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 Öncelikle heyecan, sabır, azim ve kararlılıkla tek bir güç olup
oluşturduğumuz bu dergi bizim ilk tecrübemizdir. Birtakım eksikliklerimiz,
kusurlarımız yok değil; şimdiden hatalarımızla, eksikliklerimizle hoşgörünüze
sığınıyoruz. 

Hiçbir önyargı,hiçbir gizli düşünce,hiçbir hesap olmadan; bütün
şeffaflığımızla gönül verdiğimiz, sevgiyle muhabbetle bağlandığımız bu
kutsal meslekte öğrencilerimizi iyiye,güzele yönlendirmekten,yarınlara
umutla taşımaktan, hazine diye bildiğimiz yarının teminatı gençlerimizi bir
nakkaş edasıyla işlemekten başka gayemiz yoktur. Bu amaç doğrultusunda
öğrencilerimizin toplumsal, kültürel gelişimlerini sağlamak, bilimsel ve sosyal
faaliyetlerde bulunmalarına imkân oluşturmak; araştırmacı, yaratıcı, üretken
bireyler olmalarını desteklemek için bu yola koyulduk ve dergi çıkarmak
istedik. 
   
  Aşkale ve Erzurum merkeze belirli uzaklıkta olan ve depremin etkisiyle eski
canlılığını kaybeden Kandilli‘de bulunan okulumuz aslında çoğu kişi
tarafından bilinmemektedir. Bizler, dergimizle birlikte bu yargıyı da yıkmak
istiyoruz. Burada-Kandilli’de- bulunan depremden sonra 2011 yılında
yeniden inşa edilen okulumuz fiziki şartlar bakımından(laboratuvar, spor
salonu, dil sınıfı, konferans salonu, yemekhane, resim sınıfı…)birçok
yeterliliğe sahiptir. Depremle birlikte yok olan umutları, öğrencilerimizle
birlikte tıpkı bir kardelen çiçeği gibi yeniden umuda yeşertmek, kalbi
kuvvetlendirmek, hasbihalimizle gönlünüze bir cemre düşürmek istiyoruz.
Sait Faik Abasıyanık’ın “Bir insanı sevmekle başlar her şey.””sözünü baş tacı
yaptık; sevgiye, ilgiye, umuda ve HASBİHALE “Bismillah” dedik. 

Öğretmenlerimizin öğrencilerimizle birlikte, sahip oldukları bilgi birikimlerini
kaleme almaya çalıştıkları bu ilk göz ağrımızda emeği geçen bütün
öğretmenlerimize,öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum; HASBİHAL’in
faydalı ve uzun ömürlü olmasını temenni ediyorum. 
                                                                                                                                       
                                                                                                Keyifle okumalar…  

Kısa bir zamanda tasarlayıp çıkardığımız ilk sayımızla bütün 
okuyuculara merhaba,

DUYGU ARSLAN

Editor'ün Notu



Buyrun
Hasbihâl
Eyleyelim…

   23 Eylül 1967 yılında Kandilli
Ortaokulu ile Güvenç İlkokulu
bünyesinde eğitim ve öğretim
hayatına başlayan okulumuz
1969 yılında 22 kız ,  100 erkek
öğrencisi ile kendi binasına
geçmiştir .  1979-1980 yılından
itibaren Kandilli Lisesi ismini
alarak eğitim öğretime devam
eden okulumuz 25-28 Mart 2004
tarihlerinde meydana gelen
depremler nedeniyle büyük
tahribatlar yaşamıştır .  Okul
binasının kullanılamaz hale
gelmesi sebebiyle bir süre
konteynırlarda eğitim öğretime
devam eden okulumuz 2011
yılına kadar Kandilli Güvenç
Yatılı İlköğretim Bölge Okulu
binasında bulunmuştur .  2011 –
2012 Eğitim-Öğretim yılı
itibariyle 625 metrekare alan
üzerine inşa edilen 16 derslikli
modern ve tam donanımlı yeni
binasına geçerek faaliyetlerine
devam etmektedir .    

  Erzurum şehir merkezine 42
km ,  Aşkale ilçe merkezine 13 km
mesafede bulunan okulumuz
güçlü öğretmen kadrosu ve
başarılı ekibi ile çağımızın
gerektirdiği ihtiyaçlar
doğrultusunda geleceğimizi inşa
etmenin haklı gururunu
yaşamaktadır .  Tam donanımlı
laboratuvarı ,  eğitim materyalleri ,
spor malzemeleri ,  düzenlemiş
olduğu kurslar ,  sosyal etkinlikler ,
sosyal sorumluluk projeleri ,
konferanslar ,  seminerler ,
turnuvalar ,  geziler ,  ulusal ve
uluslararası yarışmalar ile fark
yaratmaya çalışan okulumuz
bilgi ve öğretimin yanı sıra
gençlerimize iyi bir eğitim
ortamı ve sosyal etkinlikler de
sunmaktadır .  Birebir ders
anlatımları ,  düzenli deneme
faaliyetleri ve öğretmenlerimizin
özverili çalışmaları ile rehberlik
çalışmalarının yürütüldüğü
okulumuzda öğrencilerimizi
sadece üniversiteye değil ,
hayata hazırlıyoruz .    

  İdare ,  öğretmenler ,  veliler ve
öğrencilerimiz ile başarının azim
ve irade ile sağlanacağının
bilincinde olarak bir zincirin
halkaları gibi birbirine bağlı ve
kararlı adımlar atmaktayız .  Bu
adımlardan birisi olarak
gördüğümüz ve hasbihal
eylemeyi umduğumuz dergimiz
ile siz değerli okurlarımız ile
buluşmanın mutluluğunu
yaşamaktayız… Bize bu
mutluluğu yaşatan ve dergimizin
siz değerli okurlarımız ile
buluşma sürecinde emeği geçen
başta öğretmen ve öğrencilerim
olmak üzere herkese teşekkür
ediyor ;  sağlık ,  mutluluk ve
esenlikler diliyorum .  Kalın
sağlıcakla… 

Merdan ÇOLAK 

 Okul Müdürü 

KANDİLLİ  İMKB  ANADOLU  LİSESİ
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RÖPORTAJ 

AŞKALE KAYMAKAMI 
MEHMET AKSU 

"İnsan var olduğu için hayatın anlamı 

vardır. Bu sebeple insanlar 

dürüst,erdemli ve adaletli olmalıdır. " 

 Sayın Kaymakamım, bizler sizi ve mesleğinizi 

daha yakından tanımak istiyoruz;bize 

kendinizden ve mesleğinizden bahseder misiniz? 

- 1985 yılında Diyarbakır'da doğdum.Orta,lise 

öğrenimimi Diyarbakır'da tamamladım.Mersin 

Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden  2007 yılında 

üstün başarı ile mezun oldum.2009 yılında da açılan 

kaymakamlık sınavı ile bu mesleğe iktisap ettim ve 

yaklaşık dokuz yıldır mesleğimi sürdürüyorum. 

  Bu mesleği seçme sebebiniz nedir,meslek 

seçerken herhangi birinin size etkisi oldu mu? 

N O M A D I C   |   2 4
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 - Bu mesleği seçme sebebim biraz da 
ailemin yönlendirmesinden kaynaklı.Aile 
büyüklerimiz daha önce kaymakamlık ve 
siyaset gibi konularla yakından ilgililerdi. 
  
Kaymakamlık mesleği gibi mesleklerde bir 
anda,kısa sürede birçok kitleye 
ulaşabiliyorsunuz;attığınız bir adım 
bireysel,kişisel kalmıyor. 
  
 Bütün topluma yönelik çeşitli kararlar alıp 
toplumu etkileme,yönlendirme gibi 
konularda ciddi derecede söz sahibi 
olduğumuz konusunda ailem hep telkinde 
bulundu ve ben de işin doğrusu buna göre 
kendimi hazırladım,benimsedim. 

Kaymakam olabilmek için hangi 

bölümlerden mezun olmak ve hangi 

sınavlara girmek gerekiyor? 

- Hukuk Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi mezunları kaymakamlık sınavına 
girebiliyor. Daha önceki dönemlerde KPSS 
vardı, şu anda KPSS şartı yok ÖSYM sınavı 
ve kurum mülakatını geçerek mesleğe 
başlıyorsunuz. 

Kaymakamın görevlerinden bahseder 

misiniz? 

- Kaymakam görevleri ile ilgili genel bir 
kanun vardır. Kanun, 5442 sayılı İl İdaresi 
Kanunu. Ayrıca birçok özel kanunla da 
kaymakama atfedilen görevler vardır. 
5442 sayılı kanuna göre kaymakam 
hükûmetin   ve ayrı ayrı her bakanlığın 
ilçedeki temsilcisidir.İlçede hükûmetin 
almış olduğu kararların uygulanmasını 
sağlar.  

 Asayişe yönelik halkın can ve mal 
güvenliğini,ırz ve namusunu korumaya 
yönelik aynı zaman da eğitim ve sağlık 
gibi genel hayatı etkileyen birçok alanda 
görevi vardır. 

Meslek hayatınızda zorluklar 

yaşadınız mı?Mesleğinizin olumlu ve 

olumsuz yönleri nelerdir? 

-Manevi anlamda oldukça tatmin edici bir 
meslektir.Bizler alınan bir kararla toplumun 
birçok kesimini etkileyebiliyoruz. Örneğin; 
sağlıkla ilgili alınan bir kararla toplumun 
geneline hitap edecek olumlu ve olumsuz 
sonuçlar oluşabiliyor.  

Sorumluluğu yüksek ve zor bir görevimiz 
var.Aldığımız kararların olumsuz sonuçları 
da olabiliyor.Bu sonuçlar toplumun 
geneline hitap edeceği için yani bireysel 
değil,kitlesel olumsuz sonuçlar ortaya 
çıkacağı için can sıkıcı bir durum 
oluşabiliyor.Ayrıca  kaymakamlık herkesin 
kolayca ulaşabileceği bir devlet kapısı 
haline geldi,her türlü şikayet ve sıkıntı 
durumunda kamu kurumları ve vatandaş 
bize gelebiliyor.Bu durum manevi 
anlamda haz verdiği gibi iş bakımından 
da bizi yoran bir iş. 
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Vatandaşla sürekli iç içe olmak 
dertlerini,sıkıntılarını dinlemek, 
programlara iştirak etmek zamanımızı ve 
enerjimizi alıyor.Ancak biz keyifle 
yaptığımız için mesleğimizi yürütüyoruz. 

