bir anda habersizce, bambaşka bir yolculuğa sürükleyebilir 
hislerimiz bizleri.
"Duygunun yanında, akıl daima adi kalır." demiş Balzac.

Ne kadar akıllı olursak olalım, ışık kaynağımız yoksa aydınlatamayacağımız gibi karanlığı, mutlu olmadan yenemeyiz 
mutsuzluğu; umut olmadan bulamayız o karamsarlık çukurundan bizi çıkaracak ipi. Duygular yaşantımızın güneşi 
gibidir; kimi zaman bizi aydınlatır, kimi zaman ise yerini aya bırakır. Eğer örtmeye çalışırsak duygularımızı yani 
güneşimizi; baş başa kalırız kalbimizi donduran soğukla. Ya da bir şeyleri hapsedersek kapılar ardına, biz de 
sakladıklarımız gibi birer tutsak oluruz dört duvar arasında. Bazıları hep gizlemek ister duygularını, saklamak ister. 
Hatta kimi zaman kendine bile itiraf etmekten kaçar. Sadece kendini kandırmaya çalışır. Oysaki insan bazen 
vazgeçmek için bile kendine ayna tutmalıdır. 

Hikâyenin sonunda "Ben çok güzel yaşadım." demek için sonuna kadar yaşanmalı duygular. Sonuna kadar 
sevinmeli, kimi zaman üzülmeli, bazen ise utanmalı insan. Duyguları yaşamaktan kaçtığımız sürece, karanlıkta kalır 
diğer duygular. 

Bıkkınlık ile yaşadığımız tüm negatifliklerin sonunda neşe bize daha güzel gülümser. Veya hüsranların ardından, 
umut daha çok ışıldar karanlığın içinden. Ancak bu kurtarıcılarımız da değersizleşir gözümüzde, tatmin etmemeye 
başlar beklenti dolu bizleri. Bırakalım bütün duygular bizi bilinmezliğin içine alsın, belki de böyle daha mutlu oluruz. 
Kimi zaman da önyargılarımızla oluşur en büyük hapishanemiz. Hayatlarımıza keskin sınırlar çizer acımasız bir 
şekilde. Gözümüzü öyle bir karanlığa boğar ki, yaşamaktan ve hissetmekten kaçmaya başlarız hem de bunun bizi 
daha çok yıpratacağını bile bile.

Bunların hepsini yaşarken unutmamalıyız çok önemli bir detayı: Belki bazen canımız daha çok yanacak. Daha fazla 
gözyaşı dökülecek gözlerimizden, kalbimiz daha çok sızlayacak fakat sonunda hep; "İyi ki yaşamışım." diyeceğiz. 
Veya o kadar güçleneceğiz ki "Ben neler atlattım, bunu da atlatırım." diyebileceğiz. Erdem Bayazıt'ın "Yok Gibi 
Yaşamak" şiirinde olduğu gibi, yok gibi yaşayamayız hayatımızı. O şekilde sadece yaşamak için yaşamış oluruz, belki 
de yaşamış olmayız.

"Yaşamak şakaya gelmez, büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın bir sincap gibi mesela, yani, yaşamanın dışında ve 
ötesinde hiçbir şey beklemeden, yani, bütün işin gücün yaşamak olacak." Nazım Hikmet'in de dediği gibi yaşamak 
şakaya gelmez. Sonuna kadar yaşamak lazım her anımızı, atlatmak lazım acıları veya sindirmek lazım tüm sorunları.

Dilerim sizler de "Ben gerçekten yaşadım." diyebileceğiniz bir hikâye yaşarsınız. Hiçbir duygudan kaçmadan, 
gerçekten siz olarak.

Elif Yanardağ 10/B

Hissederek Yaşamak
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Bir yere düştü damlaların yine
Bir insanın gözyaşları gibi 
Mutluluktan mı üzüntüden mi anlaşılmadı yine
Her yeri ıslattın gibi

Bugün hırçınsın yine
Bir şey seni öfkelendirmiş gibi
Bu kadar kızma bu da geçer yine 
Her yeri ıslattın gibi

Yarın sakinsin yine 
Bir şeyi mutlu etmiş gibi 
Gözyaşların hayvanları okşadı yine 
Her yeri ıslattın gibi

Ece Sakarya  Haz/A

Tarihe şahit olmak isterdim
İskoçya’nın, İngiltere’nin ve Fransa’nın kraliçelerini okumayı değil
Mary Stuart, I. Elizabeth ve Mary Antoniette olmayı
Tarihi okumayı değil, tarihi yaşamayı isterdim

Edebiyata şahit olmayı isterdim
Uğultulu Tepeler’i, Anna Karenina’yı ve Jane Eyre’ı okumayı değil
Catherine Earnshaw, Anna Karenina ve Jane Eyre olmayı
Edebiyatı okumayı değil, edebiyatı yaşamayı isterdim

Zamanda yolculuk etmeyi isterdim
Tarihin yazıldığı o sarayları okumayı değil
Kuzey İngiltere’nin kırları, Moskova’nın sokakları olmayı
Sadece bir günlüğüne onları okumayı değil, onları yaşamayı 
isterdim

Zümran Karabaş  Haz/C

Sen hiç içine ağladın mı?
Boğazında koca bir düğümle yaşadın mı?
Yüreğin yanarken yüzünde güller açtı mı?
İçinde fırtınalar koparken kahkahaya boğuldun mu?
Nefessiz kalmışken başkasına nefes oldun mu?
Çaresizken çare aramak için umut saçtın mı?
Sen hiç iyiyim derken gözlerinle ölüyorum dedin mi?
Yorgunluktan adım atamayacak haldeyken 
Çınar gibi sağlam durdun mu?
Sen hiç benim yüreğimde kopan fırtınaya 
Şahit oldun mu?
Sen hiç benim gibi biliyorum hepsi 
Geçecek diyebildin mi?
Ben dedim…
Çünkü ben bunca şeye rağmen 
Derdim var demedim…
Peki ya sen?

Naz Şentürk  Haz/A

Sevmektir yaşamın anlamı
Bazen bir çiçeği,bazen bir kuşu
Ya da bir çocuğun gözlerindeki mutluluğu sevmektir
Yaşamak sevmektir,sevmek de yaşamak

Gülmektir yaşamın anlamı
Bazen bir şakaya, bazen bir söze
Ya da anlamsız bir şeye gülmektir
Yaşamak gülmektir, gülmek de yaşamak

Ağlamaktır yaşamın anlamı
Bazen üzüntüden ağlamaktır,bazen de sevinçten
Ya da güzel bir şarkıya ağlamaktır 
Yaşamak ağlamaktır,ağlamak da yaşamak

Yağmur Gengeç  Haz/A

Yağmur 

Yaşamayı İsterdim

Peki Ya Sen?

Yaşamın Anlamı
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"Artık seçmemiz gerek, süremiz bir hayli azaldı" dedi kalın sesiyle, üzerinde acayip büyük ve beyaz kıyafetleri olan 
adam. Çok sıkılmıştım bu dar yerde beklemekten. Ne diye getirdiler bizi buraya hiç anlamamıştım. "Tamamdır" 
dedi sesinden kadın olduğunu anladığım aynı acayip kıyafetli diğer insan. Oturduğu yerden, mekiğin içinde yer 
çekimi olmadığından süzülerek yanımıza geldi. Bize birkaç dakika baktıktan sonra sanki çok önemli bir karar 
veriyormuşçasına kaşlarını çattı. Önce eldivenli koca beyaz ellerini pürüzsüz kabuğu ışıl ışıl olan üst çarprazımdaki 
patatese attı. Onu kemerinde asılı kapaklı bir kutunun içine koydu. Ne yapacaktı ki onunla? Ben şaşkın şaşkın olan 
biteni anlamaya çalışırken o koca eldivenli eller gitgide bana doğru yaklaşıp büyümeye başladı. "Eyvahlar olsun!" 
dedim. Neler oluyordu? Beni de avucunda birkaç saniye inceledikten sonra aynı kutunun içine koydu. Kabuğu 
pürüzsüz ışıl ışıl patatesle bakışıyorduk hiç konuşmadan. İkimiz de şaşkındık. Neye seçilmiştik, niye seçilmiştik? 

Kutunun içinden acayip kıyafetlileri duyup anlamak zordu. Bekleyip görecektik olacakları. Uzun bir sürenin ardından, 
kutunun kapağı açıldı. Kabuğu pürüzsüz ile gözlerimiz kamaşmıştı. Kalın sesli adam "2047DeneyA için gezegene 
numuneleri bırakıyoruz" dedi. Ne deneyiydi bu şimdi, korkmaya başlamıştım. Bizi kızıl, sisli ve soğuk zeminli kocaman 
bir alana bıraktı. Acayip kıyafetliler bizi yere bıraktıktan sonra birbirleriyle işaretleştiler ve arkalarını dönüp uzay 
boşluğuna doğru süzüldüler. Arkalarından süzülüşlerini seyrettik. Gözle görülemeyecek kadar uzaklaştıklarında orada 
bir başımıza kaldığımızı anlamıştım. Öylece bakakalmıştık arkalarından. Panik ve çaresizlik yavaş yavaş kabuklarımı 
sarmaya başlamıştı. Pürüzsüz kabuklarının üzerindeki parlaklıktan dolayı "Işıl" diye hitap etmek istediğim patates de 
benden farklı değildi. Onu tanımıyordum ama tanışmanın tam sırasıydı. "Merhaba, galiba bizi buraya bir deney için 
bıraktılar" dedim. "Evet, galiba" dedi utangaç bir halde. "Sana Işıl diyebilir miyim? Gördüğüm en parlak patatessin" 
dedim. Kıkırdadı. "Teşekkür ederim, istediğin şekilde hitap et” dedi sonra "Hmm, sana da bir ad bulalım. Anlaşılan 
burada işimiz uzun" dedi ve beni usulca yandan yandan süzmeye başladı. "Sen de tombak ol" dedi. Bana tombul 
mu demek istiyordu? "Tombak mı?" dedim. Yine aynı şekilde kıkırdayarak "Evet biraz tombiksin" dedi. Onu hiç 
sevmemiştim. Hadi oradan, tombik falan değilim ben. Gayet fit bir patatesim sadece kabuklarım kalın. Kızmıştım. 
Araya derin bir sessizlik girdi. Öylece duruyorduk, ne yapacağımızı, ne olacağını bilmeden... Işıl'ın birkaç dakika 
sonra nefes alıp verişi hızlandı. Ne oldu diye sormak istedim ama sinir olmuştum bir kere. Sessiz kaldım. Sonra 
hiç beklemediğim şekilde hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. "Tombak, biz burada nasıl yaşayacağız?" dedi. Bak yine 
Tombak demişti. Bir saniye düşündükten sonra beni de iliklerime kadar sardı bu korku. O andan itibaren adım 
Tombak oldu, o da Işıl. Bu bir maceranın başlangıcıydı. 

Günler günleri kovaladı, biz hâlâ aynı yerde, aynı şekilde bekliyorduk. Farklı olan, artık Işıl ile birbirimizi çok iyi 
tanıyorduk çünkü sohbet etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yoktu. Işıl’a başta alışamamıştım. Onu çözmekte 
zorlanmıştım galiba. Hem utangaç bir tavrı vardı hem de ukala bir dobraydı. Bu beni başta çok yordu. Fakat sohbet 
ede ede birbirimize alıştık. Hatta onu sevdim bile. Ama asıl önemli olan bu değildi şu an. Biz çok susamıştık. Artık 
susuzluk bizim sohbet etmemize engel oluyordu çünkü hiçbir şeye dermanımız yoktu, kabuklarımız büzüşmeye 
başlamıştı. Işıl’ı benden biraz uzağa koymuştu acayip kıyafetliler. Bu da beni üzüyordu açıkçası. Işıl bana döndü 
birden 
"Tombak, ben çok susadım" dedi. "Ne kadar dayanabilirim bilmiyorum" O kadar haklıydı ki... 

Ertesi sabah uzaklardan gelen, yeri göğü inleten bir gümbürtü ile uyandık. Yine dilimiz damağımız birbirine yapışmış, 
susuz haldeydik. Işıl bana daha "Bu ses ne?" demeye kalmadan aniden köpürerek gelen şiddetli bir su kütlesi 
bizi uzaklara savurdu. Gözlerimi açtığımda yan yanaydık ve Işıl bana yaslanmıştı. Canım yanıyordu, alt tarafımdan 
kabuğum soyulmuştu. Işıl’a seslendim. Seslenmem ile gözlerini açması bir oldu. "Ne oldu bize Tombak?" dedi. 
O kadar masum sormuştu ki canımın acısını unutmuştum. "Galiba gelen şiddetli su akıntısıyla savrulduk" dedim. 
Sonra ikimiz de aynı anda yere baktık ve "Su!" diye bağırdık. Felaket zannettiğimiz, bizi öldüreceğini sandığımız 
bu olay aslında yaşam kaynağımızı getirmişti bize. Su altımızda küçük bir gölet gibiydi. Işıl bana yaslı bir şekilde 
suyumuza kavuştuğumuz için keyifli keyifli otururken yaşam savaşımızın daha bitmediğini fark ettim. Işıl'a "Biz suyu 
bulduk, nemlendik fakat bizim yaşama devam etmek için filizlenmemiz de lazım" dedim. Suskundu, galiba olanlar 
çok yormuştu onu. Işıl’ın nefes alıp verişi hızlandı ki bu birazdan ağlayacağı anlamına geliyordu. Düşündüğüm gibi 
de oldu. Ağlayarak, "Tombak ben nasıl yapacağımızı bilmiyorum ve çok yoruldum. Dayanmak zorundayız biliyorum 
ama burada nasıl var olacağız? Bu kızıl gezegenin toprağında, patates başımıza nasıl filizleneceğiz Tombak biz? Sen 
bu ana kadar bana hep güç verdin, beni güldürdün, beni mutlu ettin." "Mutlu etmeye de devam edeceğim" dedim 
lafını kesip. Bu kötümser konuşma daha fazla devam etmemeliydi. Çözüm bulmalıydık. “Ben bir şeyler düşüneceğim 
sen sakin ol" dedim. Ve aklıma şahane bir fikir geldi. Soyulmuş kabuğum ile filizlenmeyi deneyecektim ve bu zor bir 
görevdi. Açıkçası başarabilme umudum pek yoktu ama belli etmiyordum. "Işıl, buldum; ben filizleneceğim, tutacak mı 
bakarız. Sen çok yoruldun, ben başarabilirsem sen de denersin olur mu?" "Tamam" dedi Işıl. Bedenimde sakladığım 
tüm besin ve gücü filizlenebilmek için harcamaya başladım. Birkaç gün sonra bir mucize gerçekleşti. Minik yeşil bir 
filiz vermiştim! Işıl'ı uyandırdım. "Işıl kalk. Görmen lazım! Filiz verdim Işıl, kalk!" Işıl önce ne oluyor der gibi baktı ve ne 

Artık Onlar Uzay Patatesi



16  esintiler

olduğunu anladığındaysa ikimiz de sevinç çığlıkları attık. O kadar mutlu olmuştuk ki! Şimdi sıra Işıl’da idi. 
Bir hafta geçtikten sonra Işıl da minicik bir filiz vermişti. Fakat benim filizlenmem kadar sevinemedik çünkü Işıl’ınki çok 
güçsüzdü ve tutunacak kadar büyüyemeyecek gibiydi. Büyümesini, güçlenmesini bekledik ama günler geçmesine rağmen 
minik filiz hala minikti. Benimkiyse gittikçe büyüyordu. Işıl bir sabah filizinin yeterince güçlü olmadığını söyleyerek yine 
nefes alıp verişini tam hızlandırıyordu ki, "Işıl dur" dedim. "Benim bir fikrim var." Işıl bana döndü umutsuz fakat derinlerinde 
merak olan bir bakışla. "Filizlerimizi birleştireceğiz" dedim kararlı bir şekilde. Işıl'ın gözleri parlamıştı. "İyi ki varsın Tombak" 
dedi. "Sensiz asla yapamazdım". "Sen de iyi ki varsın." dedim. Birbirimize bir süre tebessüm ettik. Bu tebessümün içinde 
minnettarlığımız saklıydı. Her türlü koşula zor bela direnerek büyüttüğümüz filizlerimizi birbirine doladık. Artık daha güçlü 
olduklarını anında hissetmiştim. Bizim için şimdi her şey yeniden şekilleniyordu. Tekrardan içimize umudun sıcaklığı 
doluyordu ve çok mutluyduk. 

Günler günleri, aylar ayları kovaladı biz o kadar mutluyduk ki zamanın nasıl geçtiğini anlayamadan büyüdük serpildik. 
Direncimiz birbirimizde bulduğumuz inanç ve sevgiydi. Ve Işıl ile Tombak yani biz, yeni minik yumrularımızla bir mucizeye 
imza attık ve sonsuza kadar mutlu yaşadık.

Asya Akipek 10/E

On üç yıl geçti, koskoca on üç yıl… On üç yıldır şuracıkta, kitaplığın bir köşesinde dururdu. Kaç kere tozunu aldım da 
açmadım kapağını, kaç kere evi baştan aşağı elden geçirdim de değiştirmedim yerini. Ama bugün, on üç yıl sonra bugün, 
elime dolandı bu ıssız güz akşamında. Onun günlüğü… on üç yıl sonra yine çıktı karşıma. Acılarımın küllerini çoktan ak 
bulutlara dağıtıp rüzgârlarla savurmuştum ben, bunca yıldan sonra…Şimdi rüzgâr bana dönmüş, küllendiğini sandığım 
kor ateşi döküyor eteklerime. Hayat elimde patladı! Kaybolan yıllar elimde patladı! Neden şimdi? Neden birkaç sene 
öncesinde bile değil? Hiçbir şeyi sorgulayacak güç bırakmadan tepetaklak etti ruhumu bu defter…

İlk örnekleri Tanzimat Edebiyatı’nda görülen hikâye türü, Servet-i Fünun Dönemi’nde olgunlaşmış, Milli Edebiyat 
Dönemi’nde dilde sadeleşme hareketleriyle daha geniş okur kitlelerine hitap eder olmuştur. Özellikle Cumhuriyet 
Dönemi’nde hikâyeciliğimiz hem teknik hem içerik yönünden gelişmiş, farklı anlayışlara örnek eserler verilmiştir.1960’lı 
yıllara gelindiğinde Türk hikâyeciliğinde önemli gelişmeler görülür. Bu dönemde hikâye türünde eser veren yazar sayısı 
artar, farklı eğilimleri yansıtan eserler kaleme alınır.

Toplumcu gerçekçi anlayışla işçi, köy, kasaba ve şehirlerde yaşayan insanların sorunları, Almanya’ya işçi göçü gibi konular 
işlenir. Bireyin iç dünyasını esas alan eserler de verilmeye devam eder. Birtakım yazarlar da yeni ifade yolları aramışlar, 
farklı teknikleri eserlerinde kullanmışlar edebiyatta modernist ve postmodernist anlayışla ürünlerini vermeye başlamışlardır.
Bu yıl 12. sınıf öğrencilerimizle 1960 sonrası hikâye anlayışlarını Füruzan, Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Mustafa Kutlu, Adalet 
Ağaoğlu, Latife Tekin, Ferit Edgü gibi birçok seçkin yazarımızın örnek metinleri üzerinde inceledik. 

Öğrencilerimiz, ünitenin sonunda kendilerine serim bölümü verilen bir hikâyeyi kendi pencerelerinden bakarak öğrendikleri 
tekniklerle tamamladılar. Bu hikayelerden bir seçkiyi sizlerle paylaşmak istedik. Keyifli okumalar.

Nereden Çıktı Bu Günlük?

"Of be anne! Daha ne kadar çıkacağız bu yokuşu? Biraz yükleri bırakalım mola verelim." dedi tırmanmaktan, çabalamaktan 
elleri nasır olmuş çocuk. Uzun süredir çıkıyordu bu yokuşu, sanki hiç bitmeyecek gibiydi. Sonu vardı ama, bir tepecik 
görünüyordu yukarıda ancak ışık nedense yoktu orada.
"Sabret be oğlum, bak geldik sayılır zirveye orada dinleniriz artık." dedi annesi, zirveye ulaşmaya az kaldığını görerek, 
gözlerinde bir mutlulukla. 
En sonunda ışıksız tepeye ulaştıklarında annenin gözündeki mutluluk, çocuğun kalbindeki umut birdenbire yok oldu. Neden 
bu tepeye ışık düşmediğini anlamış oldular.
Gölge yapan daha büyük bir şey vardı. 

Ediz Yalçın  12/A

Yokuş
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... Kapatmıştım ben bu defteri oysa. Açılmayacaktı eski hesaplar bir daha. Ne oldu şimdi? Okunan bir cümle her şeyi 
berbat etmeye yetti.
 
Ok yaydan çıktı bir kere. Günlük, çantamda yollara düştüm çoktan. Yaptıklarının bir bir hesabını verecek bana. 
Gözlerimin içine bakacak ve bizi nasıl bırakıp gittiğini anlatacak! Önce tanımayacak beni tabii. Nasıl tanısın ki? En son 
gördüğünde ben daha yeni yeni konuşmaya başlayan bir çocukmuşum. Yıllardır görmediği kızına hesap verirken hiç 
yanından ayırmadığı oğlu da yanında olur belki. Bir bana bakar bir ona. Ben de sorarım: Neden o her şeyin de ben 
hiçbir şeyinim? Neden siz bolluk ve refah içinde yaşarken benim annem sefalet içinde öldü? Cevabını veremeyeceği 
daha bir sürü soru… 

Kafamın içinde yüzlerce kez provasını yaptığım konuşmayı tekrar ede ede, bir saatlik yolu tamamladım. Kapının 
önünde durdum. Bir süre arabadan inemedim. Yola çıktığımdaki kararlılığım ve hırsımdan eser kalmamıştı. Elim 
arabanın kapısında öylece donakaldım. Bir türlü harekete geçemedim. Ne kadar zaman öylece bekledim ben de 
bilmiyorum. 

Arabadan indim. Bir süre de kaldırımda öylece karşımdaki evi izledim. Elim ayağım titriyor, yüreğim küt küt atıyordu ki 
apartmanın kapısı açıldı. O!... Oradaydı. Sadece on metre uzaklıkta. Bana doğru yürümeye başladı. Kalbim yerinden 
çıkacaktı. Üç beş adım kala durdu. Yukarıya doğru baktı. Ona el sallayan karısına ve oğluna el sallayarak: "Sizi 
seviyorum!" diye bağırdı. Elimdeki günlük yere düştü. Ne hareket edebiliyor ne de bir şey söyleyebiliyordum. İçim o 
kadar acıyordu ki tarifi yok! Günlüğü yerden alıp bana uzattı ve "Buyurun hanımefendi!" diyerek bana verdi. Arabasına 
bindi. Uzaklaştı.

Berra Öner  12/E

...Görmezden gelmeye çalıştım olmadı. Yıllardır bu tozlu defteri açma cesaretini bir türlü gösteremedim. Hayatın 
tüm kahırlarına dayanan ve gelecekten ümidi kalmayan benliğimle defter karşı karşıyaydı şimdi. On üç yılın çizgileri, 
zihnimin köşesinde ağır ağır hareket ediyordu. İstemsizce akan gözyaşlarım çenemden süzülerek pıt pıt düşmeye 
başladı açtığım sayfaya. Ondan bana kalan son şey bu defterdi. Hem her satırı hızlıca tüketip her şeyi öğrenmek 
istiyordum hem de suçlu hissetmekten korktuğum için defterin kapağını dahi açamıyordum. Ne yapıyordum ben? 
Ondan bana hatıra kalan bu defteri onca süre nasıl görememiştim? Onu bunca süre boşuna mı suçlamıştım? 
Allah’ım! Sen bana yardım et! Kapağı açmak üzere parmaklarımı kapağa değdiriyorum ama olmuyor. Elim 
kıpırdamıyor. Yapamıyorum... Korkuyorum... Açamayacağım... Hayır, açmam gerek!

Gerçeklerle yüzleşmek istemiyorum. Onu suçlamak daha kolay! Ama onun hakkındaki her şeyi öğrenmem gerek. 
Ya öğrenirsem daha da suçlu hissedersem ya da ondan nefret edersem? Bilmiyorum. Düşünceler çarpışıp duruyor 
zihnimde. Karmakarışık ve darmadağınığım. Odadaki saat tik tak, tik tak koşuyor. Üstümdeki kazak biraz ıslak... 
terliyorum gittikçe... kalbimin atışı kulağımda...saat tik tak... Şakaklarımdaki damarlar belirginleşmiş olmalı. Bu 
korkunun sebebi ne? Neden bu kadar korkuyorum? Ah, bilmiyorum! Beni bırakıp gitmeseydi… Duvarlar ne zamandan 

beri bu kadar koyu renkli? Nefes alamıyorum. Ellerim titriyor. Ayaklarım, parmak uçlarım buz 
kesilmiş ama yanaklarım ve kulaklarım da yanıyor. Ellerimi tekrar açmak üzere kapağa götürüyorum. 
Açamıyorum. Yapamıyorum. Çünkü korkuyorum. Ama neden? Neden korkuyorum bilmiyorum ki? 
Beynim istese de ellerim izin vermiyor. Açamayacaksam bu defterin de yok olması gerek. Bu defteri 
yok edişim demek onu da yok edişim... Ondan bana kalan son şeyi de yok etme fikri canımı yakıyor. 
İçimdeki korku boğazımı sıkıyor, nefes alamıyorum. Bu defterden kurtulmam gerek... Ama bir daha 
onunla iletişim kuramam... Ne yapmalıyım Allah’ım... Tik tak , tik tak... kulaklarım çınlıyor... 