Günümüz gençliğini nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

Günümüz gençliği, son derece zeki ve 
parlak öğrencilerden kurulu.Çünkü eski 
dönemlere kıyasen bu dönemde 
teknolojik,ekonomik imkanlar daha fazla. 
Bugün okullarımız da fiziki şartlarda çok 
iyi.Tablet dağıtıyoruz,bilimsel projeler 
yapıyoruz,çeşitli etkinlikleri okuldaki 
öğretmenlerimiz gerçekleştiriyor.Bizler 
bunları yapıyoruz; ancak bazı 
problemlerle de karşılaştığımız oluyor. 

Özellikle zararlı alışkanlıklar sonucunda ve 
sosyal medyadaki olumsuz durumlar 
karşısında gençlerimizi yeterince 
koruyamadığımızı düşünüyorum.Olumsuz 
arkadaş çevresi ve sosyal medyadaki 
bozulmalar gençlerimizi olumsuz 
etkilemekte ,toplumda sadece şehirciliği 
özendiren TV programları ve diziler 
özellikle kız çocuklarımızı olumsuz yönde 
etkilemektedir.Aslında çok zeki ve 
kapasiteli çocuklarımız var; fakat onlara 
kapasitelerinin farkında olacak çalışmaları 
yapamadığımızı düşünüyorum.Okullarda 
çok iyi ve kaliteli eğitim veriyoruz.;ancak 
ailede ve sosyal çevrede bunu  yeterince 
oturtamadığımızın kanısındayım.Gençlere 
tavsiyem sosyal medyayı daha iyi 
kullanmalarını tavsiye ediyorum. 

Sayın Kaymakamım spora bakış açınız 

nedir? 
Sporu son derece seven ve 
basketbol,futbol,yürüyüş,tırmanış gibi 
alanlarda faaliyetler gösteren 
biriyim.Çocuklarımızı da bu konuda 
özendiriyorum. Aşkale'de bu konuda 
 kurumlararası futbol turnuvası düzenledik. 

Hayat felsefenizi özetleyen bir kelime 

ya da slogan var mı? 
"Hayatın kapsamı çok geniş." çünkü 
insanın sosyal,ekonomik,insani ilişkileri gibi 
birçok yönü var.Bu nedenle hayattaki en 
önemli  varlık bence insandır.İnsan var 
olduğu için hayatın anlamı vardır. Bu 
sebeple insanlar dürüst,erdemli ve adaletli 
olmalıdır. Eğer bunları başarabilirse insan; 
şu an dünyadaki özellikle Ortadoğu'da 
yaşananlar, Suriye'de ve Afrika'da 
yaşanan sıkıntıların yaşanmayacağını 
düşünüyorum Bizler de millet olarak bu üç 
unsur ile iç içe olmalıyız. 

Röportajımıza katıldığınız için teşekkür 

ediyoruz,bizlere söylemek istediğiniz 

son sözler nelerdir? 

Sizleri çalışmanızdan dolayı 
kutluyorum,söylediğim şeyler umarım 
sizlere teşvik edici örnekler 
oluşturur.Okulunuzu da bu anlamda 
kutluyorum,arkadaşlarınızla birlikte 
okulunuzun ve öğretmenlerinizin kıymetini 
bilerek devletimize ve milletimize faydalı 
bireyler olarak toplumda yer almanızı 
temenni ediyorum. 

Sayın Kaymakamımıza bizlere böyle 
bir fırsat verdiği ve zaman ayırdığı için 
teşekkür ediyoruz. 
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KANDİL L İ 'DE

MEYDANA

GELEN

DEPREM  VE

ETK İ LER İ  

25 Mart 2004 tarihinde, saat 21:30’da Aşkale

(Erzurum) merkezli  5.1  ve 28 Mart 2004

tarihinde, saat 06:51’de  Aşkale (Erzurum)

merkezli  5.3  büyüklüğünde iki deprem

meydana gelmiştir. Hasar dağılımı ve

depremlere neden olan  faya dayanarak bu

depremlere  KANDİLLİ (Aşkale) depremleri

ismi verilmiştir. Deprem, Kandilli ve çevresinde

şiddetli olarak hissedilmiş  ve bu doğal afet

 sonrasında depremin merkez üssüne karşılık

gelen Kandilli beldesi ile çevre köylerini de

içeren alanda 10 yurttaşımız hayatını yitirmiş,

19 yurttaşımız ise yaralanmıştır. Her iki

depremde yıkık ve ağır hasarlar oluşmuş, çok

sayıda hayvan ise telef olmuştur.     

     Yöre halkından edinilen bilgilere göre,

meydana gelen bu doğal afet öncesinde

sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bu yöre

insanının daha iyi durumda olduğu

anlaşılmıştır. Bu durum üzerinde de

özellikle Kandilli merkezde bulunan askeri

birliğin varlığı  bu beldenin gelişimine  katkı

sağlamıştır. 

ADEM  KARTAL    

 Şöyle ki; dükkan ve işletmelerin, askeri

lojmanların, eczane, lokanta, berber,terzi, yatılı

bölge okulunun vs...  bulunması ve kandillinin

belediye olarak hizmet vermesi  yöre üzerinde

olumlu bir çok etki  yaratmıştır. Kandilli  ve

çevresinin bu imkanlardan dolayı refah düzeyi

yüksek olan ve kırsal bir bölgeye nazaran göç

vermeyip aksine göç alan bir belde olmasını

sağlamıştır.  

      Yaşanan deprem sonrası ise, Kandilli

merkez ve çevre köylerde meydana gelen

 yıkım ve hasarlar sonucunda sadece  binalar

değil; beraberinde sosyal, kültürel ve

ekonomik yapı da ağır hasar almıştır. Bunun

akabinde de askeri birliğin bu beldeden

taşınması, yatılı bölge okulu ile birçok dükkan

ve işletmenin kapanması zamanla bazı

olumsuzluklara sebep olmuş ve bu yörenin

göç verir duruma düşmesine etki etmiştir.

 Burada yaşayan halk da deprem

öncesi Kandilliyi arar olmuş ve askeri birliğin

geri getirilmesi için girişimlerde bulunmuştur. 
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 Çağımız her şeyin
ussallaştırılmaya çalışıldığı bir
ortamda ikinci dünya savaşı ve
sayısız bölgesel savaşlar yaşadı
ve yaşıyor. Savaşlar ve şiddet
her yönüyle akılsal bir temele
dayandırılarak devam ediyor
.İnsan kendi varoluş alanından
kendi insansal olanaklarından
gittikçe uzaklaşıyor. Doğada
yapılan her yıkım aynı
zamanda insan dünyasında da
büyük hasarlara ve telafisi
mümkün olmayan yaralara yol
açıyor .Her savaşın sonunda aç
evsiz ve yardıma muhtaç
insanların sayısı gittikçe artıyor.
Bir yandan milyonlarca insan
açlığın pençesinde ölümle
burun buruna yaşarken diğer
yandan silahlanma ve yıkımlar
olağanüstü boyutlarda devam
etmektedir . 

Öte yandan bilimde ve
teknolojide meydana gelen
gelişmeler insan yaşamına
olumlu katkılar yapsa da her
şeyin bir neden-sonuç ilişkisi
içerisinde düşünüldüğü
günümüzde insanlar arasındaki
ilişkilerde bir çözülmeyi de
beraberinde getirmektedir.
Teknolojinin insan dünyasına
hakim olmasıyla birlikte
insanlar kendi yaptıkları kendi
ürettikleri şeylerin esiri olmakta
ve artık bırakın kendi
olanaklarını kullanmayı bu
olanakların farkında bile
değildirler. Birer insansal
olanak olarak görülen sanat
dalları sanki gereksiz bir şeymiş
gibi görülmekte sanatsal
yaratıma dayalı ürünlerin sayısı
ve niteliği azalmaktadır. 

 Sonuçta insanın bir duyma bir
yaşama dünyasının olduğu
unutulmakta her şey bilim ve
tekniğe bağlı bir düşünme
açısından görülmektedir.
Böylece insanlar kendi
dünyalarını anlamak ve
anlamlandırmaktan
uzaklaşarak yaratıcı düşünce
bakımından giderek
yoksullaşmaktadırlar. 
Oysa insanın kendine ve kendi
dünyasına böyle uzak
kalmaması gerekmektedir.
Buda ancak insana ve insanın
yapısına yönelik bir bakışla
olabilir. Öyle bir bakış ki insanı
bütünlüğü içinde kavrayabilsin
işte tam bu noktada felsefe
denilen anlaşılması zor bir
uğraş insan dünyasına duyarsız
kalmamış ona kendi dünyasını
tanıma fırsatı vermek istemiştir. 

FE L SE FEYE  ÖTEDEN  BAK I Ş  

ENSAR  Y İ Ğ İ T
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Felsefe anlaşılması zor, felsefeci ise  bu zorluklarla
cedelleşen çetin bir insan olarak bilinir. Felsefe
geçmişte olduğu gibi günümüzde de çoğu insana
biraz ürkütücü gelmektedir. Zira bu kişilere göre
felsefe cevapsız soruların anlaşılmaz konuların
sahasıdır. Oysa felsefe varoluşun temel sorularının
sorulup irdelendiği bir alandır. Hayatın anlamı nedir?
Değişmeyen varlık var mıdır? Değişme ya da
değişmeme nedir? İnsan nedir? Evren nedir? Doğru
ile yanlışın ölçüsü nedir? İyi ile kötü neye göre iyi ve
kötüdür? Doğru ve gerçek nedir? Bu türden sorular
 felsefenin uğraş alanını belirleyen temel
göstergelerdir. Felsefeci ise bu soruları akıl
süzgecinden geçirerek cevaplar oluşturmaya çalışır
her cevap yeni bir sorunun kapısını çalar. Bu durum
böylece uzayıp gider. Günler yılları yıllar asırları
kovalar ve bugüne kadar gelinir .Platondan Russell ‘a
Farabi’den Ülken’e bu zihinsel faaliyet devam edip
gelmiştir ve gelecektir de. 

Felsefe ile uğraşmak aslında bakışları kabuktan öze
çevirmektir konuya derinlemesine nüfuz edebilecek
zihinsel takata kavuşmaktır. Kabukta
oyalanmamaktır. Kabuğu öze tercih edenler felsefe
yaptıklarını zannedebilirler. Ancak gerçek felsefe öze
uzanan öze kavuşma aşkı ile yanıp tutuşan felsefedir.
Felsefe derinliğine bir düşün faaliyeti olduğu için
kestirme cevaplar felsefeciyi rahatsız edebilir.
Felsefeci karşılaştığı her iddiayı ya da önermeyi enine
boyuna tartışır nedenini niçinini sorgular. Sonra
kendince bir cevap verir. Ama bu cevap ‘kendince’dir.
Bu kendinceyi unutmamak gerekir tarihe
bakıldığında felsefenin kültür dünyasına  sonradan
ilave olmuş bir fenomen olduğu görülür.  

 O, ihtiyaç duyulan konulara ilişkin soruların derli
toplu ve akli bir çerçevede ele alınması ile gün
yüzüne çıkmıştır. İnsanın evrenin Tanrı’nın ne olduğu
ne ifade ettikleri anlamlarının ne olduğu neye işaret
ettikleri şeklindeki soruların ele alınması gibi. 
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Ortaçağda temel konu evrende Tanrı’ya
dönmüştür öz esas mutlak anlam evrende değil
Tanrıda dır. Tanrı everenin yaratıcısıdır, tanrıya
ulaşmanın yolu imandır. Ona ancak imanla
varılır. Felsefe bu dönemde bir bilgelik olarak
kendinde bir amaç değil Tanrıya giden yolda
yardımcı bir unsur olarak vardır ve bu yüzüyle
değerlidir. 
Yeniçağda insan merkezi bir düşünce hakim olur
Descartes’ın cogito erg usum (düşünüyorum o
halde varım ) önermesi felsefe yapmanın çıkış
noktasını teşkil eder. Böylece yeniçağda ne
ilkçağın kozmosu ne ortaçağın Tanrısı değil
‘insan kendi ve aklı’ temel değer olarak hakim
olur. Ancak bu dönemin sonlarında Alman
idealistleri eski metafiziği yeniden kurmak
isterler. 
Çağdaş felsefe ise düşünceyi de insanı bir
fenomen olarak gördüğü için somut insana onu
tarihini ve her türlü fenomenine yönelir. Bu
dönemde felsefe insanı anlam vermelerin
ürünüdür şeklinde yorumlanır.Felsefe bir ihtiyaca
cevap vermeye çalıştığı için yüzyıllardır faaliyetini
artırarak devam etmektedir. Acaba bu ihtiyaç
nedir? Elbette ki bu soruya çeşitli açılardan
bakılarak cevap verilebilir. Öncelikle felsefenin
genel bir tanımını yapmaya çalışalım . Felsefe en
genel tanımıyla insanın kendisinden itibaren
bütün var olanlara özellikle sonsuz ve bütüncül
varlıkların geçekliklerini ve neliklerini nedenlerini
gücü nispetinde bilme uğraşıdır. Bir dünya
görüşü varlık hakkında genel bir teori ortaya
koyma doğruyu iyiyi güzeli arama
çabasıdır.İnsanın bilme arzusunu tatminde
bilimin öncede olduğundan kuşku yoktur.  

Bu gün için felsefenin bir araştırma ve
eğitim alanı olarak layık mı olduğu yerde
ve seviyede olmadığı bir gerçektir.
Yüzüncü yılına yaklaştığımız
cumhuriyetimiz döneminde hala bir
felsefe enstitüsüne sahip olmayışımızda
felsefe kültürünün yaygınlaştırılması
konusunda önemli bir eksikliğimizdir. 
Son olarak felsefeye bakış açımızı
değiştirirsek ona verilen değerin
artırılması için felsefe kültürü
oluşturulmalı okullarda felsefe dersine
daha fazla önem verilerek hak ettiği yere
gelmesi için  çalışılmalıdır. 
Felsefeyle kalın … 

Felsefe tarihine şöyle bir baktığımız zaman şunları
görürüz: İlkçağda insan kendisini kozmos un bir
parçası olarak görür kozmosa bir yasa hakimdir ,her
şey bu yasaya göre hareket eder. İnsan aklı da logosa
göre hareket eder. Bu dönem de mitolojik bir
bakıştan henüz tam kurtulamamış bir vaziyette
evreni temaşa eden bir seyircidir. 
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ERZURUM 
ORTABAHÇE 
KÖYÜNDE 

(CİNİS) 
ERMENİLERİN 
KATLİAMLARI 
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SONAT HARBUTOĞLU

Osmanlı Devleti tarafından 

yüzyıllarca Sadıka-i Millet olarak 

adlandırılan Ermeniler en zor 

yıllarımızda yani  1.Dünya Savaşı 

yıllarında  bizleri sırtımızdan 

hançerlemiştir. Yıllarca birlikte, aynı 

köyde komşu olduğumuz Ermeniler 

savaş yıllarında bölgedeki asayiş 

boşluğundan yararlanarak Ruslar ile 

işbirliği yapıp Erzurum köylerinde 

katliamlar yapmışlardır. 

  Aşkale 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde ( 93 

Harbi ) Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Ermeni 

çeteleri 1918 yılı Şubat ve Mart aylarında 

Erzurum’da tam anlamıyla soykırıma başlamış, 

Ruslar ile işbirliği yapan Ermeni çeteleri insan,tarih 

ve medeniyet adına var olan her şeyi yakıp 

yıkmıştır.Ermeni Taşnak çeteleri Aşkale köylerinden 

biri olan eski ismi Cinis şimdiki adı Ortabahçe 

köyünde kadın,erkek ,çoluk-çocuk demeden 657 

Türk’ü hunharca katletmişlerdir. Cinis Köyünde 

bütün kinlerini kusmuşlardır. Köy halkını camiye 

toplayıp ateşe vermişlerdir.Ahır ve samanlıkları 

hatta köydeki köpekleri bile öldürmüşlerdir. 

 3 Mart 1918 tarihinde Aşkale ilçesini düşman 

işgalinden kurtaran Kazım Karabekir Paşa 

gördüklerini şöyle anlatıyordu: ”Facianın böylesini 

hiç görmemiştim.Süngülenmiş ve yakılmış 

cesetlerin başındaki ağlaşma ve 

bağrışmalar,insanın tüylerini 

ürpertiyordu.Cenazeler insanın aklını oynatacak bir 

halde idi.Bütün çocuklar süngülenmiş,yaşlılar ve 

kadınlar samanlıklara doldurulup yakılmış,gençler 

baltalarla parçalanmıştı.Çivilerle asılmış ciğer ve 

kalpler görülüyordu. Sanıyorum ki yeryüzünde bu 

kadar feci sahneyi görenler pek azdır.Bütün bu 

dehşetli sahneler Erzurum’a ve oradaki zavallılara 

yardıma koşmaya bizi mahkum etmişti.” 

 2004 yılındaki Aşkale depreminde Ortabahçe       

(Cinis) köyü büyük zarar görmüştür.Yeni deprem 

konutlarının yapıldığı inşaat alanındaki kazı 

sırasında Türkler’e ait olduğu kabul edilen insan 

kemikleri ve kafatasları bulundu.Kaynaklara göre 

657 Türk’ün Ermeniler tarafından katledildiği toplu 

mezarlardan biri olduğu sanılmaktadır. 

 Bugünlerde sözde soykırım iddiaları ile tarihimizi 

zan altında bırakanların Anadolu’nun her köşesinde 

olduğu gibi Aşkale’de yaptığı katliamları 

unutmayacağız. 
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B U Z  İÇİN D E  
2 3 0  ÖLÜ  

DİRİL M E Yİ  
B E K LİY O R

RABİA AKBABA

A   BD'de Oakland City'de yaşayan 71 yaşındaki 
psikiyatr Dr. Eugene Donovan, yakalandığı yemek 
borusu kanserinden kurtulamayacağı kesinleşince 
dondurulmaya karar verdi. Zaten hep ölümsüzlük 
peşinde olan, hayalci biriydi.Bilimin ve tıbbın 
ölümsüzlüğü bir gün bulacağına ama kendisinin 
buna yetişemeyeceğine inanıyordu. 
Alcor Life Extension Foundation'la bir anlaşma 
imzaladı. Eugene'in dört öz, üç de üvey çocuğu 
vardı. 

Üvey çocuklar bu olayı parayı sokağa atmak olarak 
görüyor ve Eugene'in ölümünden sonra kendilerine 
hiçbir şey kalmayacağından yakınıyorlardı. Aile ikiye 
ayrıldı. Üvey çocuklardan biri Eugene'in zihinsel 
durumunun yerinde olmadığını ortaya attı. Diğer 
kardeşler hemen harekete geçip tersini ispatlayan 
bir rapor aldı. 10 Mart 1989'da Eugene iyice zayıf 
düşmüş, durumu daha da ağırlaşmıştı. Artık ölmeye 
hazırdı. 
Hatta hâlâ yaşadığına öfkeleniyordu. Sonunda 21 
Mart 1989 sabahı öldü ve hemen işlemlere başlandı. 
Kanı damarlardan boşaltıldı. Ardından damarlar 
basınçlı steril suyla temizlendi. Eugene yalnızca 
başının dondurulmasını isteyenlerdendi. .

Tüm dünyadan 230 cansız vücut, içi sıvı 
nitrojen dolu büyük metal silindirler 

içerisinde, eksi 196 derecede, tıbbın ilerleyip 
kendilerini yeniden dirilteceği günü bekliyor. 

Türkiye'den ise 1 kişi var..
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D ünyada dondurulan ilk kişi 73 yaşında akciğer 
kanserinden ölen Amerikalı psikolog James 
Bedford'dı. 1967'den beri buzlar içinde 
diriltileceği günü bekliyor.

 Bazıları için insanları, nano teknolojinin ve tıbbın çok 
ilerlediği, her hastalığa çare bulunabildiği, tek bir 
hücreden bile bir insanın yeniden yaratılabildiği bir çağda 
uyandırmak üzere dondurmak için paralarını almak umut 
tacirliğinden başka bir şey değil. Ancak yapılan bir deney 
hiç de öyle demiyor. Dr. Paul Segal'in 1992'de American 
Cryonics Society'nin sponsorluğunda California 
Oniversitesi'nde yaptığı şu meşhur deneyden söz ediyoruz. 
Dr. Segal beagle cinsi sevimli köpeği Miles'ı dondurup 
tekrar diriltmeyi başarmış ve bu deney cryonicsist bilim 
insanları için o günden beri büyük bir ispat olarak 
sayılıyor.Miles kanı çekildikten sonra doldurularak 
öldürülmüş, 70 dakikalık klinik ölümün ardından kanı 
tekrar damarlarına enjekte edilerek oda sıcaklığına geri 
getirilmişti. Üç buçuk yaşındaki köpek hayata geri 
döndüğünde tüm karakteristik özelliklerini olduğu gibi 
taşıyordu, alışkanlıkları ve huyları değişmemişti.Cryonics, 
yani insanların şu Mel Gibson'ın "Forever Young" filmindeki 
gibi ileride canlandırılmak üzere dondurulması öyle cesedi 
(onların deyimiyle hastayı) buzların içine yatırmakla 
olmuyor. Çünkü insan bedeni, önlem alınmadan 
dondurulursa buz kristalleri hücrelerin çevresini sarıyor ve 
su kaybına sebep oluyor. Gerilen hücre zarı yırtılıyor ve 
hücre parçalanıyor. Bunu engellemek için gliserol gibi 
donmayan kimyasallar kullanılıyor. 