Sadece nefes alabilmek istiyorum. Aniden ayağa kalktım. Bacaklarım titreye titreye yürüdüm. Odanın 
ortasındaki şömineye defteri fırlattım. Fırlattım. DEFTERİ FIRLATTIM! Ne yaptım ben az önce? Ona 
ulaşmanın son yolunu da harcadım. Ama korku? Korkum yok oldu. Boğazımdaki gizli eller gitti. 
Nefes almaya başladım. Ama onu sonsuza dek kaybettim. Korku yok oldu. Sıcak su dolu bir küvete 
bırakacağım kendimi şimdi.

Gülşah Karaman  12/D

Yabancı

Yıllar Sonra
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Neden şimdi içime doğmuştu bu defteri açma hissi? Oysaki on üç sene boyunca çok güzel dayanmıştım. Neyi merak 
ediyordum ki? Sanki içinde yazanları bilmiyordum. Kim bilir neler yazmıştır, Allah’ın cezası! Kim bilir neler… Hep söylerdi: 
"Defterime dokunursan kırarım elini seni kadın!" "Dikkatli al tozunu masanın! Defteri de aldığın yere bırak!"  O zamanlar 
korkumdan bir şey diyemezdim, sadece kafamı sallardım. "Tamam tamam…" Allah’ın cezası. Sanki içinde yazanlarla ülkeyi 
kurtaracaktı, öyle önemliydi ki o kahverengi kapaklı defter. Ne de çirkin bir renk! Bir süre bakıştık defterle. Yapma dedim 
kendime… Kaç kere elim gitti geldi. Fark etmeden epey bir zaman kitaplığın önünde dikilmişim, elimdeki nemli toz bezi 
parmaklarımı buruşturmuş. Derin bir iç çektim, toz bezini bir kenara bırakıp defteri elime aldım. Deftere dokunur dokunmaz 
adeta yıllarca bana karşı takındığı soğuk tavrını hisseder gibi içime bir üşüme geldi, titredim. Günlüğü kalbi gibi soğuktu… 
Kim bilir içinde beni nasıl yaralayacak ve kanatacak keskin buz parçaları vardı? Aldırış etmedim, vücudumu saran soğukluk 
hissi uzun sürmedi. Zaten alışıktım...

Yatağa doğru ilerledim, yavaşça ucuna oturdum. Sanki kapıdan içeri dalıp bana bağıracakmış gibi çekinerek etrafı kolaçan 
ettim, bir ses duyabilir miyim diye dinledim. Hiçbir ses yoktu. Sanki filmin en heyecanlı yeriydi de salondaki herkes 
soluğunu tutmuştu. Sükuneti bozarım diye yatakta kendimi rahat bir pozisyona sokamadım.
Sanki kapıdan içeri dalıp bana bağıracakmış gibi...

Zaten alışıktım...

İlk sayfayı araladım. Sarı kağıt sesi adeta keskin bir bıçak gibi odadaki sessizliğe saplandı, yutkundum. Gözüme bir kelime 
ilişti.

Nuran... 

Sesini hisseder gibi oldum. Ama daha öncesinde hiç hissetmediğim gibi. Belki bir iki defa.

Otuz beş yıl önce, 6 Temmuz’da. İlk tanıştığımızda. O zamanlar pek de yakışıklıydı, babalarımız pek görüşmeseler de 
mektepten eski dosttu. Beni sahilde görünce beğenmiş, hemen gidip babasına söylemişti. İşte o gün bana dondurma 
almıştı. Çikolatalı. 

“Nuran," demişti. Yumuşakça, adeta biraz daha sert söylese kırılacakmışım gibi. "Ben seni çok beğendim."  Utancımdan 
yanaklarım kızarmıştı. Keşke kızarmasaydı. Sonra bir daha ayrılmamıştık, birkaç ay sonra da nişanlandık zaten.
İşte o zaman yavaş yavaş hoyratlaşmaya başladı. Adım değişti. "Nuran…"  değil "Kadın."  oldu. Kafamı salladım. Hayır 
yapamayacaktım, onunla yüzleşemeyecektim.

Zaten alışıktım...

Yine de kapatamadım kapağı, elim bir türlü gitmedi. Okuyamıyordum da. Sanki okusam mezarından çıkıp yine bana 
bağıracaktı, vuracaktı belki de. Gözlerimi kapadım. Ocaktaki yemeğe bak. Hayır, komşunun torunu gelmişti, onlara çaya 
git, davet etmişlerdi. Kafandan çıkar onu. Hayır, keyfim yoktu.

Zaten alışıktım... 

Biraz daha oracıkta gözlerim kapalı öylece durduktan sonra ellerim benim için günlüğü okumaya başladı. Parmaklarım 
sayfanın üstünde gezdi, sanki kalemin mürekkebinin bıraktığı izlerle yazanları hissedebilecekmişim gibi… Gözümü açtım. 
Sayfaya göz gezdirdim. "Özür dilerim."  Defterin kapağını kapattım. Ayağa kalktım. Düşünmeden salona gittim, sobanın 
önünde dikildim. Öylece baktım. Bir anda arkadan bir el tuttu elimi, adeta beni cesaretlendirircesine… Kapağını açtım ve 
defteri usulca oraya bıraktım. Sonra odunları yaktım. Orada durup sayfaların küle dönüşmesini izledim. İç çektim.

"Nuran." dedi, "Sana çikolatalı dondurma 
aldım."  Gülümsedim. Ev artık sıcaktı. 

Alışık değildim. 

Ece Yener  12/F

Soba
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İşe geç kalacağım, hemen hazırlanmam lazım.

Makyaj, elbise, topuklu ayakkabı…

Ay çok mu kısa oldu? Çok mu ses çıkarıyor ayakkabılarım, çok mu dikkat çekerim?

Geç kalıyorum, çıkmam lazım.

İşe geldim. Murat çok güzel göründüğümü söyledi ve bütün gün bana baktı. Dilek ve diğer kızlar çok dikkat çektiğimi 
söyledi.

Rahatsız oldum. Çok kısa giyinmişim. Sinirlerim bozuldu, eve gitmek istedim.

Çok dikkat çeken kısacık elbisem ve yine çok dikkat çeken pat pat ses çıkaran toplu ayakkabılarımla dikkat çekici bir 
şekilde yürüdüm ve eve vardım.

Uzanmak istiyorum.

Eşim geldi. Ne yemek yaptın? diye sordu. Keşke dikkat çekmesem de görmese beni, sormasa bana ne yemek 
yaptığımı. 
Zıkkım dedim. Zıkkımın kökünü yaptım… 

Bilgesu Uçan 12/B

"Neden bu kadar büyüdün?" dedi çocuk.
"Zaman." dedi yaşlı olan.
"Büyüyünce yaparsın denilenleri yaptın mı?" 
"Unuttum hepsini çoktan."
"Ben de senin gibi mi olacağım?"
Yaşlı kalktı aynanın başından. 

Mert Kaan Yıldız  12/B

Dikkat Çekici 

İki Kapılı Han

"Lütfen gitme, anne!" diye yalvardım, dinlemedi. Arkasına bakmadan gitti. 20 yıl sonra aklımda 
aynı anı canlandı. Hastalıklı yüzünden bir damla gözyaşı akıp yere düştü, onu ölüme terk 
etmemem için gözleriyle bana yalvarıyordu. Yüzündeki ifadeyi göremezdim, benim arkam dönüktü.”
                     
Irmak Atalay 12/A

Merhamet
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…Şu an bunu görmezden gelmemeliyim değil mi? Bu bir işaret mi? Gerçekten ne olduğunu öğrenmem adına bir 
işaret mi? Hayır hayır kimi kandırıyorum, işaretler gerçek değil. İşaretler, tesadüfler… Umutsuz ve tembel insanların 
monoton hayatlarını harekete geçirmeleri için ürettikleri bahaneler… Neymiş efendim işaretleri doğru okumak gerekmiş, 
saçmalığın daniskası. Şu uçsuz bucaksız evrende, şu koskoca dünyada kim bilir belki de görmeden ezdiğim bir 
karıncadan farkım yokken işaretler gelip beni mi bulacak? Her şey yaşandı bitti işte! 

Akşam yemeğe misafirlerim var, ablam ve abim geliyor. Bir de en yakın arkadaşım Fuat. Fuat iyi çocuktur, severim. 
Bazen çok böbürlenir. İşte o zaman sol omuzumda oturan küçük şeytan iki elimi onun boğazına sarmam gerektiğini 
söyler ama ben ona kıyamam. Ceylin’in ölümünü atlatamadığımın hala farkında olmalıdırlar ki ayda bir iki gün hep 
uğrarlar bana. Ablam, kendimi kaybettiğim anları önceden sezercesine zaman zaman Yiğit’i okuldan -terfi aldığını 
gözümüze sokarcasına gösteren kırmızı son model arabasıyla- alır ve evin yakınlarındaki alışveriş merkezine götürür. 
Elleri kolları hediye paketleriyle dolu eve dönerler. Yiğit annesinin kaybını benden daha iyi kaldırıyor. Her geçen gün 
onda bir şeyler yanlış gidecek mi diye korkarken annesi suratlı oğlum, benden daha güçlü çıktı. Akşam misafirlerime 
iyi olduğumu kanıtlamak istiyorum, acımasınlar artık bana. Ne pişirsem ki acaba? Ablam haftanın her günü en lüks 
restoranlarda yerken ben onu tatmin edecek ne pişirebilirim? Abim… O en azından daha mütevazı, sever yemeklerimi. 
Ona yemek yapmayı severim çünkü Ceylin’im de onunla aynı yemekleri severdi. Başlangıç olarak mis gibi bir mercimek 
çorbası ama üstünde acılı yağ olmalı yoksa inat eder içmezdi onu. Daha sonra fırında limon ve zeytinyağı ile marine 
edilmiş mis gibi bir Norveç somonu yanında parmesanlı fırın patatesi ve tabii ki bizimki sosyeteydi kuşkonmazsız masaya 
oturmazdı. Biter mi? Bitmez. Tatlı olarak da ahududulu cheesecake. Ayda bir kere ben pişirirdim yemeği, her seferinde 
de aynı menü. O ama çok kıymet bilirdi. Somonları yakarken bile gözümün içinde o kömür karası gözleri…. N’apıyorum 
ben akşama misafir var ablam, abim ve Fuat… Yemek pişirmem, sofrayı kurmam ve evi toplamam lazım. Bir de şu 
günlük var. Okusam mı acaba? Herkese ablama, abime eşyalarını evde tutmayacağımı söylemiştim ama bu ev onun 
kokusundan mahrum kalmamalı. Hem ben Yiğit için tuttum zaten. Ah, yine yaktım somonları! Düşünmemeliyim artık.

Saat altı kırk. Ablamlar yedi buçuk gibi gelecek hala zamanım var yani. Yiğit, odasında bilgisayar oyununa kaptırmış 
durumda yine. Ben de iyi gidiyordum, neden şu lanet günlük karşıma çıktı ki bugün? Ben atlatmıştım, düşünmüyordum 
artık geçmişi. Bu bir işaret mi yoksa? Hayır hayır işaretler tembel ve mutsuz insanların…. Kahretsin! Tamam okuyacağım 
ama önce Yiğit’i bir kontrol edeyim. Baba ve oğul ilişkimiz gün geçtikçe normale dönüyor. Yani en azından ben öyle 
hissediyorum. Geçen gün bana okulda bir kızdan hoşlandığını söyledi Ceylin’e benziyormuş gözleri. Bu iyi bir şey değil 
mi, bana özel bir durumunu söylemesi? Ama nedense merdivenlerden çıkarken hala geriliyorum. Aramızdaki şeylerin 
tekrardan bozulmasından korkuyorum. Kendimi affettirmem çok uzun zamanımı aldı. Onu suçladım hep salak gibi. 
Kendi oğlumu annesinin ölümüyle suçladım. O gece halasından erken dönmek istemeseydi, Ceylin o fırtınalı havada 
yolunu değiştirmeyecekti ve eğer ben arabanın zincirlerini bana çok söylemesine rağmen taktırmış olsaydım kayıp nehre 
uçmayacaktı arabası. Off, off! 

Yiğit’in yanına çıktım. Galiba kızla konuşuyor, bana gülümseyip telefonu işaret etti, ben de ona gülümseyip aşağıda 
olacağımı işaret ettim. Saat şu an altı elli... Hala zamanım var. Günlük, kitaplığın bir ucunda duruyor. Kendine çekiyor 
beni ve ben karşı koyamıyorum. Onu bir sır gibi herkesten saklamıştım, kendimden bile, ama on üç yıl sonra neden karşı 
koyamıyorum onun varlığına. Kapağını açtım işte! Ne de güzel yazısı vardı:

“Eğer bir gün Can bu günlüğü bulursa diye ondan ‘leke’ diye bahsedeceğim, Can senden çok özür diliyorum. Bana 
karşı hep çok iyiydin, sevgi doluydun ve merhametliydin. Düğün günümüzde aynanın karşısında o bembeyaz duvağı 
başıma geçirirken gerçekten doğru adamı bulduğumu düşünüyordum. Babam koridorda yürümeden önce gözlerimin 
içine gururla bakıyordu. Fakat benimle mi yoksa benimle evlendiğin için seninle mi gurur duyuyordu onu anlamamıştım. 
O koridorda yürürken sırasıyla yanından geçtiğim yüzler senin gibi bir adam ile evlendiğim için bana hayranlıkla 
bakıyorlardı. Her şey bembeyazdı ta ki ‘leke’ye denk gelene kadar.”

Kahretsin fırındaki patatesleri unuttum. Üzerindeki peynirler biraz yanmış ama sorun değil. Ceylin bu gibi durumlarda 
üzerine ek bir sos yapmamı söylemişti. Altındakini kimse görmeyecekti böylece. 

Bu günlük çok uzunmuş, her sayfası son satırına kadar dolu. Biraz ilerlesem mi acaba? Tarihler nişanlı olduğumuz 
zamana kadar dayanıyor. 13 Ekim 2004. Evlilik yıl dönümümüzde Yiğit’e hamile olduğunu öğrenmiştim.

“Can sen her zaman baba olmak isterdin ve o temiz kalbin neyi çok istediyse sonunda oluyor. Ben hamileyim. Ama 
bunu asla ‘leke’ye söyleyemem, keşke sen de söylemesen…Göründüğü gibi biri değil o, beni incitiyor ama sana karşı 
çok iyi. Sen de onu çok seviyorsun bazen anlaşamasanız da onu seviyorsun biliyorum. Her gün aranız açılsın diye dua 
ederken kendimi şeytandan farksız hissediyorum. Karnımdaki bu bebek beni daha da kötü bir insan yapıyor. İşin kötüsü 
de ne biliyor musun "leke’nin beni incitmesine izin veriyorum"

Leke
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Daha da ileriye gitmeliyim. 26 Ağustos 2008. Ölüm gününe beş ay kala:
"Yiğit, gözümüzün önünde çok hızlı büyüyor. Umarım senin gibi mükemmel bir adam olur ve kader onun karşısına 
benim gibi düşük bir insanı çıkarmaz. Çok aşıksın bana Can. Ben ki seni bu kadar hak etmezken. ‘Leke’ ile 
gideceğim Can. Yiğit, senin ile kalacak ama onu görmeye gelsem arada beni kabul eder misin? Çünkü onu ben çok 
özlerim. Seni salak durumuna düşürdüğüm için özür dilerim. Şu an ben bu satırları yazarken gözlerimin içine bakıp 
gülümsüyorsun yanında ‘leke’ oturuyor; beraber bir dahaki yaz tatili için gideceğimiz oteli seçiyorsunuz. Ben bu 
kadar vicdan azabı çekerken o nasıl sana kıyabiliyor?”

Bu neyin nesi böyle? Saat yediyi on geçiyor birazdan gelmeye başlar ablam, abim ve Fuat. Kendime gelmeliyim. 
Nefesim tıkanıyor. Burada bir yerlerde astım ilacım olacaktı. Nerde ama… nerde? Tamam bu iyi geldi. En azından 
masa güzel görünüyor. Bu sefer sadece patatesler biraz yandı, onun dışında her şey fevkalade gözüküyor. Günlük… 
Günlük çok karışık. Biraz daha ileri gidelim. 17 Aralık 2008. Ölüm gününe bir ay kala:

"Yılbaşı yaklaşıyor. Koskocaman bir aile olarak gireceğiz yeni yıla. Hala seni ve Yiğit’i bırakamadım diye ‘leke’ bana 
kızıyor. Anlamıyor ki o seni aslında çok sevdiğimi. Seni seviyorum Can, fakat ona aşığım. Maalesef ona aşığım, 
bunun için kendimden nefret ediyorum ama olmuyor, Can beni bir kafese almış ve ben oradan çıkamıyorum. Belki 
de içten içe çıkmak istemiyorum. Yılbaşına sen ve oğlumla girmek istedim. Oğlumun kokusunu son bir kere içime 
çekmek için. Ne kadar da mutlu görünüyorsun onun ile ağacı süslerken. Mutlu aile tablosu… Daha sonra tablonun 
kenarında yine bir ‘leke’ her şeyi bozuyor. Orada öylece oturuyor. Sen yine patatesleri yaktın, ben üzerini örtmek için 
sos hazırlıyorum."

Kapı çaldı. Ellerim ter içinde. Ablam, abim ve Fuat geldi. Karşılarına bu halde nasıl çıkarım ki ben? Aşık mı olmuş? 
Benim Ceylin’im aslında hiç benim olmamış mı? Aman Yarabbim, bu nasıl bir acıdır böyle! Boğazım düğümlendi. 
Fakat onlara belli etmemeliyim. Sakin ol oğlum!. Ellerim titriyor. Zili ikinci kez çaldılar artık kapıyı açmam lazım. 
Hepsinin yüzü gülüyor. Fuat’ın elinde bir kutu. Parlak ambalajı gözümü aldı. Kutuyu alıp mutfağa götürdüm. 
Yiğit’e seslendim. Halası ve amcasını sıkıca kucakladı. Bu kadar özlemiş olamaz, zaten her hafta görüyor. Kutuda 
ahududulu cheesecake var. Herkese masadaki yerlerini gösterdim. Abim yine onun sevdiği yemekleri yaptığımı 
söyledi ama hayır, bilmiyor ki ben hala Ceylin için pişiriyorum o somonu, patatesi, kuşkonmazı. Masada bir şeyler 
konuşuyorlar. Benim aklım hala günlükte. Onlara söylesem mi acaba günlüğü okuduğumu ve şu ‘leke’den onlara 
bahsetsem mi? Harbiden kim bu leke? Ceylin’imi bu kadar üzen kim? Gülüşüyorlar, şakalaşıyorlar ama benim aklım 
hala günlükte. Kalkmalıyım bu masadan. Bir bahane lazım… 
-Ben şaraplarınızı tazeleyeyim isterseniz?
Günlükte sonlara geldim. Bu son sayfayı okumak gerçekten istiyor muyum? İnsan üzüleceğini bile bile niye kendine 
bunu yapar ki? 7 Ocak 2008. Ölüm günü:

"Can gitmeyeceğim söz veriyorum. Sana yalan söyledim. İş yemeğine falan gitmeyecektim, kaçacaktım onun 
ile. Oğlum aradı ama, halasında rahat edememiş gelip almamı söyledi. Onun bana, bize ihtiyacı var. Ona bunu 
yapamam. Söyledim ‘leke’ye yapamayacağımı. Anladı o da artık. Ben aileme aşığım Can. Sana olmasam bile 
çevremdeki herkesin hayranlıkla baktığı bu güzel aileme aşığım. Seni de seviyorum Can, sadece aşık değilim. 
Leke… nerede bilmiyorum. Çok sinirlendi bana ama umarım sana hiçbir şeyi anlatmaz çünkü ben düzeleceğim. Şu 
an beni deli gibi arıyor. Açmayacağım ama. Ya da açacağım. Tutamadım kendimi"

-Caaan! Beleş şarap buldun içerde kendin mi içiyorsun, gel hadiii!
-Kapağı sıkışmış, açıp geliyorum hemen.

"Can her şeyi mahvediyorsun sen. Neden ‘leke’yi arayıp yemeğe çağırıyorsun, ne gerek vardı şimdi? Bir de onun 
sevdiklerini yaptın diye mutlu olmuyor musun! Hayır, o hiçbir zaman senin o yanık somonunu ve patatesini sevmedi. 
Sen her ay ben seviyorum diye pişiriyorsun ve o her ay bizim eve gelebilmek için sevdiğini söylüyor o yemekleri. 
Ah Can, bu iyi niyetin hiçbir zaman sana bir şey kazandırmayacak! Arabayı kenara çektim. Leke konuşmak istiyor. 
Şu kadarcık kalmıştı ondan kurtulmama. Arabasının farlarını görüyorum. Geliyor, yaklaşıyor ve ben hala bu aptal 
günlüğe yazıyorum sesimi kimseye duyuramadığım için…"

Günlük burada bitiyor. Peki, benim buradan ne anlamam lazım Ceylin? Sen şu an bana ne yaptığının farkında 
mısın? Kendini toparla masaya dönmen lazım. Abinin sevdiği somonu yaptın… Ablan beğenmese de o sever… O 
sever… O da Ceylin’im gibi severdi somon… Her ay gelirdi yemek için ellerimden…
Zeynep Küllaç  12/F 
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İstemiyorum, sevmiyorum artık seni, dedi diliyle.
Oysa kalbinin elinde olsa dilini söküp atardı tam oracıkta. 

Defne Bayatlı 12/B

Elleri kelepçeli her iki yanında kolunu tutan polislerle 
cezaevine doğru götürülürken durdu. Son bir defa 
gökyüzüne baktı. Ona hayatının en büyük acısını yaşatan 
adamı öldürdüğü için pişman mıyım? diye düşündü. Cevap 
netti: Hayır! Derin bir nefes aldı ve bilinmezliğe doğru ilk 
adımını attı.
 
Eda Beytaş  12/B

Kaç kişi bilmiyorum.
Zor zamanımda başımı yaslayacağım,
Dara düşünce para isteyeceğim.
Dertlenince içimi dökeceğim,
Köşeye sıkışınca sırtımı yasladığım biri.
Değerini bilemedim zamanında 
Farkına vardığımda ise dağılmıştık.
  
Kerem Dikmen  12/B 

Ona kitabımı değil emeğimi verdim.
Kalemimi değil yoldaşımı.
Verdim söyleyeceklerimi dilimden.
O ise hiç çaba göstermedi bile
Almadı bile elimden.
  
Emre Ege Alim 12/A

Yanlış yola girmişim. Çıkış yok ki başka yola sapalım. Bu şehirdeki tek 
yolun üstündeyim. Asfalttan çıkıp çimenliğe girebilirim fakat arabam bozulur 
diye korkuyorum. Çünkü, bozulursa gitmek istediğim yere asla gidemem. 
Bozulmasa bile çevremdekiler sürüşümü eleştirir.

Ömer Karamanoğlu 12/B

Baktı. Bakmak istediğini kimse sormamıştı ama bakması gerekti. Gördüğü şey karşısında ise hayretler içindeydi. Görüyordu lakin 
kalbi buna inanmak istemiyordu. Gözleri bir illüzyonist edasıyla kendi benliğini sorgulatıyordu ona. Tekrar tekrar bakması gerektiğini 
söylüyorlardı fakat o bundan emin değildi. Son bir kez cesaretini toplayıp bakmaya karar verdi ve bir daha bakmamak üzere 
gözlerini karanlığa kapamayı tercih etti.

İnsan bu dünyaya kendi bilinci, iradesi dışında gelir ve içgüdüsel olarak yaşantısını devam ettirmeye meyillidir. Nitekim hayat 
bazen insana öyle anlar yaşatır ki, öyle dehşet verici gerçeklerle yüzleştirir ki bu iğrençliği görmemek için gözlerimizi kapatmayı 
tercih ederiz. Bazılarımız ne pahasına olursa olsun yaşadıkları bunalıma rağmen yaşantılarını sürdürmeyi yeğlerken bazıları ise 
mücadelelerinde önlerine çıkan engellere takılıp düştükleri yerden kalkamazlar ve bakışlarını bu acı dünyaya yöneltmektense 
karanlık bir sonsuzluğa yöneltmeye tercih ederler. Bir de bakan insanla gören insan farkı vardır bu dünyada. Bakan birey 
monotonlaşır, baktığı şeyde bir anlam aramaz, sorgulayışsızdır. Gören birey ise anlamlandırır ne varsa yoksa. Bundandır ki o kapar 
gözlerini, görmemek için olan biteni…

Ada Begüm Şen 12/A

Hayaller ve kırık kalpler dükkanına hoşgeldiniz!
Hayaller arka köşede, tanesi 75 kuruş.
Satılık!
Kırık kalpler 50 kuruş, üstelik bir alana bir bedava!

Ayşe Sude Sural  12/A   

Yemek masasının üstü toz kapmış
Işıklar gece gündüz açık kalmış 
Mektuptan dağ, odun kapının altında 
Kimse yok, ruhunu kaybedenin yanında

Azra Ömür  12/A   

Birazcık açsan ucunu, gelir devamı.
Gelsin istemiyorum ki ben.
Ama neden?
Başladığım yönden dönemem.
İraden var dönersin.
İstemiyorum ki ben, rahat bırak artık.
Maskesin sen.
Hayır değilim.

Damla Kalaylıoğlu 12/A  

İmkansızlık 

Pişmanlık

Dost

Miras

Çıkış

Bakmak ve Görmek

Satılık!

Kimse Yok

Maske

Küçürek Öyküler 
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Uyandım. Saat kaç? Yatağımdan kalkıp okul için hazırlandım. 
Servis birazdan gelir. Saat kaç?
Yoldayım. Okula gidiyorum. Acaba yaklaştık mı? Saat kaç?
Ders bitmek üzeredir. Saat kaç? Karnım acıktı. 
Okuldan döndüm. Ödevlerimi yaptım. Saat kaç?
Uyudum.
Uyandım. Saat kaç? 