O,bir gün tek bir hücreden bir insanın 
yaratılacağına, bilimin bu kadar ilerleyeceğine 
inanıyordu. Operasyonun en önemli aşaması 
nöroizolasyon aşamasıydı. Eugene'i hedefe 
götürecek olan bu aşamaydı. Sözlük anlamı, 
insanların bilinmeyen bir gelecekte çözülmek 
üzere dondurulması olan cryonics terimi, ilk 
olarak 1965 yılında kullanıldı. Ancak ilk kez Neil 
R. Jones 30'larda yazdığı bir romanda insanların 
dondurulmasından söz ediyordu..Ünlü fizikçi 
Robert C. W. Ettinger da 1964'de yayımlanan 
"Olumsuzluk İhtimali" adlı kitabında insanların 
gelecek yıllarda canlandırılmak üzere 
dondurulması fikrinin akla yatkın olduğunu ileri 
sürüyordu.
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B U Z L A R  
İÇİN D E  

DİRİL TİL M E Yİ  
B E K L E Y E N  

" GÜN E R  
K U B A N "

Ö lü beden önce buz kalıplarıyla soğutuluyor ve 
göğüs kafesi açılarak vücuttaki kan damarlardan 
çekiliyor. Yerine eksi 50 derecede gliserol 
enjekte ediliyor. 

Vücuda yayılımı sağlanan solüsyon vücut ısısının da eksi 50 
dereceye düşmesini sağlıyor. Hücre çevresindeki yağların 
buzdolabında kalmış birkaç günlük yağlar gibi buruşmaması 
için de hasta içi sıvı nitrojen dolu büyük metal silindirler 
içerisinde, eksi 196 derecede korunuyor. 

Tüm bedeni dondurmak 150 bin dolar! 
En büyük cryonics şirketi ABD'li Alcor Life Extension 
Foundation. Onu American Cryonics Society, Cryonics 
Institute ve Trans Time takip ediyor. Bu şirketlerde 
dondurulmuş olarak bir gün diriltilmeyi bekleyen toplam 
230 "hasta" bulunuyor. Öldüğünde dondurulmak üzere 
anlaşmaya imza atmış insan sayısı ise 900 civarında. 

Tüm bedeni dondurmanın bedeli 150 bin, yalnızca başı 
dondurmanın bedeli ise 80 bin dolar. Ödeme kolaylıkları da 
sağlanıyor. Önce bir hayat sigortası yaptırıyorsunuz. 
Sigortanızın primlerini ölene dek düzenli olarak 
ödüyorsunuz.Ölümünüzden sonra kalacak olan toplu para 
yakınlarınıza ödenmiyor, bir miktarıyla dondurulma 
masrafları karşılanıyor. Geri kalanı ise faiziyle birlikte 
yeniden hayata döneceğiniz, yani buzların çözüleceği güne 
kadar sizin adınıza biriktiriliyor. 

. 
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TÜRK İYE'DEN İLK İS İM

Türkiye'de bu dondurulma anlaşmasını 
imzalayan isimlerden biri olan Güner 
Kuban, bu uygulamayı "Artık kefenin 
de cebi var" diyerek özetliyor. Anlaşma 
imzaladığınız firma size bir bilezik ya 
da kolye veriyor. İçinde, beklenmedik 
bir şekilde ve yerde ölürseniz sizi 
bulanların nereye başvuracağı yazılı 
oluyor. 

Tüm dünyadan 230 cansız vücut, içi 
sıvı nitrojen dolu büyük metal 
silindirler içerisinde, eksi 196 
derecede, tıbbın ilerleyip kendilerini 
yeniden dirilteceği günü bekliyor. 
Türkiye'den ise 1 kişi var oda Güner 
Kuban. 
Bu hizmeti veren ABD'li firmalara 
ulaşıp dondurulmanın ayrıntılarını, 
tekrar diriltmenin bilimsel olup 
olmadığını ve maliyetini konuştuk. 
Ardından Türkiye'deki 16 
cryonicsist'ten ilki olan Güner Kuban'a 
ulaştık. 

HER 50 YILDA BİR DİRİLSEM YETER! 

Anlaşma gereği dondurulanların veya 
dondurulmak üzere kontrat 
imzalayanların ismi bir sır olarak 
 saklanıyor. Bunu açıklamak 
isteyenlerin ki hariç. Bilinen 
dondurulmuş en ünlü iki isim yazar 
Dick Jones (Dick Clair olarak da 
biliniyor) ve efsane beysbol oyuncusu 
Ted Williams. Türkiye'den de Çerkez 
Ethem'in yeğeni olarak bildiğimiz 
Güner Kuban var. Kuban, Alcor 
firmasıyla 1992 yılında dondurulma 
anlaşmasını imzaladığında şirketin 
Türkiye temsilciliğini de almış ve o 
zaman 16 Türk, anlaşma imzalamak 
için kendisine başvurmuş. Ama bugün 
o isimlerin kimler olduğunu 
söylemiyor 

.Kendisinin dondurulmayı istemesinin 
nedenini ise şu sözlerle anlatıyor:  
"Ben diğer insanlar gibi yaşamaya çok 
meraklı olduğumdan, hayatımı 
sürdürmek istediğimden dolayı 
imzalamadım bu anlaşmayı.Tek 
istediğim kısa bir süreliğine de olsa 
gelecekte dünyanın nasıl olduğunu 
görebilmek. İleri teknolojinin 
gelişimini, ışınlanmanın, zaman 
makinesinin icat edildiğini, insanların 
beyin kapasitelerinin yüzde % 100 
kullanmaya başladıklarını, diğer güneş 
sistemlerinin keşfedildiğini görmek 
istiyorum. Seksen yıl içerisinde, 
dondurulan insanların yeniden hayata 
döndürülebileceğine inanıyorum; 
çünkü nano teknoloji inanılmaz 
ilerliyor. Hatta istediğiniz yaşta 
uyanabileceksiniz. Ben 17 yaşımda 
uyanmak istiyorum. 50 yılda bir, 
birkaç haftalığına uyansam yeter 
bana." 

Dünyada ilk canlı olarak dondurulacak 
kişi olmayı hedeflediğini söyleyen 
Kuban, "Artık yaşam sevinçlerim 
azalmaya başladı. Yaşlılığın tuzağına 
düşmek istemiyorum. İnsanlar 
ruhlarıyla beraber yaşlanıyorlar; ama 
benim ruhum hâlâ 17 yaşında. Biraz 
daha yaşarsam zaten gençleri 
kıskanmaktan öleceğim. O nedenle 
işlerim bitince bunlardan biri Çerkez 
Ethem'in hayatını yazdığım kitap, 
elden ayaktan düşmeden Kolombiya'ya 
gidip ötenazi yaptıracağım. Ardından 
da dondurulacağım" diyor.Kuban, 
cryonics işleminin dini kurallara aykırı 
olup olmadığı sorusunu ise, "Bugünün 
tıp anlayışına göre ölü olarak kabul 
edilen kişiler, yarının tıp bilgi ve 
anlayışına göre ölü olarak kabul 
edilmeyecekler ki" diyerek yanıtlıyor. 
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sosyal medya,din ve
iletişim 

/ZEYNEP  AKGÜL

Postmodern dünyanın yeni ve vazgeçilmez bir iletişim ağı olan
sosyal medya ,  bireylerin yenilikleri takip etmesi açısından
vazgeçilmez bir araç halini almıştır ve iletişim için çok geniş
olanaklar sağlamıştır .Sosyal medya yeni bir iletişim modeli
ortaya çıkarmıştır .Bu modelde mekan farkının önemi ortadan
kalkmış gibidir .Dünyanın her yerinden insanın etkileşimine
olanak sağlayan bir mecra halini almıştır .Bu mecrada topluma
ait her alanı görmek mümkündür .Bu bağlamda din de bu
alanların içerisinde yer almaktadır .Medya ve dinin birbirine
etkileri kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkar .

Modern hayatın getirmiş olduğu değişim kendini dindar olarak
tanımlayan bireyler üzerinde de etkili olmuş ve yaşam tarzlarında
ve dini iletişimde değişikliğe yol açmıştır .Dini hassasiyeti olan
insanların ,  düşüncelerini popüler kültür olan sosyal medyada
yoğun şekilde paylaşmaları popüler dindarlığa zemin
hazırlamıştır .Bahsettiğimiz bu dindarlık daha çok ‘şekilde ’  kalan
dindarlıktır .Dinimizce önemli olan günlerin artık sosyal medyada
yapılan bir paylaşımla kutlandığını görüyoruz .Topluca gönderilen
mesajlarla insanlar bayramlaşır hale gelmiştir .Oysa bayramın
ruhuna yakışan bir araya gelmek yüz yüze paylaşımda bulunmaktır .
Akrabaları ziyaret etmek ,  yaşlıların ,  çocukların gönlünü
almak ,ölüleri ziyaret etmektir .Sosyal medya bizi öyle bir hale
getirmiştir ki bu ziyaretlerimizin amacı bile özçekim yaparak sosyal
medyada paylaşıp daha fazla beğeni alma gayesine dönüşmüştür .  

Sosyal medya bizi öyle bir hale getirmiştir ki bu ziyaretlerimizin
amacı bile özçekim yaparak sosyal medyada paylaşıp daha fazla
beğeni alma gayesine dönüşmüştür .İnsanlar yüz yüze iletişimden
daha çok sosyal medya aracılığıyla iletişimi tercih eder
olmuştur .Yeri geliyor ,  ölüm haberlerini bile sosyal medyadan
cenazeyle beraber çekilmiş fotoğrafla yapılan bir paylaşımdan
alıyoruz .  Başsağlığı mesajları da sosyal medya üzerinden verilmiş
oluyor .Aynı şekilde düğüne davetler de yine sosyal medyadan
yapılıyor ,  çiftler sosyal medya üzerinden tebrik ediliyor .Oysa aslolan
bu önemli günlerde bizzat yanlarında olmak sevincine ,üzüntüsüne
ortak olmaktır .  