Mina Dinekli  12/B

NOT: Bu küçürek hikayede, modernleşen insan ile robotlaşma, hayatın monotonlaşması ve zaman kavramının hayatımızın odak noktası 
haline gelmesi, artık yaşamanın bir anlamı kalmadığı, insanların "yaşamayı" unutması anlatılmıştır.

• Neler oluyor doktor bey neredeyim?
• İki gündür komadaydınız, çok şiddetli bir kaza geçirdiniz.
• Tam olarak ne olduğunu öğrenebilir miyim?
• Arabayla kaza yaptınız. Çarpışmanın şiddeti aniden komaya girmenize sebep oldu. Çarpışma o kadar şiddetliydi  
   ki, kurtulmanız bir mucize. Kurtulduysanız bunu o adama borçlusunuz. Buraya bizzat kendisi geldi ve size kendi      
   kanından vermeyi kabul etti.
• Kime?
Doktor bey perdeyi açtı ve perdenin arkasında yatan adam ortaya çıktı. Bu nasıl olabilirdi? Hayatı boyunca nefret 
ettiği, ezdiği, küçük gördüğü; kendisine yapmadığı kötülük bırakmadığı adam hayatını kurtarmıştı. Ona ilk defa acı dolu 
gözlerle bakıyordu. O an ilk defa ona karşı minnet duyduğunu hissetmişti. 

Can Aras  12/B 

Çamura bulanmış bilyelere uzun uzun baktı adam. Oysa çocukluğunda ne kadar da temiz hayaller yüklemişti içindeki 
maviliklere. İçinden geçenleri anlatmaya gücü yetmedi. Dudağından sadece "umut" sesleri düştü toprağa. Tıpkı bir 
zamanlar kardeşi Umut’un bir bilye uğruna toprağa düşmesi gibi. Hayalleri vardı Umut’un. Hayallerinde kırlara doğru 
koşmak varken o göğe doğru koşmuştu.

Bora Erkanlı 12/B

Cepleri doluydu. Saçları omzuna zarifçe düşmüş, gözleri puslu… 
Denizin mavisine bakarken, yüzüne adamın gölgesi düştü. O, yine gelmişti. 
Kadın, sahte gülücüğünü kondurdu yüzüne ve "Denize gireceğim." dedi. 
Adam, her zaman olduğu gibi tepkisizdi.
Denize girdi ve yavaş yavaş ilerledi. Her bir adımında bedeni daha da ağırlaştı. Denizden hiç çıkmadı.

Begüm Kütüklü 12/B 

Kaçıyorum kaçabildiğim kadar, kapkaranlık bir ormandayım. 
Biraz daha koşsam aydınlık bir yerdeyim. 
Kaçtıkça uzaklaşıyor aydınlık. 
Beni istemeyen yağmur da arttırdı şiddetini, üzerime "şıp şıp" düşüyor. 
Neden bu kadar ağır bu yağmur damlaları? Yağmur damlalarının ağırlığı ile koşamıyorum artık. 
Peşimde beni aralarında istemeyen köpekler, tilkiler, kurtlar onlara eşlik eden kuşlar...
Kovalamak yerine yardım etseler bana. 
Aynı şeyi istiyoruz onlar benim gitmemi ben de onlardan kurtulmayı. 
Çabalıyorum, koşuyorum. 
Ama ne uğruna?
Ormanın derinliklerinden bir fısıltı...
Karşımda acıyan gözler ile bakan bir baykuş anaç tavrıyla kanatlarını açmış:
"Kaçma, mücadele etmeyi öğren."

Selen Sude İpekten 12/B

Uyandım

Minnet

Umut

Ağır Cepler 

Mücadele
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Kapı çaldı, kim olduğuna bakmaya gittim. Arka odadan 
eşimin bağırışları 
geliyordu. Alışveriş için çıkmıştı sanki diye düşündüm. 
Kapıyı kapadım 
ve arkamdan bir kadın “İlaçlarınızı aldınız mı 
hanımefendi?” dedi.

Simay Tarhan 12/B

Genç, bu insanlar niçin tutmuşlar yüzlerine fotoğraf makinelerini
Flaşları hiç kapanmıyor gibi
Ama bak, bana bak bir de
Görüyorum kadrajdan görünmeyenleri.
  
Yağmur Palaşoğlu  12/A

Alt katımdaki komşular beni hep rahatsız ediyor. Hep benim evimin zeminine vuruyorlar, ses çıkarıyorlar, akşam akşam çığlık 
atıyorlar. Ne kadar arkadaşlarıma bu durumdan rahatsız olduğumu belirtsem bile, cevapları hep aynı oluyor:

"Amaaaan şu esprileri bırak. Tek katlı evde yaşadığını hepimiz biliyoruz."
  
Ender Tan Şener 12/A

Her şey başarıyla alakalı, herhalde!
Beni sakın rahat bırakmayın!
Üzgün olmam gerek çünkü her şeyi yaptım!
Seni ne rahatsız etti söyleyebilir misin?
Kendimizi daha inanmadığımız şeyler ile açıklamaya çalışıyoruz, başarıyor muyuz?

Vergilerini ödeyebilir misin?
Neye Kime inanıyorsun?
Yaptığın işte başarılı mısın?
Hoşlandığın bir arkadaşın Var mı?
Bütün gününü ne yaparak geçiriyorsun? 

Her yerden sorular soruyorlar,
Kendi yolunu izleyenlere adlar takıyorlar, incitiyorlar ve dışlıyorlar ama daha nedenlerini açıklayamıyorlar, neden?
Acaba kendi yalanlarına inanmaktan asıl amaçlarını mı unuttular, insanlara ümit vermeyi mi unuttular yoksa?

Kamil Can Öğütlüer 12/A

Gözlerim kamaştı. Bakıyorum, Allah Allah, herkes niye etrafımda toplanmış. Bakıyorlar bana dik dik tepeden. Tanımaya başladım 
bazılarını. Kızım, onun kızı, damat, halalar, kardeşim... sanki bütün sülale beni izliyor. Seslendim ‘Ne oluyor da herkes toplanmış, 
yine yere mi düştüm?’ Gözlerini dikmiş hala bakıyorlar. Şimdi de kardeşim kafasını çevirdi, ışık gelen bir yerlere baktı. Biraz daha 
sesleneyim bari. ‘Canım kızlarım siz de bir ses çıkarın, anlatın.’ Cevap alamıyorum. Aniden hepsi bir tarafa baktı. Kafamı çevireyim 
belki cevap oradadır. Dönemiyorum. Bu halim nedir böyle. Kaldım çivi gibi. Mırıltılar duyuyorum şimdi. Bu insanlar hiçbir zaman 
yüksek sesle konuşmadılar zaten. Eyvah, gitmeyin. Nereye gidiyorsunuz? Beni yalnız mı bırakacaksınız? Çocukları dondurma 
almaya götürürüm, bu sefer söz. Şu yerimden kalkayım, hemen geliyorum. Geldim, bak, geldim.    

İda Su Özdemir 12/A

"Kapağını tasvir et. O da gözünde canlandırsın."
Edeyim. "Kırmızı fon üzerinde ana karakter. 
Saçları kıvırcık, kaşları çatık."
"Kırmızı nedir ki hiç görmemiş biri için? Ya kıvırcık saçlar? 
Çatık kaşlar?"

Lara Öge 12/A  

Kapı

Görmek

Alt Kattaki Komşular

Kayıp

Geldim, Bak, Geldim

Kırmızı
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Bu projeyi nasıl zamanında teslim edecekti. Trafik sıkışık. Grup arkadaşları yardım etse belki biraz daha hızlı 
ilerleyebilirdi. O Aslı var ya… O olmasa her şey şimdiye bitmişti. Bize Kerem’ini anlatacağına biraz araştırma yapsaydı. 
Eve gidince biraz proje üzerine çalışmalıydı. Evde yemek de yoktu. Annesi de cumartesi ziyarete gelecekti. Fakat 
evi toparlamamıştı ki. İçini sıkıntı bastı. Her şey üst üste geliyordu. Bu projeyi başarıyla tamamlamazsa işten bile 
atılabilirdi. Köprüyü geçti trafik açıldı. Artık eve kadar yol boş ama eve gitmek istemiyordu. Evde çok işi vardı. Şu an 
ise bu işleri ertelemek için bir bahanesi… Hangi birini yapmalıydı önce? Karşıdan bir araba farı… Çalışma masasının 
lambası da bozulmuş. Işık vermiyor artık. Her yer kapkaranlık. 

Gülse Melis Yaşar 12/B

Işıklar Söndü Birden

Sokaklarda her zamanki gibi bir telaş, bir heyecan, bir umutsuzluk, bir neşe, bir kargaşa var. Ben ise sokağın yalnız 
kısmındayım. Etrafı izliyorum, insanları gözlemliyorum. Kimisinin kıkır kıkır kahkahasına, kiminin duygusuzca yanımdan 
geçişine bakıyorum. Aynı anda bir sürü şey yaşanıyor, ama aslında kimsenin bir başkasını önemsemediğine defalarca 
tanıklık ediyorum.

 Bir kalabalık var etrafımda. Büyük bir kalabalık. Kestane almayı bekleyen var, ileri yürüyebilmek için birbirini ezip 
geçen insanlar var, bir yere yetişmeye çalışan var, elindeki çiçekle günün tadını çıkarmaya çalışan, balonlarla ortalıkta 
dolaşan çocuklar ve hikayesi bilinmeyen bir sürü insan var. En garibi de bu! Bunca gözleme rağmen aslında kimsenin 
hayatında ne olup bittiğini, neler yaşadığını bilmememiz.

Ağlayan bir kadın geçiyor yanımdan. Hiçbir şey diyemiyorum. Ben ve sokaktaki bir çok insan sadece bakakalıyoruz 
kadının öylece geçip gitmesine. Kimse durup "İyi misiniz?" demiyor. Kimse bir başkasının üzülmesini önemsemiyor. 
Bunları düşünmekle hayrete düşen beynim yaşananlar sırasında tepkisiz kalıyor, ağzımdan bir kelime dahi çıkmıyor. 
Kendime kızıyorum. Diğerlerinden farkım kalmıyor, herkesleşiyorum. Fakat aynı zamanda da herkesten çok uzak 
hissediyorum kendimi.

Eski günler geçiyor aklımdan. Yalnızlığım. Kimsenin yanımda olmayışı, kimsenin beni umursamaması, kimsenin 
hiçbir zaman ne olduğunu sormaması. Kendimi tüm dünyadan uzaklaşmış hissetmem ve bunun yaşattığı duygular, 
hepsi birer birer yeniden canlanıyor. Benim kendime verdiğim sözleri hatırlıyorum; her zaman herkesi umursamaya 
çalışacağıma dair. Bana yaşatılan duyguları yaşatmamaya çalışacağıma dair.

Bu sözü tutamamış olmanın verdiği acı bir bıçak saplanması gibi göğsüme batıyor. Boğazımdaki yumru hissini 
gidermek için bir güçlükle yutkunuyorum, fakat işe yaramıyor. Olduğum yerde durakalıyorum. Etrafıma bakıyorum. 
Herkes bir kalbin kırılmasına tanıklık etmiş olmasına rağmen hayatını öylece yaşamaya devam ediyor. Kahkaha atıyor, 
gülümsüyor, çocuklar oynuyor, hayat ben hariç herkes için ilerliyor. 

Aslında kimsenin bir başkasını önemsemediğine bir defa daha tanıklık ediyorum.

 Zeynep Kaya 11/E

Kadın
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Gitarında parçanın son tınısını vurduğunda bağırarak şarkıya eşlik eden kalabalık alkışlamaya ve bağırmaya başladı. 
Ellerindeki enstrümanları bırakıp grup arkadaşlarıyla yüzlerine vuran ışığın altında bir süre nefeslerini toplamaya çalıştılar. 
Adrenalinden, tutkudan yine ter içinde kalmışlardı fakat bu anın bitmesini istemiyorlardı. Şarkıları söyleyen genç kız 
kalabalığa bakarak her zaman olduğu gibi ne kadar müteşekkir olduğunu vurguladı. Sonraki turda tekrar görüşeceklerini 
belirtti ve alkışlar, bağırışlar eşliğinde yüzünde kocaman bir gülümsemeyle kulise girdi. Grup arkadaşlarıyla sarılıp o anın 
tadını çıkardılar. En çok bunu seviyordu genç kız, konserlerden sonra o adrenalin, memnuniyet ve tutkuyla yapılan küçük 
kutlamayı seviyordu. Bu duyguyu, bu hazzı başka hiçbir şeyden alamıyordu. Kutlama sırasında yanlarına menajerleri gelip 
her zamanki gibi mükemmel olduklarını söyledi. Dünya turunun bitmesi şerefine akşam kutlama partisi için anlaştılar ve 
toplanmaya koyuldular. Toplanırlarken gitaristlerden biri bir sonraki parçalarının nakaratını çalışıyordu. Grupça şarkıya 
eşlik ettiler. Şarkının sonlarına doğru gitardan anlamsız, robotik, kulak kanatan bir ses çıkmaya başladı. Genç kız ilk başta 
elleriyle kulaklarını kapatıp sesi engellemeye çalıştı, ama ses kesilmiyordu. O anlamsız müzik sürekli başa dönüp git gide 
daha da sinirini bozmaya başlıyordu. O sırada bavulunun üzerinde çok alışık olduğu gri bilgisayarı belirdi. Neler olduğunun 
o anda farkına vardı ve yavaşça ellerini kulaklarından çekerek sese teslim oldu. Gözlerini yavaşça kapatırken etrafındaki 
her şey yavaş yavaş silinerek yerini karanlığa bırakıyordu. Gözlerini açtığında ise yine ilk gördüğü şey o nefret beslediği gri 
bilgisayardı.

Gözlerini ovuşturdu, uyuyakaldığı koltuğun yanındaki masada duran telefon alarmını hışımla kapadı. Bu sesle uyanmaya 
alışmış olması gerekirdi çoktan, fakat o sese o duyguya alışamıyordu. Hayallerinden, hatalarından, pişmanlıklarından 
kaçamıyordu. Bilgisayarı koltuğa bırakarak sallana sallana lavaboya gitti. Yüzünü yıkayıp ayılmayı bekledi. Dişlerini 
fırçaladıktan sonra iki haftada bir giydiği, üst üste giymemeye özen gösterdiği kombinini giydi. Gri pantolon, siyah kazak 
üzerine gri ceketini geçirdi. Ne ara kıyafetleri bile bu kadar resmi, rahatsız ve ölü olmuştu bilmiyordu. Oysa daha on dakika 
önce yırtık kotu, baskılı tişörtü ve kırmızı gömleğiyle kendini çok daha rahat, samimi ve… kendi gibi hissediyordu. Saçını 
her gün yaptığı gibi kıskaçlı tokayla tepeden topuz yaptı, kırmızı rujunu sürdü, göz makyajını da tamamladıktan sonra evden 
çıktı. Topuklu ayakkabılarıyla zorlanmamak için her zaman olduğu gibi asansörle sitesinin otoparkına indi. Son model siyah 
arabasında bindi. İş yerine doğru yarım saatlik trafikle geçecek olan yola çıktı. Onun için gayet normal, rutin bir gündü. 
İş yerinde de her gün yaptığı işleri yapıp mesai saatinin bitmesini bekledi. Sıkıcı sunumlar, sıkıcı toplantılar, gereksiz bol 
yazılı bol yapmacık mailler, her gün gördüğü ve yapmacık gülümsemelerle dolu yüzler… Mesaisi bitince her zaman olduğu 
gibi evine doğru yola çıktı. Tam evinin sokağına girecekti ki, sokağın başında asılı kocaman bir tabela gördü. O anda hiçbir 
tepki veremedi. Ne ağlayabildi, ne kafasını çevirebildi, ne direksiyonu tutabildi ne de frene basabildi. 

Gözünü açtığında hastanedeydi. Neden orada olduğunu anladıktan sonra, vazodaki çiçeklere dalıp gitti. Geçmişi, anılarını, 
hayallerini düşündü. Geçmişteki kendini, arkadaşlıklarını, hayatını, planlarını düşündü. Geleceğinin böyle olacağını 
bilse daha farklı kararlar verir miydi? Daha farklı bir yol çizer miydi kendine? Daha mutlu olur muydu? Yoksa şu anki 
durumundan memnun muydu? Düşüncelerinde kaybolmuştu. Doktorun içeri girmesiyle kendine gelebildi. Durumunda 
bir sıkıntı olmadığını sadece başına darbe aldığı için bilincinin kapandığını öğrendi. O gece orada kalacak sonra taburcu 
olacaktı. 

Sabah olduğunda söylendiği gibi taburcu oldu. Geçmişinden hep kaçmıştı, hatalarını, pişmanlıklarını düşünmemek için 
kendini işine adamıştı. İşinden hiçbir haz almıyordu. Ne iş yerindeki arkadaşlarından, ne yaptığı işten zevk duymuyordu. 
Hayat konforu olduğu için de işi bırakmayı düşünmemişti bile. Kazadan sonra ruh gibiydi, bütün gün geçmişini 
düşünmüştü. Gördüğü pankart aklından silinmiyordu. Önce mutfağa giderek bir bardak su aldı ve sakinleşmeye çalıştı. 
Televizyonu açıp kafasını dağıtmak istedi. Karşısına çıkan programda, eşlik eden şarkıyla dona kaldı. O şarkı grupça 
söyledikleri ilk şarkıydı. Televizyonun sesini sonuna kadar açtı ve istemsizce ayağa kalktı. Kendi kontrolü dışında kendini bir 
anda depo odasında buldu. Kutuların arkasındaki tozlanmış, telleri kopmuş gitarı çıkardı. Üstüne özenle yapıştırdığı, sevdiği 
grubun çıkartmaları soyulmuş, sararmıştı. Yaptırmak için çok uğraştırdığı telleri incelmiş, kopmuştu. Üzerindeki siyah boya 
soyulmuş, dökülmüştü. Üzerinde birikmiş tozu eliyle temizledi. Yere çökerek gitarı kucağına aldı. Televizyonda çalan şarkıya 
gitarıyla eşlik ederken, titreyen sesiyle de sözleri hatırladığı kadarıyla söylemeye çalışıyordu. Gözlerindeki yaşlar ve dolan 
burnu onu engelliyordu. 

Şarkı son nakaratındayken, geçmişe döndü. Grubun ilk kurulduğu zamanı, ilk çaldıkları şarkıyı, hazırlandıkları ilk 
yarışmayı… Dudağında hafif bir tebessüm belirdi. İlk kavgaları, üniversite araştırmaları, gruptan ayrılışı… Hatırlamaya 
devam ettikçe tebessüm yok oldu. En son dün tabelada gördüğü pankart, onsuz grup fotoğrafları gözünde belirdi. Ne 
hissettiğini tam olarak açıklayamıyordu. Sinir, üzüntü, aldatılmışlık.. Bunların hepsi vardı fakat en baskını pişmanlıktı. 
Onları da suçlayamazdı ki, gruptan o ayrılmıştı, ondan sonra iyi bir solist bulamadıkları için grup dağılmak zorunda kalmıştı. 
O an kendine çok kızdı. Geçmişte korkularının, geçici heveslerinin, saçma gelecek hayallerinin, sabit ve garanti bir gelecek 
için hayallerini, arkadaşlarını, kendini bırakmıştı. Belki de kendine olan güvensizliği sonunda onu yakalamış ve boğmuştu. 
Şimdi ise o her gün nefretle uyandığı, yalnız ve yabancı hissettiği bu hayatı yaşarken, grup onsuz ilk albümünü çıkarmıştı. 
Yıllar sonra bir araya gelmişler ve ani bir çıkış yapmışlardı. Onlar hayallerini yaşarken, o hayallerini sadece rüyalarında 
yaşıyordu. Kaçmaya çalıştığı geçmişi, pişmanlığı, içinde olduğu duygu karmaşasıyla yüzleşmeye çalışırken televizyonda 
grubun çıkardığı şarkı çalmaya başladı...

Nehir Vural 11/D 

Yabancı Solist
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"Yolun görünüşünden her zaman nerede olduğumu bilirim. Bu yol hiç bitmeyen bir yol. Muhtemelen tüm dünyayı 
dolaşıyor."

Nihayet uyandı ve hemen ardından üstüne örtülmüş siyah ceketi kokladı. Yol kenarındaki Selahattin'in saçıyla 
tamamen aynı renkteki başaklar dışında hiç kimse, hiçbir şey yoktu. Bir arabanın gelmesini bekliyordu. Gelip onu 
evine götürmesini isteyecekti. Önce bir güzel gerindi, sonra yavaşça ayağa kalktı ve sarhoş gibi yavaşça salınarak 
oradan oraya yürümeye başladı. On iki yaşında anne babasız, beş parasız sokaklara düşen yirmi iki yaşındaki bu sarı 
çocuk, yolların ehliydi. Hayatı yollarda geçiyordu, hayatı boyunca yolların tadına bakmıştı. Bu yolu biliyordu. Bu yol gibi 
görünen başka bir yol yoktu. Siyah bir motosiklet geliyordu. Evet, muhtemelen Mert'ti. Kesin oydu. Motorun arkasına 
atladı, yola koyuldular. Bir süre hiç konuşmadılar. Mert sessizliği bozdu: 

"Ne zaman uyudun?"
"Hatırlamıyorum. Buraya nasıl geldiğimi de hatırlamıyorum. Bu ceket kimin onu da bilmiyorum".

Yol boyunca her zamanki gibi maçlardan, evdeki çocuklardan, kadınlardan konuştular ve gülüştüler. "Mahmut 
Ankara’dan dönüyormuş. Bugün geliyormuş. Özledim onu." dedi Mert hafif gülümseyerek. İki saniye süren sessizlikten 
sonra ikisi de uzun ve sesli bir kahkaha attı. Vardılar sonunda. Selahattin indi motordan, "Sen gelmiyor musun?" dedi. 
"Babama uğrayacağım, konuşmak istiyormuş". 

Apartmansız, asansörsüz, televizyonsuz, evine girdi Selahattin. Yırtık koltuklar, bazısı çarşafsız, bazısı yıllardır 
yıkanmamış çarşaflı yataklar, delik deşik duvarlar, ağır bir tütün kokusu vardı ama. Mutfağın yanı sıra bir aşçı bile vardı 
aslında, merdivenler vardı öyle tek katlı bir ev de değildi, hangi odanın hangi oda olduğu belli olmuyordu belki ama 
balkon bile vardı. Bir de Mert oradayken babasının gönderdiği haberleri vermeye gelen takım elbiseli adamlar vardı. Bir 
sürü genç delikanlı vardı bir de. Mahmut da bugün dönüyordu.

Mert babasının ofisine girdi, babasının şefkatle süslenmiş azarını dinledi ve hayatı boyunca onunla birlikte veya bir 
şirkette çalışmayacağını, onlarla yaşamayacağını, yaptığı işle böyle gayet mutlu olduğunu tekrar söyledi ve çıktı. 
Babası yüzündeki yarım gülümsemeyle “Böyle bir çocuğun sokaklarda o insanların içinde hala hayatta kalmayı 
başardığına hayret etmeli” dedi aynı zamanda göbeğindeki kahve lekesini silmeye çalışarak. 

Ertesi gün, Mert ve Selahattin evlerinin birkaç adım ötesindeki bakkala girdiler. Mert kasada parayı öderken 
Selahattin marketin kapısına doğru yürüdü, kafasını kapının kenarına yasladı, dışarıya bakıyordu. Bir kadın gözüne 
çarptı, inceledi, ve Mert’e seslendi. Mert de o sırada parayı ödemiş kapıya doğru yürüyordu. Selahattin kekeleyerek 
"Sanırım…" dedi ve lafını bitiremeden titreyerek yere yıldı ve uykuya daldı. O sırada markete giren kadın duraksadı ve 
dikkatlice bakarak yerde uyuyan sarı çocuğu süzdü. "Narkolepsisi var, uyku atağı geçirdi, bir şeyi yok. Strese girdiği, 
korktuğu zamanlarda oluyor" dedi Mert, yüzünde kadını başından savmaya çalışan yapmacık bir gülümsemeyle. 
Ardından Selahattin'i aldı ve iki adım ötedeki duvarın kenarına yatırdı. Ceketiyle üstünü örttü ve gitti. 

Birkaç saat sonra Selahattin uyandı. Direkt Mert'in yanına gitti ve uykuya dalmadan önce marketin önünde annesine 
çok benzeyen bir kadını gördüğünü söyledi. Uyuşturucu bağımlısı annesi Selahattin on iki yaşındayken evi terk 
etmişti ve Selahattin onu bir daha görmemişti. Selahattin kadını tarif ettikten sonra, ona garip garip bakan kadının 
annesi olabileceğini düşündüler. Tamamen o kadını tarif ediyordu. Mert, kadının telefonla konuşurken "Yarın 
dönüyorum… Bileti aldım…" dediğini duyduğunu anlattı. Bakkala gidip kasadaki adama kadının dediği başka bir şeyi 
duyup duymadığını sordular. Bakkal, "Ha, şu sarı montlu kadını diyorsunuz, hatırladım. Laflamıştık biraz. Çocukken 
oturduğum mahallede oturuyormuş, Çanakkale'de…" dedi ve adresini veresiye defterinden kopardığı yaprağın üzerine 
yazıp çocuklara uzattı. 

Hemen yola çıktılar, motorla Çanakkale’ye gittiler. Adresteki mahalleye gittiler ve gördükleri herkese tek tek sordular, 
"Ayşen Güneş" adında sarışın uzunca boylu bir kadını tanıyıp tanımadıklarını. Mert, elinde torbalarla kapıyı açmaya 
çalışan genç ve güzel bir kızın önce kapıyı açmasına yardım etti, sonra sorusunu sordu ve kız, Ayşen'in artık orada 
yaşamadığını, bir yıl önce gittiğini ve nereye gittiğini bilmediğini söyledi. Numarasını da silmiş. Zaten çok kimseyle 
muhatap olmayan, pek kimsenin tanımadığı bir kadınmış. Ama o severmiş. Akşam oldu, hava karardı. Selahattin ve 
Mert ateş başında konuşuyorlardı. 

"Eğer normal bir ailem olsaydı ve iyi bir şekilde yetiştirilmiş olsaydım…" dedi Selahattin, "...ortamlara uyum sağlayan 
biri olabilirdim. Ama bir şekilde olmadı işte."

"Neye normal dediğine göre değişir."
"Yani, normal işte. Bir aile; babanın, annenin, köpeğinin falan olduğu… Normal…"
“Yani köpeğin yok muydu? Ya da baban yoktu…”
"Köpeğim yoktu ve babam da yoktu, yani, normal bir baba…"
Ertesi sabah, Selahattin gözlerini açtığında Mert’in motosikleti çalıştırmaya çalıştığını gördü. Mert, Selahattin’in 
uyandığını gördü ve bağırdı: "Çalışmıyor bu, neden olmuyor?". O yoldalar. Başakların dışında hiçbir şeyin ve kimsenin 
olmadığı, hiçliğin ortasındaki yolda kaldılar. 
"Bu yol hiç bitmeyecek. Muhtemelen tüm dünyayı dolaşıyor."
Su İnce  11/D

Yolların Ehli 
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Biliyor musun baba, diye söze başladı çocuk, bugün on iki yaşıma girdim hayırlısıyla, artık bana çocukmuşum gibi 
davranılmamalı değil mi? Eh! Delikanlı sayılırız bundan sonra. Annemle de konuştum dün akşam, seninle ilgili bazı 
anılar anlattı, hem güldük hem üzüldük. Gülmelerimizin çoğu neredeyse her gün yaptığımız baba-oğul yarışlarıyla ilgili. 
Alınma ama hani senin hep kaybetmeye mahkûm olduğun yarışlar. Bir baba, sürekli nasıl kaybeder diye düşünemiyor 
çocuk aklı, sevincinden uçuveriyor işte, övünüyor sonra:

-Hey millet! Bugün bilek güreşinde devirdim babamı, bugün penaltı vuruşunda, bugün papatya falında, bugün…

Neyse bunları bırakalım babacım, yutmuyorum hilelerini bugünden itibaren. Dün akşam annem de saklayamadı 
sırrınızı ve söyleyiverdi gerçekleri. Ben başarmanın sevincini yaşayayım, yüzümden gülücükler eksik olmasın diye 
kaybediyormuşsun hep, annem hem anlattı, hem ağladı. Analar işte, gözyaşı yüzlerinin dekoru olmuş onların.

Çizgi filmlerde bile kötü karakterleri destekliyordun hatırlarsın, meğer amacın başkaymış.

Bilemezdim kaybetmenin sana bu kadar huzur vereceğini. Biricik yavrunu hayatta hep kazanmak üzere yetiştiriyordun 
değil mi? onun kaderinde kaybetmek yazmamalıydı. Sen kaybediyordun ve benimle birlikte senin de yüzüne kan 
geliyordu. Yalnız şansımın çok iyi olduğu bir yarışmada hile yapman mümkün değildi bana, aynı masada kahvaltı 
etmeye başladığımız günden beri yumurta tokuşturduk seninle ve hep elinde patlıyordu yumurtan, anneme dedim ki 
hiç olmazsa yumurta tokuşturmada hile yapmamıştır, güldü.

"Ben mutfakta sabahları babana vereceğim yumurtaya küçük bir darbe indirmeseydim arada bir sen de kaybederdin, 
baban yıllarca kırık yumurtayla yarıştı seninle." dedi. "Yok artık!" dedim, tamam babamdır ama düzenbazlığın bu kadarı 
da fazla olmuş. Senin bu dahiyane fikirlerine ne denebilir ki babacım.

Sence bana da geçmiş midir bu özelliğin, zamanla görürüz bunu da, belki benim de hayırlısıyla baba olduğum 
zamanlarda. Ha, baba, bir de dünyadaki papatyalarda genellikle sekiz yaprak olur bilirsin, papatya falında "ben oğlumu 
çok seviyorum" diyerek başlıyor, pür dikkat yaprakları nazikçe çeken parmaklarını izlememe rağmen yine "seviyorum" 
ile bitiriyordun. Sence şimdi o bilmeceyi de çözebildim mi ne dersin. Bak elimdeki bu papatyalar sana, hadi bir 
kez daha başla, fakat sakın panikleme, senin yıllarca yaptığın gibi gelmeden önce birer yaprak kopardım her bir 
papatyadan, anlayacağın yedi yapraklı bunlar. Oğlum babasını çok seviyor diyerek başla ve bakıver papatya falımıza, 
bakalım sonu nereye varacak.

İşte böyle sevgili babacım, gördüğün gibi numaraların tek tek ortaya çıktı. Anlayacağın "Seni sobeledim baba…" 
umarım sana olan sevgimin büyüklüğünü her gün okuduğum Fatiha’ların, Yasin’lerin kabrini aydınlatmasından 
anlıyorsundur. Şimdilik Allahaısmarladık canım babam.

Yiğit Keskinkılıç  11/D

Sobe
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İki yiğit bir araya gelse de
Bakalım ne olur meydan içinde
Kesilen bedenden boşalır kanlar
Yiğitler ile meydanın içinde

Oklar uçuşup gider kuşlar gibi
Atlar koşar gider aslanlar gibi
Kılıçlar savrulur kaplanlar gibi
Kimler yatar elbet meydan içinde

Yiğitler bağrışır farklı gün olur
Bağrışma sonrası yüksek ses olur
Karşılıklı savaşacak gün olur
Düşmanlar aranır meydan içinde

Adı Can’dır şimdi meydan içinde
Koç yiğit farketmez gelsin önüne
Koşarak gider düşmanın üstüne
Ölümüne koşar meydan içinde
 
Can Sanda  10/A

Karanlığımdan doğan güneşimdin,
Gördüğüm ilk an beni etkiledin.
Kömür gözlüm her yerde 
benimleydin,
Sensiz bir hayat hiç düşünemem ki

Hayallerimin hepsinde sen vardın,
Sevginle ruhumu aydınlatırdın.
Bana bağlamayla şarkı çalardın,
Sensiz bir hayat hiç düşünemem ki

Şimdi neden beni bırakıp gittin?
Hayallerimi yıktın da mahvettin.
Renk der ki şarkıyı öksüz bıraktın,
Sensiz bir hayat hiç düşünemem ki

Renk Su Mesci  10/F

Bir yâr sevdim Azrail geldi aldı
Nasip olmadı onu bir kez öpmek
Mateminden gökyüzü kan ağladı
Mezarında boynu bükük bir çiçek

Şu fani dünya uğurlar herkesi
Bütün bu birliktelikler geçici
Ecel tek tek aldı sevdiklerimi
Ayrılık oldu ateşten bir gömlek

Adım Doğa, çok çektim bu dünyada
Verdim ak tenlimi kara toprağa
Dayanamam ben bu aşk acısına
Bize kalan iş mahşerde görüşmek

Doğa Çelebi  10/B

Karlar yağar başımdaki dağlara,
Gazel düştü gönlümdeki bağlara,
Gezsem görsem ne yazık ki olmuyor,
Gönlüm yıkık, viran olmuş gidiyor.

Geldim şu dünyaya gözümü açtım,
Başa ne geldiyse hepsini çektim,
Bağ, bahçeyi alıp yeşertecektim
Zalim kader ile baş edemedim.

Allar giydim, karaları bağladım,
Bir gün gülmez oldum, her gün ağladım,
İsyan çoğaldı, nehirler çağladım
Dünya bir hiçmiş, sonradan anladım.

Tora Deren Kalfa  10/A

Koşa koşa vardım o nur yüzlüme,
Kavuştum sonunda o sümbülüme,
Tek çare sensin bu ıssız gönlüme,
Yar etmesinler seni benden ırak.

Süzülüyorum şu boşlukta sensiz,
Hissediyorum seninleyken eşsiz,
Sensizlikte şu hayat kifayetsiz,
Seninle her şey bana daha berrak.

Kayra’yım ben sen bana imkansızsın,
Aklımdan çıkmayı düşünmez misin?
Bu zulmü neden bir hayli seversin,
Kal artık koynumda ey güzel ebrak.

Deniz Kayra Aydın 10/B

Kapkara gözlü yârimsin sen benim,
Sen benden gittin gideli olmuyor,
Gönlümde tahtlar kurmuşsun sen benim,
Yapamıyorum ben sensiz olmuyor

Sen gittiğinden beri gözlerimde yaş,
Sana da dediler olmuş gönlün taş,
Benim vurulduğum bir göz ve bir kaş,
Hissiz kalmışım ben böyle olmuyor.

Sana bağlıyım ben canı gönülden,
Kalbim dile geldi senin aşkından,
Ayrılamadım bir türlü kalbinden,
Beceremedim ben sensiz olmuyor

Sen benden gittin aynı bir yel gibi,
Efe oturdu kaldı bir taş gibi,
Kokun kaldı burnumda çiçek gibi,
Herkese yabancı kaldım, olmuyor

Abdullah Efe Saçan  10/G

Kasım ayında, 10. sınıf düzeyinde halk edebiyatı konusunu işlerken “koşma” türünü anlattık. 
Öğrencilerimiz şekil ve içerik özelliklerini öğrendikleri bu türün özgün örneklerini yazdılar. 
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Evimin önündeki sokakta oturuyorum. Gökyüzüne bakıyorum. Havada güneş yok, hep bulut. Sağ taraftaki kafeden 
gelen koku, sanki kahve ama acı olanlardan değil, latte. Benim oturduğum yer ise hep duman. Yerler kaygan, 
düşmemeye çalışıyorum. Sanki soluk bir filtre var havada. Uyumamaya çalışmak zor. Sokaklar dar, arasından birkaç 
insanla çıkmaya çalışmak zor. Bu yerler hep böyledir hiç değişmez derler fakat bilmiyorlar ki, değişen tek bir şey var: 
insanlar. Her insan farklı. Her bakımdan. İkizler bile. Ben de bunu seviyorum işte, insanları gözlemlemeyi. Şu anda 
yaptığım gibi. Size de anlatayım mı?

Bir adam var sağımda. Elinde bir baget ekmek. Ailesine götürüyor olmalı, evine doğru olan yola gidiyor. Telaşlı 
görünüyor, büyük ihtimalle geç kaldı. Hızlı adımlarla yürürken söyleniyor. Önümde ise bir kadın ile bebeği. Bebek çok 
mutlu, oyuncaklarıyla gülerek oynuyor. Bazen de oyuncaklarıyla ve hayali arkadaşları ile konuşuyor. Annesinin bebek 
ile aynı duygulara sahip olmadığına eminim. Kadın, kızgın ve mutsuz görünüyor. Telefonda biriyle kavga ediyor. Bir 
bebek için hayat kolay olmalı. Çevresindekilerden haberi yok çünkü. Bir şey istediğinde ağlaması yeterli. Yapması 
gereken şeyler de çok az. Bundan dolayı bebekliğimizi hatırlamıyoruz zaten. Diğer yanımda ise bastonlu bir adam. 
Yaşlanmış olmalı ki yüzünde kırışıklıklar var, kambur yürüyor, bence elinde bir baston olan insanlar genellikle yaşlı olur. 
Hayatından memnun gözüküyor. Bir saattir aynı yerde dönüp dolaşıyor. Bir gökyüzüne, bir yere, bir bana, bir kadına, 
bir de bebeğe bakıp devam ediyor her seferinde. Arada sırada mırıldanıyor. Dışı ne kadar yaşlı görünse de içinde genç 
ruhlu bir insan olduğuna eminim.

Kaldı tek biri: ben. Yoksul ama mutluyum. Her gün yaptığım şey belli. İnsanları gözlemlemek. Benim için çok kolay 
artık. Ben ve yaşlı adam dışında herkeste bir ortak özellik fark ettim. Bu özellik ise bulundukları durumdan memnun 
olmamaları. Mesela bir çocuk okula gitmek istemiyor, annesi evde kalmasına izin veriyor, bu sefer de çocuk evde 
olmaktan sıkılıyor, annesi oynaması için oyuncak veriyor, bu sefer çocuk oyuncağı sevmiyor... İşte. Çoğu insan 
istediğini alabildiği ve alabileceği için hiçbir şeyi sevmiyor ve daha fazlasını istiyor. İşte beni ve yaşlı amcayı özel kılan 
şey bu. Kısıtlı imkanlarımız olduğu için güneşin yerinde olmasını, dünyanın dönüyor olmasını, çiçeklerin hala solmamış 
olmasını görünce mutlu oluyoruz.

Lidya Doğa Akipek  5/B

Selim, yine Metro Mahallesi’ndeydi. Aybüke’de ona eşlik ediyordu. Nerede kalmıştı Selim’in ailesi, merak ediyordum. 
Duyduğuma göre ailesi saat 17.00 olduktan sonra, geleceğini söylemiş. Fakat o sırada saat 17.15’ti. Zavallı Selim, 
ailesini beklerken ne kadar korkmuş olmalıydı... İçimin kavrulması dışında başka bir şey hissetmiyordum.

Selim’in annesi ve babası bir esnaf lokantasında çalışıyordu. Onlar pek para kazanmasalar da çok iyi insanlardı. Onları 
tanıdığıma çok seviniyordum. Bana bu zamanlarda çok yardım ediyorlardı bir bilseniz... Dahası, ben de bir zamanlar 
onlarla esnaf lokantasında çalışıyordum. Ama şu sıralar bırakın esnaf lokantasını, hiçbir yerde çalışmıyorum.

Kendimi bildim bileli iki yıldır evsizim. Karımı kaybettikten sonra para 
kazanmam zorlaştı ve faturalarımı ödeyemeyince de evsiz kaldım. Bir 
süre evsizken çalıştım ama sonrasında evsiz olmayı kabullenmiş bir 
şekilde, çalışmamaya karar verdim. Çünkü çalışmak, bütün hüznümün 
yanında sadece stresti.

Veee, eveeeeet! Bendeniz Kemal! Evsizim ama gururluyum. Çünkü 
Metro Mahallesi’ndeki herkesi tanımak güzel bir his. Hani bahsettiğim 
Selim ve Aybüke var ya? İşte onlar benimle sohbet etmeyi seven iki kişi. 
Aybüke’nin üzerinde göz alıcı turuncu bir bluz varken, Selim’de koyu 
yeşil, boyacıların giydiğine benzen bir tulum giyiyor. Aybüke üniversiteyi 
bitiren, -iş bulamadığı için mahallenin nöbetini tutuyor- Selim de küçük 
çocukları üzmek konusunu hobi haline getiren, arsız ama esprili biri. Her 
gün tabi bir de Aybüke’den leblebi ve şeker istemez mi? Hatta "Aybüke 
abla bugün iyi davrandım, hiçbir çocuğu ve küçük Ali’yi ağlatmadım, 
kumbaramda da para kalmadı, annem babam çok meşgul, onları 
rahatsız etmekten çok kendi işime odaklandım. O yüzden annem, 
babam ve sürekli rahatsız "etmediğim" o küçük Ali için bir leblebi, bir 
de şeker, bir de bir Aybüke abla öpücüğü getirmeliyim…" diye de yalan 
söylemez mi... İşe bizim mahalle de böyle... Çoluğu, çocuğu, büyüğü, 
küçüğü çok

Miray Karagüzel  5/B

Bir İnsanın Gözünden Çevre

Bizim Mahalle
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Penelope, 1955 yılında doğan tatlı, akıllı, sempatik bir kızdı. Annesi maalesef ki onu doğurduktan hemen sonra 
vefat etmişti. Bu yüzden Penelope pek anne sevgisi görmeyen bir kız olarak büyümüştü. Babası, annesinin ölümüne 
çok üzülmüş, aylarca kendine gelememişti. Ama Penelope, eşinden kalan tek hatıra olduğu için ona prensesler gibi 
davranmaktan vazgeçmiyordu. Penelope, vefat eden annesinin sevdiği isimlerden biri olduğu için babası ona bu adı 
vermişti.

Yıllar geçmişti. Penelope, 15 yaşında liseye giden bir kız olmuştu. Penelope’nin babası iş yerinde tanıştığı birine âşık 
olup evlenmişti. Penelope’nin üvey annesinin iki kız çocuğu vardı. Bir tanesi 16 diğeri ise 17 yaşındaydı. Penelope 
onlarla iyi anlaşacağını düşünmüştü. Ama yanılmıştı. Penelope’nin üvey annesi ve üvey kardeşleri ona kendi 
hizmetçileriymiş gibi davranıyordu. Ama babası gelince o hallerinden eser kalmıyordu. Penelope bunu her ne kadar 
babasına söylemeye çalışsa da babası ya çok yoğun oluyor ya da onu dinlememezlikten geliyordu.

Birkaç ay sonra, günlerden bir gün, Penelope'nin babası her zamanki gibi işine giderken geçtiği yolda ona araba 
çarpmıştı. Çevredeki insanlar ambulansı çağırsa da ambulans gelene kadar vefat etmişti. Bu olayı o akşam eve gelen 
bir sağlıkçıyla öğrenen Penelope’nin ailesi darmadağın olmuştu. Ancak ertesi gün üvey anne ve kızları Penelope'ye 
hala aynı davranmaktaydı. Sanki dün hiçbir şey olmamış gibi. Penelope her şeyin üst üste gelmesinden bunalmış ve 
daralmıştı. Ama her şeye rağmen eğitimine devam etmeye çalışmaktaydı. Yine hafta içi okulda gezinirken duvarda 
pembe ve mavi renklerinde bir afiş gördü. Afişte: MASKELİ BALO! SAAT 17.30'da CUMARTESİ GÜNÜ… ve detayları 
yazıyordu. 

Penelope sıkıntılarını unutturabileceğini, eğlenceli olabileceğini düşünüp gitmekte kararlıydı. Müdürün yanına gidip 
ismini yazdırdı. Dersler geçti, bitti. Penelope eve gidecekti. Üvey annesi onun servise binmesine izin vermediği 
için eve yürüyerek gidecekti. Yolda, üvey annesinin ona maskeli balo konusunda hayır derse ne yapacağını 
düşünmeden duramıyordu. Eve vardı. Zile bastı ve üvey annesi kapıyı sinirli bir şekilde açtı. Penelope’nin kolundan 
tutup onu koltuğa savurdu. "Sen kimsin de baloya gidiyorsun!" diye bağırdı. Anlaşılan ona biri söylemişti. Penelope 
yalvarsa da hiçbir işe yaramadı. "Bu cumartesi evde kilitli kalacaksın. Hiçbir yere de gitmiyorsun!" dedi ve sinirli 
adımlarla merdivenlerden yukarı odasına çıktı. Günler çok hızlı geçmişti. Cumartesi gelip çatmıştı. Üvey annesi 
dediği gibi Penelope'yi de odasına kilitlemişti. Aşağıda iki kızını baloya hazırlıyordu. Ama Penelope akıllı bir kızdı. 
Evin tüm odalarını ve dış kapısını açıp, kilitleyen anahtarların yedeklerini çıkartmıştı. Şu an sadece üvey annesinin 
ve kardeşlerinin evden çıkmasını beklemek kalmıştı. Saat giderek 17.30’a yaklaşıyordu. Saat 15.00 gibi evden 
adım sesleri gelmeye başlamıştı. En sonunda dış kapının kapanış sesi geldi ve Penelope gittiklerinden emin olmak 
için birkaç dakika daha bekledi. Çok gergindi. En sonunda çıkmaya karar verdi. Anahtarı kapıya koydu ve çevirdi. 
İşe yaramıştı. Saate baktı. Saat 15.30'idi. Balo yeri eve uzak olduğu için hemen hazırlanmalıydı. Ne giyeceğini 
düşünürken ve makyajını yaparken saat 16.00 olmuştu. Hızlı olmaya karar verdi ve annesinin masmavi elbisesini 
giymeye karar verdi. Annesinin elbisesi ona tam olmuştu. Elbiseye uyumlu bir tek annesinin en son ölmeden önceki 
dışarı çıktığındaki mavi ayakkabılarıydı. Bu ayakkabıların üzerinde çiçekler vardı ve kısa bir topuğu vardı. Hemen saçını 
topuz yaptı ve çıktı. Taksi bekleme yerlerine kadar yürümüştü. Bir taksi durdurdu ve yeri tarif etti. Saat 17.10’idi. 
Yolda trafik olmadığı için 10-18 dakika arasında vardı. Taksiden indi ve parayı verdi. Kıpkırmızı halıda zarifçe yürümeye 
çalıştı. Tam içeri girerken maskesini unuttuğunu fark etti ve tüylü, mavi, üstünde papatyaları olan maskesini taktı. İçeri 
girdiğinde tüm gözler ona bakıyordu. Pek alışkın olmadığı bir şeydi. O yüzden utandı ve kenara bir yere gitti. 
Birkaç dakika Penelope tek başına oturmuştu, birden bir adam geldi. Adam siyah bir takım elbise giyiyordu. 
Penelope’ye dans etmeyi teklif etti. Penelope bu cömert isteği kırmadı ve dans etmeye başladı. 1-2 dakika dans 
ettikten sonra üvey kardeşlerinin çıktıklarını gördü. Onlardan önce evde olmalıydı ki onun evde olmadığını fark 
etmesinler. Koşar adımlarla beyefendiye hiçbir şey demeden dışarı çıktı. Çıkarken ayakkabısının teki ayağından çıktı ve 
onu geri alacak zamanı olmadığı için bir çıplak ayakla koşmaya devam etti. 2 dakika kadar taksi bekledi ve sonunda 
geldi. Taksiye hızlı olmasını söyledi ve adresi söyledi. Üvey kardeşleri hâlâ annelerini bekliyorlardı. Penelope’nin 
eve varması 10 dakika kadar sürmüştü. Taksi durdu. Penelope parayı verdi ve eve koşarak girdi. Üstünü çıkardı ve 
makyajını sildi. Kendini odasına kilitledi. Birkaç dakika sonra üvey kardeşleri de gelmişti.

O sırada baloda Penelope’nin dans ettiği beyefendi ayakkabıyı almış ve sahibini aramaya başlamıştı. Okulda girişte 
tüm kızlara o ayakkabının diğer tekinin onlarda olup olmadığını soruyordu. Çünkü diğer teki ondaysa bu tekin sahibi de 
odur. En sonunda Penelope’yi durdurdu. Penelope ayakkabıyı görür görmez zaten beyefendiye ayakkabının kendisine 
ait olduğunu ve alması gerektiğini söyleyerek almıştı. Beyefendi ayakkabının sahibini ve maskenin altındaki kızı 
bulduğu için mutluydu. Penelope’ye arkadaş olmayı teklif etti ve yakın zamanda en iyi arkadaşlar oldular. Gelecekte 
de sevgili, nişanlı, karı-koca oldular. Sonsuza dek mutlu yaşadılar…

Ela Tülükaş  6/C

Penelope
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Sana 2021 yılından yazıyorum, 10 yaşındayım. Bu mektubu yazma sebebim Türkçe öğretmenimiz, Çağla 
Öğretmeninin, bize bunu ödev vermesi. Ödevimizi anlatırken bize, kime mektup yazacağımızı söylememişti, 
sadece “Çocuklar hafta sonu ödeviniz mektup yazmak” demişti. Bunu duyunca oldukça sevindim ve meraklandım. 
Antrenmandan geldiğim gibi bilgisayarı açıp ödevime baktım. Duyunca çok mutlu oldum ve şimdi sana mektup 
yazıyorum. Aslında sana mı, bana mı? demeliyim onu bile bilmiyorum, biraz farklı bir ödevmiş bu. 
   
On yıl sonra yirmi yaşında olacağım, bu olay bana biraz değişik geliyor nedense. Hangi mesleği seçerim çok merak 
ediyorum. İsteklerim ve tahminlerim var. İlk olarak isteklerimden başlayayım, ben yazar olmak istiyorum. Yazarken 
düşünmüyorum sanki kendim yazmıyormuşum da başka birisi yazıyormuş ben de ellerimi oynatıyormuşum gibi 
oluyorum çünkü yazacağım hikâyeler başlayınca otomatik bir şekilde geliyor. Bu yüzden yazarken çok eğleniyorum, 
zorlanmıyorum, sıkılmıyorum ya da yorulmuyorum. Tahmini olarak tam bir meslek veremeyeceğim ama ben asla 
masa başı bir iş yapmam ben özgür olmak isterim tabi ki de bir düzen olacak olmalı fakat ben arada kaçamaklar 
yapmalıyım. Tabi bunlar adı üstünde "tahmin" geleceği göremem. Öğrenmek için yapmam gereken: beklemek ve 
beklerken de zamanın tadını çıkarmak, yoksa o beklediğim süre uzar da uzar. 

Ben ilerideki kişiliğimi de çok merak ediyorum. Umarım daha da iyi olurum. Sana birkaç sorum var ayrıca, hâlâ 
voleybol oynuyor musun? Hangi ülkede yaşıyorsun? Boy uzunluğun ne kadar? Luna hâlâ bizimle mi?...

Sana anlatmak içimi dökmek iyiydi, sıra sende. Umarım iyi yerlere ulaşırız.
 
Sevgilerimle minik Beren…

Beren Güngör  5/B

"Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin hırsını karşılamaya yetecek olanı değil." Mahatma 
Gandi’nin bu sözünden yola çıkarak hepimizin dünyaya daha az zarar vermesi gerekir. Karbon ayak izi hesabı, bir 
kişinin bir yıl içerisinde doğa ortamına saldığı karbondioksit miktarının belirlenmesi ile bulunur. Ulaşım, ısınma, yeme, 
içme vb. aktiviteler ile üretilen ve tüketilen ürünler sonucunda oluşan karbon miktarı karbon ayak izini belirlemektedir.

Dünyada üretim ve tüketimin artması, sanayi sektörünün hızla gelişmesi kentleşme ve çevre sorunlarını arttırmaktadır. 
Doğal yapının bozulması, iklim değişikliği, çölleşme ve bazı biyolojik türlerin giderek azalması ciddi tehlike 
oluşturmaktadır. 