Yalnızca şekilde kalan bu durum iletişimin
sanallaşmasına ,  eski samimiyetini
yitirmesine neden oluyor .İnsanlar arasında
eskiden olan güçlü bağların zayıflamasına
yol açıyor .  

Sosyal medya insanları yakınlaştırmak
amacıyla kullanılsa da aslında insanları
birbirinden uzaklaştırıp yalnızlaştırıyor .Bu
alanda yapılan birçok bilimsel araştırma da
bu tezi destekler niteliktedir .Akrabalık
bağları zayıflıyor sosyal yaşamdan
soyutlanan birey mutsuzluğa itilmiş
oluyor .Son araştırmalara göre sosyal
medyada fazla vakit harcayan birey az vakit
harcayan bireye göre daha fazla mutsuz
oluyor .  Sosyal medya bilgi kirliliğinin hat
safhada olduğu bir mecra halini de
almıştır .Bilgiye erişimi kolaylaştırsa da doğru
bilgiyi yanlıştan ayırt etmeyi
zorlaştırmıştır .Sosyal medyanın zararlı
etkilerini en aza indirmek için sosyal
medyada geçirilen süre azaltılmalıdır ,gerçek
hayattan kopulmamalı yüz yüze iletişim
daha çok tercih edilmelidir .  
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deizm ve gençlik
/ KÜBRA  ARSLAN/FEYZA  KÜÇÜK/SÜMEYYE
GÜVEN

Deizm ;  evrenin bir yaratıcı tarafından yaratılıp
daha sonra evrene hiçbir şekilde müdahale
etmediğini savunan ,  insanı kendi başına
bıraktığını kabul eden bir inanç biçimidir .  Deizm ,

Tanrı ile insan arasına hiçbir şeyin giremeyeceğini
savunur .  Bu yüzden de vahiye ve peygamberliğe
şüpheyle yaklaşır .  Bunun yanında cennet ,

cehennem ,  ahiret ,  dua ,  kader ,  melek kavramlarını
da kabul etmez .  17 .  Yüzyılda ortaya çıkan deistik
düşüncenin ,  belirli bir öncüsü yoktur ve bu
nedenle deizmde ihtiyaç duyulan tek şey akıl
süzgeci ve sağduyudur .  

Dinlerin ;  insanları kısıtlaması ,  insan zihnini belli
kalıplara sokması ,  insanların deizme kaymasındaki
faktörlerden biri olmuştur .  Aslında bir bakıma
insanlar kolaya kaçma derdindedir .  Hesap
verilmeyeceğini düşünerek yaşamak ,  ibadet
etmekten kaçmak insanların  işine  gelmektedir .
Kimsede “Şöyle yaparsam günah olur . “  diye bir algı
yok .  Hayatı şekillendiren değerler tamamen
internet kültürüne bağlı olmuştur .  Günümüzde
özellikle ergenlik çağındaki gençler ,  internetle
tanışır tanışmaz dini düşünceleri eleştiren
sitelerle karşılaşır ve dini sorgulamaya başlar .
Mantığını almadan sadece geleneklerle ayakta
duran dini inanç yıkılır ve böylece deizm
düşüncesi ortaya çıkar .     

Aslında bakarsanız çocuklara ,  “Deizm nedir?”  diye
sorsanız bilmezler .  Türkiye ’de dünyevileşmeden
bahsedebiliriz ;  ama deizmden bahsedemeyiz .

Türkiye ’de olup biten dünyevileşmedir . ” 

Dünyevileşme ;  Bir kimsenin Allah ’tan gelen ilahi
emirleri ve yasakları kabul etmesi ile birlikte
İslam ’ı uygulamada tembellik göstermektir .Bu
olayı deizm olarak görmekten ziyade
modernleşmeye bağlı dünyevileşme olarak
görmek daha iyidir .  

Tarihin hiçbir tarafında olmadığı kadar İslam 'ın
'aklı başında '  bir şekilde anlaşılmasına muhtacız .

Burada tabi ki  ilahiyatçılara ve özellikle
kelamcılara çok iş düşmektedir .  İnsanların kafasını
karıştıran sorularla karşılaşmak kaçınılmazdır .Kafa
karıştıran sayfaları engellemek ,  kapattırmak ya da
böyle düşünceleri olanları zorbalıkla
düşüncelerinden vazgeçirmek bir çözüm değildir .
Savunduğumuz şeyin hak olduğuna inandığımız
gibi bunların çözümünün olduğuna da
 inanmamız gerekir .  Dinimiz  tüm bunların
cevabını verebilecek güçtedir .  Biz Allah 'a ve
kurana güvenirsek ,  yeterli çalışmaları yaparsak
tüm bu sorulara  cevap vereceğimizden şüphemiz
olmasın .   Önemli olan insanların sırtını Allah 'a ,

kurana ve peygamberin sünnetine yaslamasıdır .  
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AH BE VEYSEL! 
1894 ‘te Sivas’ın Şarkış la i lçesine bağ l ı  Sivrialan 
köyünde Esma ile bir yuva kuran ;dışarıda sazıyla 
sözüyle insanları mutlu eden,güzel sözler söyleyen 
Veysel evli l ikle birlikte kıskanç bir yapıya bürünmüş  
ve eş inin yaptığ ı  her şeyden 
kuşkulanmıştır.Esma’dan bir kızı bir oğ lu olan 
Veysel,  oğ lunu daha on günlükken toprağa 
vermiş .Acıyla yoğrulan bu gönlün, acıları bununla da 
bitmemiş ;  aksilikler, talihsizlikler üst üste gelmeye 
baş lamış .Gönül gözü açık olan ve Esma’yı çok seven 
Aş ık Veysel,karısının kaçacağ ını anlamış”Buralardan 
gidecekler,perişan olmasınlar.”düşüncesiyle 
Esma’nın çorabının içine bir miktar koymuş .Hüseyin 
adlı bir gençle kaçan Esma, bunu ancak dinlenmek 
üzere mola verdikleri çeşme baş ında fark 
etmiş .Esma’dan sonra yemeden içmeden 
kesilen,perişan olan Veysel iki yıl  sonra kızını da 
toprağa vermiş  ve dudaklarından sürekli şu mısralar 
dökülmüş :  

“Bir vefasız zalim yare bağ landım 
Tarih üç yüz otuz beşte evlendim 
Sekiz sene bir arada eğ lendim 
Zalim kafir yetim koydu kuzumu” 

1864 İstanbul doğumlu bir dediğ i  iki edilmeyen 
yazarımız dört buçuk yaş ında iken annesini 
kaybetmiş  ve buna bağ l ı  olsa gerek pek sinirli  bir 
çocukmuş .Örgü örmeyi çok seven hatta bu iş  için 
Avrupa’dan örnek getirten Gürpınar’ın, örgü ve 
dantel merakı babaannesinin ve teyzesinin yanında 
geçirdiğ i  çocukluk yıl larına kadar uzanır. İ leriki 
yaş larında yalnızlığ ını gidermek, sıkıntılarını 
unutmak için hobiye dönüşür bu merak. Ş imdi müze 
olan Heybeliada’daki evinde yatağ ın üzerinde 
bulunan iş lemeli pembe örtü de diğer  iş lemeler 
de mutfaktaki masanın örtüsü de bizzat yazarın 
kendisine ait.  Duvarlarda asılı  peyzajlar da Hüseyin 
Rahmi’nin yapıtları.Kendi ördüğü takkeleri giyer, 
yazmaktan sıkıldığ ı  zamanlar da ise mutfağa inip 
erik reçeli ve dondurma yaparmış .Ayrıca temizlik 
takıntısı olan yılın on iki ayı da eldivenle gezen 
yazarımız ömür boyu da evlenmemiştir.  

OCAKTA REÇELİM 
VAR!/HÜSEYİN RAHMİ 
GÜRPINAR 

YAZAR VE ŞAIRLERIMIZDEN SEÇTIKLERIMIZ... 
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AYNALARA KÜSMÜŞSÜN KIL 
OLDUM ABİ!/CAHİT SITKI 
TARANCI 
“Otuz Beş  Yaş”ş i iriyle gönüllerde taht kuran 
şairimiz, bu ş i iri  yazdıktan on bir yıl  sonra 
yani daha yolun yarısı demeden hayata veda 
etmiştir.Galatasaray Lisesi ’nde okuduğu dönemlerde 
fazlasıyla yalnız bir gençlik dönemi geçiren Tarancı 
kendini hiç beğenmez,çirkin bulurmuş .Hatta 
lisedeyken bütün arkadaş larına mektup gelir bir tek 
ona mektup gelmezmiş .Bu duruma üzülen Cahit 
Sıtkı,  kendi kendine mektup yazar;sonra da 
postadan alınca birinden gelmiş  gibi sevinirmiş .Gel 
gör ki zamanla bu duruma kendisi bile inanmaya 
baş lamış . . .  Aynalara da takıntılı  olan şairimiz, 
neyse ki Cavidan Hanım’la evlenince aynalara bakış ı  
değ işmiş  ve evlenmeden on beş  gün önce şu 
mısraları kaleme almıştır:  

Buldum buldum yıllardır kaybettiğ im aynayı 
İşte en yaman çağ ımda ben yirmi yaş ımda 
Çok var böyle tozpembe görmemiştim dünyayı 
Yeniden kavak yelleri esiyor baş ımda. 