Karbon ayak izinde en büyük payı olan faktörler arasında enerji tüketimi vardır. Ulaşım, endüstriyel işlemler, elektrik 
ve fosil yakıt kullanımı yüksek miktarda enerji tüketimine sebep olur. Artan et tüketimiyle birlikte besi hayvanlarının 
seri üretime geçmiş olması atmosfere fazla miktarda metan gazı salınımına neden olmaktadır. Hangi işlem sonucu 
olursa olsun, dünyadaki atık madde miktarı oldukça yüksek bir seviyede. Bu durum aynı zamanda dünyanın doğal 
kaynaklarına ve yaşam alanlarına da zarar veriyor.
Peki Karbon Ayak İzimizi Nasıl Azaltabiliriz?

Enerji tasarrufu yaparak ve bazı alışkanlıklarımızı değiştirerek karbon ayak izimizi azaltabiliriz. Örneğin, araba kullanmak 
yerine otobüs veya tren gibi toplu taşımayı kullanmak sebep olduğumuz karbon salınımını azaltacaktır. Evlerimizde 
tasarruflu ampul kullanmak, evimizin ısı yalıtımını güçlendirmek, mümkünse yenilenebilir enerji kaynağı kullanmak 
da karbon ayak izini azaltmakta etkilidir. Sığır ve kümes hayvanları da sera gazı salınımında etkili oldukları için, 
bu hayvanlara olan talebi ve dolayısıyla üretimi azaltmak adına daha az kırmızı et tüketebilirsiniz. Ayrıca ağaçlar 
karbondioksiti emip oksijen üretirler. Bu sebeple doğaya olan borcumuzu az da olsa ödeyebilmek için ağaç dikebiliriz.
Mümkünse güneş, rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları, tasarruflu ampul vb. kullanarak elektrik tüketimini; 
güneş enerjisi kullanarak ve ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunarak dikilen her ağaç için yılda on iki kilogram 
karbondioksit emilimi sağlayabiliriz. Çöplerimizi geri dönüşüm kutularına atarak, emisyon oluşumunu önleyebiliriz. 
Alacağımız elektronik aletleri A Sınıfı enerji tüketimi olanlardan tercih ederek doğayı koruyabiliriz. Toplu taşıma 
araçlarını kullanarak hatta araç yerine yürüyerek veya bisiklete binerek emisyonların azalmasına yardımcı olabiliriz.

Bu dünya hepimize emanettir. Hep birlikte sahip çıkmazsak yaşayacak bir dünya kalmayacak.

Munira Kadiri  8/C

Sevgili Gelecekteki Ben,

Haydi Karbon Ayak İzimizi Azaltalım



  esintiler 33

Çevre kirliliği, doğal yaşam alanlarının, insan eliyle ve doğal olmayan yollarla bozulması ve bunun neticesinde 
canlıların hayati aktivitelerinin olumsuz yönde etkilenmesi olarak tanımlanabilir.

Çevre kirliliği çok genel bir ifadedir ve su kirliliği, hava kirliliği, görüntü kirliliği vb. alanlarını kapsamaktadır. Sürekli 
olarak gelişen teknoloji ve sanayi çevre kirliliğini bir taraftan arttırırken bir taraftan da yeni kirlilik türleri ortaya 
çıkarmaktadır. Peki herkesin dilinde olan bu sorun ne kadar önemlidir? Çözüm aranmalı mıdır?

Çevre birçok sebeple kirlenebilir. Bir yerde okumuştum. "Bir ortamda olmaması gereken bir varlık orası için kirdir ve 
o ortamı kirletmiştir." diyordu. Çok doğru bir yorum. Etrafımıza baktığımızda her şeyin olması gereken yerde yeterli 
miktarda olduğunu çok nadir görürüz. Bu kirliliğe ve düzensizliğe en büyük katkıyı biz insanlar yapmaktayız. Hatta 
tamamından bizler sorumluyuz diyebilirim. Çevreyi en çok kirleten de bundan en çok şikâyet eden de hiçbir çözüm 
bulamayan da maalesef biz insanlarız. Yaşadığımız ortamdaki kirlilik yaşam konforumuzu dayanılamayacak kadar 
olumsuz etkilemedikçe maalesef bu kirliliği veya düzensizliği ortadan kaldırmayı akıl edemiyoruz. 

En basitinden, kaldığımız küçücük bir odayı bile bazen temizlemeye üşeniyoruz. Yoldaki kocaman bir taşın etrafından 
saatlerce araçların geçtiğine bir tanesinin bile durup taşı yoldan çekmediğine şahit olanlarımız çoktur. Gereken 
temizlik yapıldığında ve düzen sağlandığında ise bu yapılanın ne kadar önemli ve faydalı olduğunu fark ediyoruz. 
Çevremizin temiz olması sağlığımız için önemli olduğu kadar bizim karakterimizi de yansıttığından dolayı insanların bize 
olan bakış açısını da etkiler. Bu yüzden artık çevreye ve çevre temizliğine verilmesi gereken önemin farkına varmamız 
ve buna göre davranmamız gerekiyor.

Çevreyi temiz tutmak ilk etapta çok zor değil. En basitinden çöp kutularını kullanmak, yeri kirletmemek için üstün çaba 
göstermek, yıllarca doğada çözünemeyen ambalajları üretip piyasaya sürmemek bireylerin ve şirketlerin ilk adımda 
alabileceği önlemlerdir. Tek kullanımlık yerine daha ilkel ve daha sağlam olan çok kullanımlı ürünlere yönelmek 
ekonomimize faydalı olduğu gibi çevre temizliğine de katkı sağlayacaktır. Bizler; bireyler, şirketler ve devletler olarak 
çevre kirliliğinin sebeplerini araştırmalı ve bu sebepleri en aza indirgemek için elimizden geleni yapmalıyız. Gerekli 
bilinci oluşturmalıyız.

Süeda Betül Tiftik  8/C

"On yıl sonra ya da gelecekte kendinizi nerede görüyorsunuz?" sorusu ile daha önce mutlaka karşılaşmışsınızdır. 
Arkadaşlarımızdan akrabalarımıza kadar herkes gelecekle ilgili planlarımızı, kendimizi hangi alanda başarılı görmek 
istediğimizi merak ediyor. Hayatımızda, geleceğimizde neler olacağını, kendimizi nasıl ifade etmekten hoşlanacağımızı 
soruyor. Bunlar güzel ve mantıklı sorular elbette. Fakat gözden kaçırılan bir şey yok mu? Gözden kaçırdığımız şey, 
bugündür. Kendimizi şu an nerede görüyoruz? Biz kimiz? Şu anda yaşadığımız hayattaki konumumuz nedir? 

Şimdi durup bir düşünün. Hayatınızda nasıl bir noktadasınız? Çocukluk hayallerinizi gerçekleştirdiniz mi? Yoksa artık 
onların sadece saçma ve çocukça hayaller olduğunu mu düşünüyorsunuz? Eminim ki buna birçok kişi evet, yanıtını 
verecektir. Peki, kendi hayallerimizi değerlendirmek bir yana hayata başkalarının penceresinden bakmayı yeterince 
deniyor musunuz? Başkalarının hayalleri veya idealleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Onları yeterince anlayabiliyor 
musunuz? Size “uçuk” ya da “imkânsız” görünen düşüncelere bir hedef olarak bakmayı denediniz mi hiç? Hayır, 
dediğinizi duyar gibiyim. Oysa başka birisi size hayallerini anlattığında ve bu hayaller size uçuk göründüğünde “Nasıl 
olsa büyüdüğü zaman unutur.” diye düşünmek yerine bu hayallere onun gözünden bakıp onları gerçek bir hedef olarak 
görmeye ve bu hayalleri kuran genç beyinleri desteklemeye ne dersiniz? Bunu yapmayı başarabilen insanlar “empati” 
yeteneğine sahip insanlardır. 

"Empati" sözcüğü her yerde karşımıza çıkan, oldukça yakından tanıdığımızı düşündüğümüz bir kavramdır. Bu kavramı 
bir tartışma esnasında sıkça aklımıza getiriyor, o sırada olaylara karşımızdakinin gözünden bakmayı deniyoruz. Oysa 
empati yalnızca bundan ibaret değildir. Empati, her türlü durumda, koşulda olayları bir başkasının gözünden görerek 
tamamen tarafsız düşünebilmektir. Her zaman kolay değildir ama bunu başarmak, insanı insan yapan asıl şeydir. 
Empati kurduğumuz insanın daima haklı olduğunu düşünmek zorunda değiliz. Empatinin asıl gücü karşımızdaki 
insanların hangi durumlarda haklı, hangi durumlarda haksız olduğunu tarafsız bir gözle değerlendirmekte saklıdır. 

Yaşam, hepimiz için farklı anlamlar ifade eden, uzun bir yol. Bu yolda her birimiz farklı ve tamamen kendine özgü 
şeylerle karşılaşıyoruz. Aynı olaylarla karşılaşsak bile her birimizin tepkisi birbirinden farklı şekilde gelişiyor. Tüm bu 
farklılıklara rağmen birbirimizi gerçekten anladığımızda, kendimizi başkasının yerine koyarak tarafsız bir bakış açısı 
geliştirdiğimizde bir arada mutlu ve huzurlu yaşayan medeni insanlar olmayı başaracağız. 

Ela Sağat - Zeynep Bağdatlı  7/C

Çevre Kirliliği ve Yapabileceklerimiz

İnsanı Anlamak
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"Udbera, öteden beri sır toplayıcıların kenti olarak bilinir." Eskiden köy köy gezen sır toplayıcıları varmış, nedense çoğu 
cüce olurmuş bunların. Gezdikleri yerlerdeki insanların sırlarını toplayıp kalın defterlere yazar, sonra sırtlayıp Udbera’ya 
getirirlermiş. Cüceler topladıkları sırlarla ilgili tereddüte düşünce defterdeki sırların yarısı yolda silinirmiş. Udbera’ya ulaşan 
defterlerin çoğu boş çıkarmış bu yüzden. Defterde unutulmayan sırlar da varmış elbette…
          Murathan Mungan, Şairin Romanı

Sır toplayıcıların her zamanki işlerini yaptıklarını bir günde Olis isimli bir cücenin bilinmeyen bir yeri keşfetmesi ile başlar 
bu hikaye.Olis, köyün en tenha köşesinde bulunan bir evde yaşayanların sırlarını toplarken evin arka tarafında bir ışıltı 
çarpar gözüne. Işıltının yanına yaklaştığında bunun mor kristaller ile süslenmiş bir kapı olduğunu fark eder. O anda içine 
dolan cesaret duygusu ile kapıyı açmaya ve öte tarafa geçmeye karar verir. Olis, kapıyı yavaşça açar ve diğer tarafa 
geçer. Karşısına çıkan ilk şey, Udbera’nın girişindekine benzer bir tabeladır fakat bu tabela Udbera’dakinin tam tersidir. 
Udbera’daki tabela bembeyazken bu tabela korkutucu derecede siyahtır. Tabelada “Areban” yazmaktadır.

Çok bilinmese de "Udbera" antik cüce dilinde "unutulmayan" anlamına gelmektedir. "Areban" ise Udbera’nın tam tersi 
"unutulan" anlamına gelmektedir. Olis tabelayı görünce hayretle gözlerini açar. "Burada yaşayanlar ne hakla bizim 
tabelamızın benzerini yaparlar?" diye düşünür fakat Olis’in bilmediği bir şey vardır. Areban insanlar tarafından meydana 
getirilmiş bir yer değildir. Burası, unutulan sırların evidir.

Olis, önüne çıkan yollarda yavaş yavaş ilerlemeye başlar. Yaklaşık yüz metre yürümüştür ki tıpkı kendisine benzeyen 
bir cüce ile karşılaşır. Şaşırır. Karşısına çıkan cüce onu tersleyerek "Sen de kimsin?" diye sorar. Olis kendini tanıtır ve 
nereden geldiğini söyler. Cüce: "Ben de Akin." der. "Areban’ın yerlisiyim." Olis, içinde bulundukları Areban’ın nasıl bir 
yer olduğunu sorar kendisine benzeyen cüce Akin’e. Akin anlatmaya başlar: "Areban unutulan sırların tutulduğu yerdir. 
Senin gibi Udbera’nın cüceleri, topladıkları sırları geri götürürken bu sırları düşünür, merak eder ve onları başkalarına 
anlatıp anlatmama konusunda tereddüt yaşarlar. İşte o zaman topladıkları sırlar defterden silinir ve kaybolur. Benim gibi 
cücelerin görevi ise bu kaybolan ve silinen sırları bulmak ve onları bulup buraya getirmektir."
 
Olis, bu duruma pek anlam veremez. Unutulan ve ortadan kaybolan sırları bir araya getirmenin ne anlamı vardır ki? 
Akin’e hızla veda eder ve hemen Udbera’ya döner. Döner dönmez yaptığı ilk iş ise ülkenin kralıçesi olan Enab’ın 
huzuruna çıkmak olur. Heyecanla ve telaşla ona başından geçenleri bir bir anlatır. Enab, onu dinlerken tedirgindir. Olis’in 
anlattıkları bitince konuşmaya başlar: "Bak Olis, bu anlattıklarını kimseyle paylaşmamalısın. Sen bugüne kadar hiçbir 
cücenin bilmediği bir kitapta yer alan unutulmuş sırları keşfettin. Keşfettiğin bu sır, kitapta yer alan en derin ve en gizli 
sırdır. Bundan 1000 yıl önce Udbera ve Areban aslında tek bir ülkeydi. Ama sonra bazı yaramaz cüceler, topladıkları 
sırları kendilerine saklamayı başaramayınca ve bu sırlar halk arasında fısıltı ile yayılmaya başlayınca o kral olan eşim 
sinirlenmeye başladı. Söylenen, halk arasında yayılan sırlar kitaptan siliniyor ve kayboluyordu. Kral eşim de kaybolan bu 
sırları bulmak ve onları toplayıp bir araya getirmek üzere başka cüceler görevlendirdi. Fakat işler istediğimiz gibi yürümedi. 
Cüceler, kayıp sırları toplamaya çalışırken her gün yeni sırlar kayboluyordu ve bu döngü böyle sürüp gidiyordu. Sonunda 
ben ve eşim bir karar aldık ve ülkeyi ikiye ayırmaya karar verdik. Benim ülkemde yaşayan cüceler insanların sırlarını 
toplamaya devam ederken kralın ülkesi Areban’daki cüceler kaybolan sırlardan sorumlu olarak çalışmaya başladılar. 
İşte bu durum böyle yıllardır sürer gider." Olis, duydukları karşısında şaşkın ve üzgündür. Böyle bir sebepten ülkesinin 
ikiye ayrılması onu çok üzer, buna bir çözüm bulmanın mümkün olup olmadığını düşünmeye başlar. Kraliçenin yanından 
ayrıldıktan sonra uzun uzun düşünür ve Areban’a giderek kralla konuşmaya karar verir.Çok geçmeden mor kristal kapıya 
varır ve oradan geçerek Areban’a ulaşır. 

Yolda yine Akin’e rastlar ve ona kralın yerini sorar. Akin’den gerekli yol tarifini aldıktan sonra kralın huzuruna çıkar ve ona 
Kraliçe Enab ile konuştuklarını, tüm gerçekleri bildiğini anlatır. Kral önce biraz şaşırır. Daha sonra konuşmaya başlar: 
"Evet, kraliçenin anlattıkları doğru. Uzun zaman önce ülkeyi ikiye bölmeye karar verdik. Kraliçeden ve ülkemden uzak 
olduğum için ben de çok üzgünüm ama başka ne yapabilirdik, bilemiyorum."

Sayın Kralım, der Olis. "Bir anlaşma yapmayı düşünebiliriz. Cüceler kendi yaptıklarının ülkemizin bölünmesine yol açtığını 
fark ettiklerinde bundan büyük üzüntü duyacaklar ve anlaşma yapmaya razı olacaklardır."
 
Kral, biraz düşündükten sonra bu fikrin mantıklı olduğunu ve artık ülkesine dönmek istediğine karar verir. Yerinden kalkar 
ve Olis’i bu fikirinden dolayı tebrik eder. İkisi birden Udbera’nın yolunu tutarlar. Kraliçe Enab kralı uzun zaman sonra 
karşısında görünce ona sarılır ve Olis ile buldukları fikre yürekten katılır. Böylece kral ile kraliçe ellerini birleştirirler ve o 
sihirli sözleri söylerler:
"İkinuz ülkenuz birleşuz!"
"İkinuz ülkenuz birleşuz!"
"İkinuz ülkenuz birleşuz!"

Bir anda tüm cüceler ortaya çıkar ve kocaman bir daire meydana getirirler. Her biri anlaşmanın şartlarını kabul eder ve 
yaptıkları yaramazlıktan pişman olduklarını söyleyerek bir daha sırlar konusunda tereddüte düşmeyeceklerine, taşıdıkları 
sırlara her zaman sadık olacaklarına dair söz verirler.

Kral ve kraliçe artık görevden ayrılmak istediklerini ve bir arada günlerinin tadını çıkarmak istediklerini söyleyerek yeni kral 
olarak Olis’i görevlendirirler. Olis ise kral olur olmaz ülkesinin adını "birliktelik" anlamına gelen "Omerasi" olarak değiştirir.
 
Lara Skopljak  7/B

Karşı Ülkeler
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“Udbera, öteden beri sır toplayıcıların kenti olarak bilinir.” Eskiden köy köy gezen sır toplayıcıları varmış, nedense çoğu 
cüce olurmuş bunların. Gezdikleri yerlerdeki insanların sırlarını toplayıp kalın defterlere yazar, sonra sırtlayıp Udbera’ya 
getirirlermiş. Cüceler topladıkları sırlarla ilgili tereddüte düşünce defterdeki sırların yarısı yolda silinirmiş. Udbera’ya ulaşan 
defterlerin çoğu boş çıkarmış bu yüzden. Defterde unutulmayan sırlar da varmış elbette…
          Murathan Mungan, Şairin Romanı

Udbera’ya ulaşan bu sırların ne olduğunu, halk dışında kimse bilmezdi. Bu kentin yakınlarında da "Ütap" diye bir köy 
bulunurdu. Ütap köyünden toplanan sırlar genelde pek sıkıcı olurdu. Bu yüzden diğer sıkıcı sırlar gibi cüceler tereddüte 
düşer ve Udbera’ya ulaşamadan silinirlerdi. Ama bazen aralarından öyle inciler çıkardı ki, en derin sırları bile gölgesinde 
bırakırdı. Bundan dolayı cüceler Ütap’a uğramayı asla unutmazlardı. 

Köylülerin hiçbiri bu durumdan şikayetçi değildi. Eren dışındaki hiç kimse. Sırlarıyla ne yapıldığını düşünmeden edemezdi 
o. Köylülerin sırlarının çalınmasının nasıl dert etmediğini asla anlayamazdı. Eren birçok kez Udbera’ya girmeyi denedi ama 
Udbera’nın sıkı koruması ona hep engel oldu. Duvardan tırmanmak, kılık değiştirmek, hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. 
Fakat içindeki merak pes etmesini imkânsız bir hale getirdi. 

O gün de her zamanki gibi erkenden kalkıp Udbera’nın yolunu tuttu Eren. Bu sefer içeri sızmak için yeni bir planı 
vardı. Cüceler ne zaman sır toplamaya gitse, kendilerinin iki katı olan çantalarını da yanlarında taşırlardı. Eren de bu 
çantalardan birine girerek içeri sıvışacaktı. Aynen de öyle yaptı. Cüceler Udbera’nın kapısına yaklaştığında en arkadakinin 
çantasına giriverdi. Beş dakikalık sarsıntılı bir yolculuğun ardından dışarı çıkmaya karar verdi. Çantanın fermuarını azıcık 
araladı. Etrafta kimseciklerin olmadığını görünce dışarı çıktı. Çevresine yayılmış defterleri fark etti ve bir depoda olduğunu 
anladı. Çoğunun içi boştu. Eren, çok vakit kaybetmemeye karar verdi ve depodan ayrıldı. Dışarıda ay, pırıl pırıl parlıyordu. 
Bu güzel manzarayı izleyemeyeceğini biliyordu. Bunun hüznüyle etrafına bakındı. Gözüne, ayın ışığında parıldayan bir kapı 
kolu ilişti. Kapı kolu, minik bir kulübeye aitti. İçeri bir adım attı. O adımı atmasıyla düşmesi bir oldu. Bir deliğe düşmüştü. 
Zıplayarak çıkmasının imkânı yoktu. Bu tuzaktan kaçış yolu ararken ani bir sesle tüm dikkati deliğin çıkışına yöneldi. Ses, 
yaşlı bir büyücüye aitti. 

Büyücü, Eren’i görünce şaşırmış gibi oldu ama yüzünde daha çok onu uzun süredir bekliyormuş gibi bir ifade vardı. 
"Gecenin bir yarısında burada ne arıyorsun, evlat?" diye sordu. Eren’den bir cevap alamayınca deliğe bir merdiven indirdi 
ve çıkmasını bekledi. Büyücü, Eren’i sürükleyerek kapının önüne çıkarttı. Tam kapı kapanacakken Eren "Sırlar!" diye 
bağırdı. Gözlerine bile bakmadan "Ne olmuş sırlara?" diye sordu. "Onlara ne oluyor?" Büyücü, soruyu cevaplamak yerine: 
"Beni takip et" anlamıyla kafasını salladı. Eren, onun peşine takıldı. Uzun bir merdivenin önünde durdular. Büyücü, 
eline bir fener aldı ve basamaklardan inmeye başladı. Eren hala bir yabancıyı takip etmek konusunda tereddütteydi. 
Ama büyücünün durmadığını görünce hızlı bir şekilde basamaklardan indi. Nihayet merdivenlerin sonuna geldiler. 
Her yer karanlık ve tozluydu. Büyücü, eline kalın bir kitap aldı ve anlatmaya başladı. "Öteden beri cüceler güvende 
yaşayabilecekleri bir yer ararlardı. Böylece canavar saldırılarından korunmak için Udbera’yı kurdular. Ama tehditler orada 
bitmedi. Son çare olarak büyüye baş vurdular. Bu nedenle bir büyücüden, yani benden yardım istediler. Her türlü büyüyü 
denedim, ama hiçbiri yeterince güçlü değildi. Bir gün Udbera mağaralarında dolanırken bu kitabı buldum. Sırların nasıl 
enerjiye çevrildiğini anlatıyor. Fakat sadece en derin sırlar. O günden beri de cüceler benim için sır toplar, ben de onu 
bariyer için enerjiye çeviririm. Epey meraklı bir çocuksun. Seni çok uzun süredir izliyordum. Artık emeklerinin karşılığını 
almanın vakti geldi". Eren ağzı açık bir şekilde büyücüye bakakaldı. Duyduklarına inanamıyordu. Daha ne olduğunu 
anlamadan Udbera’dan kapı dışarı edildi. Ütap’a doğru yürürken birkaç şey kafasında oturmaya başlamıştı. Ama aklına 
takılan bir soru vardı. "Neden ben?" Büyücü, tüm kentin sırrını Eren’e anlatarak halkı büyük tehlike altına atmıştı. Böyle 
bir riski nasıl almış olabilirdi ki? Son bir kere Udbera’ya bakmak için arkasını döndüğünde boş bir araziden başka hiçbir 
şey göremedi. Demek büyücü bunu da düşünmüştü.

Eren eve geldiğinde, koltukta endişeli bir şekilde oturan annesiyle karşılaştı. Anne, gözyaşları içinde oğluna sarıldı. "Beni 
çok korkuttun! Nerelerdeydin? Bir daha 
asla böyle bir şey yapma!". Eren, annesinin 
kollarından kurtulur kurtulmaz Udbera’da 
olanları anlatmak için ağzını açtı. "Yürüyüşe 
çıkmıştım, ama sonra kayboldum". Ne 
olduğunu anlayamadı. Artık Udbera yoktu, 
yani bunu annesine anlatmakta bir sakınca 
olmamalıydı. Ancak içindeki bir ses onu 
durdurdu. Odasına çıkarken, suratında minik 
bir tebessümle aklından: "Belki de bu kendime 
saklamam gereken sırlardandır." diye geçirdi.
 
 İpek Bilgin  7/C

Sırların Gücü
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yabancı diller bölümümüzden esintiler 
İngilizce 

In Things Fall Apart by Chinua Achebe and Oedipus Rex by Sophocles, both Okonkwo and Oedipus possess tragic flaws, 
which eventually leads to their downfalls, thus making both of these works of literature fall under the category of tragedy. 
This essay will argue thoroughly on how both Oedipus and Okonkwo are victims of the "fate - free will" conflict hence 
likewise end up with very similar stories, specifically the basis of their downfalls, despite having been born in different 
times and places.

It is important to consider the community and the environment in which they have grown up in while talking about how 
their personalities were formed from the beginning. Unlike Okonkwo, Oedipus was born royalty, with the advantage 
of already having been praised from the moment he had opened his eyes as a newborn baby. Even though noble 
characteristics is one of the five qualities of a tragic hero, it is not necessary to be born noble but to only remain one 
during the incident in question. In the case of the two characters, both correspond to the nobility characteristic of a 
tragic hero as Oedipus is noble by birth and Okonkwo’s personality corresponds to the understanding of a noble person 
in his society. Oedipus is the son of King Laius and Queen Jocasta, the king and the queen of Thebes, hence he was 
assigned his duty by birth and by blood, while Okonkwo had to build his own personality and create his own opportunities, 
notwithstanding the environmental demoralizing situation he was facing. Although a very substantial resemblance 
between them is that even though Oedipus is noble by birth and has the birthright to his current title of the King of 
Thebes, he did not acquire it through his genealogy, he acquired it through his intelligence which is similar to how 
Okonkwo acquired his noble stature by being a strong man. In this sense, what mainly differs how Oedipus’s personality 
was shaped from Okonkwo is that by the time he was old enough to make his own decisions, his personality had already 
been greatly structured based on the society’s high expectations of a "perfect Athenian", meaning that Oedipus not only 
was a noble born but was noble in a sense of identity. Quite conversely, Okonkwo was born in a situation where he felt 
ashamed and embarrassed of everything that was feminine, meaning his father Unoka, so much that he forced himself 
into the exactly opposite pattern. He suppressed his sense of self, denied who he would become, by essentially rejecting 
his father, not knowing he then later on would become one like him.