Kaleminden çıkan her söz Rus Çarı ’nın sansüründen 
geçen ama buna rağmen Rus Edebiyatının 
oluşmasında ve gelişmesinde önemli bir yere sahip 
olan sanatçı aslında bir hayli sıkıntı çekmiştir.Buna 
rağmen ünlenen ve davetten davete koşan Puşkin, 
katıldığ ı  bir davette Natalya isimli bir kıza aş ık 
olmuş .Natalya’nın evlenme teklifine kayıtsız kalması 
Puşkin’i  Osmanlı topraklarına kadar getirtmiş ;hatta 
i lk yurt dış ı  gezisi Erzurum üzerine olan Puşkin 
 “Erzurum Yolculuğu” adlı eseri yazmıştır.  Daha 
birçok eserinde Erzurum’dan bahseden Puşkin 
Rusya’ya döndüğünde Natalya’ya tekrar evlil ik 
teklifinde bulunmuş ;  fakat Natalya’dan yine ses 
çıkmamıştır. .Bunun üzerine Natalya’nın ailesini ikna 
edip sonunda muradına ermiştir.  Gerçekten çok 
güzel olan Natalya Moskova’daki yüksek cemiyetin 
en ş ık giyimlilerindenmiş  ve daha da beteri,  kendi 
güzelliğ ine aş ık olacak kadar eksik akıll ıymış .Bu 
evlil ikten doğan kız çocuğu ileride anasını 
aratmayan güzelliğ i  ve babasından aldığ ı  esmerliğ i  
i le Lev Tolstoy’u etkilemiş .  Ünlü romanın kahramanı 
Anna Karenina, gerçekte Puşkin’in kızının 
tasviriymiş .Dağ ı lan konumuza tekrar  dönecek 
olursak aslında bu evlil ikten çok da mutlu olmayan 
Puşkin’in Natalya sevdası onu ölüme 
götürmüş ,tanıştığ ı  George Charles d’antes’in 
Natalya’ya kur yaptığ ını anlamış  ,onu düelloya davet 
etmiş  ve bu düello sonucu hayata gözlerini 
kapatmış .Ölüm haberini alanlar Puşkin’in evine akın 
ederken Natalya yine sessizliğ ini korumuş .  

TAŞ OLSA ÇATLARDI BE 
ABLA!..ALEKSANDR PUŞKİN 
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BEYAZ GİYME TOZ OLUR…NAZIM 
HİKMET 
Tutkulu aş ık,  büyük şair ve yazar, vatanına hasret 
giden bir sürgün… Türk edebiyatının en ünlü 
şairlerinden biri olan Nazım Hikmet‘in yazmadığ ı  
ş i ir türü yok. En güzel aşk ş i irleri de onda, en iyi 
vatan ş i irleri de… Ama en çok da sevdiğ i  kadınlara 
yazdığ ı  büyülü sözlerini biliriz.  Celile’si ,  Nüzhet’i ,  
Piraye’si ,  Münevver’i ,  Galina’sı ve son eş i  Vera… Mavi 
gözlü devimiz genellikle beyaz pantolon giyermiş .  
İ lham geldiğ inde ve aklında o muhteşem sözler 
belirdiğ inde ise bunları hemen o beyaz pantolonuna 
not alırmış .  Demek dünyaya açılan bir şair olmak 
için böyle garip özellikleri olması gerekiyor insanın. 
Ayrıca şunu da belirtmeden geçmeyelim dedik: 
Nazım’ın annesi  Celile Hanım resimleriyle olduğu 
kadar güzelliğ i  i le de tüm İstanbul’un diline 
destandır.   İstanbul sosyetesinin en çok konuşulan 
kadınıdır.  Oğ lu Nazım’a ders vermek için evlerine 
gelen Yahya Kemal bu eşsiz güzelliğe tutulur; ancak 
Nazım’ın karş ı  çıkması ve Yahya Kemal’ in evlil iğe 
yanaşmaması üzerine Celile Hanım yurt dış ına gider. 
Annesiyle babasının boşanması Nazım’ı derinden 
etkiler. Ş i ir hocası Yahya Kemal’ i  bundan sorumlu 
tutar. Derse geldiğ i  bir gün hocasının ceket cebine 
bir not bırakır Nazım. Edebiyat hocası Yahya Kemal’e 
bu notla adeta meydan okumaktadır genç şair: 

“Hocam olarak girdiğ iniz bu eve babam olarak 
giremeyeceksiniz.” 

HANGİ KAMERADAYIZ? SEZAİ 
KARAKOÇ 
Ah be Mona Rosa!. .Kıta baş larındaki harflerini 
birleştirdiğ imizde, Muazzez Akkayam’ın okunduğu 
ş i irin dizeleri karş ı l ıksız aşkı,  hasreti,  sitemi 
anlatıyor. Sezai Karakoç, Mülkiye’de ögrenciyken 
aynı okulda okuyan Muazzez Akkaya’ya duyduğu aşkı 
bu 14 kıtalık ş i irde anlatmıştır.Ş i irin öyküsü 
yaklaş ık 50 yıl  sonra netleş ir.  Muazzez Hanım, bu 
aşkı bildiğ ini söylerken, aynı okulda okuyan Cemal 
Süreya’nın da kendisine aşk ş i irleri yazdığ ını itiraf 
eder.Muazzez Hanım o yıl larda okulda ping pong 
şampiyonu imiş .  Sezai Karakoç’un diğer bir ş i iri  
ping pong masasını da Muazzez Hanım’a yazdığ ı  
anlaş ı l ıyor. 

Diyarbakır kökenli olan Sezai Karakoç; daha çok 
ş i ir,  deneme, inceleme ve hikaye türünde eserler 
vermiş  yazar ve şairimizdir. Bilinen en ilginç 
özelliğ i  fotoğraf çektirmeyi sevmemesi.  Günümüz 
koşullarına baktığ ımızda, bu özellik bize çok tuhaf 
gelse de eski zamanlara göre belki de olağan bir 
seçimdi. Fotoğraf çektirmeyi hiçbir zaman 
istemeyen Karakoç’un, şu an var olan fotoğrafları 
ise ondan habersiz çekilmiş .  
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VER MEHTERİ VER 
MEHTERİ!...CEMAL SÜREYA 
Aşk ş i irleri denince yeri,  açık ara önde olan Cemal 
Süreya ikinci yeni akımının en önemli 
temsilcilerinden biridir.  Annesini küçük yaşta 
kaybeden Süreya, kız kardeş leriyle birlikte üvey 
anne elinde büyümüştü. Pek iyi biri olmayan üvey 
annesi,  onu bir keresinde zehirlemeye kalkmış .  
Üstelik çoğu zaman da yemeğ ine cam kırıntıları 
karıştıracak kadar acımasız bir kadınmış .  Cemal 
Süreya’nın sayılarla arası hiç iyi olmadığ ından, saati 
i lkokul beş inci sınıfta öğrenmiş .  Yazı yazmaya çok 
küçük yaş larda baş layan Süreya’nın asıl  i lginç 
özelliğ i  ise gürültü olmadan yazamamasıdır.  Okul 
yıl larında gürültülü ortamda baş ladığ ı  yazı yazma 
alışkanlığ ı ,  sonraki yıl larda da devam etmiş .  Öyle ki 
evinde sessiz yazamadığ ını fark edince, radyo ve 
televizyonun sesini açarak odaklanabiliyormuş .  
Cemal Süreya hakkında herkesin bildiğ i  bir bilgiyi de 
hatırlatmadan geçmeyelim. Süreyya olan soyadını 
arkadaş ı  i le girdiğ i  bir iddia sonucu, Süreya olarak 
değ iştirmiştir.  Tabi bu konuda farklı  farklı  rivayetler 
mevcuttur. Süreya soy adı i lk kez 1956’da yazdığ ı  
'Elma' ş i irinde görülmüştür..  
Bu rivayetlerden bir tanesi şöyledir: 
Cemal Süreya, hafızasına çok güvenirmiş  ve telefon 
numaralarını falan kaydetmezmiş .  Bu konuda bir 
arkadaş ıyla telefon numarası üzerine iddiaya girmiş  
ve kaybetmesi halinde isminden bir harf atacağ ını 
söylemiş .  Ve kaybetmiş .  Sonrasında “Kaybedince, 
ismimde harf aradım, iki tane olandan birini atmak 
daha uygun geldi” demiş .  

SÖYLEMEZSEK OLMAZDI!

Doğa tasvirli  ş i irlerin şairi olarak bilinen Schiller, eserlerini üzerinde sinekler uçuşan 
çürük bir elmayı koklayarak yazarmış .Ünlü şair yazmak için elmanın kâfi gelmediğ i  
zamanlarda banyoya kapanır ve suyun içinde ilham gelmesini beklermiş .  

Victor Hugo yaş lanma etkilerini yavaş latmak, vücudunu diri tutmak için her sabah buzlu 
suyla yıkanır, sesi güzel çıksın diye çiğ  yumurta içermiş .  Kötü görünmekten korkan 
yazar; her zaman ş ık giyinir,  her gün ama her gün berbere gidip saçını düzelttirir,  
dakikalarca aynada kendini izlermiş .Tüm bunları yaptığ ından mıdır bilinmez ama Hugo 
83 yaş ına kadar yaşamış .  

Shakespeare, kıtlık döneminde tahıl ticareti ve tefecilik yaparak, vergi kaçırarak 
geçimini sağ layan bir tüccarmış  Ancak İngiltere, dünya çapında ünlü bir edebiyat tanrısı 
yaratmak istediğ inden, Shakespeare’in bu yönleri tarihten sil inmiş .  Bu iddia kimilerine 
büyük bir iftira gibi gelebilir.  Ancak ünlü yazarın kendisinin değ i l  ama babasının 
tefecilikten birkaç kez yargılandığ ı  kayıtlarla sabitmiş .  
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Franz Kafka’nın eserlerinin hemen hepsi,  
hayata veda ettikten sonra basılmış .  Hatta 
birçoğunun yakılmasını istemiş ;  ama neyse ki 
en yakın arkadaş ı  onu dinlememiş  ve Kafka 
vefat ettikten sonra yazdıklarını yayımlatmış .  
Tüberküloz hastalığ ı  nedeniyle ölen Kafka, 
yoğun bir şekilde uykusuzluk, baş  ağrısı ,  
anksiyete ve ş izofreni belirtileri 
gösteriyormuş .  Et yemeyi cinayetle eş  değer 
tutan Kafka aynı zamanda sıkı bir 
vejeteryanmış .  

Tüm zamanların en çok satan kitabı olan İki 
Şehrin Hikayesi ’nin yazarı Charles Dickens, 
uyurken yüzü hep kuzey kutbuna bakacak 
şekilde yatarmış .  Bu tuhaf uyku alışkanlığ ının 
sebebini ise yer küre ve elektrik akımı gibi 
terimlerle açıklamış .  Yazarın hayatı boyunca 
başka yöne doğru yattığ ı  hiç görülmemiş .  
Dickens’in takıntıları bununla da bitmiyor. 
Başarılı  yazar boş  zamanlarını kimsesizler 
morgunda geçiriyormuş .  Evet, kimliğ i  
belirlenemeyen cesetlerin yer aldığ ı  Paris 
morguna gider ve burada uzun zaman 
kalırmış .  Bu garip alışkanlığ ını ise 
“iğrençliğ in çekiciliğ i”  gibi bir ifadeyle 
tanımlamış .  

Türk Edebiyatının köşe taş larından biri olan 
Sabahattin Ali ’nin diksiyon takıntısı varmış .  
Kelimeleri birisi yanlış  şekilde kullanınca, 
hemen düzeltme isteğ i  duyarmış .  Bu huyu 
üzerine eş i  Aliye Hanım’ın ş ikayetlerini de 
arkadaş larına: “Bu yüzden Aliye Hanım bana 
fena içerliyor. Karı koca ağ ız tadıyla kavga 
edemiyoruz. Kavganın en can alacak yerinde 
tutup diksiyon yanlış larını düzeltiyorum” 
sözleriyle anlatmış .  

Gençlik yıl larında iki gözünde de oluşan bir mikroptan dolayı yazıları seçemeyecek duruma 
gelen Cemil Meriç yine de okumayı bırakmamış  hatta ış ığa yakın olmak için, sandalyesini 
masanın üstüne çıkarır,okumaya devam edermiş .Yazmaya ve okumaya olan aşkı,  gözlerini 
tamamen yitirdiğ inde bile bitmemiş .  Gözleri,  görmez hale gelince çevresindekilerin 
yardımıyla yazmaya devam etmiş .Yazarın en üretken çağ ının bu olaydan sonra baş ladığ ı  
bil iniyor. 

Asıl  adı Halit Özdemir Arun olan Özdemir Asaf ise “r” harfini söyleyemediğ i  için Oktay 
Akbal ’ ın tavsiyesi i le baba adını kullanmaya baş lamış .  

İLKNUR KIRIK/SÜMEYYA YÜCE

HASBİHAL / 21



Ruhum bu yüzyıla ait değil mirim, ondan mütevellit

lügảtıma sığdıramayışım yeni dünya düzenini’

 demiştim ya size.Şimdi tozlu bir sahaf rafından

fısıldıyor bana kimliğim, nereye ve hangi zamana ait

olduğum belirsiz. Ait olmadığım bir zamanın ortasına

fırlatılmış gibiyim, çok zamanlı ya da hiç…’Her şey

olmanın hiçbir şey olmaktan geçtiği…’ söylenmişti ya

hani ‘bir şey’ olduğunu bilmek kadar ‘hiçbir şey’

olduğunu anlamanın tuhaf farkındalığı… Kapağı

yıllardır açılmamış, sayfaları sararmış hatta rutubetten

küflenmiş biraz… Duyuyor musunuz o kekremsi

kokusunu? Şu hayatta en çok kitapların kokusunu

sevdim ben, pek çok şeyin aksine o kekremsi koku

burnumu yordukça daha da anlamlandı içindekiler

benim için, o yüzdendir hiçbir kitabı temiz tutamadım,

hep çizili hep katlıdır sayfaları, içimi de öyle çizdim

işte;  kitaplarımı sarı fosforlu kalemlerle, içimi

yaşadıklarımın ve yaşattıklarımın olabildiğince silik

 derinliğiyle… Hangi zamana, hangi mekana, hangi

insana ait olmak istesem uzanıp raflarından o hikayeyi

seçiyorum. ‘Ben’ de böyle işte, her insanda farklı bir

ben, farklı bir benlik çıkıyor içimden sonra hangisi

gerçek ‘ben’im karıştırıyorum. Hepsi ben olabilirim, ya

da hiçbiri… Bunu uzun zaman önce sorgulamayı

bıraktım. Hepsiyle zamanı gelince tanışmak en güzeli.

‘Kendime ne kadar da yabancıyım’ diyorsunuz ya

bazen ‘ne kadar ayrı düşmüşüm kendimden’ belki de

size en yakın ‘siz’ e düşüyorsunuz haberiniz yok. Hani

bir kapı çalarsın, içerdeki sorar kim olduğunu, verilen

yanıt ‘benim’ olur. Dışarıda olduğumda bu soruya hiç

‘benim’ diyemedim, hiçbir zaman kim olduğumu

bilemedim. ‘Hangi ben?’ idim o sırada buna hiç cevap

veremedim. İçerideyken de ‘benim’ diye cevap aldığım

birine hep ‘Hangi sen?’ diye sormak istedim

beceremedim. 

O yüzden kendimi hep ‘kapı eşiğinde’ bildim. ‘Eşikler’ ya

tamam ya devam olmanın aradalığıdır, bu aradalık kitap

raflarımın arasında sessizce dolanır. Deniz Feneri’ndeki

Bayan Ramsey’ im bazen içimde içime varmaya

çalışıyorum, anlattıkça anlatıyorum. Gözlerim Tanrı oluyor

bazen gözlemlenmeden gözlüyorum, yorumluyor

anlatıyorum; ellerim Tanrı oluyor sonra yaratıyorum, yeni

dünya düzenini Sessiz Amerikalı Alden Pyle gibi

yaratıyorum 3. Gücüm o ben’lerden biri oluyor bazen kendi

yarattığıma inanmaya başlıyorum. Kulaklarım Tanrı oluyor

bazen işittiklerim ezeli ve ebedi fıtratım oluyor, bana edilen

duaları fütursuzca reddetmek istiyorum. İçimdeki bencil

yarışta Hayvan Çiftliği’nden  Snowball ve Napoleon amansız

bir mücedele içinde hangisine yenilsem kendime yenilmiş
oluyorum. Yarattığım bu düzene tek ve bencil varlığımla

hükmetmek istiyorum. Birden bir başka raftan Eating People

Is Wrong’un Emma Fielding’i beliriyor, insanları o veya bu

diye ayrıştırıyorum ‘insanına göre muamelenin vücut bulmuş
hali’ elbette hümanist bir kimlik altında…’Evlilik’ diyorum

nasılda aykırı insanın hamuruna, elimi eteğimi çekiyorum

zorla, öz benliklerin ikircikleştirilme çabalarında. Sanki aynı

ben değilim değil mi? Nasıl aynı ben olabilir evcil anaç

Bayan Ramsey ruhumla açık alana salınmış bir at gibi

alabildiğine koşan Emma Fielding ruhum? Nasıl

buluşabilirler farklı yüzyılların kadınları  ya da erkekleri aynı

çerçevede… Sahi cinsiyetim ne benim kimliğimde yazanın

aksine? Kadın olamayacak kadar erkeksi amaçlar taşırken,

erkek olamayacak kadar kırılgan ve hassas oluşumu hangi

cinsiyet kimliği tanımlar? Raflara bir göz atıyorum, bir sürü

erkeksi kadın ve kadınsı erkek bulabilirim sizler için ama

belki hepsi beni anlatır belki de hiçbiri… Neyse çok da

önemli değil… Sahi sizde sizden kaç tane var hiç tasavvur

ettiniz mi?  

                                                           ÖZLEM KUTBAY

İKİLEM...
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Karaçayın suyu bulanık akar 
Yiğit olan yiğit soyuna çeker 
Afrinde düşmanı yerlere yıkar 
Rabbim sana kuvvet versin yiğidim 

Gavurdağlarını aşarak yürü 
Vatan aşkı ile coşarak yürü 
Ceyhan nehri gibi taşarak yürü 
Rabbim sana kuvvet versin yiğidim 

Askerim Polisim Afrine varsın 
Düşmanın kalbine bir korku versin 
Dağlar taşlar sana selama dursun 
Rabbim sana kuvvet versin yiğidim 

Afrine varınca durma orada 
Çünkü Münbiç ili bekler sırada 
Havada denizde hem de karada 
Rabbim sana kuvvet versin yiğidim 

Yurduma göz diken gözler kör olsun 
Namertlere koca dünya dar olsun 
Yüce MevlamMehmedime yar olsun 
Rabbim sana kuvvet versin yiğidim 

Ergenim oturup niyaza durmuş 
Gördüğü rüyayı hayıra yormuş 
Türkün etrafını alçaklar sarmış 
Rabbim sana kuvvet versin yiğidim 

ALİ ERGEN 

Rabbim Sana Kuvvet Versin 

Yiğidim

18  
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Senin olsun, senin olsun. 

Derdin de dermanın da senin olsun, 
Bundan gayri senden bir yudum su istemirem, 
Kapattım gönül penceremi, 
Gayri güneş olsan dahi seni görmirem. 

Ben idim,deli ler gibi ardına düşen; 
Kapıl ıp sevdana olan perişan, 
Büyükler derlerdi ki: "Nail olur zıddına, haddini aşan!" 
Farıdım senden, seni artık sevmirem. 

Yok elinin gınası, yok gözünün sürmesi, 
Yok yaylaları çayır çimen bürümesi, 
Yok ak ehrama bürünüp salınıp yürümesi, 
İnan ki seni artık görsem bile zevk almirem. 

Dünyada bir tek güzel seni bil irdim, 
Saçının bir tek teline canım verirdim, 
Sümme haşa sennen cehenneme bile gelirdim. 
Ben sözümden döndüm, sennen cennete bile gelmirem! 

Bazen seni ağ larken görirem, 
Sebebini bilmeden 'oh' edirem, 
Düşünmirem, gönlüme de sormirem. 
Anlamir misen? Ben seni artık sevmirem. 

Bak zevk ü sefayı artık ben de bil irem, 
Ağ lamayı unuttum her gün gülirem. 
Zannetme,zannetme aşkından deli divane olup ölirem; 
İnadan yar da sevip zevkten dört köşe olirem! 

Anladın ben seni artık sevmirem… 

Ahh ahhh!Ele bele diyirem, 
Yalandan gülüp oynirem. 
Her gece senin sevdanla ölir,  
Her gün senin sevdanla diri l irem, 
Bir selamın bir merhaban beklirem. 

Anlamir misen? 

Ben bir tek seni sevdim,bir tek güzel seni bil irem. 
Oyy muhannet!Ben bir seni sevdim. 
Hele seni sevirem,hele seni sevirem! 

                                EROL ERGED İK         
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Erzurum ağzı ile aykırı bir 
sevgİ güzellemesİ...
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ABD’de yapı lan yeni bir araştırma, insan vücudunun daha önce 
keşfedi lmemiş bir organın bulunmasıyla sonuçlandı . ” İnterstit iyum” olarak 
adlandır ı lan organın , vücutta şok edici olarak görev yaptığ ı ve dokuları 
korumaya yardımcı olduğu bel irt i ld i . 

Eğer tüm hücrelerimizdeki DNA zincirlerin i açıp uç uca ekleyebi lseydik, bu 
Ay'a 6000 kez gid ip gelecek uzunluğa denk gel irdi . 

Kelebeklerin tat alma organı ayaklarıd ır . 