In any comparison of Okonkwo and 
Oedipus, one other critical and essential 
fact that needs to be addressed is 
that they both possess hamartia. Even 
though they were born and raised in 
completely different environments, 
they’ve grown to have very similar 
characteristic inadequacies. They carry 
noble characteristics and behaviour, but it 
is one of the five qualities of tragic heroes 
to possess hamartia within oneself, that 
being, a tragic flaw, as well. The nobleness 
they carry leads to hamartia and they’re 
both tragic heroes in this classical sense. 
Although Okonkwo is a superior and 
dominant character compared to his 
peers in the community, his tragic flaw 
-the equation of manliness with rashness, 
anger, and violence- brings about his own 
destruction. At the beginning, Okonkwo’s 
fear of failure, desire to be perfect and 
manly, one unlike his father, leads him to 
overachieve, outperform and earn many 
titles. Unfortunately, later on, Okonkwo, 

blinded by his ambition to act completely different from his father, resorts to violent ways, reacting to what he thought 
Unoka’s weaknesses were. An example of this is when Ezeudu, a respected elder in Umuofia, warned Okonkwo about 
the village Oracle calling for the death of Okonkwo’s adopted son Ikemefuna. Despite not wanting to take any part 
in it, he is always eager to find another way to impress the community. Okonkwo delivers the fatal blow, even when 
Ikemefuna asks for his protection, disregards his own relationship with Ikemefuna -his one son who he showed emotion 
for. The standards one as well as the other has set for himself, that is to say for a perfect human being, leads him to 
become a “man of action” with the effect of the fear of failure. Likewise, Oedipus’s hubris concludes with his downfall, by 
influencing him to deny the will of the gods and attempt to alter his destiny by fleeing to Corinth, furthermore, preventing 
him from acknowledging Tiresias's truthful message and recognizing that he is Laius's murderer. They both are arrogant 
and proud in very similar ways, thus possess hubris, hence are blind to the incidents they cause. While both characters 
have done marvelous deeds in the past, their inherent hubris, a part of the tragic flaw of each of the characters, causes 

A Comparison of Things Fall Apart and Oedipus Rex Using the Terms of Greek Tragedy
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them to want to live off these glories forever, making them think they are indestructible. Oedipus constantly 
brings up his personal achievements, just as Okonkwo relives the days of his glory when he wrestled the giant cat, 
Amalinze. The thematic connection between their downfalls and the past glory in the mode of tragedy is apparent 
throughout the stories.

Reversals are vital for creating suspense and momentum in a story. Moreover, Okonkwo and Oedipus’s peripeteias 
are very similar to the same extent as their tragic flaws are. Tragic hero is someone who falls from power 
not necessarily because they are bad or evil, but because they are destined to the peripeteia in question, in 
consequence to their hamartia. In both stories, the conflict of fate and free will was a major theme that settled the 
downfalls of the two. Both Oedipus and Okonkwo's individual actions and their individual character traits led them 
closer to their peripeteias. Even though narrow -mindedness is what mostly left them both at fault for their self- 
destructions, while Oedipus wasn’t aware of the eventualities, Okonkwo was observant of the ongoing incidents, 
and had more responsibility for the actions he had taken. His adherence to masculinity and aggression led to his 
fall in society- he became brittle and unable to bend with the changes taking place in his clan. To recapitulate, 
Okonkwo’s overall goal was to become a man with many titles, someone who was respected and praised throughout 
all the villages, one unlike his father. Yet he ended up failing as a father himself and committed suicide. Oedipus’s 
intention was to avenge the preceding king and be praised as a hero, however his search for the murderer of the 
King Laius concluded with him discovering that he was in fact the one responsible for it. Hence although Okonkwo 
is incomparable in every field of life, he is not perfect. Maybe he has emotions, but they are worthless as he does 
not pay attention to them. These were the flaws in his character, which did not let him change according to the 
changing circumstances of life. Disparately, Oedipus did not hold any power over what he was going through. Just as 
said, kingship knows no kinship, and upon this both Okonkwo and Oedipus punished themselves and suffered the 
consequences of their doings.

Aristotle’s Poetics defines a tragic hero as a "good man of high status" who displays a tragic flaw, hamartia, and 
experiences a dramatic reversal, peripeteia, as well as an intense moment of realization, that is to say, anagnorisis. 
This one specific quality is very relevant for the comparison of the two stories in terms of intertextuality. The 
correspondence between Okonkwo and Oedipus’s anagnorises is evident to how the place of birth isn’t what is 
important for tragic downfalls, but nobility is. The anagnorisis Okonkwo experiences at a critical point in the story 
is when he beheads the messenger during the clan meeting and sees that none of his clan members go after the 
escaping white men. Consequently, Okonkwo decides to hang himself, which is considered an abomination in Igbo 
culture. For Oedipus, the case is very similar. The more he questions the rumors, the more he takes actions as a 
man of action, and the more he uncovers the truth. In this case, his anagnorisis is when he calls the shepherd in, 
and consequently again, he gouges his eyes out. These are moments of realizations about the characters’ selves 
and their situations that provide insights to the stories’ plots in which both the protagonists switch from ignorance to 
awareness. 

After a thorough analysis, it is very clear that the writer of Things Fall Apart, Chinua Achebe, follows the structure 
of a Greek tragedy throughout his book. In its use of the chorus and in the presence of a tragic hero whose actions 
ultimately lead to his downfall, it is seen that this work of literature was intended to be a tragedy. Okonkwo is a 
protagonist who happens to carry all 5 of the qualities of a tragic hero just as Oedipus does. The catharsis the 
readers get to experience at the end of the story despite the ugly characteristics is evident to how the writers 
are able to endear us to a tragic hero because he or she starts off just like an ordinary person. We can identify 
with them, and this identification results in us being emotionally invested in the character, a crucial element in 
an effective tragedy. It is one of the reasons why Chinua Achebe chose this structure and the effect it has on the 
experience of reading is magnificent.

Rana Kara  11/A
AP English Literature& Composition
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One of Sophocles' famously known plays, Oedipus Rex, has been both relevant and irrelevant for centuries, even to this 
day, although it was written way back in Ancient Greece. As a person from the 21st century, I think that the relevance of 
the play to our day is the concept of “binding fate” while the irrelevance is the concept of "godhood and mankind."

In the play, we continually see Oedipus as he believes and defends his concept of fate not being a binding element to 
his life. For him, fate is not a string of yarn that he should follow until it snaps and ends, but a ball of yarn he can weave 
himself. For instance, he continually thinks that he will prevail over his fate by running away from it. The prophet revealed 
to him that he was going to kill his father and have an explicit relationship with his mother. So, he ran away from his 
home and his "parents" and left them for a kingdom called Corinth. What he didn’t realize, however, was that he left, only 
to bring harm to his actual, birth parents who were residing in Corinth. Despite all that, we see Oedipus as he chooses 
to gauge his eyes out instead of killing himself as the punishment for the deeds he has done. This shows the reader that 
in this play, no matter how hard he tries, man cannot win over his foretold destiny and is subject to the divine forces of 
gods, yet in some cases, he still has a say in it since it’s not his fault entirely. Similarly, some of today’s people believe 
that they have a certain future waiting for them and that they’re never going to be able to take another path. Some 
others believe that they can escape from their destiny and write their own prophecies, no matter who tells them what.

The play also heavily rests on the concept of "divinity and mortality." Since Ancient Greeks worshipped the 12 Olympian 
gods, they wanted to reflect their beliefs into their literary works. They did so in this play by adding in the concept of 
"man and god." In the play, we see Oedipus as he tries to work against fate and thereby gods. Oedipus does not believe 
that his life is controlled by gods. Tiresias, the blind prophet, urges him to not delve any deeper for he will face a terrible 
knowledge, the revelation of his destiny. In this bit, Tiresias is represented as the bridge between divinity and mortality. 
While he is a mortal himself, he is also the eyes of Apollo who always knows what the gods are up to. The irrelevancy to 
today’s people here is the strong belief in gods and otherwise divine beings. In the 21st century, there are people who 
believe in a god, but not as many and not as firmly. Most of the time, people have the widely accepted belief that God 

won’t intervene anything anymore and that he has not any 
control over humanity itself. That’s how the beliefs differ from 
the play and the 21st century.

In conclusion, the play has shown both relevancy and 
irrelevancy to modern days throughout. The relevance being 
the "fate vs. man" and the irrelevancy being the general belief 
in divine beings, gods. The purpose of Sophocles, writing 
a play so universal, is to be able to call upon and almost 
"gather around people" from different places, even different 
centuries to enjoy and criticize a literary piece. Even though 
the play would be read by others 100 years from now, it still 
won’t lose its relevance to people, since it has already left 
such a strong impression on others.

Havin Nazlı  11/D
AP English Literature& Composition

The relevance of Oedipus Rex to the Modern Times 
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The Global Footprint Network found that ‘the world’s population is currently using not one, but one-and-a-half Earths’, 
when you emphasize the carbon dioxide capacity of the world. The biggest factor of blame is carbon emissions of the 
overpopulated world. Overpopulation is seen when people have difficulties to fit in the land and to sustain themselves. 
The more people there are, the more carbon emissions. When the population increases more every year the warning 
rings have already started to ring. As far as I am concerned, to decrease carbon emissions: people should acknowledge 
that the world is overpopulated, parents should be more concerned about having children and there should be a new 
system put in place. 

First of all, people should accept the fact that the world is overpopulated. In addition, people should know that the 
situation is serious and if remains this way the world is going to be worse. Even though the meaning of overpopulation 
can be relative and according to some people it isn’t overpopulated yet, most scientists and researchers show that the 
world is overpopulated. Moreover, besides environmental problems there will be major housing and job problems. To 
sum up, people should know and understand that there are more people in this world than we think.

Secondly, parents-to-be should be concerned about bringing children to the world. For instance, every human 
candidate will be a consumer and use the resources of this planet. It’s a major responsibility to control the damage that 
a human will bring to the earth. Also, many people are concerned about bringing a child into the world to uncertainty 
since there are still some economic and political problems that aren’t solved yet. I believe it may be worse to raise a 
child to a poor family and there will be difficulties in the future. Although, some people believe that the next generations 
will solve all the problems and that they are the only hope. However, people must be wise enough to understand that 
there is a possibility that the next generations could also be the cause of the end of the world. To conclude, parents 
should conceive much more than past generations to take on this responsibility. 

Last but not least, a well-considered solution and implementing rules will be the best precaution to this problem. In 
addition, a system which lessens the population but makes them more developed and knowledgeable. Also, people 
should have children according to their current and future carbon footprints. Even though some people are concerned 
about past systems, such as racism or xenophobia, they should be aware of the changes in technology and the lessons 
taken from past mistakes will lead us to a well-designed and equal system. People should be comfortable about what 
will come with alternative systems since there must be a great amount of research made with broad perspectives and 
possibilities. Lastly, new systems won’t be like past attempts. 

In conclusion, bringing a child to the world won’t be as easy as past generations to protect our world and cause major 
problems. Parents-to-be must evaluate all the possibilities and think twice before taking such a great responsibility. 
People should know bringing too many consumers and increasing carbon emissions can be an irresponsible action for 
our world. We should know that the world is at risk of overpopulation, conceive more before making this decision and 
prepare ourselves for a new population system. 

Zelişan Ada Kılıç  10/B

Our World Can’t Take It Anymore 
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The Harry Potter series is one of the most profitable and well-known franchises in modern media. This should not have 
been the case. There are many reasons why I believe this and by the end of this essay hopefully you will be convinced 
and think the same as me. Some of the reasons for this is the bigoted views of the author, the average plot and lack of 
unique storytelling. 

First of all, J.K. Rowling is an author who holds many bigoted, racist and heavily outdated views that shouldn’t be 
accepted in this day and age. Some of these views can be seen in the books. Some examples of these includes the only 
Asian character being named Cho Chang, all the bankers having Jewish features and the trolls were a very disrespectful 
allegory for slavery. Alongside all of these, she has been very actively transphobic and homophobic on social media.

Secondly, the plot is very average and not unique. The story is very generic and stories about witches and wizards have 
been told countless times before, and the decent worldbuilding that this series has is not enough to separate itself from 
the rest of the bunch. While the excellent attention to detail is something that should be taken into consideration, the 
actual overarching plot is bland and boring. The villain who hurt the hero before the timeframe of the story comes back 
and fights with the hero. The idea has been retold many times before and gets less interesting the more it’s done. While 
the small plot points are interesting, they are 
not enough to save the series in my eyes. 
Harry Potter may have won many battles, but 
it has failed to win the war.

Finally, the storytelling is not special enough 
to warrant its popularity. While it is an 
interesting read, it is far too bland, and it is 
the same overly descriptive nonsense that 
modern fantasy books love so much. I feel 
like the story of the seven books could have 
been told in under four books and a lot of 
parts felt like fillers to me. While some may 
argue that this is a good thing, I believe 
that when things are overly stretched out 
and unnecessarily long when they could 
be shortened and easier to read with more 
focus on the main plot, it hurts the reader’s 
experience.

In conclusion, while Harry Potter might be a 
good franchise, it is nowhere near great to 
explain how immensely popular it is. I have 
been one of the biggest critics of the series 
for years now, and even I have a couple pieces of merchandise of the book series, and I do not believe it deserves to be 
this popular. Like I have explained previously, the bigoted views of the author that do not hold up to modern standards, 
the blandness of the story and lack of specialty within the books make me believe that Harry Potter should have died 
when he got the scar so we would not have this series.

Selim Birler  10/C
Nirvana Cosmopolitan

Why is Harry Potter Overrated? 

Students shouldn’t have long school days. Firstly, if school days are shorter then students can focus on other activities. 
Students are at school about nine hours a day. After school, many of these students participate in extra-curricular 
activities, such as sports, clubs, theatre but these important activities are often squeezed out by time in school and with 
homework. Secondly, students should get more time to rest. Students already spend most of their days at school, when 
they come home, they have to do homework, and time passes between school and home, then they sleep the rest of 
the time because school starts early in the morning. Thirdly, if school hours are shorter, then students can increase their 
concentration in class. Shortening the school day could give kids and teens more time for movement, brain breaks, and 
other activities. As a result, if students have shorter school days it will positively affect their academic performance and 
lives.

Zeynep Naz Kotan  PREP A

Shorter School Days
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We all know that Harry Potter is one of the best fantasy books in the world. But I think you get bored hearing this over 
and over again, am I right? Because everyone has talking about it for centuries, it might make people get annoyed and 
think it’s overrated. It’s like when you hear a song so many times on the radio, you stop liking that song like you used 
to be. But that does not mean the song is bad. It is exactly what’s happening to Harry Potter. 

Harry Potter books are so well written so you can easily get inside the books and experience what’s told in the story. 
It was the first book that I read for fun. Not for school or not for someone else. These books taught me that reading 
books is not just to read, it’s to experience and to live with the characters. I got mesmerized by the story. I cried, 
smiled, got angry, and got excited. It was an emotional roller coaster for me. I learned so much, and that's why reading 
the books was one of the best choices I have ever made. Some people might think that I’m overreacting right now, 
but I am not. If you read the books, then you will understand me well. There are so many differences between the 
books and the movies. I’m not saying that the movies are bad. However, I prefer books over movies. So, I understand if 
someone who only watched the movies thinks that we are overrating Harry Potter. However, I suggest they should read 
it before judging by its cover. 

Harry Potter and The Philosopher’s Stone was published in 1997. 
And still in 2021 people read Harry Potter. The fandom gets bigger 
and bigger day by day. Now, there are 1.7 million members in the 
wizarding world including me. It’s a huge number when you think 
some fans aren’t a member of the wizarding world. "What is the 
wizarding world?" you may ask. It’s a website created by the author 
of Harry Potter for the fandom to follow the news about the wizarding 
world, new merchandise coming out, and for special events that 
happen on special days for Harry Potter. So, we can easily follow 
what’s happening in the "wizarding world".

Since we celebrate the special days and act like it is real, people 
might think it’s ridiculous. And I believe there are lots of people 
who think like that. It just makes us happy to act like they are real. 
It’s a world I want to believe that is real. I’m a huge fan as you can 
understand so Harry Potter means a lot to me, but for some people, 
it’s just a good fantasy novel. On the other hand, I understand those 
who didn’t enjoy the books because you may not like books like Harry 
Potter. It’s their opinion and I respect it. I expect the same respect 
from them too. In the end, we can all agree that Harry Potter gets the attention that it deserves. 

Merve Aral 10/G

Are The Harry Potter Books Overrated?
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Stardew Valley and Minecraft are both computer games that have enormous fandoms respectively, most of which are 
integrated due to how similar these games are to each other. They are loved by many, not only for their feeling of comfort 
but also for the escapism which they provide. How similar are these games in reality? That’s exactly what we’re going to 
find out today by comparing and contrasting these games based on their objectives, the narrative that they provide and 
the overall environment the game surrounds the player with. Rather than trying to find out which game is better, the main 
objective will be to find out why they are loved by so many.

First of all, Stardew Valley and Minecraft have objectives that are seemingly alike. The main objective of Stardew Valley is 
to be able to sustain yourself within the game by creating a farm, trading with villagers, mining ores in a cave, wandering 
around, befriending animals etc. Likewise, Minecraft also has these features within the game and the main objective is, 
similarly to Stardew Valley, survival, and self-sufficiency. However, they also have their respective objectives which are 
in no way, shape or form like one another. To give an example of that, in Minecraft there is an environment called the 
Nether that you can teleport to using a portal made of obsidian, which has a fortress that you are supposed to loot and 
kill a creature called a blaze in, so that you can fetch a couple of blaze rods to make eyes of ender. Whereas in Stardew 
Valley pretty much every single concept that I mentioned that takes place within Minecraft is very foreign due to Stardew 
Valley having a somewhat more realistic approach. You could say that in Stardew Valley the objectives are a lot more cut 
and dry, meanwhile Minecraft has a lot more options in terms of the things that you can do.

Secondly, Minecraft doesn’t have much of a narrative other than to beat the Ender dragon. Whereas in Stardew Valley, 
the game almost plays out as a visual novel, having a cutscene for pretty much every single action you can take. While 
they are both simulation games that attempt to help people escape from the real world even if it’s just for a moment, 
their approach of escapism is rather different and diverse. Moreover, Minecraft is a lot more like a sandbox where you 
can go in any direction you want, you don’t even have to go with the final purpose of the game which is to beat the 
Ender dragon. It’s merely an option given to the player. On the other hand, just like I mentioned earlier the objectives of 
Stardew Valley are a lot more cut and dry like a visual novel, basically having already been decided for the player. Unlike 
Minecraft, in Stardew Valley you must go with the narrative that the game provides you with. 

Lastly, the environment within both games is rather unique. In Minecraft you get this blocky and pixel environment 
which Stardew Valley also contains. However, the environment in Stardew Valley is a lot more limited than Minecraft. 
In Stardew Valley, there are only a few options to choose from, in terms of where your village will be set in. Whereas in 
Minecraft, once you open a game you spawn in a random location that keeps on expanding once you start exploring. 
There are several biomes within Minecraft, including different biomes within alternate dimensions such as the Nether and 
the End. Not to say that Stardew Valley’s environment is bland, though. It has a rather classic pixel feel which tons of 
players around the globe enjoy immensely. Minecraft is a 3D game, which means that it doesn’t feel nearly as nostalgic 
as Stardew Valley. 

To conclude, the main purpose of both games is in fact the concept that attracts so many people to them. An escapism 
from the real world into a world that’s a lot less stressful and more aesthetically pleasing with objectives that don’t weigh 

you down in any way. 
That’s why both games 
are loved so much, 
even if they do have a 
lot of differences such 
as their objectives, 
narrative, and their 
environment. They 
both share a common 
theme that makes 
them seem rather 
similar, which is that 
it simulates real life 
without any deep 
consequence. It’s 
entirely under your 
control, just the way 
that you want it to be. 

Gamze Yüncüoğlu 
10/A

Stardew Valley Vs Minecraft
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Nowadays, a lot of teens spend most of their time with their faces stuck in front of their TVs, phones, or computers. 
Especially with the current situation in the world, this time has gone up significantly. As this time goes up, their health 
levels drop too. As far as I’m concerned, the time a teenager dedicates to playing computer games and using the 
Internet should be limited due to the fact that they affect their health and psychology in a bad way.

First of all, playing games too much and using the Internet for a long period of time can affect a teenager’s health 
poorly. Even though some games promote sports and if the Internet is used right it might help with activity, this 
happens rarely, and teenagers usually sit around while playing games or using the Internet. Because of this, many 
teenagers do not do any activity and gain weight. To add to this, screen time pushes back the time when melatonin is 
released and with this, it pushes back bedtime and leads to restless sleep. A teenager needs a lot of sleep to grow and 
develop. Sleep deprivation during teenage years can cause problems with mood, emotion, and academic performance. 
Teens who do not sleep well are more likely to have problems with their peers. And chronic sleep loss can lead to a 
weakened immune system, depression, and even suicidal thoughts.

Secondly, too much screen time can cause many psychological effects in a teenager. First of all, although it might 
distract from other addictions, it might turn out to be an addiction by itself. Kids might lose connection to the real 
world and be preoccupied by the online world. This can lead to being more violent, many mood swings and weakened 
emotional judgement. Secondly, even though games and social media can be a way to create new bonds, there are 
many people who have bad motives and might bully teens and kids. This leads to low self-esteem and might affect 
their relationships in real life. Lastly, even though the Internet contains unlimited information, screen time decreases 
cognitive abilities and teens might have a hard time learning. To add, if this information is abused by teens, it is 
extremely dangerous.

All things considered, screen time should definitely be limited for both teens and kids. It might lead to serious 
consequences for both their health and their psychology. This is because teens might lose track of time, or they might 
not be able to limit themselves. If this screen time is lowered, teens will be able to live a full life.

Alper Parla  10/C

Should Screen Time Be Limited?
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How can you choose between reading a book or listening to an audiobook when you have the opportunity to do both? As 
the internet expanded worldwide, options for reading a book or listening to a book enlarged with it. Students nowadays 
are searching for audiobooks on apps, websites and sometimes “Youtube”. College students, especially, are now walking 
around campus with their headphones plugged into their ears listening to their book of choice or a book that was 
assigned in class. However, most book lovers are still enchanted and attached to a traditional book and its glory. The 
majority of these book lovers are still around with a book in their hand reading, so it seems like the spirit of reading a 
book is not lost. 

Reading and listening to a book also comes with benefits and 
disadvantages which may primarily affect students. Exclusively 
listening to an audiobook can save more of a student’s time with 
a fast audio reader, but on the other hand, if the student is not a 
fast reader or is not into reading that specific book, reading can 
take days or even months. Finding the same book in an audiobook 
app or in a website can be difficult or impossible since some books 
don’t even exist in online platforms. Similarly, we can’t skip the 
fact that buying such a book costs a few dollars. We can't also 
exactly say that an audiobook is cheap, specifically free. But we 
can argue that actually the audiobooks on the social media app 
called Youtube are free while looking at the evidence that Youtube is a complimentary online platform. But if we look 
at from the perspective where we check the prices of audio and normal books, they might end up being the same price 
which may show the person in a money-wise way that either way they will.

There are no concerns about finding different genres in either audio or normal books, because all genres can be found in 
both. Be that as it may, just like a book not having an audiobook, an audiobook might not have a book which is common 
in the twenty-first century as we may guess, but this happens rarely. 

We shouldn't forget about the individual benefits of reading or listening to a book. Reading a book can be more 
educational compared to listening to a book. You can see the words, feel the book, make a connection with the book by 
holding it and sometimes smelling it. In contrast, listening to a book 
is good for pronunciation, listening, maybe understanding, but making 
a connection with it can be difficult since you can’t really feel the real 
book. 

To summarize, either reading or listening to a book is filled with 
different expectations and realities. Some people do both and some 
do only one of them. They are both preferable and efficient, and from 
every perspective of their use, from time to time they can be time 
consuming, time saving, educational, entertaining, and interesting. 
You can go on an app and listen to a book or go to a bookstore and 
buy a book, and you will get all the benefits technically and personally. Both options are marvelous ways to hear or read 
about a satisfying story.

Duru Melek Göktan 10/C

Either Type of Book

The teenage babysitter put the kids she was watching to sleep in their beds and went back downstairs. The late-night 
news was on the TV. The reporter said a psychopath from a local mental institution was on the loose and that police 
thought he might be in the area. He cautioned residents to lock their doors and windows because this guy was very, 
very dangerous. Well, the teenager checked the locks on the windows and the doors, but she forgot the door on the 
cellar bulkhead. Later that night, the children heard some noises downstairs, but thought it was the baby-sitter moving 
some furniture around. Then it got really quiet. All they heard for the remainder of the night was this noise: "Thump! 
Thump! Dra-aag... Thump! Thump! Dra-aag..." Evidently, they were too afraid to get up to see what it was. In the 
morning, their parents came home and were horrified to find the babysitter at the top of the stairs, dead with both arms 
hacked off at the elbows. She'd been climbing the stairs on the bloody stumps of her arms, pulling her badly injured 
body along. 

Kerem Kılıç  8/B

Thump! Thump! Drag!
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A lot of people, especially young people, cannot go a day without social media, and I am sure they know how harmful 
it is for them to be online for so many hours. Then why do they not stop or limit their social media usage? I believe that 
they choose not to stop nor restrict themselves because they aren’t conscious about all the effects that excessive use 
of social media can bring. Teenagers are confident with the “fact” that these mobile devices bring them happiness. 
Even though people can get a little burst of dopamine whenever they get a notification from their social media 
applications, I am most certain that social media itself thoroughly leads to depression and anxiety, and some of the 
main reasons are that excessive social media use causes low self-esteem and social isolation.
 
The first reason why excessive use of social media leads to depression and anxiety is that it causes low self-esteem 
for countless individuals. The image-driven platform, Instagram, shows up in reported surveys as the leading cause 
for young people to feel anxiety and depression about their body image. Although social media may help to cultivate 
friendships and reduce loneliness, evidence shows that excessive use negatively impacts self-esteem and life 
satisfaction. It is also linked to an increase in mental health problems, such as self-harm, depression, and suicide. 
Curation of a perfect image may not only make others feel inadequate, but it is also unhealthy, even for those who 
appear to be successful at it: kids who spend so many hours on social media trying to post what they think the world 
will think is a perfect life, the perfect body, the perfect face. Unfortunately, their models for the perfect image are 
celebrities and influencers whose job is to look perfect, do a lot of photoshopping and have makeup and hair teams. 
Supposing that's their model for what is normal, it can be very harmful for their self-confidence.
 
Last, but not least, excessive use of social media leads to depression and anxiety because it causes social isolation. 
Many people believe that they can make more friends via social media and overall feel less lonely, nevertheless some 
experts see the rise in depression as evidence that the connections social media users form electronically are less 
emotionally satisfying, leaving them feeling socially isolated. The fear of not being connected to our social world, and 
that need to feel connected sometimes trumps whatever is going on in the actual situation we’re in. The more we use 
social media, the less we think about being present in the moment.
 
For all the factors presented above, we can safely draw the conclusion that excessive social media usage does lead to 
depression and anxiety for various reasons. Furthermore, if we have an online persona that we do not want to abandon 
on social media, we should at least learn to limit our social media usage and learn to not compare ourselves to other 
people on social media to not join many of the people where their sadness is caused by an overabundant use of social 
media.
 
Zeynep Işıl Kavalcı 10/C

How Does Social Media Lead to Depression and Anxiety?
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Do you know how many people speak English in the world currently? It is more than 2 billion! So, you can understand 
why English is an international language. According to this, therefore everyone should learn English because it can give 
us more education options such as good universities, it can help us to find a job easier and it can help us to meet new 
people around the world.

Nowadays, English is the most spoken language in the world. So, when job givers look for workers to hire, one of the first 
things they look for is a person who knows English. If you go to a job interview and you say that you don't know English, 
probably the employer won't hire you because the world’s population keeps increasing and according to this increasing 
human population, they’re looking for a job to earn money and live. So, employers need to choose people who are more 
special among others because they just can't hire everyone who is looking for a job. Let's say there are 10 people looking 
for a job now, and 7 of them don't know English. If all 10 people go to the same job interview, probably 3 of them have a 
guarantee to get the job. So, knowing English gives you more advantages compared to people who don't know English.

Furthermore, when it comes to admission into a good university, what are the advantages of knowing English?  Firstly, 
there are a lot of good universities in countries such as the USA, Japan, and Canada. However, universities that are 
abroad accept and want students who know English. Even if you don't go to a university in the USA or in England and go 
to another country, you still need to know English. For example, when you go to a country such as Japan even if you don't 
know Japanese, you can still study there using English. English helps you in these ways to go to a good university abroad 
and study there.

Third, I mentioned that more than 2 billion people know English, right? Then, think about chances to meet new people if 
you know English. You can even meet a Chinese person whose native language is so different from ours. It is like magic, 
isn't it? Know only one language and boom you will be able to communicate with about 2 billion people and learn about 
new cultures and have a chance to learn news about other countries. There are some more advantages as well. Let's say 
you go abroad for holiday in Spain, and you get lost. If you don't know Spanish, it will be a big problem, right? Wait, you 
have one more chance it is English. Among those 2 billion people, you will find a Spanish person that knows English, so 
they will be able to help you with it. Didn't I say English is like magic? 

In conclusion, English helps you to find a job in an easier way, it gives you a chance to study at a university abroad and 
lastly it gives you a chance to meet various kinds of people around the world. So, learn English you won't lose anything, 
just the opposite it will make you earn so many things that you can't even imagine.

Aslı Yeğen  PREP C

English
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It was an ordinary day in November 2018. Ivy was back at the hospital again; her sickness was spreading to her lungs. 
Dr Andrew wanted to keep an eye on her. Saint Kendra Hospital was like her second home. Since she was 2 years old, 
she would go there for check-ups and treatments very often, and sometimes she would have to stay for a period of 
time. 

Her hospital room was where she felt the safest. It had a wonderful view of trees that were decorated with lights. She 
would sit next to the window and look outside for hours… She was lying in her bed talking to her friends about all the 
drama she missed at school. She didn't really like going to school but education was very important for her. Suddenly 
Nurse Linda came into her room for the third check-up of the day. She said, 'you know there is a new patient. He came 
here for the first time today.' 'Oh really, for what?', 'For the new treatment. He's in room 127 if you want to say hi', 'ok, 
thanks. Bye', 'bye honey' and with that she left. 

The new patient was on the same floor as her, so she decided to say hi. She wore her mask and gloves then left for 
her little adventure. After saying hi to a few doctors on her way, she arrived at her destination. She leaned on the door 
frame of the boys’ room. He was the most gorgeous boy she had ever seen in her life. From his shining, blue eyes to 
his black hair. Her thoughts were interrupted with the boy’s voice, 
'Hi?', 'oh hi, I'm Ivory but people call me Ivy for short.', 'nice to meet you, Ivy, I'm Louis'. Ivy said, 'Oh it's 7 pm, I should 
take my meds, you should too' 'I don't really take my meds, they are very hard to swallow.' 'Wait, are you serious? Meds 
are seriously so important. I found an easy was to take meds, I have been taking them like this for years. Hold on, I'm 
going to get something.' 
She went to her room and got two banana puddings then ran back to Louis's room. 
'So, the trick is that you mix the meds and the pudding, try it.' She gave him a pudding and did the same with hers. He 
ate a spoon of the mixture. 
'Oh, wow this actually works. My mom is going to be so happy about this. Thank you.', 'no problem'. 
They chatted for a while, and it was now time for the fourth and the last check-up of the day. So, they called it a day. 
The next day it was med time again, but this time Louis was the one who came with the puddings. 

'Hi, Ivy.' 'Hi Louis,' she replied. 'You know it's med time, right?' 'Yeah, I was about to take them,' she said. 'Well, surprise 
here you go,' and he gave her a pudding. Then he said, 'I thought we could take our meds together from now on.' 'Yeah, 
I would like that'. 
Weeks passed by and they were very close friends now. They watched movies, talked, took their meds together… Now 
there was a week till Christmas and since they were trapped at the hospital, they had to spend the holiday there. Ivy 
was talking to her friends on FaceTime again. 'So, I got Louis the shoes he has been wanting for a very long time.' Her 
friends knew who Louis was. Ivy would talk about him all the time. 
One of her friends said, 'I think you both like each other.' The other friend said, 'Yes I think so too.' Ivy said, 'well, I don't 
know.' They talked for an hour more and then ended the call. 
The next few days went by quickly. It was the 25th which was Christmas. Ivy and Louis decided to eat dinner together. It 
was 6 pm so she was getting ready. She wore a beautiful black, long sleeve dress and curled her beautiful blonde hair. 
At 7 pm Louis came, and they went to the cafeteria. 
Louis said, 'you look really nice.' 'You don't look so bad yourself Louis.' They laughed and sat down with their food. They 
ate and talked; they were enjoying these moments. It was time for the presents now. Ivy was very excited to see his 
reaction. She gave him his present. 'You didn't have to 
get me anything.' 'Yeah, I know but I wanted to.' 'That's 
very sweet of you,' he said. 
Louis opened his gift. 'No way, no way, no way. Are you 
serious?' 'Yeah,' replied Ivy. 'You couldn't stop talking 
about them.' 'Thank you so much. Seriously I'm so 
happy right now,' said Louis. 'I'm glad you like them.', He 
hugged her. But then Louis said, 'now it’s time to open 
my gift.' He gave her a black velvet box. Inside there was 
a silver necklace with his initials on it. 
'Wow, this is beautiful.' 'I got this to you so that you won't 
forget me, I was in a very bad mental situation when 
I first came here, I thought no one and nothing could 
make me happy anymore. But then you showed up at 
my door. Thank you so much for everything,' said Louis. 
'Don't worry. I will never forget my first love'…

Çağla Yuvacan  PREP C

It Started With a Pudding
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This memory is my secret. I have never told anyone before. But I can’t keep this secret, not anymore.
I’m Abigail Allen and I’m an American archaeologist. I live in New York. I’m twenty-seven years old. I have brown eyes, 
brown hair, and fair skin. Everyone says I’m stubborn and curious. I think so too.
Six years ago, when I was twenty-one years old, I went to Cairo, Egypt to find a mummy. She is Pharaoh Hatshepsut. 
She was one of the most powerful Pharaoh in Ancient Egypt. Because of this, she had many enemies. And according 
to a legend, she died because of poison. I knew I could find her. My boss and my work friends didn’t believe me. But I 
convinced my boss and he sent me to Cairo, Egypt.
When I arrived in Cairo I met and spoke with a man from the Egyptian government. And I started my search.
I spent two weeks exploring the pyramids. But I couldn’t find the mummy. I was disappointed because I believed it was 
somewhere in Cairo. But one day later I understood I was right. I went to The Great Pyramid.
Cairo’s weather is quite hot but inside the pyramid is cool. I wondered about a few burial chambers. Suddenly I saw a big, 
golden door. When I pushed the door, I felt like I was falling. I just remember I banged my head… And nothing!
When I woke up, I found myself in a bedroom. Everything looked different to me. Then a woman came into the room. She 
helped me dress up because I had a headache. After that she took me to a living room. I met a woman. I learned she 
was the owner of this house and she found me. She was a good woman, she helped me. 
I asked her some questions. And I realized that I had come to the era of the Pharaoh Hatshepsut. According to her 

words, I was back in the year 1462 B.C.
Firstly, I couldn’t understand. But suddenly I noticed. Pharaoh’s mummy was 
behind the door, and I triggered the mummy’s curse.
My theory shocked me. Because of my curiosity and stubbornness, I triggered 
the curse. It was my fault. Now I was stuck in the year 1462 B.C.
I learned her name was Omorose Ayad. She was a rich man’s wife. Her 
husband had acquaintances in high places. She had black eyes and long, 
black hair. She had dark skin. Also, she was very helpful and very generous.
Two days later I told her the truth. She believed me and she said to me:” 
Don’t worry, I can help you.” She told me she had a brother, and he was a 
magician. Then she said to me: “I will talk to him and I’m sure he will find a 
way to bring you back.”
Three days later his brother came to her house, and we met. He said to me” 
‘I know a spell and this spell can bring you back but firstly I’ll practise this 
spell. I can handle this when I’m ready.”
One week later Pharaoh Hatshepsut invited us to dinner. I learned Omorose 
was already friends with Pharaoh. We wore fine dresses -Omorose lent me 
her dress. -

We went to Pharaoh’s castle. Her castle was huge and luxurious. There were maids running everywhere. Omorose told me 
about Pharaoh Hatshepsut.
She welcomed us and we started the dinner. She had black eyes and short, black hair. She had dark skin. She wore 
a high-quality dress and she looked dashing. We talked about many things. At the end of the dinner, we started to eat 
our desserts. I saw parsley on her dessert. I was surprised and I looked carefully. This wasn’t parsley; this was hemlock. 
Hemlock is poison. And it looks like parsley or currant. I knew this because I also studied toxicology in college. I stopped 
the Pharaoh.
She and Omorose were surprised but I told Pharaoh that I was a botanist and she believed me. I saved her life. She 
thanked me. I said: “This is a big honour, and it was my duty.”
A few days later Omorose’s brother came, he brought a papyrus. We said goodbye to each other.  He told me what 
I should do. Firstly, I sat on the chair, he lit the candles and put them around me. Secondly, he started reading the 
papyrus. After a few minutes, I heard a humming. Then I got 
dizzy, and I fainted.
When I woke up, I saw the door again. I went out of the 
Pyramid. I came back to New York, and I talked to my boss. 
I lied to him because if I told him what had happened, he 
would have thought I was crazy.
And I learned something surprising. Pharaoh lived five years 
longer than her original death. What was written in the books 
had changed. I changed the time; I saved her life and now 
she is alive because of the poison. My time travel changed 
history. I directed history like a movie, and this is a big gift for 
an archaeologist. 
Now, I’m still working on Ancient Egypt.

Zümran Karabaş  Prep C

My Time Travel
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Oh, my sunshine-eyed child, 
How your failing kidneys pain you.
Oh, how your eyes shine with tears,
Caused even by a gentle breeze.

Oh, my sunshine-eyed child,
We don't have time for regrets,
We are nearing your time to fly.
So don't shed your tears little one,
Because we are nearing the time to say goodbye.

Oh, my sunshine-eyed child,
As I gaze into your wide eyes,
Watching them fill with terror under the stormy skies,
And think, as the time we have together passes in a blink of an eye,
Oh, how ı will weep with sorrow when I see you slowly wither and die.

Oh, my sunshine-eyed child,
I can’t smile at this cruel monster called time,
When you say your final goodbye.

Zeynep Derin Konakçı  10/B

Whenever a bird’s melody runs through my ear
A violet blooms in my devious heart
This flower reminds me of my blue fear 
Of my colors fading and falling apart 

The whispering of birds warms my soul
As the cold river flows
The leaves assemble to a whole
When the winter is close

A silence falls as it is freezing cold
Snowflakes bring joy to my fear
Never ever have I died or grown old
I sleep until in the buds of leaves I appear

Misses, kisses, lovers follow the scent of air
White winter weather chants a farewell
Bees meet the blossoms again in children’s hair
My awakening soul tolls the summer bell

Duru Dereli  10/A

My sunshine-eyed child

Bells of Nature
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The dark blue cloud of thoughts,
As the time goes by there became more of those.
It took the warmth now and then,
But again, they all froze.                                                                 

The wind blows and the storm is near,
The rain whispers and I can hear.
The waves are roaring in the sea,
This is the only place I can be.

In between of the thunderstorms,
I feel it as my heart warms.
All the stars lightened in the darkened sky,
The memories rose up from death to fly.

The moon is chasing me now,
And I am waiting to be caught.
Is it the night that is cold,
Or is it the dark blue cloud of thought?

Talya Hürel  10/A

At a forest all alone,
Walking through the huge trees
Stepping on the soft snow
Getting lost inside thoughts 

Only a lamppost left
Buried by the stagnant time 
A barren, empty land
Fallen under an evil regime

It has been winter for ever so long
How I miss spring’s sweet song
How I wish the snow would melt
And the rain on my window would pelt.

I must be patient, I must wait
And above all I must never lose faith
How I wish the flowers would bloom
And the sun would shine in my room. 

Lal Derin Mola  10/B

It all starts with a blank paper
And hours of imagining,
Drawing, erasing, and painting,
The bashful brushes blending.
Therefore, art comes with great imagination and working

It all starts with a blank paper
And hours of thinking
Writing, erasing, and reading,   
The wistful words walking.     
Therefore, art comes with great thoughts and working

It all starts with a blank paper
And hours of listening
Trying, whistling, and playing,
The myriad melodies marching.
Therefore, art comes with great feelings, and working

Art cannot be considered unimportant.
Thoughts, feelings, and effort cannot be absent 
People should not be amazed by the display,
But be amazed by the process behind today
And the meaning told by the artist’s way.

Zelişan Ada Kılıç  10/B

The Cloud Move 

A Wish for Spring Behind the Display
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Happiness can come in all shapes or forms
It can be sunshine, flowers or worms
And when that happiness makes its way
All you can do is thank it for the storms

Happiness isn't always happy
Happiness might have a price
And sometimes it might end up tacky
And make you pay just to have a slice

Happiness might be in France 
Far across the seas
Sitting out there waiting for you to have a glance
Just for you to sigh with ease

Happiness might be out when you're sleeping
And hide when you're awake
It might be scared of you standing and creeping
And of your suffering with ache

Happiness might be at your parents’ house
Hiding behind old dusty shelves
Or it might be in need of you to pause
And try to find it within yourself

Melissa Çevikel  10/C

They were relieved
Claiming the applause
Now it’s time to say
“Goodbye”
Get in the body
Of their new characters 
    
As the red curtains close
They take off the masks
While putting on another
Taking their gowns off
While putting on a suit
One second they’re in a castle
Living their best lives
The other second they’re homeless
Living on the streets
Tasting poverty
At the end of the day
No one knows who is who
Which is which
Everything is everyone now
Everyone is everything
Staring at the mirror now
Crying forgetting who they are.

Gülizar Defne Kırlak  10/C

Happiness 

Roles That Leave Scars
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Life is a deck of cards
If you wanna play,
You have to know how to fight
Since Kings will always defeat the Hearts. 
Because in this game,
There is no room for delight

Pain is the high-pitched drums in a song
So high that goes to your head,
          gets your eyes daze,
                   and throw off your balance. 
     One little spark of pain,
             will make your heart blaze
     Then you’ll find yourself
               Lurching
                              in
                                    vain

Happiness is the last drop in the glass. 
At least you know it’s there
and pretend it is more than their relief,
         and more than who dropped it has…
     Perhaps they poured it into their own,
     Perhaps they chose to leave you in grief
And say, “Joy is the biggest grace he shuns.”
               For you! 
      So that glass would be the only thing
                        you can fit into,
                             unlike the lives of your loved ones…

Azra Özge Karataş  10/A

These were the ones
Left behind the wooden doors,
Inside the creepy old cabin. 
Scratched walls, thunderous roars.

Left alone, waiting, 
Easily going … mad  
Melodies like the wind, Murmuring    
Memories are cobwebs left between realities.

Ignore them all, 
until they fall,
But still recall,
The grief they cost.

Dangling from thick,
Clear strings.
Of another’s 
enchanted mind.
Connected. 

Defne Koçyiğit 10/D 

You have come from far away
You lost everything you dropped
From a dream, a joy, a hope
They are almost gone away

The faces of people you know as friends 
White as snow, dark as night, black as mirrors
They all reached their goals 
You have returned to dried up rivers 

The clock falling on stones 
Its neither plus, nor minus
A health, a joy all the hopes 
The story is so dreamless

But the sun is 'bout to rise
It's like a blooming daisy
It shines like a baby's eyes
Finally it shines over me 

Berkay Tekin Erentok  10/C

A flower blooms, on a sunny spring day
So beautiful and tranquil,
With the fragrant smell of tea on a cold night,
And the beach on a warm summer day

A flower tries to hold its ground,
As the earth freezes, and snowfall comes,
The smell of the past tries to escape,
As the roots of memories try to hold on

Once a beautiful blossom of recollections, 
Of nostalgia and melancholy and jolly times,
A new spring has begun, the flower is no more
Once a beautiful lilac, planted upon old memories,
And happy days and stormy nights of misery

Now stands a daffodil in its place,
Past the days of sunshine and thunderstorms,
Its roots have begun to grow,
From new beginnings and a picnic in spring. 

Burcu Birler  10/A

Life is a Deck of Cards

Left Between Realities

Lightless Tunnel

A Picnic in Spring
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Deemed by many as digital citizenship
Is a mere facade for those who fall for it
For not only can it ruin any relationship
As any and all forms of conversation is now 8-bit

Text messages enveloping any integrity of human interaction
Like a snake choking out its prey in hopes of gobbling it up
As it constricts the backs and forths once filled with emotion
Now left with one liner that even a 3-year-old could’ve thought up

However, let’s not get it twisted
Sure enough the digital age does have its benefits
For it has an unfathomable amount of content within its chambers, contained
An endless source of information at our fingertips

While authenticity and credibility are questionable at best
Undeniably, we’re better off with the digital age than without
As social media, which what most of us think of as a pest 
Turns out, for human connection is a must throughout 

What ends up as a result is this moral dilemma
Of questioning whether it’s worth sacrificing humanity’s social balance
For let’s not forget, humanity has progressed far more in the last millennia
Than would’ve been possible if it weren’t for such a sudden digital advance

Gamze Yüncüoğlu 10/A  

One day there was an old woman who cooked a cookie. The Gingerbread Man. The 
Gingerbread Man came to life and ran out of the house. When he was running, a 
dog saw him and said, “I’m going to eat you, delicious cookie!” Gingerbread man 
started to run, and the dog tried to catch him, but he couldn’t. There was a big 
sea in front of him. He saw a fish in the sea. He asked him “Can you take me to 
the other side of the sea?” The fish thought a little bit and agreed to take him. The 
fish took him, but it had a plan: he was going to eat the Gingerbread Man. The 
Gingerbread Man understood that, and he jumped and ran away. In the end, the 
old woman found The Gingerbread Man and took him home. The Gingerbread man 
was happy and safe at home, and they lived happily ever after.

Ömer Zeki Gümüşsu  4/C

You have come from far away
You lost everything you dropped
From a dream, a joy, a hope
They are almost gone away

The faces of people you know as friends 
White as snow, dark as night, black as mirrors
They all reached their goals 
You have returned to dried up rivers 

The clock falling on stones 
Its neither plus, nor minus
A health, a joy all the hopes 
The story is so dreamless

But the sun is 'bout to rise
It's like a blooming daisy
It shines like a baby's eyes
Finally it shines over me 

Berkay Tekin Erentok  10/C

A Future Gone Backwards?

Gingerbread Man

Lightless Tunnel
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Hi, my name is Michael. People call me Mike, so I’m good with that as well

I recently found this website and saw people sharing their supernatural experiences, and I wanted to share mine. I come 
from a small town in Oregon called Granite. Noone has heard of it, probably. It was a sleepy town with only little amount 
of people living there. From what I know, it’s probably abandoned now.

I had one or two friends and life was normal. Until I turned 9 after my birthday, my two only friends stayed over and one 
of my friends – Let’s call him Greg – was really interested in tarot cards, crystals, spiritual stuff. So, he decided it’d be fun 
if he tried to find a way to make connection with the spirit world through my mind.

At the time, I never took him seriously, so I agreed.  I lay down on the floor, while Greg and my other friend sat down on 
the floor next to me. I closed my eyes and Greg began whispering, which I think was Latin. 

I started to see flashing lights and a feeling in my gut told me I was in danger, but I ignored it. All of a sudden, the 
flashing lights stopped. I was in a room full of clocks on the wall, ceiling, and floor. Something wasn’t right. I tried to find 
a door, a way out. Then I saw it. A figure, it was really humanoid, but I knew it wasn’t human. The figure was all black like 
a shadow, and no face. I had to get out wherever I was. But I couldn’t. My body froze and, was unable to move. Yet as I 
blinked; the figure seemed to get closer every time. My breathing got heavier until-
"Michael" I could hear both my friends and family. I woke up in a hospital room. Apparently, I was tossing and turning until 
I went unconscious. Long story short, after I got out of the hospital my body started reacting to normal things strangely. 
For example, my face got all pale whenever I ate something, I was always tired, and other strange reactions along those 
lines. My mother thought it was just some illness I had caught. But I thought otherwise, I thought it was odd that the 
doctors hadn’t noticed. We never found out what was wrong.

What about the Shadow Man? It kept appearing in my dreams every night. Sometimes it would talk, sometimes both of 
us would stand in silence until the dream was over. When he talked, it was always in Latin, an ancient language I never 
understood. But once, it spoke, and I somehow knew what it meant.

"Don’t be afraid. I am simply a humble creature your friend was able to reach out."

That was the only thing I ever understood in the dreams he was in. 

The dreams would come and go as time passed. Years went by and I moved to another state. This evet happened about 
4 years ago. I wanted to visit Granite and hang out with my friends. I did, and it was fun. 
I stayed there for about a week and Shadow Man was nowhere to be seen. It was the luckiest I’d been.
The night before I had to go back, Greg and I walked through the small forest close to his house. We stood in front of an 
abandoned playground and Greg had to take a call. Oddly I saw someone in the playground, I couldn’t see who it was 
because of the dark though the figure seemed familiar. The swing in front of the figure kept swinging when there wasn’t 
anyone there. When Greg 
was finished with his call, I 
turned back to see that the 
figure disappeared. That was 
the last time I had heard of 
the Shadow Man.
-MikeyBoy92, 9/10/2013

 Emel Ertin  8/D

Username: Mikey Boy 92
Title: Shadow Man     Date posted: 09/10/13 
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IT WAS A dark and stormy night, a night unlike any other. The brutal, cold winter weather of Istanbul was at its peak. 
Burcu was walking back to her cramped apartment from a nearby pharmacy. She had just picked up some medications 
for her ailing grandmother, who was being treated in urgent care at a hospital in Üsküdar. Hastily stomping through the 
puddles in her navy boots, Burcu was rushing to get home. As the rainwater ran down her boots, she couldn’t stand 
the unbearable feeling of having her socks completely drenched. She was just about to check her phone to see how 
many minutes were left until she would arrive, when she realized that her phone was out of battery. "Whatever," she 
thought, putting the phone back in her pocket, "I’ll find my way." She turned left, into a narrow cobblestone alleyway 
which she was sure would have 
her end up somewhere near home. 
Seeing the bright yellow police tape 
covering the entrance of some of the 
houses around her, she was feeling 
a little nervous. She watched the 
empty, blood-red brick walls. She 
was just thinking about how peculiar 
it was that there wasn’t any graffiti 
on the wall, when she saw the word, 
"BEWARE" spray-painted in bold 
black letters. A chill went down her 
spine. She then heard a dog, a dog 
with the most ear-piercing bark she 
had ever heard. She started running 
away, as fast as she could, when she 
tripped on one of the cobblestones. 
Burcu had twisted her ankle. She 
let out a shriek. She could then see 
the crimson blood dripping down 
her wrist. She got up as fast as she 
could, but she could barely even walk. 
She limped her way to what seemed 
to be an abandoned shed. Trying 
her best to crawl in she slipped and 
hit her head. This was quite possibly 
the worst night of her life. When she 
finally got in she sat on the cold, wet, 
concrete floor and started to cry. She wept for hours, endlessly hoping for the sun to rise so she could find a way out. 
She yawned. She had never felt so agitated and exhausted at the same time. before. She decided the best option for 
her now was to go to sleep. Burcu laid down her torn coat on the ground and closed her eyes. That is when she heard a 
thump on the door of the shed. Her heart dropped. She picked up a rock off the ground and threw it towards the glass 
window at the back of the shed. She attempted to jump out, but there were shards of glass everywhere she looked. 
She felt the blood dripping down from her face. Burcu screamed, yelling, "İMDAT!" but nobody would hear her. Another 
thump and the shed’s door broke down. She jumped out the broken window, cutting her stomach. She fell down on 
the ground, which was covered in dead leaves. The pain she was feeling was inexplicable. She couldn’t move; she was 
paralyzed. Another thump and she saw the shed collapse before her eyes, catching fire. Behind it, a large, shadowy 
figure, walking towards her. She could feel the terror running down her eyes. "VALE," THE SHADOW WHISPERED.