Patates, elma ve soğanın tat ları aynıd ır . Farkl ı kokulara sahip olmaları 
nedeniyle tat ları farkl ı gelmektedir . 

Dünya üzerinde 2000 civarında halk ve 3000 civarında ise di l 
bulunmaktadır . 

İnsanoğlu beynin in yaln ızca %10 ’u kul lanabi lmektedir . Bununla i lg i l i  b irçok 
tartışma bulunmaktadır . 

Geride bıraktığ ımız 4000 yı l içeris inde hiçbir canl ı türü evrimleşmemişt ir . 

Üzümü mikrodalga fır ın ına atarsanız patlar. Ama sakın denemeyin 
mikrodalgaya yazık olur. 

Biz insanlar öldükten sonra bi le beynimiz 5 dakika boyunca çal ış ır . 

Esneme olayı asl ında insan vücudunun fazla oksi jene ve karbondioksid i 
d ışarı atma eyleminden kaynaklanmaktadır . 
                                
Ödemel i telefon konuşmaların ın çoğu babalar gününde edi l iyor. 

Fi l ler zıp layamayan tek memel i lerdir . Ayrıca fi l lerin kulakların ın 
büyüklüğünün daha iy i iş itmeleri i le bir i lg is i yoktur, kulaklar soğutucu 
görevi yapar. 

En uzun süre uçan tavuk 13 saniye havada kalmışt ır . 

1830’a kadar domatesin zararl ı olduğu sanı l ıyordu. 

Bozulması imkânsız olan tek besin arı ların ürett iğ i saf bald ır . 

Ki lo alabi lmek için 22 ki lo patates yemek gerekiyormuş. 

Mari lyn Monroeu’nun alt ı ayak parmağı vardı . 

Su “şeffaf” ya da “saydam” deği ld ir , mavid ir . Son derece soluk bir tonudur 
ama mavin in . Bunu doğada,kardaki derin bir del iğe ya da donmuş bir 
şela lenin kal ın buzların ın içine baktığ ın ızda görebi l irs in iz . 

Kadın lar mı daha akı l l ıd ır erkekler mi? Her iki taraf da üstünlüğünü 
ispatlamak için kendi cinsin in daha akı l l ı  o lduğunu iddia eder. Bütün insanların 
zekâları farkl ı farkl ıd ır . Kadın ların genelde duygusal zekâları daha 
yüksektir . Erkeklerin ise pratikl ik ve anal it ik zekâsı daha fazladır . 

                                

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
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İnsan hiç uyumadan kaç saat durabi l ir? Bu sorunun deneysel olarak cevabı 
264 saat,yani yaklaşık on bir gündür. 

Uzunlu boyunları i le dikkat çeken zürafaların yüzemediğ in i , y ı lanrın 
duyamadığ ın ı , karıncaların uyuyamadığ ın ı , kirpi lerin suda batmadığ ın ı , 
s ineklerin 5 gözünün olduğunu ve zürafaların ses tel lerin in olmadığ ın ı bi l iyor 
muydunuz? 

Atlar her iki yandaki gözleri sayesinde hem önlerin i hem de arkaların ı 
görme yeteneğine sahipt ir ler.Gözleri birbir inden çok uzakta olduğu için 
nesneleri ik i mis l i büyük görür ve daha yakındaymış gib i a lg ı lar .Sürekl i 
endişe içinde olmaların ı engel lemek için at gözlüğü kul lan ı l ır . 

İnsanda kalp tek bir kastan oluşmuşken, gülmek için 17,surat asmak için ise 
43 kasın çal ışması gerekir . Yormayın kendin iz i , bol bol gülün . 

Gözleri açık tutarak hapşırmak imkansızdır . (Dikkat,sakın denemeyin 
gözlerin iz yuvasından basınçtan dolayı fır layabi l ir !) 

İnsanları aşık olduklarında phenylethylamine enzimi salg ı lan ır . Bu enzim 
mutlu luğu sağlamaktadır ve bu madde çikolatanın içeris inde de 
bulunmaktadır . 

Her pul yalayış ında insan 0. 1 kalori veriyormuş 
                                

Sabah güneş doğarken ötmek, yaln ız horozlara özgü deği ld ir .Kuşların büyük 
çoğunluğu da aynı saatlerde ağaçlarda koro hal inde öterler. Kulağa en çok 
horozun sesin in gelmesi ,onun sesin in diğerlerinden daha güçlü olmasıd ır . 

İnternet' in yı l l ık büyüme yüzdesi 3 14.000'd ir . 

Ülkemizde rastlanan en büyük gök taşı 25 ki logram olup Domaniç 
yaylasında bulunmuştur.Dünyada bi l inen gök taşların ın en büyüğü ise 
Güneybatı Afrika'da Grootfentein 'de bulunan gök taşıd ır ve kütlesi 80 ton 
kadardır . 

Sivris inek kovucu i laçlar ve spreyler sivris inekleri öldürmez. Onların 
al ıc ıs ın ı önlediğ i iç in insanlar görünmez olur. 

Eğer bir kel imeyi hat ır lamakta zorlanıyorsanız yumruğunuzu sıkın Bu beyin 
aktiv iteniz in artmasına ve hafızanız ın gel işmesine yardımcı olur. 

Dünyada bir insan başına düşen karınca sayıs ı 1 .000.000’dur. 

Biz insanların vücudunda bulunan elektrik 25 watt't ır . 25 watt i le bir 
lambayı dakikalarca yakabi l ir iz . 

20. yüzyı l ın i lk icadın ı kimin yaptığ ın ı bi l iyor musunuz? 1990 yı l ında Kont 
Ferdinand Von Zeppel in tarafından Zepl in icat edi ld i . 
                                

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
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OKULUMUZDAN KARELER 
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/ OKULUMUZDAN KARELER /

Okulumuzda  futbol ve voleybol turnuvaları düzenlendi. Ayrıca okullar arası düzenlenen Kayaklı Koşu 

yarışmalarında okulumuzu temsilen katılan 9/A sınıfı öğrencilerimizden Yasin GENÇ İl Üçüncüsü olmuştur.
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Okulumuz öğrencileri ile Atatürk Üniversitesi 

gezilerek bir üst öğrenim kurumu hakkında 

öğrenciler bilgilendirildi. Ayrıca "Ayla" isimli film 

izlendi.

/ OKULUMUZDAN KARELER /
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Okulumuz öğrencilerinin sorumluluk ve 

başarabilme becerileri gibi birçok becerilerinin 

gelişmesi ve  zararlı alışkanlıklardan uzak 

durmaları amacıyla boş zamanlarında okulumuz 

kimya laboratuvarında sabundan kokulu ve 

rengarenk sepetler yaptı.

Yapılan sepetlerden elde edilen gelirlerle yaşlılara 

hediye alan öğrencilerimiz büyüklere saygı, sevgi, 

merhamet gibi birçok değer konusunda 

farkındalık kazandılar.

Yine sevgi, merhamet, sorumluluk  ve farkındalık 

kapsamında öğrencilerimiz;biyolojik çeşitliliği de 

korumak amacıyla düzenli olarak doğadaki yaban 

hayvanlarına yem bıraktı.

/ OKULUMUZDAN KARELER /
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Kandilli İMKB Anadolu Lisesinde dört yıl boyunca bizler için emek sarfeden öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza veda 

ediyoruz... 

Hayatın belki de en asi geldiği zamanlarda -lise- yıllarında-aynı sırayı paylaştığımız arkadaşlarımız ve ailemiz 

bildiğimiz öğretmenlerimizden sadece öğretimi değil,hayata farklı bakmayı da öğrendik.Bizim lügatimizde olan ama 

farkına varamadığımız kelimelerimiz gün ışığına çıktı ve yeni yeni anlamlar kazandı.Bizler Merdan hocamızdan adaleti 

ve güveni,Ensar hocamızdan hayata pozitif bakmayı,Duygu hocamızdan hoşgörüyü,Adem hocamızdan 

samimiyeti,Orhan hocamızdan ciddiyeti,Sonat hocamızdan yardımseverliği,Rabia hocamızdan tebessümü,Zeynep 

hocamızdan merhameti,Melda hocamızdan dürüst olmayı öğrendik. Adını zikredemediğimiz ama her kelamımızda 

emeği geçen bütün öğretmenlerimize ,Kandilli İMKB Anadolu Lisesine teşekkür ediyoruz. 

Gitmekle gitmiş olamazsın; gönlün kalır, aklın kalır, anıların kalır. -Cemal Süreya-

/ OKULUMUZDAN KARELER /

12. SINIF ÖĞRENCILERIMIZ VEDA EDERKEN...
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Ağzan su tökenin bulunmiya 

Ağzın imansız gapana 

Allah'ın ateş ine gelesen 

Boynun altında gala 

Boydan yuhari çıhmiyasan 

Cehennem zebanisi 

Çenen gavurlar bağ lasın 

Er bula yer bulamayasan  

Eymegin atli ,  sen yaya olasan 

Ezrayilin ohuna gelesen 

Garaltın gaha, 

Gulahlaran gurşun ahsın 

Heram it gani ola 

Issi yatıp, soyuh galhasan 

İtinen alamete, gurdunan gıyamete galasan 

Kiliseye direk olasan 

Ölesen ağ l ıyanın olmiya 

Seni ne diyim olasan 

Torpak sersem başan. 

Tepe guyli durasan 

Uyuz ola, dırnah bulamiyasan 

Vurucun vura 

Yanın gara duta. 

                                       Sibel Karadağ/12-A     

BİRAZ DA EĞLENELİM:)

Bilmece :  Bir tabakta 7 tane portakal var. Bu 
portakalları,  7 çocuğa birer tane bütün 
portakal vererek paylaştırın ve hâlâ tabakta 
bir portakal kalsın?  

Zeka sorusu :  İki matematikçi yolda 
karş ı laş ır.  Biraz sohbetten sonra biri 
diğerine çocukların var mı diye sorar. Diğeri 
de 3 çocuğum var ve yaş larının çarpımı 36 
der. İ lki bilemedim deyince diğeri bir ipucu 
daha vereyim diyerek yaş larının toplamı şu 
kapı numarasına eş ittir der. İ lki kapı 
numarasına bakarak yine bilemedim deyince 
diğeri o zaman sana bir ipucu daha vereyim, 
en büyük çocuğum sarış ın der. Öteki,  tamam 
ş imdi buldum der. Çocukların yaş ları nedir? 

ERZURUM BEDDUALARI
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BULMACA
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CEVAPLAR
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