A student from 8/D 

Cobblestone 
a short-story 
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Chapter 1
In 1889 there lived two princesses. Josephine and Wendy. They were twins and they hated each other. Their mother 
Queen Maria and their dad King Steve tried to make them get along well. One day an elf called ‘Chu’ heard them fighting 
from the deep woods. When Chu came to the palace the King said, "Who are you? Why did you come to my palace?". 
Chu answered, "My name is Chu and the reason I came is the screaming voices that came from the 6th floor.". 
"Ohhh." said King Steve, "I am very sorry the voices are from Josephine." "It’s "Jo" dad and Wendy."

Chapter 2
"Well…" said King Steve, then Chu said, "Why are Wendy and Jo fighting?".
"Well…"
"What is the reason?" 
"Will you stop interrupting me?"
"I am sorry your highness..."
"You should be!" and they talked about Wendy and Jo for a very long time. Finally, Wendy and Jo sneaked down to listen, 
and they heard their own father saying that they were a pain! Both girls ran into the forest. They were scared because 
they were only twelve. At night Jo and Wendy heard an old person talking to them. It was a Pine Tree.

Chapter 3
The girls were freaked out. They started screaming like somebody was trying to cook them in boiling water.! Then the Pine 
Tree said, "Please girls I’m Mr Eddison."
"What?!" said the girls. "But Mr Edison was our uncle and he died 27 years ago!" 
"Ugh, stupid lies of your parents. They must have said that I was dead, because everybody didn’t want to cut down the 
pines and I was the person who never listened to the nature. The nature punished me and turned me into a pine tree! 
People tried to cut me then I understood that it was very scary when people always try to kill you. Please girls if you work 
together and tell the truth to everyone, I will be free from this curse and be with my family."

Chapter 4
"Work together?” the girls screamed.
"Please girls I know you hate each other but please girls help me."
"Uhh we will try to work together just for you, but if you were a one-eyed goblin we would never work together!". Everyone           
giggled.
The twins looked at each other and smiled. They actually loved each other. "Girls hurry up we don’t have much time. 
Tomorrow is my birthday, if I turn into 100 before 11.00, we will be hopeless!"

Chapter 5
In the morning Wendy and Jo ran into the palace. Their parents were very scared when they couldn’t see them last night. 
Wendy and Jo hugged them. Their father said "I am sorry girls; I can’t believe I called you girls a pain".
"That’s not important dad, we have to save our uncle!"
"Do you mean Edison? Where is he?" the father asked.
"He is in the deep forest the one with Pine Trees."
So, our heroes ran to the forest to save their uncle and just in time their uncle was free from the curse. As a gift from 
nature, their uncle was 44 years old again and they lived happily ever after.

Ela Futacı 4/A

The Secret of The Pine Tree
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In der Klasse haben wir über Albert Einstein und sein Leben gesprochen. Albert Einstein ist ein sehr berühmter Physiker 
und Mathematiker. Er kommt aus Deutschland, und er ist in Ulm im Jahr 1879 geboren. Als Kind war er schüchtern 
und schweigsam, deshalb haben seine Eltern gesagt, dass er 
zurückgeblieben war. Er war nicht so gut in Geografie, Deutsch 
usw. und gleichaltrige Kinder haben gedacht, dass er ein bisschen 
seltsam war. Aber als Kind war Albert in Mathe interessiert, 
denn sein einziger Freund Onkel Jakob hat Albert Mathematik 
beigebracht. Später hat Max Talmey, ein armer Medizinstudent, 
Albert Mathematik und Philosophie gelehrt. Er hat gewusst, dass 
Albert nicht wie andere Kinder war. Er hat Alberts Eltern einen 
Vorschlag gemacht, dass er Albert Mathe lehrt, denn Albert war 
ein sehr intelligenter Junge. Er war nicht in Spiele interessiert, 
sondern in Mathe und Philosophie. Er war der Klassenbeste 
in Mathe. Albert war auch in Geige und Klavier spielen sehr 
interessiert, denn es hilft ihm nachzudenken. Kurz gesagt, als 
Kind war Albert auch sehr intelligent, aber Leute haben es nicht 
gesehen.

Gamze Yüncüoğlu  10/A

Wir haben in unserer Deutschklasse das Buch "Albert Einstein" gelesen und viel über das Leben von Albert Einstein 
erfahren. Wir haben erfahren, was Alberts Familie über Albert Einstein gedacht hat, als Albert geboren war. Wir haben 
erfahren, was Alberts Familie über Albert Einstein gedacht hat, als Albert ein Kind war. Wir haben erfahren, dass Albert 
keine gleichaltrigen Freunde hatte und er nur einen erwachsenen Freund hatte; sein Onkel. Wir haben erfahren wo 
Albert geboren war. Wir haben gelernt, wie Albert Mathe mag. Wir haben noch viel mehr über Albert Einstein und sein 
Leben erfahren!

In unserer Performanz Aufgabe hatten wir den Auftrag, ein Interview mit zehn Fragen mit Albert Einstein zu führen. In 
der Performanz Aufgabe haben wir das Leben von Albert Einstein ausführlich kennengelernt und einige konkrete Dinge 
dazu recherchiert. Ich habe viel über Alberts Leben gelernt, wie seine politischen Ansichten und was er gefunden hat. 
Unser Unterricht über Albert Einstein hat Spaß gemacht. Ich habe den Unterricht über Albert Einstein geliebt und sehr 
interessant gefunden.

Efe Zeytinoğlu  10/B

Albert Einsteins Leben

Unser Unterricht über Albert Einstein

Almanca 
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Ich bin Arben Yılmaz. Ich bin fünfzehn Jahre alt. Ich komme aus der Türkei. Ich wohne 
in Istanbul. Ich gehe in die TED İstanbul Schule.

Mein Lieblingsfach ist Englisch. Meine Hobbys sind Lesen und Computerspiele spielen. 
Ich lese gern Englischbücher. Ich darf nur am Wochenende Computer spielen. Ich mag 
kein Sport und ich mag auch kein Basteln.

Ich habe zwei Katzen und drei Hunde. Meine Hunde heißen Channel, Calise und Alfa. 
Channel ist sechs Jahre alt und ihr Fell ist hellbraun. Calise ist vier Jahre alt und ihr Fell 
hat weiße und schwarze Flecken. Ich gehe gern mit meinen Hunden spazieren. Calise 
ist sehr schlau. Sie frisst immer Alfas Essen. 

Meine Katzen heißen Simba und Juliet. Juliet ist zehn Jahre alt. Simba ist sieben Jahre 
alt. Juliet schläft den ganzen Tag.
Simba geht morgens gerne raus und kommt abends wieder zurück. Mein Lieblingstier 
ist der weiße Hai.
Ich lebe mit meinem Vater, meiner Mutter und meiner kleinen Schwester zusammen.
Das bin ich. 

Arben Yılmaz  Haz/C 

Mein Name ist Zümran. Mein Vorname ist Karabaş. Ich bin 14 Jahre alt. Ich komme aus der Türkei. Ich wohne in 
Çerkezköy. Meine Lieblingsfächer sind Mathe, Englisch und Deutsch. Meine Hobbys sind Lesen, Schwimmen, Musik 
hören, Klavier spielen, Kochen und Radfahren.

Mein Vater heißt Erhan. Er ist 42 Jahre alt. Er ist ein Anwalt. Seine Hobbys sind Fernsehen, Kochen und Schwimmen. 
Meine Mutter heißt Gülnur. Sie ist 42 Jahre alt. Sie ist eine Hausfrau. Ihres Hobbys sind Malen, Musik hören und 
Fernsehen. Wir haben einen Hund. Er heißt Tedros. Er ist 3 Jahre alt. Er mag Essen, Baden und Schlafen.

Ich gehe in die TED Istanbul Schule. Ich bin in Klasse Prep-C. Wir haben fünf Tage Schule: von Montag bis Freitag. Mein 
Wecker klingelt um sieben Uhr. Ich gehe zehn vor acht aus dem Heim. Der Unterricht beginnt um Viertel nach acht. Wir 
haben fünf Stunden Unterricht, bis zwanzig nach zwölf. Und dann eine Mittagpause, bis ein Uhr. Am Nachmittag haben 
wir vier Stunden. Jede Unterrichtstunde hat fünfunddreißig Minuten. Um fünf vor vier Uhr ist die Schule zu Ende. 
Das bin ich, das ist meine Familie und meine Schule.  

Zümran Karabaş  Haz/C 

DAS BIN ICH

DAS BIN ICH
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Me gustan mucho las plataformas digitales como Instagram, Youtube, Twitter y algunos sitios piratas. Yo no tengo 
Netflix porque yo no quiero pagar dinero para ella. Últimamente me gusta ver películas gratis a través de los sitios 
piratas. Hay pocas series que yo quiero ver. En los sitios piratas hay muchas películas de calidad muy buena y 

además no tienes que pagar. Yo paso aproximadamente una hora diariamente viendo esas plataformas; un episodio 
o dos de una serie.

Creo que, hoy en día hay muchas personas que prefieren las plataformas digitales porque son más divertidas y así 
la gente pasa tiempo de calidad y puede ver cuando quiera. Yo apoyo las plataformas digitales y en el futuro seguro 
que será mucho más importante  en nuestras vidas.
Can Berk Kara 11/A 

Los jóvenes prefieren las plataformas digitales porque hay más series y más películas en ellas y siempre 
están disponibles. A mí me gusta la plataforma Netflix. En esta plataforma, hay varias películas y series interesantes. 

Además se puede acceder a esta plataforma por una determinada tarifa al mes. Hay muchos tipos de películas o 
series de calidad buena; la calidad se ajusta de acuerdo con la velocidad de internet, más de una persona puede 
usar la cuenta y también hay películas o series recomendadas según el perfil del usuario. Yo utilizo esta plataforma 
al menos dos horas al día para ver una película o serie. De adolescente yo también prefiero ver Netflix en lugar de la 
tele.
Nehir Vural  11/D 

La gente, sobre todo los adolescentes ya no ven la tele.

La plataforma digital que más me gusta es YouTube. Porque todo es gratis y es una plataforma tonta para socializar. 
Hay muchas opciones y funciones para cada video como añadir subtítulos, arreglar la velocidad del video etc. Hay 
muchas categorías de seleccionar y cambiar los ajustes. Yo veo YouTube todos los días y más o menos paso una 
hora viendo videos informativos y entretenidos, también.

Dado que YouTube tiene más opciones como estas; los adolescentes pasan más tiempo viendo Youtube que viendo 
la televisión. Según las estadísticas, hay más de 2 billones de usuarios activos en YouTube al mes desde 2020. 
Havin Nazlı  11/D

Los adolescentes pasan de lo que ponen en la tele porque no les interesa nada. Para mi, Netflix es 
la plataforma digital que más me gusta. Netflix es mi favorita porque en ella hay muchas películas 
y series. No solo hay películas y series nuevas de Netflix sino también hay películas y series antiguas y clásicas como 
Harry Potter, Vampire Diaries y Gossip Girl. La plataforma contiene películas de todos los géneros; como por ejemplo 
romances,drama, ciencia ficción, terror etc. Además se puede acceder a las películas o a las series recomendadas 
por Netflix según el perfil de los usuarios. 

Yo veo Netflix casi todos los días; durante dos horas como máximo. Yo, como una adolescente uso Netflix mucho 
porque es creativa, interesante y divertida.
Aslı Yağmur Alçıkaya  11/B

Youtube es mi plataforma digital favorita. La gente puede poner videos acerca de todo como videojuegos, 
animaciones, tutoriales o videos de gatos etc. ¡Todo es gratis! Lo uso todos los días. Mi aplicación dice que lo he 
visto durante 810 horas desde mayo 2021 pero no solo yo sino también mis padres. Youtube es una plataforma 
buena para aprender y divertirse. 

El mundo está cambiando cada día; hay que acostumbrarse y adaptarse a estos tipos de cambios del mundo digital.
Kerim Koray Öztürkler 11/A 

VER PELÍCULAS GRATIS

TODO ESTÁ EN NETFLIX

LOS ADOLESCENTES YA NO VEN LA TELE

NETFLIX: MI FAVORITA

MI FAVORITA: YOUTUBE

İspanyolca
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Comme une personne normale, j’aime voyager et, en général les endroits où je vais pendant les vacances changent. Je 
préfère aller à la montagne en hiver et à la mer en été. J’aime bien aussi aller à l’étranger mais à cause de la maladie 
à coronavirus, il n’y a pas de chance pour aller à l’étranger.  J’aime bien aller à la montagne pendant l’hiver, parce que 
j’aime faire du ski avec mon père. Quand j’avais 10 ans, j’ai commencé à faire du ski. Et maintenant, je continue à faire. 
 
Généralement, je vais dans un hôtel avec ma famille et nous restons 3 ou 4 jours. J’aime l’hiver parce que je peux 
faire du ski et je peux passer du temps avec ma famille et j’aime boire du chocolat chaud. Le premier endroit où je suis 
allée était Saint Moritz. Cette place était la plus ancienne et bon lieu pour faire du ski. 
Quand j’avais 10 ans, j’ai commencé à faire du ski, je suis allée à Saint Moritz que j’ai 
adoré. Moi et ma famille sommes restées dans un hôtel qui s’appelle Kronenhof. Nous 
sommes restées 4 jours et ces 4 jours étaient les meilleurs jours de ma vie. Cet hôtel était 
vraiment historique que les gens ne connaissent pas. J’ai adoré cet hôtel parce qu’il y avait 

beaucoup de choses qu’on pouvait faire. Par exemple, tu pouvais jouer 
au bowling ou tu pouvais aller au bon restaurant dans ce vieil hôtel. 

Et pour mes vacances d’été, j’allais au bord de la mer. Je faisais de 
la natation avec mon petit frère. Nous allions à la plage et en général, 
nous mangions de la glace avec notre famille. Nous sommes restés dans un hôtel pendant un mois. 
Et j’ai adoré l’été parce que j’avais beaucoup de choses à faire pendant l’été. Par exemple, je pouvais 
passer du bon temps avec ma famille et je je pouvais me relaxer.

C’est pourquoi j’adore les vacances, aller au bord de la mer ou aller à la montagne sont magnifiques. 
Et aussi, j’aime passer du temps avec ma famille, c'est très important pour moi.

Alara Elif Filiz  10/C

Je comprends bien ta situation. Si j'étais au lieu de toi, je pense la même chose avec toi. Tu as tellement raison de les 
penser. Mais, c’est la vie ! Il y a beaucoup de difficultés, comme il y a des beautés. C’est très difficile de déménager d’un 
endroit dans la nature à grande ville comme New York. Et pour d’autres problèmes, tu peux les résoudre à temps. Au 
début, tu peux te sentir mal et forcer, mais tu peux apprendre la langue et faire des amis après. Si tu aimes ton travail à 
Brest, tu peux rester ici et continuer ta vie. Mais, si tu n'aimes pas, tu peux déménager à New York. Tu peux commencer 
une nouvelle vie à New York. Peut-être que tu peux découvrir toi-même. C’est une très bonne chance pour toi! J’ai hâte 
d’apprendre ta décision.
Écris-moi quand tu décides ! 
Bisous:)

Necla Naz Hatipoğlu  11/D

Mes Vacances

Salut Laura,

Fransızca
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Mes parents sont venus me chercher de l'aéroport. J'étais en vacances à Lyon avec mes amis d'école. Nous y sommes 
restés 2 semaines et nous avons fait beaucoup de souvenirs. L'hôtel où nous avons séjourné était petit mais près du 
centre-ville. Nous sommes restés dans les chambres doubles. Je suis restée avec ma meilleure amie Zeynep. Notre 
chambre avait des murs bordeaux. Il y avait une grande salle de bains avec une baignoire. Le sol était noir et blanc. La 
chambre donnait sur une rue bondée. Nous avons visité des sites historiques comme le Fourvière. Nous avons aussi 
visité beaucoup de musées. Lyon est célèbre pour ses parcs et jardins. Nous nous sommes beaucoup amusés en 
faisant du shopping. Nous avons mangé des plats délicieux dans des restaurants élégants. Nous avons appris à être 
responsables. C'était une expérience inoubliable !

Simay Özgentürk  10/C

Je pense que voyager est plaisanterie et promoteur. J’adore voyage. Je préfère les voyages culturels parce que 
j'apprends beaucoup de choses. J’apprends les nouvelles cultures, l’histoire et l’art. Je préfère l’avion pour voyager 
parce que c’est pratique et rapide. En plus, je préfère monter dans l'avion dans les heures très tôt le matin et très tard 
la nuit. Je voyage avec ma mère. J’adore voyager avec ma mère parce qu'elle connaît beaucoup de choses et je ne me 
suis jamais perdu avec elle. On s'amuse beaucoup quand on voyage. Je préfère les mois d’avril et de mai. Parce que le 
temps est bon et meilleur pour voyager. En autre, J’aime prendre des photos et dessiner les endroits que je visite. 

Ça fait trois ans que ma mère et moi, nous sommes allées à Paris en France. On est restées 9 jours chez mon oncle 
qui habite à Paris. On a pris l’avion et on est arrivé à la maison. On a fait un plan sur les endroits qu'on va visiter, les 
endroits qu'on va manger et comment on va y aller. Le premier jour, on est allées au Disneyland. On a pris le train. 
C'était très fatigant mais très amusant. Le lendemain, on est allées au Jardin du Luxembourg. Il y avait du soleil et il 
était très beau. On a mangé quelques choses et lisait un peu. Je buvais du café et  
désignais les statues.

Des autres jours, on est allées au Sacré-coeur, à Notre-Dame et à La Tour Eiffel. 
Le week-end on est restées à la maison parce qu'il pleuvait et qu'il faisait très 
froid. Finalement, j'adore goûter les repas différents et apprendre la culture du 
pays. Je suis excitée pour mon prochain voyage.  

Zelişan Ada Kılıç  10/B

LYON

PARIS
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ilkokulumuzdan esintiler 

Kar taneleri düşer tek tek,
Kış mevsiminde.
Kar topu oynarız,
Kardan adam yaparız,
Mutlu olur coşarız…
Ama neden göremiyorum artık kar 
tanelerini?
Kim bozdu bu iklimi?
Bizi terk etme kış mevsimi!

Çınar Apak  4/C

Kadınlar korur dünyayı,
Hayatı renklendirir,
Geleceğin mimarı
Kadınlardır kadınlar.
Kalbi sevgi dolu kadınlar,
Yaşamın kaynağı,
İnsanlığın temelidir onlar.
Bugünün küçük kadınları,
Hayatın umutları,
Yaşasın Dünya Kadınları!

Ela Özkardeşler  3/C

Bize yaşam 
getirdin Dünya,
Hayvanlarla dolusun,
Bize neşe getirdin Dünya,
Teşekkürler sana.

Hayvanlar neşe saçar,
Onları çok severiz,
Ağaçlarla dolu dünya,
Teşekkürler sana.

Biz yaşayabiliyoruz Dünya’da,
Hayvanları besliyoruz,
Seni seviyorum Dünya,
Teşekkürler sana.

Egemen Kaan Mustan  3/A 

Yerlere çöp atmayın,
Denizleri kirletmeyin,
Ağaçları kesmeyin,
Gerekmedikçe araba kullanmayın.

Dünya önemlidir önemli!
Dünya’yı sevin, koruyun,
Dünya’yı korursanız
Kendinizi de korumuş olursunuz.

Ağaçları kesmeyelim, 
Hayatı riske atmayalım.
Herhangi bir şeyi boşa kullanmayalım,
Biri yere çöp atarsa onu uyaralım.

Meyra Kutnu  3/C

Kış Nereye Gitti?

Dünya Kadınlar Günü

Dünyamız

Dünya Önemlidir

Sevgili Kış
Bugün sabah uyandığımda,
Baktım çatılar bembeyazdı.
Çünkü kar yağmıştı.
Ne güzeldir kış mevsimi,
Kar topu oynarız 
Kar yağdığında…

Arda Deniz Oflas  2/B
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anaokulumuzdan esintiler 

Kerem Penezoğlu  A Sınıfı

Demir Özdinç  A Sınıfı

Beyza Sude Uşun  E SınıfıAyşe Nehir Balcı  E Sınıfı

Kardelen Kaçmaz  A Sınıfı

Venüs Eraslan  A Sınıfı
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Can Gece Türkmen  E Sınıfı

Nil Sarı  E Sınıfı

Mercan Koçyiğit  E Sınıfı

Simay Özsivri  E Sınıfı

Dila Belen  E Sınıfı

Meryem Ayvacı  E Sınıfı

Uluç Ali Çay  E Sınıfı
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Darya Demirer  F Sınıfı

Mila Ünsal  F Sınıfı

 Beril Öztürk  F Sınıfı

Emre Kocaer  F Sınıfı

Erion Braka  F Sınıfı

Can Aksaray  F Sınıfı

Han Tepe  F Sınıfı Mila Ünsal  F Sınıfı

 Aras Pınar  F Sınıfı

Milatölis Ögüm Kurtbeyoğlu  F Sınıfı
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Adam Genç  G Sınıfı

Kaan Ayar  G Sınıfı

Naz Fırıncıoğlu  
G Sınıfı

 Bora Çelikten  G Sınıfı

Kudret Çınar Yıldız  G Sınıfı

Sare Savchuk  
G Sınıfı

Can Aksaray  G Sınıfı

Lina Mercan  G Sınıfı

Zehra Yıldız  
G Sınıfı

Zehra Yıldız  G Sınıfı

Nurettin Selim Aksoylu 
G Sınıfı
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Derin Tekin  I Sınıfı

Afra Köseliören  I Sınıfı

Lena Ünal  I Sınıfı

Pars Taneri  I Sınıfı

Pars Alkış  I Sınıfı Toprak Tuncel  I Sınıfı
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Yağmur Çelik-Mustafa Yurtsever  11. Sınıf

Beren Oğan  7/B

Melisa Tiftik  7/D

Atilla Benligil  11/B 

Irmak Kırşan  7/D

Duru Demiralay  12/F

görsel sanatlarımızdan esintiler 

Işıl Ulusaloğlu  12/F Selman Emre Çay  11/E 
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Kayra Berr Yakut  8/B Radan Berra Şahin, Melis Tangün 7. Sınıf Birhan Evren  7/B Ayşe İdil Gökkaya  7/B

Kuzey Nazikcan  7/B Ezgi Doğa Keskin  8/A Metehan Oral  7/C

8. Sınıf Çalışması
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Yağmur Çelik-Selman Çay-Mustafa Yurtsever  11. Sınıf

Atilla Benligil  11/B Dilara Akkurt  11/E Melisa Türkmen  11/E

Ali Olcayto  10/D

Sali Nasri  11/E Aylin Emanet  7/DEmre Işıl  12/A
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Buse Ekşioğlu  4/B Emir Ayaz Pakdemir  4/B

Lal Tepe  4/B

Birhan Evren-Derin Özmen  7/B Irmak Kırşan  7/D

Ali Olcayto  10/D Çaka Akgül  7/C
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Melisa Türkmen-Dilara Akkurt-Melis Bakar-Nil Aksoy  11. Sınıf Zeynep Yücel  10/C 

Filiz Levent-Lara Aytulun-Melisa Türkmen-Tan Çevik Emel Oksal ve 12. Sınıflar

5. sınıflar Esrahan Hacısalihoğlu-Damla Çelik-Zeynep Özalp-Melis Kerimoğlu- 
Mina Cömert-Dinç Hocaoğlu
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8. Sınıf Çalışmaları

Ela Şener  7/A Mercan Semerci-Ela Erdönmez  7/D
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öğrenenlerin okulu

FACEBOOK (TED İSTANBUL KOLEJİ)
https://www.facebook.com/TEDIstanbulKoleji

INSTAGRAM (TED İSTANBUL KOLEJİ)
https://www.instagram.com/tedistanbul/

YOU TUBE
https://www.youtube.com/user/TEDIstanbul1

TWITTER
https://twitter.com/TEDISTANBULKLJ

LINKEDIN
https://www.linkedin.com/in/ted-istanbul-koleji-6450b2139/

MOBİL UYGULAMA

GOOGLE PLAY - ANDROID
https://play.google.com/store/apps/details?id=tedistanbul.tedmobil&hl=tr

APPLE STORE - IPHONE
https://itunes.apple.com/tr/app/tedist-mobil/id1186190196?l=tr&mt=8

Telefonunuzdaki GOOGLE PLAY–(ANDROID) ya da APPLE STORE–(IPHONE) uygulamanızdan -search- alanından 
TED İSTANBUL KOLEJİ yazarak erişebilirsiniz.

TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI 
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI


