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   Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Kıymetli Veliler ve Sevgili 

Öğrencilerim,           

 Yeni bir eğitim öğretim yılının başındayız. Ülkemizin çağdaş uygarlık 

düzeyine ulaşabilmesi için yolumuzun çok uzun, yükümüzün de ağır ol-

duğunun farkındayız. Bu amaç doğrultusunda gençlerimizin devletini ve 

milletini seven, kendisi ve çevresiyle barışık,  gerektiğinde sorumluluk 

alabilecek, milli ve manevi değerleri özümsemiş, okumayı seven, farklı 

düşüncelere saygılı, çağın gerektirdiği modern bilgilerle donanmış, geliş-

meye her zaman açık bireyler olabilmeleri için küçük bir katkıda buluna-

bilirsek bundan fazlasıyla mutlu olacağız. Bu doğrultuda öğrencilerimiz, 

velilerimiz ve öğretmenlerimizin iyi bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini 

diliyorum.  

 

                                                       İsmail BAYAR 

                                                       Okul Müdürü 



OKULUMUZUN TARİHÇESİ 

İSMAİL SAFA ÖZLER KİMDİR? 

         Okulumuz 1986 yılında Merkez Akkapı Temel Eğitim 2. Kademe okulu binasında 1986-1987 eğitim-
öğretim yılında hazırlık sınıfından başlamak üzere  bir kısım derslerin öğretimini yabacı dille (Almanca) ya-
pacak bir Anadolu Lisesi olarak açılmasına karar verilmiştir.  
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 06.01.1987 tarih ve 230…. Fem sayılı “Ad verme” ile ilgili yazısından 
okulun adı Atatürk Anadolu Lisesi olarak tespit edilmiştir. 
         Fiziki yetersizlik nedeniyle o günlerde Özler Ziraat ve Tic. A.Ş. adına Sayın Özcan Özler tarafından Tur-
gut Özal Bulvarında yaptırılan binaya taşınması 1993-1994 öğretim yılından itibaren Adana İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 16.09.1993 tarih ve Yat. Ona.715.3-1687/36292 sayılı yazısı ile Orta Öğretim Genel 
Müdürlüğüne teklif edilmiştir. 
         YAPIM: Adana İli Seyhan İlçesi Kanal Üstü Mahallesinde kaim 22-K-55 pfta 5772 Ada 1 parselde kayıtlı 
gayrimenkul ortaokul ve lise yaptırmak üzere 178 sayılı Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görev-
leri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 13. Maddenin D Bendi uyarınca 17.09.1991 tarihinde ortao-
kul ve lise yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiştir. 
         Belirlenen gayrimenkul üzerinde Özler Ziraat ve Tic. San. A.Ş. Şirketi yetkilisi Özcan Özler tarafından 
Almanca Anadolu Lisesi yaptırılmıştır. 
5 Ocak 1994 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL tarafından resmi açılışı yapılmış-
tır. 
         OKULUN ADI: Özler Ziraat ve Tic. San. A.Ş. adına şirket yetkilisi Özcan Özler tarafından yaptırıldığın-
dan babası ve ilk Milli Eğitim Bakanı Merhum İsmail Safa ÖZLER adı verilmiştir. 

      İsmail Safa Özler 1885 yılında Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana’da, yüksek 
öğrenimini o dönemde İstanbul’da bulunan Mülkiye Mektebinde tamamladı. Maiyet Me-
muru (Kaymakam Adayı) olarak Şam’a gönderildi. Bu görevini tamamladıktan sonra mes-
lekten ayrıldı ve çiftçilikle uğraşmaya başladı.  
      Adana’da Turan adında açtığı özel okul, Fransız işgaline kadar eğitime devam etti. İşgal-
le birlikte kapatıldı. 
      İsmail Safa Özler, 1. Dönem Büyük Millet Meclisinde Mersin milletvekili olarak yasama 
faaliyetlerinde bulundu. Aynı dönemde Adana Valiliğinin Pozantı’da yeniden teşkilatlanma-
sıyla Vali Vekili olarak seçimle iş başına geldi. 
      Rauf Orbay, Fethi Okyar ve İsmet İnönü hükümetlerinde Maarif  Vekili (Milli Eğitim Ba-
kanı) olarak görev yaptı. 
      2. Büyük Millet Meclisinde Adana milletvekili olarak yasama faaliyetlerine devam etti. 
Büyük Millet Meclisinin 3, 4 ve 5. dönemlerinde milletvekilliğine adaylığını koymadı. Bu 
dönemde çiftçilikle uğraştı ve Adana Halkevi Başkanlığı görevini yürüttü.  

 
 







 



 

ZAVALLI HASTAYA İLAHİ DOKUNUŞ 
İnsanın yaşamı; her türlü düşünürün, bilim insanının ve ilahiyatçının sancılarından biridir. Kim olduğumuzu, ne yaptı-

ğımız ve neler yapacağımız büyük bir tartışma ögesidir. Bence insan, öğrenen ve öğreten varlıktır. 

Benim yaşam algıma göre; insan doğar, öğrenir ve veda eder. Gerçek yaşantı öğrenmekle eş değerdir. Öğretmeyen, 

öğrenmeyen insan yaşamaz. O kişi veda etme evresindedir. Ömrü boyunca bilime, gelişime, uygarlığa veda eder. 

İnsanın diğer canlılardan en büyük farkı diye bir şey bence yoktur. Yaratılanlar arasında bu kadar büyük ve keskin 

hatlar çıkarmak, saf faşizm öğretisidir. İnsanı insan yapan değerler, kişiye özgü olabilmektedir. Yapılan her sanat 

eseri kendince farklılıkları ve tarzlarıyla bize kendini sevdirir, uyum sağlar ve ışığı üstüne çeker. Tüm canlılar da bunu 

ister; sevilmek, uyum sağlamak ve ışığı üstüne çekmek. Peki bu canlılar arasında, insan ne yapmaktadır? 

İnsan öğrenen-öğreten kisvesi haricinde geleceğe bakma arzusu ile de farkını belli edebilir. Geleceğe bakma arzusu; 

insanın olayları kontrol etme, yönlendirme hazzını yaşama isteğidir. İnsanların fikirlerini etkileme, manipüle etme, 

hitap etme, kendince ufak kahramanlıklar yaratma isteği beyindeki en büyük tümördür. Kontrolsüzce çoğalır ve ke-

sin tedavisi yoktur. Onla yaşamayı öğrenmelidir zavallı hastalar. 

O halde insan denen canlı öğrenen, öğreten, geleceği kontrol etmek isteyen zavallı bir hasta mıdır? Peki ya hepimi-

zin hayran olduğu dehalar, parlak fikirli araştırmacılar, madalyadan dağlar oluşturan sporcular; hepsi zavallı hastalar 

mıdır? Hem de en afillisinden. İlkel duygularını somut becerilerine ustalıkla döken insanlardır onlar. Onlar “insan” 

örneğinin en başarılı sonucudur. Hayatları öğrenerek geçer, halka söz dinletebilirler. Ve tabii ki muhteşem yalancı-

lardır. Evet aynen öyle; hasta, yalancı ve zavallılardır. 

Ne kadar da kötüymüşüz değil mi? Yalancılık var, ilkel arzular var, tuhaf dürtüler var. Bu özelliklerin olduğu yerde 

insan, insanın olduğu yerde yalan var. Peki neden yalan söyleriz ki? Yalanlarımız bizim ufak başarılarımızdan en de-

ğerli olanıdır. Kendi yarattığımız algının ürünüdür. Yalanlarla yaratma duygumuz tatminle içimizde coşar. 

Sadece bunla da kalmaz insan, değer verir her şeye. En ufak hareketten ümit doğurur, acılarla olgunlaşır. Ne kadar 

olgunlaşırsa olgunlaşsın küçük bir sevgi gösterisinde bile egosu kabarır, tatminkar ve şımarık bir çocuğa evrilir. 

Sadece bunla da kalmaz insan, değer verir her şeye. En ufak hareketten ümit doğurur, acılarla olgunlaşır. Ne kadar 

olgunlaşırsa olgunlaşsın küçük bir sevgi gösterisinde bile egosu kabarır, tatminkar ve şımarık bir çocuğa evrilir. 

İnsanın aslında ne olduğuna, kim olduğuna dair bir sürü yazı, resim, şarkı, şiir, makale vardır. Kendi içinde ne güzel 

açıklanmıştır halbuki insan. Hangi canlı kendini bu kadar merak eder? Hangi canlı bu denli düşünür benliğini? 

Sonuç olarak insan ortalama 60 yıla acılar, aşklar, arzular ve nefretler sıkıştıran; zavallı bir hasta olan, merakını asla 

tam olarak karşılayamayan ama kendini  “canlıların en üstünü” ilan edendir. 

Daha benliğini bile tam olarak kavrayamamışken, sahi nedir ki insan? 

 

 IŞILAY KOLİK    



 

 

ÇOCUK VE SANAT 

Picasso bundan yıllar evvel  “Çocukken herkes bir sanatkardır; zor oIan, yetişkinken 

sanatkar kaIabiImektir.” demişti. Kendi çocukluğumu göz önünde bulundurunca bu-

nun ne kadar doğru olduğunu anlıyorum. Elime aldığım her kalemle bir şeyler karala-

ma yeteneğim artık yok. Daha doğrusu cesaretim yok. Çocukken asla eleştirilmekten 

korkmadan, hata yapmaktan çekinmeden tamamen içimdeki rahatça kağıda aktara-

biliyordum. Evet, çocukken bir sanatkardım – tüm çocuklar gibi. 

İlkokul dönemimde en sevdiğim ders resimken, ne oldu da ortaokulda tamamen sa-

nattan koptuğumla ilgili hala kafamda tam olarak netleşmeyen yerler var. Nasıl oldu 

da resim yapmaya bayılan bir çocuk böylesine soğutulabilir, anlam veremiyorum. Bu-

nun altında yatan şeyin korkunç derecede sert olan eleştiriler olduğunu düşünüyo-

rum. Zaten akran zorbalığıyla boğuşan çocuklara yeterli destek verilmezse, sanatkar 

ruhları onları terk ediyor. 

Bunun farkına yalnızca iki yıl önce vardım. TEOG sınavına hazırlandığım dönemde in-

ternette sanatla ilgili videolar görünce farklı bir bakış açısından bakmaya başladım 

yaşam tarzıma. Bir şeyler üretmeden, yeni bir şeyler ortaya çıkarmadan yaşamanın 

sahi ne anlamı olabilirdi ki? Bu soru beni kamçıladı ve çizim yapmaya başladım. 

İlk defa çizim yapma denemelerini girişince ortaya gerçekten başarısız sonuçlar çıktı. 

Kalemi bile özgürce tutamıyordum, diğer elimde hep silgi duruyor ve ne zaman geril-

sem hemen bir şeyleri düzeltmeye çalışıyordum. İçimdeki sanatçının gerçekten çok 

uzaklarda olduğunu anladım. Şu anda da çizim konusunda oldukça amatörüm ve her-

hangi bir ek eğitimim yok; ama en azından cesurca çizim yapma yetisine sahibim. 

Benim için sanat hep önemliydi; ama çizim yapmaya başlayana kadar iyi bir “sanat 

tüketicisi”ydim. Şimdiyse artık üretmenin ve sanat algısının içinde bulunmanın zevki 

bana yetiyor. Sanatın her alanında bir şeyler yaratmaya ve öğrenmeye çalışıyorum. 

Yalnızca tek bir dala odaklanma ya da profesyonelleşme gibi bir niyetim de zaten yok, 

olmayacak da. İstediğim tek şey, çocukken olduğum sanatkara tekrardan dönüşmek. 

 





  EYLÜL ÇAĞLAYAN      

 

 

Ağaçlar döküyor yapraklarını, 

Karlar yağıyor dışarıda 

Elimde en sevdiğim kupamda çayım 

Kulağımda hep dinlediğim şarkın 

Hayalimde Sen 

Baba  

Kaç yıl oldu görmeyeli seni 

Kaç mevsim geçti sensiz 

Kaç özlem söktü kalbimi yerinden 

 

Gizlendiği yerden çıkıyor güneş 

Yakıyor ortalığı 

Elimde en sevdiğin topun 

Üstümde giydiğin forman 

Gidiyorum hem gittiğin yere  

Hayalimde Sen  

Baba 

Kaç oyun bitti yalandan 

Kaç top patladı habersiz 

Kaç sayı arttırmadı sevincimi 

 

Yeşeriyor ağaçların tohumları 

Filizleniyor tekrar 

Elimde en sevdiğin çiçek 

Önümde kara toprak 

Dilimde uzunca bir dua 

Hayalimde Sen 

Baba 

Kaç gelişim oldu seni görmeden sonlanan 

Kaç gözyaşım oldu senin silmediğin 

Kaç susuşum oldu senin duymadığın 

 

Doldu taştı kağıtlar içimdekilerle 

Ne ben yoruldum anlatmaktan 

Ne kağıt kırıldı onu karalamamdan 

Şimdi elimde en sevdiğin kitap 

Yazmıyorum bu sefer 

Sen olmaya çalışıyorum 

Baba 

Kaç söz yarım kaldı 

Kaç sarılma uçtu gitti kollarımdan 

Kaç gece sensiz kapandı kapılar 

 

Ağaçlar yine başladı dökmeye yapraklarını 

Karlar yağıyor dışarıda 

Elimde en sevdiğin kupanda çayım 

Kulağımda hep dinlediğin şarkın 

Hayalimde Sen 

Baba 

Kaç oldu gelmeyişin 

Kaç oldu sarılmadığın 

Kaç oldu güzel gülüşlüm deyip öpmediğin 

Kaç oldu 

Çok oldu 

Saymayı bırakalı çok oldu Baba. 

 



SON BAKIŞ 

     Soğuk bir sonbahar akşamı genç adam sessiz sokakta ağır adımlarla ilerliyordu. Hava kararmaya yüz tutmuş, ay 

gri bulutların arkasından ışıldıyordu. Ağaçların sararmış yaprakları etrafı kolaçan ediyor, en sonunda su birikintile-

riyle karışık soğuk zemine akıyordu. Rüzgarın acı uğultusuna eşlik eden göçmen kuşlar bir veda busesi misali ötü-

yor, kasabayı terk ediyorlardı. 

      Adımlarını hızlandıran genç adamın düşünceleri çocukluğuna kaydı. Düşünmeden edemiyordu. Düşündükçe acı 

çekiyordu ve bu acı ona iyi geliyordu. Yıllardır hissettiği tek duyguydu acı. Zihnini esir almış, onu yönetiyordu ade-

ta. Teninde hissettiği rüzgardan haz duyarak ilerlemeye devam etti. Belindeki silahı kontrol etti, girerek hızlanan 

adımlarını sağa yöneltti ve ışıl ışıl parlayan caddeye ulaştı. Tek sokak lambasıyla aydınlatılan karanlık sokaktan çıkıp 

buraya girdiği için gözleri kamaştı. Gözlerini kısarak ilerliyor, sağa sola dönüyor, aradığı pastaneyi bulmaya çalışı-

yordu. Çünkü pastanede yılların sakladığı sırrın cevabı vardı. Genç adamın acı çekerek büyümesine sebep olan sır…  

Yirmi Dört Yıl Önce 

      Yirmi dört yıl önce ıssız bir kasabanın yeni tanındığı ve yeni taşınıldığı zamanlarda, belki de dünyanın en güzel 

kızı canından çok sevdiği biricik oğluyla kasabanın en şahane evine taşınmıştı. Oğlu daha altı yaşındaydı. Ufaktı. 

Masmavi gözleri ucu bucağı olmayan berrak bir okyanusu andırıyordu. Bu özelliğini annesinden almış olmalıydı. 

     Genç kadın bekardı. Sevgilisi, bir çocukları olacağını öğrendiği zaman onu terk etmişti. Küçük çocuğun bir babası 

yoktu. Kasabaya geldikleri günden beri bu bir sır olmuştu. Komşular arasında yayılan dedikoduların hepsi yalandı. 

Bu gerçeği yalnızca genç kadın biliyordu. 

    Genç kadının başına gelenlerin hepsi bu kasabaya geldiklerinden sonra olmuştu. Düşmanı yoktu, sevmeyeni hiç 

yoktu. Bir gece ansızın evinde ölü bulunmasının sebebi hala bilinmiyordu. Sanki rüzgar olup dünyanın başka yerle-

rine savrulmuştu. 

    Bir oda… Havasız kalmış bir oda. Odanın tam ortasında, yerde cansız bedeniyle yatan genç bir kadın… Yüzü sert 

bir cisim ile parçalanmış, tanınmayacak halde. Yerde yatanın o olup olmadığı bile bilinmiyor. Belki de o değil. Çün-

kü bu beden genç kadının bedenine hiç benzemiyor. Tavanda asılı yarı aydınlatan bir avize, masanın üzerinde du-

ran, çevresi kanla kaplanmış bir silah… Genç kadının göğsünde bir silah izi var. Son olarak ölen kadının başında ağ-

layan küçük bir çocuk… Kirpikleri ağlamaktan ıslanmış, ceset kokan bir odada “Anne, anne!” diyerek ağlıyor. Ayağa 

kalkıyor, elinden bir şey gelmeyerek yavaş yavaş dış kapıya doğru ilerliyor. Korkuyor; ama yardım çağıramıyor. Ses 

çıkarmaktan ürkerek hıçkırıklarla ağlıyor. Kalbi atmaktan yorulmuş, annesi olmadan bir hayat düşünemiyor. Yerde-

ki kolyeyi ayağıyla iterek ilerliyor, evden çıkıyor. Küçük yaşta hayattan darbe yiyen çocuk, derin derin nefes alıyor 

ve gecenin karanlığına karışıyor. Bilmediği, tanımadığı yabancı yolları aşarak geride bir ceset bırakıyor. 

    Genç kadının ölümünün ertesi günü polisler kasabaya doluşmuştu. Evi inceliyor, araştırıyor ve cinayete dair izler 

bulmaya çalışıyorlardı. Fakat ne bir iz vardı, ne bir ipucu… Üstelik küçük çocuğun ayağına batan kolye de ortada 

yoktu. Nereye kaybolmuştu? Kim almış olabilirdi? Annesi ya da babası mıydı? Hayır, olamazdı. Genç kadının kimse-

si yoktu. Çocuğunu doğurmak için tüm ailesini karşısına almış ve yıllar önce herkesten ayrılarak kimsenin ona ula-

şamayacağı bu kasabaya gelmişti. Ailesinin, ölümünden haberi bile olmayabilirdi 

    Bir hafta sonra genç kadın evinin yakınlarında bir ormana gömüldü, yok oldu, gökyüzüne karıştı. Melek olup uç-

tu, bir daha da kasabada da adı anılmadı… 

 

 

                                                                                                                           

Ayten AKDEMİR 



      Genç adam acı geçmişini gözlerinin önüne getiremeden edemiyor, her bir adımda okyanus mavisi gözlerinden bir damla yaş süzülüyor ve 

ayaklarının dibine düşüyordu. Avına yaklaşan bir aslan misali, her adımda kini git gide artıyordu. Yıllar sonra bulmuştu. Annesinin katilini yirmi 

dört yıl sonra bulmuştu. İntikamını alacaktı. Belindeki silahı eline aldı ve sıkıca kavradı. Aradığı pastaneyi bulmuştu. Gülümsedi ve pastaneden 

içeri girdi. 

    Güzel bir pastaneydi. Pembe ve mavi tonları ağırlıklıydı. Ama daha çok mavi… Genç adam büyülenerek etrafa bakarken bir anda onu gördü. 

Katil olamayacak kadar zarif olan, sanki gün geçtikçe gençleşen ve genç adama annesini anımsatan yaşlı kadın… Ak saçları sanki yılların acısını 

barındırıyordu. Genç adamın o an yüreğine bir şefkat doğdu. Çok tanıdık bir his bedenini ele geçirdi, sarhoş düşüncelerinin arasına girdi, onu 

tamamen esir aldı. Bu kadın nasıl katil olabilirdi?  

   Annesini neden öldürmüştü? Annesi eğer yaşasaydı eğer bu yaşlarda olacaktı. O zaman arkadaşı mıydı, kimdi bu kadın? 

    Katili tanıyan kişi, annesinin uzaktan bir arkadaşıydı. Yıllar sonra genç adama ulaşmış, ona gerçekleri anlatmıştı. Ne kadar doğru söylediği 

bilinmeyen adam, genç adamı bu kadına yönlendirmişti ve şimdi buradaydı. Annesinin katili tam karşısında duruyordu; ama bir şey onu durdu-

ruyordu… 

    Saçma sapan düşünceleri zihninden uzaklaştırdı ve hedefine doğru ilerlemeye başladı. Nefreti tekrar gelmişti. Rüzgarın uğultusu daha belli 

duyuluyordu ve şimşek çakmaya başlamıştı. Uzaklardan gelen kurt ulumaları birazdan işlenecek olan cinayetin habercisiydi. Genç adam, kasay-

la ilgilenen kadının arkasına geçti. Sessizce ve derin bir nefes alıyor, oldukça sakin bir şekilde kadının arkasında duruyordu. Birden elindeki silahı 

kaldırdı ve kadının başına yasladı. Yaşlı kadının bedeni donmuştu. Korkuyordu; ama kendisini öldürmeye çalışan adam çok acımasızdı. Aynı hızla 

tetiği çekti ve pastanede büyük bir silah sesi yankılandı. Ortalık ölümcül bir sessizlikle kaplandı, dışarıdaki yağmurun sesi artık daha net duyulu-

yordu. Pastanedeki insanlar çığlık atarak kendilerini dışarı attığında yalnız kalmışlardı. 

    Sanki o an zaman durmuştu. Dünyada bir tek ikisi vardı. Yağmur daha hızlı yağmaya başladı, rüzgar daha sert esmeye… Ve kurt ulumaları 

durdu. Kadının gözleri genç adamınkilerle buluştu. Masmavi gözleri… Birbirine bakan iki çift mavi göz, ortamdaki gergin havayı söküp aldı. Genç 

adamın gözleri, yaşlı kadının boynundaki kolyeye ilişti. Annesinin kolyesiydi bu! Evet, annesinin kolyesiydi. Bu kadında ne işi vardı? Ne oluyor-

du? Bu gözler… Neden annesini anımsatıyordu genç adama?  

    Genç adamın kalp atışları hızlandı. Kimi öldürmüştü? Annesini mi; yoksa annesinin katilini mi? Zaman bu kez durmadı, yavaş yavaş geriye 

aktı… 

***************** 

    Issız bir kasabada bir eve aniden bir hırsız giriyor. Hem evdeki malları hem de genç kadının çocuğunu kaçırmaya çalışıyor. Genç kadın korku-

yor, çocuğunu arkasına alıyor ve ağlamaya başlıyor. Hırsız, genç kadına yaklaşıyor. Elinde bir silah tutuyor ve bu, genç kadının korkusunu daha 

da şiddetlendiriyor. Bundan tam yirmi dört yıl önce, kasaba sessiz, sokakta bir tane bile insan yok. Genç kadın kimseden yardım isteyemiyor, 

daha çok ağlıyor. Ama bunları önemsemiyor. Korkusu, oğlunu koruma içgüdüsünün yanında sönük kalıyor. 

    Hırsız o an elindeki silahı düşürüyor. Genç kadın hemen atlıyor, silahı alıyor. Oğlunun güvende olduğundan emin olduktan sonra tetiğe bası-

yor. Silah patlıyor ve genç kadın oğlunun gözünün önünde bir insanı öldürüyor. Ama bunların hepsi oğlu için. Onu korumak için… Cesedin tanın-

masını istemiyor, silahın tersiyle kadının yüzüne vurmaya başlıyor. Yerde yatan cesedin yüzü artık tanınmayacak hale geliyor, paramparça olu-

yor. Genç kadın, artık bir katil. Oğluna pişmanlıkla bakıyor. Bunların hepsi onun için. 

       Hapse girerse oğlunu bir daha göremez. Ve genç kadın oğlunu görmeden yaşayamayacağını düşündüğü için kaçıyor. Arkasına bakmadan 

kaçıyor. Oğlunu yıllar sonra göreceğine inanarak kaçıyor. Kaçarken kolyesini düşürüyor. Fark etmiyor.  

    Oğlunun masmavi gözleri, gözlerinin önüne geliyor. Daha şimdiden oğlunu özlemeye başladı. Ertesi gün, kaçarken düşürdüğü kolyesine bir 

şekilde ulaşıyor; ama oğluna asla… Bir düş kırıklığı, bir acı… Saçlarına düşen kırların sebebi bu… 

    Yıllar sonra bir pastane açıyor. Pembe ve mavi renklerinin ağırlıkta olduğu bir pastane. Daha çok mavi… Çünkü mavi ona oğlunu hatırlatıyor 

***************** 

      Genç adam, kollarının arasında can veren kadının gözlerine son kez baktı. Annesinin masmavi gözleri hafızasına kazınıyordu. Kalbi bir an 

durdu, bir daha atamayacak sandı. Yüreği yanmaya başladı, nefes alışverişleri hızlandı. Korkuyla, pişmanlıkla, acıyla, yaşlı gözlerle annesine 

baktı. Kısılan sesiyle son kez konuştu: 

“Anne!” 

    Annesinin gözleri yavaş yavaş kapanmaya başladı. Oğlunun elini sımsıkı tuttu. Tebessüm etti ve gözünden bir damla yaş süzüldü. Ama yine de 

oğlunun gözlerinin içine bakarak gülümsemeyi başardı. Yaşlı kadın tüm güzelliği ve masumiyetiyle oğlunun kolları arasında son nefesini verdi. 

 

 

                                                                                                                                                Ayten AKDEMİR 



 
 

ORTALAMA BİR İNSAN 25 YAŞINDA ÖLÜR 75 YAŞINDA GÖMÜLÜR 

              

                  Kim olduğunuz, yaşınız, hangi ırktan olduğunuz, cinsiyetiniz umurumda değil. Böyle şeylerle 

ilgilenmiyorum. Bildiğim şey, bir hayaliniz var. Tüm dünyadan sakladığınız ve gerçekleştirmemek için ba-

haneler uydurduğunuz. Ertelediniz. Size gerçekçi olmanızı söyleyen insanları dinlediniz. Ama içinizde bir 

yerlerde tüm potansiyelinizi ortaya çıkaramadığınızı biliyorsunuz ve şimdi hayat sadece yaşlandığımız bir 

yer 

                                

 Sizi biraz gerçeklerle yüzleştireyim. Dünyada ki en zengin yer neresi? Biliyor musunuz? Çin değil, 

Dubai değil. Mezarlık… Çünkü mezarlıklarda hiç yazılmamış kitapları, hiç söylenmemiş şarkıları, hiç giril-

memiş işleri, geliştirilmemiş fikirleri, hiç fark edilmemiş insanları bulursunuz. Çünkü korkmuşlardı. Risk 

almaktan korkmuşlardı. Sizin gibi. Ama size başka bir şey söyleyeyim mi? Mezarlıkta değilsiniz. Henüz de-

ğilsiniz. Tek bir hayatımız var değil mi? Ve her geçen an bir daha gelmeyecek. Bir daha asla şimdi ki gibi 

genç olamayacaksın, bu yazıyı bir daha aynı bakış açısı ile okumaya başlamayacaksınız. Dişlerinizi bile bir 

daha asla aynı şekilde fırçalamayacaksınız. Hayatı baştan yaşamak diye bir şey yok. Şuan aldığınız nefesi 

bir daha tekrar alamayacaksınız. İçinde yaşadığımız an çok değerli. İçinde olmalıyız, yaşamalıyız, tadını 

çıkarmalıyız. Hayallerimizi şimdi yaşamalıyız çünkü bu mümkün. 6 bin yıl önce ilk dil yaratıldı. Size hatırla-

tayım uçak sadece 100 yıllık. 50 yıl öncesine kadar internet yoktu, cep telefonu yoktu. Size bunları da bu 

sayede yazabiliyorum. Yapılması mümkün olmayan her şey yapıldı ve uzun zamandır dünyada değiliz. 

Keşfedilmeyi bekleyen hayalle, fikirler ve başarılar var. Sizi bekliyorlar. Hellen Keller’a sormuşlar. “Kör 

doğmaktan daha kötü ne olabilir?” O da: “Görme yetisiyle doğup etrafımdakileri görememek çok daha 

kötü olurdu.” Demiş. Neden bilinen tüm hastalıklar için tedavimiz yok? Neden hepimiz temiz su, yiyecek 

ve eğitim alamıyoruz? Neden dünya da barış olamıyor? Neden cennete gitmemiz için ölmemiz gerekiyor? 

Şimdi burada da cennete olabiliriz. Sadece düşünceniz de bir değişiklik gerek, neden olmasın? Birileri 

imkânsız dedi diye mi? Size bir şey söyleyeyim; Hiçbir heykel eleştirmenler için dikilmemiştir. Herkes size 

nasıl yapacağınızı söyler. Ama önemli olan siz, siz misiniz ve şuan burada mısınız? Hayalleriniz geçiyor. 

Ünlüleri özenmeyi bırakın, özenilen ünlü olun. Kendi hayatınızı yaşayın ve kendi harikalarınızı yaratın. 

                                

   Bakın ortalama bir insan 25 yaşında ölüyor ama 75 yaşında gömülüyor. Bu ne demek biliyor mu-

sunuz? Bir düşünün. Bu dünyanın sizi üzmesine izin vermeyin. Yolun sizi götürdüğü yere gitmeyin, kendi 

yolunuzu yapın ve iz bırakın. 

 

                                                                                                        

SERAY ÜNSAL 



 

 

TENSİ: KUTSAL ŞEHİR 
          Gözlerimi yavaşça aralayıp etrafa baktım. Bir kez daha gerçeklikten kopup “Tensi’ye” gelmiştim. 

Burada ben bir melektim, tıpkı buradaki diğer herkes gibi. Tensi’ye ilk gelişimde bunu rüya sanmıştım. 

Her yerde göz alıcı kanatları olan melekler vardı. Herkesin mükemmel denilebilecek kadar güzel yüzleri 

vardı. Herkes harika ve kusursuzdu. Tensi’de, tanrılar, tanrıçalar ve meleklerin evi olan bu yerde çirkin 

kavramı yoktu… 

Tensi’deki ilk günümde bunların bir rüya olduğunu sanarak istediğim her şeyi yapmıştım. Şehvetli kanat-

larımla gökyüzünü fethetmiştim. Sahip olduğum güçleri kullanmıştım. Dünya’da sahip olamadığım, ola-

mayacağım güzellikleri, özgürlüğü ve gücü Tensi’de elde etmiştim. Ama kanatlarımın gücü tükenip düştü-

ğümde, ölmem ile birlikte hayatımı değiştirecek olan o büyülü kapıdan geçtim. İlk başta neler olduğunu 

kavrayamamıştım, bunlar sadece bir rüyadan ibaretti. Ama bu rüyaların ardı arkası kesilmedi. Bu rüyalar-

dan uyanmamın tek yolunun rüyada ölmek olduğunu anlayınca her şey yerine oturmuştu. Tüm o güzel-

liklerine rağmen uyanık kalmayı ve Tensi’ye gitmemeyi denedim. Uyku ilaçları kullanmaya başladım ama 

bu sefer de kendi dünyamda kontrolü kaybediyordum. Daha fazla dayanamayıp Tensi’ye yenik düştüm. 

Beni ele geçirmişti. Gözlerimi açtığımda başka bir dünya da, kapadığımda başka bir dünyadaydım. Uyku 

diye bir şey artık hayatımda yoktu. Çoğu zaman hangi dünyanın gerçek olduğunu bile anlayamıyordum. 

Akıl sağlığımı kaybettiğimi düşündüm, birçok doktor gezdim; ama aldığım tek sonuç sinir hapları oldu. 

Hepsi bende bazı testler yapmak istediler. Birçok hastalık ismi saydılar. Benimle uğraşmak istemeyen 

doktorlar ise sinirden ve stresten bu halde olduğumu düşünüyordu. Ama gerçek şu ki bana baskı uygula-

yan bir çevrem ya da strese gireceğim bir hayatım yoktu. Sadece içinde boş bir ruh olan et parçasıydım.  

Ama Tensi’de öyle değildi. Orada istediğim her şeye sahiptim. Sanki aynı anda hem cehennemi hem cen-

neti yaşıyordum. Tensi’de iken ölmemeyi denedim, sonsuza kadar kimsenin yaşlanmadığı o dünyada ya-

şamak istedim. Ama günün sonunda bir şekilde ölüyordum. Ölmek benim için zorunluluk olmuştu. Ölme-

ye alışmıştım… 

Tensi gerçekti ve ben bu gerçeği yaşıyordum. Diğer insanların bunu görememesi ve anlayamaması hiçbir 

şeyi değiştirmezdi. Ne de olsa müziğin sesini duyamayanlar dans edenleri deli sanırmış. Tensi benim mü-

ziğimdi. 

Bir gün yine gözlerimi kapadığımda Tensi’de idim. Tam 3 yıldır buraya gelip gidiyordum. Bir evim ve arka-

daşlarım diyebileceğim melekler vardı. Bu hayatımı dünyadan daha çok seviyordum, bu yüzden işten ge-

lir gelmez gözlerimi kapatıp Tensi’ye geliyordum ve ilk işim Akiva’yı bulmak oluyordu. Akiva kusursuzdu. 

Bu meleklerin en normal özelliği idi belki de; ama Akiva onlardan farklıydı. O kendinde kusur bulabiliyor-

du ve bunları saklamıyordu. Sanırım bu yüzden kusursuzdu. Diğer meleklerin aksine saçları kısaydı. Siya-

hın en koyu tonunda saçları vardı. Belirgin elmacık kemikleri ve keskin çene hatları ile asil görüntüsü ta-

mamlanıyordu. Akiva ile her gün Vikinglerin ölüm tanrıçası Hel’in tapınağının önünde buluşurduk çünkü 

ikimizde Hel’in bir ölüm tanrıçası olamayacak kadar neşeli ve pozitif olduğunu düşünüyorduk. Ölüm tan-

rıçası seçilmesinin nedeni ise bizce tıpkı benim gibi lanetlenmesi olabilirdi. Benimle aynı kaderi paylaşan 

Hel’i her gün ziyaret etmek geleneğimiz  



haline gelmişti. Diğer dünya da bu tanrıçaların ya da tanrıların hepsi kitaptaki mitolojik karakterlerden iba-

retti bu yüzden bu dünya da onlarla bir arada yaşamak bana destansı geliyordu. Her sabah Hel’in hikâyele-

rini dinlemeye bayılırdık. Ölüler diyarı ona ait olduğu için ölüler ile sık sık muhabbet eder ve onların diğer 

dünya da anlatamadığı hikâyeleri bizlere anlatırdı. Keşfedilmemiş, unutulmuş o kadar çok hikâye ve fikir 

vardı ki bazen bu beni üzüyordu.  Hel’i dinledikçe herkesin kafasında karanlık canlanan ölüler diyarı benim 

aklımda adeta bir renkler cennetiydi. Ama yine de her gün ölmeme rağmen Hel’in diyarını görememiştim.  

İki dünya olayını sürekli Akiva’ya anlatmama rağmen bana inanmıyordu aynı zamanda Hel’e anlatmama 

bile izin vermiyordu. Ona göre tanrıçalara böyle saçma şeyler anlatmamalıymışım. Ona göre Hel’in hikâye-

lerine rağmen insanlar bile gerçek değildi; çünkü ona göre nefret, kin, intikam gibi duyguları tanrılardan 

başka kimse barındırmazdı. Bu inançlarla büyümüş olan birine sırtımdaki kanatlarla insan olduğumu nasıl 

anlatabilirdim ki? 

Ama bugün Akiva’nın tüm laflarına rağmen Hel ile konuşmaya karar verdim. Ölümün nasıl olduğunu, ölme 

giderken hissettiklerimi ölüm tanrıçasından iyi kim anlayabilirdi ki?  

Hel’in tapınağına gittiğimizde Hades de oradaydı ve her zamanki gibi Hel’e iş yıkmaya çalışıyordu. Ama me-

lekleri sevmediği için bizi görünce ortadan kayboldu. Hel’e olan biteni anlatırken Akiva da yanımdaydı Hel 

ben tüm bunları anlatırken buz kesmiş soğuk ve donuk bir suratla bir noktaya odaklanmış şekilde düşünü-

yordu. Diğer tanrı ve tanrıçaların aksine Hel’in yaşadığı yeraltı dünyası soğuktu. Soğuk tanrıçayı etkilemese 

de Hel’in dudakları hep mor ve yüzü de kar beyazıydı. 

Kısa bir sessizlikten sonra konuşmaya karar veren Hel, aynı zamanda tapınağın kitaplığını karıştırıyordu. 

Sanki bir şeyleri çözmeye çalışıyor gibiydi. Hel endişeli ya da önemli bir olay olduğunda kendi dili olan Eski 

Viking dilini konuşurdu. Bu da melek dilini konuşan ben ve Akiva için işleri zorlaştırıyordu. Ama Hel ile onca 

zamandan birkaç kelime öğrenmeye başarmıştım. Hel’in konuştuklarından anladığım tek kelime ise ölüm-

süz olmuştu. En sonunda ise Hel aradığı kitabı bulmuştu. Kitap neredeyse Akiva’dan bile uzundu, üstelik 

Akiva Tensi’nin en uzun meleklerindendi. Hel devasa kitabı önümüze koyup sayfaları karıştırmaya başladı. 

Kitap geleneksel Çince ile yazılmıştı; ama bir tanrıça için bir dili çevirmek hiç sorun değildi. Çünkü onun kö-

mürden daha siyah tanrıça gözleri vardı ve gözlerin yapamayacağı şey yoktu. Geleneksel Çince ancak Çin 

ırkının tanrı ve tanrıçalarına ait olabilirdi. Ama ne yazık ki Çin tanrıları ve tanrıçaları hakkında en ufak bir 

fikrim yoktu. Hel sakinleştikten sonra bizim gibi melek dilini konuşmaya başladı. Sesi sanki “Sana yardım 

edeceğim.” gibiydi; ama aynı zamanda gözleri ‘zavallı şey’ diyordu. “Sevgili Dekara” Hel ve Akiva bana sü-

rekli ‘Kara’ derlerdi; çünkü lanet anlamına gelen o ismi bir meleğe yakıştırmıyorlardı. Ama bu sefer ilk defa 

tam adımı söylemişti. “Dekara sanırım sana ne olduğunu biliyorum daha doğrusu ne olduğunu biliyorum. 

Ama gerçekleri sana anlatacak kişi ben değilim. Bunun için Batının Ana Kraliçesi WangMu’yu bulmalısın. 

Sonsuz yaşamın sırrına sahip olan tek Çin tanrıçası sana cevap verecektir.” Ardından Hel her gün yaptığı 

gibi ardında soğuk küller bırakarak mabedine döndü.  Akiva ile baş başa kalmıştık, o bana bakıyor, ben ona 

bakıyordum. Hel’in bu tepkisinden sonra Akiva bana inanmaya başlamıştı. İnsanların dünyasına inanmaya  



başlıyordu. Ama hayatı boyunca insanların tanrıçaların oyuncağı efsanesine inanan bir melek, insanların 

da meleklere benzediğini nasıl kabullenebilirdi ki? 

“Kara, her zaman senin diğer meleklerden farklı olduğunu düşündüm. Günün sonunda kayboluyor, sabah 

olunca geri geliyordun, ismin bir meleğe konulamayacak kadar acımasızdı. Ama yine de insan olabileceğin 

aklımın ucundan bile geçmezdi. Şimdi birlikte WangMu’yu bulacağız ve ne öğrenirsek öğrenelim sen be-

nim gözümde eşsiz melek Kara olarak kalacaksın. Seni asla bırakmayacağım.” 

Daha önce hayatımda kimse bana değer vermemişti. Akiva’nın bu sözleri ise karnımdaki ölü kelebekleri 

diriltmişti. İnsanların dünyasında buna ‘aşk’ deniyordu. Ama melekler dünyasında böyle bir kelime yoktu; 

çünkü bu kadar eşsiz ve kusursuz varlıklara âşık olmamak elde değildi. Bu yüzden Tensi de bu kadar basit 

bir kelime kullanmıyorlardı. Onlar buna ‘Makıta’ diyordu. ‘Herkesin bildiği; ama kimsenin dile getiremedi-

ği ve cesaret edemediği gerçek’ anlamına gelen bu kelime aşk gibi basit bir kelimeden daha anlamlıydı.  

Akiva ile birlikte WangMu’nun yanına gitmek için hazırlanıyorduk ki güneş batmaya başladı. Kutsal şehir 

Tensi’de güneş battığı an gün biterdi. Çünkü bu dünya ya göre kutsal varlıkların üstüne karanlık çökemez-

di. 

Tensi’deki sürem dolmuştu. Göğsümdeki yanma hissi beni öldürmeden önce daha acısız bir şekilde nefe-

simi kesmeliydim. Bu işi kendim yapmalıydım çünkü Tensi’nin beni gönderme şekilleri çok daha acımasız-

caydı. Akiva ile birlikte bir uçurumun kenarına gittik. Akiva ilk defa beni böyle görecekti. Pürüzsüz ve ışıl-

dayan yüzünde ilk defa endişe ifadesini gördüm. Akiva her iki dünyada da değer verdiğim tek kişiydi. Ona 

bunları yaşatmak beni kahretse de, bunları ondan daha fazla saklamak daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. 

Akiva tek kelime etmiyordu; ama elimi o kadar sıkı tutuyordu ki kelimelere gerek kalmıyordu. Hiçbir şey 

söylemeden usulca Akiva’nın elini bırakıp sanki son kez bakar gibi altın sarısı gözlerinin içine baktım, ar-

dından uçurumdan atlamak üzere en kenarına gittim. Akiva arkasını döndü ve ben de tam o anda atla-

dım. 

Uyku… Çok uzun zamandır yapmadığım bir şey. Uyumak bana göre Tensi idi. Ama insanlara göre gözleri-

miz kapalı dinlemekmiş. Artık nasıl dinlenilir hatırlamıyordum bile. İnsan dünyasında gözümü bakıma 

muhtaç, pislik içindeki odamda açtım. Her gün kalkıyor, işe gidiyor ve ardından eve gelip gözlerimi kapatı-

yordum. Arkadaşım yoktu ve sadece tek odadan oluşan küçük bir evim vardı. Fazlasına da gerek yoktu; 

çünkü bu dünya benim için birkaç saatlik zaman kaybından ibaretti. Ama nedense içimden bir ses buraya 

ait olduğumu söylüyordu… 

Bugün işten izin alıp evde kalmaya karar verdim. Önceden uyanık kalmak için ilaç içiyordum şimdi ise 

uyumak için ilaç içiyordum.  Cevaplara çok yaklaşmıştım, bu yüzden uyanık kalmak zaman kaybı olurdu. 

Bu sefer her zamankinden daha erken Tensi’ye gelmiştim; ama yine de Tensi beni kabul etmişti. Gün yeni 

doğmuştu ve melekler uyuyordu. Doğruca Akiva’nın evine uçtum. Açık pencereden içeri süzüldüm. Ama 

Akiva uyumuyordu. Hiç bozulmamış yatağında oturuyordu. Yanına gittiğimde ise hiçbir şey demeden ba-

na sarıldı. Benim yaşadıklarım kadar ona yaşattıklarım da oldukça ağırdı. Bir süre birbirimize öylece sarıl-

dık. Fazla oyalanmadan WangMu’nun tapınağına doğru yola koyulduk. Bir saat sonra ise tapınağa varmış-

tık. Tapınağa  



adım bile atamadan WangMu karşımızda belirmişti. “Siz Hel’in bahsettikleri olmalısınız. İçeri girin melek ve 

nephilim.” Bu kelimeyi biliyordum. Nephilim yarı melek, yarı insan demekti. Yani bendim. Akiva tapınağa 

girerken elimi tutmuştu. WangMu’nun birbirine kenetlenmiş ellerimize baktığını hissedebiliyordum; ama 

yürümeye devam ettim. En sonunda çeşitli motiflerle kaplı duvarların olduğu bir odaya girdik. Wang-

Mu’nun işaret ettiği yerlere oturduk. WangMu kendisi için özel hazırlanmış tahtına oturdu ve aklımızı okur-

casına sorularımızı cevaplamaya başladı, tıpkı bir tanrıdan beklenildiği gibi. “Bir gün lanetin gücünü kırıp 

Tensi’ye ayak basacağını tahmin etmeliydim. Şansım varken daha güçlü bir lanet kullanmalıydım.” Hiçbir 

şey anlamadığımız gözlerimizden belli oluyordu, aynı zamanda WangMu’nun konuşmasına bakılırsa ben-

den pek hoşlanmadığı da belliydi. Ama zaten yarı ölü biriydim, bu dünyada bu yüzden hiçbir şey beni kor-

kutamazdı. Bir tanrıça bile… 

“Nephilim ya da ölümsüz kadın He’nin kızı desem daha doğru olur. Tıpkı annen gibisin. O da senin gibi bir 

melek seviciydi. Artık saklamanın bir anlamı yok. Sana anneni ve laneti anlatacağım Dekara. Ama öncelikle 

şu meleğin elini bırak. Midemi bulandırıyorsunuz.” Akiva ile aynı anda ellerimize baktık. WangMu ellerimizi 

bırakmazsak olan biteni anlatacak gibi durmuyordu bu yüzden Akiva’ya gülümseyip yavaşça elini bıraktım. 

Hemen ardından WangMu konuşmaya devam etti. “Uzun zaman önce tapınağım için bir insanı Tensi’ye 

getirmeye karar vermiştim. Doğar doğmaz insan dünyasından alıp Tensi’ye getirecektim ki iki dünya arasın-

da kalmayacaktı. Ardından ona rüyalar aracılığı ile Mica elementini verip benim gibi ölümsüz hizmetkârım 

yaptım. Bu şanslı kişi Tang Hanedanının ileri gelenlerinden olan He Tai’nin kızı He Xiangu olmuştu. Benim 

gibi yedi tanrı da insan hizmetkâr seçti. Bu sayede sekiz ölümsüzler oluştu. Bu sekiz ölümsüze koyduğumuz 

tek yasak, makıta olmamalarıydı. Çünkü makıta, insanı başka birine bağlar, gerektiğinde varları yoklarını 

bırakıp bizlere gelmeleri gerektiğinde arkalarında özleyecekleri, kararlarını etkileyecek kimse olmamalıydı. 

Uzun zaman boyunca He bana sadık kalıp iyi bir hizmetkâr oldu. Ama bir gün tapınağımı sürekli ziyarete 

gelen melek ırkından Kaniel ile He birbirlerine tutuldular. Ben ne olduğunu anlayamadan He elimden kayıp 

gitmişti. Ona son bir şans vermeme rağmen o rezil meleği seçmişti. Bir süre sonra ise He’nin melekten ha-

mile olduğunu öğrendim. Ölümsüzlüğü gitmişti. Artık bir melekten bile değersizdi. İçimi dolduran öfke ile 

intikam almak istedim. Bir tanrıçaya karşı gelmenin cezasını vermeliydim. Ona acı çektirmek istiyordum bu 

yüzden bebek doğana kadar bekledim. He doğum yaptığında ise kızını elinden almaya gittim. Kaniel meleği 

bana karşı gelmeye çalışınca onu da öldürdüm. He’nin kızını insan dünyasına gönderdim. Kızını lanetleyip 

insan dünyasında en rezil hayatı yaşamasını sağlayıp acı çektirdim. He ise hem Kaniel’in acısına hem de se-

nin acına dayanamayıp Hel’den yardım istedi. Hel’de onu ölüler diyarına aldı muhtemelen ölmüştür. Olan-

lardan sonra ise He’nin kızı kendisine yakışır bir ismi oldu. Dekara…”   

Gözlerimden yaşlar hızla boşalmaya başladı. Nefes almakta zorlanıyordum Akiva bana sesleniyordu; ama 

cevap veremiyordum. Hiçbir ölüm canımı bu gerçek kadar yakmamıştı. Ailemin cezasını ben çekiyordum. 

“WangMu annemin ve babamın yaptıklarını değiştiremem ama lütfen bu durumdan nasıl kurtulacağımı 

söyle.” WangMu bir anda öfkeyle bana baktı Akiva ise beni korurcasına önüme atladı. “Senin de annenden 

bir farkın yok. Sen de melek sevicisin. Senin Tensi’ye ayak bastığını öğrendiğimden beri seni öldürmek için 

seni arıyordum. Ama doğruyu söylemek gerekirse He’yi de seviyordum sen de bana onu  



hatırlatıyorsun. Bu yüzden sana küçük bir şans verebilirim. Kabule etmek zorundasın; yoksa seni ve meleği 

öldürürüm. Şartım ise şu; eğer insanlar dünyasında kalmayı kabul edersen lanetini kaldırırım ve insanlarla 

normal bir hayat yaşayabilirsin. Bir melek ve nephilin makıtası midemi bulandırıyor.” Akiva benden önce 

davranıp elimden tutup dışarı doğru çekiştirdi. Zor da olsa onu durdurdum. Akiva bana tanrıçayı dinleme-

mem gerektiğini, ölümden korkmadığını söyleyip duruyordu; ama bu benim meselemdi, Akiva’nın bunu 

için ölmesine göz yumamazdım . Bir anda arkamda duran WangMu’ya döndüm. “Kabul ediyorum. Ama 

sen de Akiva’yı rahat bırakacaksın.” WangMu şaşkın bir şekilde bana bakıyordu. “Cidden kabul etmeni 

beklemiyordum. Pekâlâ, tamam. Melek bozuntusunu rahat bırakacağım!”  Akiva’nın arkamdan bağırışları-

nı duyabiliyordum. Tanrıça, onun tapınağa girmesini engelliyordu. WangMu elinde bulunan meşale tarzı 

asanın ucunda ateş yaktı. İnsan dünyasına dönmem için melek kimliğimi kaybetmem gerekiyordu. Wang-

Mu ucu yanan asayı yavaşça kanatlarıma dokundurdu. Kanatlarım alev almaya başladı, ben acı içinde kıv-

ranırken bir anda kendimi uçurumun kenarında buldum. WangMu ise tam yanı başımdaydı. Akiva tapına-

ğın orada kalmıştı. Onu son kez göremeyecektim bile. Gözlerimden yaşlar akıyordu. Acaba tüm bunları 

Hel’e anlatmasaydım, acı içinde olsa da iki dünyada da yaşamaya devam etseydim ne olurdu diye düşünü-

yordum.  Akiva ile geçirebileceğim anıların hayalini kuruyordum. WangMu elime bir şişe uzattı.” İç bunu. 

Meleksi güçlerinden de vazgeçmen gerek.” İlacı tanrıçanın elinden alırken ellerim titriyordu. Canım o ka-

dar çok yanıyordu ki bir süre sonra hissetmemeye başlamıştım. İksiri bir anda kafama diktim. Her şey ta-

mamdı. Artık bir melek değildim. Uçurumun kenarına iyice yaklaştım. WangMu son sözlerini söyle, zafer 

benim gibi şeyler zırvalıyordu. Uçurumdan atlamadan önce ki son sözlerim ise “Seni seviyorum Akiva.” 

olmuştu ve düşmeye başlamıştım. Bembeyaz bulutların arasından yeryüzüne doğru dalışa geçmiştim. Bu 

sefer gerçekten sondu. Aşağıda ki deniz yok olmuştu. Gökten düşüyordum. Yavaş yavaş etrafımı kara bu-

lutlar kaplıyordu. Hayatımın son dakikalarında bile maviliği ile huzur bulduğum mavi gökyüzünü göremi-

yordum. Kanatlarım beni kurtaramıyordu. Bir zamanlar beni uçuran, bana özgürlüğü hissettiren kanatla-

rım şimdi ise sadece tüyden ibaretti. Üstelik şimdi yanıyorlardı. Kanatlarımda ki her bir tüy küle dönüşü-

yordu. Sayemde masmavi gökyüzüm küllerle karanlığa boğulmuştu. Her bir tüy yandığında rüzgârla birlik-

te etrafa saçılıyor, gözlerime kaçıyor ve beni kör ediyordu. Aniden bastıran yağmur bile ateşimi söndüre-

miyordu. Ama her şeye rağmen kanatlarım çırpmaya devam ediyordu. Sanki hala beni kurtarma şansı var-

mış gibi; hâlbuki ben sonumu çoktan kabullenmiştim. Bir an önce yeryüzünde hazır bekleyen berbat haya-

tıma dönmek istiyordum. Artık aldığım nefes bile bana acı veriyordu. Nefesimi tuttuğumda ise boğuluyor-

dum. Bu ıstırap ile yaşamaktansa en azından insan dünyasına dönerek Akiva’nın iyi olmasını sağlayabilir-

dim. Ama yine de her melekte olduğu gibi ya da yarı melek mi demeliydim, bir umut “Her şey iyi olacak.” 

düşüncesi içimi kemiriyordu. Son dakikalarım hatırına güzel anılarımı düşünmek istiyordum. Ama güzel 

anılarım ise sadece bir kişiyi barındırıyordu. Gözümün önüne sadece Akiva’nın yüzü geliyordu ve o bile 

beni kurtaramıyordu.  

Düşmeye devam ediyordum; ama nedense bu fazlasıyla uzun sürmüştü. En sonunda yeryüzünü görmeye 

başlamıştım. Üstünde ismimin yazılı olduğu mezar taşını hayal edebiliyordum. Acaba herhangi birisi benim 

için bir mezar yaptırır mıydı? Yoksa öylece toprağa karışıp gidecek miydim? Dekara işte o soğuk taşta sa-

dece bu yazacaktı. ‘Lanet’  



anlamına gelen bu isim ailemin bana kazandırdığı tek şeydi. Henüz aklımın bile ermediği zamanlarda yal-

nızlık kafesine kilitlenmişim ve kimse anahtarı alıp yanıma gelmedi, şimdi ise düşüyorum ve yine yalnız-

dım. Ta ki o ışığı görene dek. Asla unutmayacağım o an da bir el bana uzanıyordu… 

Tüm gücümle o ele doğru uzanmaya çalıştım. Bir anda kulaklarımda Akiva’nın sesi yankılanmaya başladı. 

Bana sesleniyordu. Işıktan gelen ses ona aitti. Yere düşmeme çok az kalmıştı ki Akiva beni havada tuttu. 

Kanatlarım artık yoktu. Ama Akiva beni tutuyordu. Hızla yukarı yükseldik. WangMu oradaydı yanında ise 

Hel vardı. WangMu’nun yüzündeki mutluluk gitmişti. Hel ise beni görünce koşarak yanıma gelip bana sa-

rıldı. Ben ise hala acı ile kıvranıyor, olanları anlamaya çalışıyordum. Hel ve Akiva beni tutuyorlardı, o sıra-

da Hel konuşmaya başladı. ”Beni duydun, WangMu tapınağına dönebilirsin. Çünkü Dekara artık benim 

hizmetkârım. Annesi He ile birlikte tapınağıma oldukça yaraları olacak.” WangMu dağları bile inletebile-

cek kadar yüksek bir çığlık atıp gitti. Ben ise daha fazla dayanamayıp yere yığıldım. Tensi’de Akiva ve Hel 

ile kalacaktım. Annemi ölüler diyarın da görebilecektim ve tüm bunlar için melek olmaktan vazgeçmiştim. 

Buna kesinlikle değmişti. Hel bana döndü. “Üzgünüm Dekara. WangMu ile antlaşma yapmıştık; ama o ba-

na ihanet etti. He’yi senden saklamam karşılığında senden uzak duracaktı; ama o seni öldürmeyi planlı-

yormuş. Daha önce gelemediğim için üzgünüm, artık güvendesin. Hizmetkârım olarak Tensi’de yaşayacak-

sın.” Hel bana sıkıca sarıldı, ben de ona sarıldım. Ardından bir tanrıça olarak olması gereken yere, tapına-

ğına döndü ya da bence Akiva ile beni yalnız bırakmak için gitmişti. Hel gider gitmez Akiva bana sıkıca sa-

rıldı. “Yetiştim. O uçurumdan bir daha düşmene katlanamazdım. Dekara sen Tensi’deki bir insan değil, 

insanlar dünyasında ki bir melektin. Burası her zaman senin evindi. Hel de bizimle. Artık güvendeyiz ve 

ben seni seviyorum Dekara.” Artık mutluluktan ağlıyordum. Akiva’ya sımsıkı sarıldım. “Ben de seni seviyo-

rum.” Hayatımın en mutlu zamanıydı belki de. Ama bir anda bir şey oldu. Her yer kararmaya başladı. Her-

kes kayboldu. Koca bir boşluğun ortasında kalmıştım… 

 

DEKARA ABİGAİL  

DOĞUM: 02.11.1993  

ÖLÜM:  21.09.2018 

ÖLÜM NEDENİ: Aşırı miktarda ilaç 

DOKTOR RAPORU: Dekara, son seviye bir şizofreni hastasıydı. Uyuyarak hayali bir dünyaya gittiğini anlatı-

yordu. Bu yüzden sürekli eczaneden uyku hapları alıyordu. Ona verdiğimiz ve içmesi gereken ilaçları red-

dediyordu. En sonunda ne yazık ki vücudu aşırı doz ilaca dayanamadı ve uykusunda vefat etti. Yatağının 

başında bulunan günlüğünde ise hayali dünyası, Tensi adlı bir yer anlatılıyordu. 

 

                                                         Seray ÜNSAL 

 



GÜMÜŞÇÜ DİYALOĞU 
Alıcı, “Bugün çarşıya mı çıksam?” der. Ve çıkar. Çarşıda gezerken bir gümüş kolye ve tespih 

satıcısına girer. Alıcı: 

-Selamün Aleyküm. Satıcı: 

-Aleykümselam abim. Hoş geldiniz; nasıl yardımcı olabilirim? Alıcı: 

-Hoş bulduk gardaş. Tespihlere bakıyorum da... Satıcı: 

-Hemen abim! (3-5 adet tespih çıkarır tezgaha.) Hangisini beğendim abim? Alıcı: 

-Şu kırmızı nasıl gardaş? Satıcı: 

-Tam da üstüne bastın abim, ayağını kaldır. Sana şu an verebileceğim en iyi tespih. (Halbuki 

daha iyileri var.) Hammaddesi ateş kehribarı. Püskülü 925 ayar gümüş. İstersen sana püskül 

tasarımı da yaparız. Dükkanın en gözde ürünü, yeni geldi. (Halbuki bir aydır vitrinde.) Alıcı: 

-Tamam desek kaça bırakacan bize gardaş? Satıcı: 

-Abim kusura bakma sormayı unuttum, çay alır mısın? Alıcı: 

-Varsa bir bardak alayım. Satıcı: 

-Oğlum, koş abime bir çay kap! Abim bunun fiyatı 250 TL; ama sana (Hesap makinesi ile 

hesap yapıyormuş gibi yapar.) 225 TL sayim. Alıcı: 

-Gardaş n’aptın ya! Çeyrek altın mı satıyon? (Bu arada satıcı kehribarın oluşumundan tez-

gaha gelişine kadar her şeyi anlatır.) Satıcı: 

-(Biraz daha hesap yapar gibi yapar.) Sana en son oluru 200, o da senin güzel yüzüne abim. 

Alıcı: 

-Yok gardaş, çok dedin; az daha in. Satıcı: 

-Tamam abim 175 TL olsun, seni mi kıracağım; ama bak bir tek sana bu fiyat. (Az önce ge-

len adama 165 dedi.) Alıcı: 

-Şimdi oldu gardaş, güzel bir püskül yap (ay yıldız koy…) ( İş biter.) Gardaş kolay gelsin, ha-

yırlı işler. (der ve çıkar; ama yolda içine bir kurt düşer.) Alıcı: 

-Bir tespihe 175 TL verdik ya, çok para; nasıl da aldım böyle hemen! 

                                                                                                                                             

 Servet KÜSTÜ 



COĞRAFYA HAYATIN TA KENDİSİDİR 

Doğanın insana, insanın doğaya çoktur etkisi 

Tanı sen de atmosfer, biyosfer, hidrosfer, litosferi. 

Unutma sakın Batlamyus’u, Humbolt’u, 

An her zaman Carl Ritır’ı, Piri Reis’i. 

 

Günler, aylar, yıllar geçiyor. 

Her meridyene güneş farklı doğuyor. 

180 doğuda, 180 batıda 

4 dakika farkla zaman geçiyor. 

 

Her iki paralel arası 

111 km’dir kuş bakışı 

Başlangıcı Ekvator’dur 

180 paralel arası. 

 

Çok vardır belki hatası 

Şu kocaman dünyanın haritası 

Vardır bunun için 

Dünyanın dört farklı projeksiyon haritası. 

 

Koskocaman dünya sığar mı kağıda? 

Sığdırmış yine de insanoğlu dünyayı şuncacık kağıda. 

Kullanmış kesir, çizgi ölçeği 

Dökmüş dünyayı çentiklerle haritaya 

 

21 mart-23 eylül arasıdır ekinoks tarihi 

Sağlanır bu zamanda gece gündüz eşitliği 

21 mart nevruz günüdür,  

Bu zamandır baharın gelişi.  

 

Belki bunlar sizin için gereksizdir 

Ne harita ne de dünya önemlidir 

Yalnız unutma insanoğlu 

Coğrafya hayatın ta kendisidir 

YUSUF ÇAKIR                                               



HALİME ERZİ-RÜMEYSA DAMAKSIZ      

    BURÇLAR 

Arkeolojik bulgular en eski yıllarda bile insanların gök bilimi hakkında bilgileri olduğunu ortaya koyuyor. Neolitik çağda insanlar, 

ekinoksların periyodik karakterlerle ilişkisini ve bazı takım yıldızlarının etkilerini biliyorlarmış. Modern gök bilimi gelişimini özel-

likle antik çağ ve orta çağın sonunda keşfedilen gözlem aletlerine borçlu. Günümüzde evrende bulunan her çeşit maddenin dağı-

lımı, hareketi, kimyasal değişimi, fiziksel özellikleri ve birbirleriyle etkileşimini inceleyen teknolojik alet ve yöntemlerin büyük 

bölümü bu dönem yaşanan gelişmeler sayesinde şekillendi. 

Astroloji ise gök cisimlerinin hareketlerinin insanlar üzerindeki etkisiyle ilgileniyor. Binlerce yıldız gök bilimi ile ilgilenen insanlar, 

evrenin hayatlarını nasıl etkilediğini merak ediyorlar. Astronomi ile astroloji sık sık karıştırılabiliyor. Bunun nedeni ise astronomi 

ve astrolojinin aynı temelden türemesi sayılabilir: gökyüzünün ve gökyüzündeki cisimlerin hareketleri ile dünyada gerçekleşen 

olayları açıklama çabası. Kimya ve simya gibi astronomi ve astroloji de bilimsel düşüncenin ve rasyonalizmin hurafe ve batıl 

inançlardan ayrılmasıyla birbirinden ayrıldı. 

Buna rağmen astroloji ile falcılık birbirinden ayrı değerlendirilen kavramlar. Astroloji değişmez bazı parametreler içinde hareket 

eden bir disiplin. Burçların, yıldız ve gezegenlerin konumlarına göre farklı yüklemeler yaptığına inanılır. 

Astroloji ne zaman ortaya çıktı? Burçlar nasıl belirlendi? 

Bilinene göre astroloji ilk kez M.Ö. 3.000’lerde Mezopotamya’da ortaya çıkıyor. İlk astrologlar Sümerli rahipler. Politeist bir 

inanç sistemine sahip Sümerlerde bazı tanrı ve tanrıçalar diğerlerinden daha fazla özellik taşıyordu. Ay tanrısı Nanna, Güneş tan-

rısı Utu ve Venüs’ün tanrıçası İna. Tanrıçaların insanlar gibi duyguları ve çeşitli gereksinimleri olan varlıklar olarak tanımlandığı 

söyleniyor. M.Ö 3.000 yılında Lagaş kentinin tanrısı Ningirsu bütün tanrı ve tanrıçaların şampiyonu seçilerek Orion takım yıldızıy-

la özdeşleştiriliyor. Bu dönemden sonra tüm tanrı ve tanrıçalar yıldızlarla özdeşleştirilmeye başlanıyor. Böylece yıldızları gözlem-

lemek Sümerler için bir tür ibadet desek yeridir. 

Ziggurat isimli gözlem evi ve tapınak karışımı piramitlerin de yüzden inşa edildiği söyleniyor. Gözlemlerini sürdüren Sümerler 

tabletlere notlar alarak günümüze kadar ulaşmalarını sağladı. Araştırmacılara göre Sümerler ayın yörüngesinin sabit olduğunu 

ve bazı yıldızların yön değiştirdiklerini biliyordu. 

Sümerlilerin gözlemlerine göre ayın büyümesi 14,5 gün sürüyor, küçülmesi de aynı sürede gerçekleşiyor. Gökyüzünü inceledikçe 

gök cisimlerinin bazı pozisyonları ile savaş, kıtlık, hasat vb. olayları eşleştiren Sümerlerin gökyüzüne bakarak gelecek tahminleri 

yapmaya başladığı ve bir burç sistemi geliştirdiği söyleniyor. 

Güncel astrolojinin temelini oluşturanlarsa Kaldeliler. Güneşin de diğer gezegenler ve ay gibi bir eksende döndüğünü fark eden 

Kaldeliler -Sümer zodyağında 18 olan (Venüs'ün döngüsü aşağı yukarı 18 ay sürüyor)- burç sayısını 12’ye indirdi. 12 zodyak işare-

tini yani her burcu 30’ar derecelik açılarla böldü. Kaldeliler bu yeni zodyaktaki yıldızlara yeni isimler verdiler ve bugün kullanılan 

burç sistemi ortaya çıktı. Kalde astrolojisi bugünkü Yunan ve Roma astrolojisinin de kökeni kabul ediliyor. 

 



45 YAŞIMA MEKTUP 

 

        Merhaba 45 yaşındaki ben,  

        Şu an neredesin, ne yapıyorsun, nasılsın bilmiyorum; ama sana benim olmanı istediğim seni, yeri anlatacağım. Umarım ki 

ideallerime giden yol, aydınlıktır. 

       45 yaşında kendini nerede görüyorsun dediklerinde, aklıma tek bir kare düşüyor… Kendi büromun camlarının ardından ışık 

dolu gözler, Ankara’nın üzerinde pusu kurmuş bulutlar ve havada asılı yıldız gibi duran şehir ışıkları. Aklıma gelen, düşündükçe 

midemdeki o yaramaz kelebekleri uçuran, beynimdeki uzun kuyruklu tilkilerin kuyruklarını birbirine bağlayıp yolumu gösteren 

manzara, bu… 

       İdeallerime gelirsek,  başı tutan Ankara. Türkiye’nin Kalbi… Ülkemin kalbinde  adalet amacıyla süregelen bir hayat. Ankara 

ülkemin kalbi olduğu gibi adaletin de kalbi olmalı bence ve benim amacım adaletin kalbinin attığı yere kan pompalamak. 

     Hayatımda hep adaleti sağlamaya çalıştım ufak çapta da olsa, inandığım şeyin peşinde koşmak bana haz verdi hep. Ben de 

inandığım şeyin ne kadar önemli olduğunu ve sağlanırsa gerçekleşecek olan özgürlükleri göstermek adına kendimi adalete ada-

mayı hayal ettim. Bu hayalimdeki ilk adım hâkimlikti. Umarım o adımı atmışımdır… 

     Bir diğer amaç, ben merkezli bir düzen. Kendi kurallarımın geçtiği, kimseye bağlı kalmadan özgürce yaşanılan ama bir o kadar 

da meşgul ve istikrarlı bir hayat. İnsanlara mümkün olamayacağını düşündükleri ve temellerini kendileri attıkları engelleri nasıl 

aşabileceklerini onlara göstermeyi kendi sorumluluk listeme eklemeyi ve zamanı gelince de bir tik ile taçlandırmayı da istiyo-

rum. 

      Bilemiyorum belki yaklaşık 30 yıl sonra dünya diye bir ortam, bir yaşam alanı kalmayacak ya da gidişat düzelecek çıta aşıla-

cak, insanlar ellerini sol taraflarına koyduklarında kalplerini hissedebilecek belki de… Bilmiyorum. Bilemeyeceğim ve sadece 

yaşayacağım… 

      Yaşayarak öğreneceğim tüm bunları ama insanlarda “benlik” kavramını kaldırıp biz olabilmek hedefim. Birlik nedeninin sade-

ce menfaat olmamasını ve en önemlisi son zamanlarda kaybettiğimiz “merhamet” olgusunu insanlarımıza yeniden kazandırmak 

için, kendi sınırlarımı zorlamaya hazırım.  

     Aslında yapmak istediklerim, insanların mutluluklarına çıkıyor.  İnsanlar yaşadıkları hayatlardan mutlu olsalardı gözlerini bu 

kadar hırs bürümezdi. Hayatta bütün anlaşmazlıklar daha fazlasını isteyenler yüzünden. Hâlbuki insanlar mutlu olsalar ve kalple-

rindeki mutlulukla yetinmeyi bilseydi dünya daha yaşanılır bir yer olurdu.                                           

     Bu yüzden çözüm mutsuzluk etkenlerini ortadan kaldırmak Bence de bu daha adaletli, diken üstünde durulmayan korkma-

dan, eşit bir ülkede yaşamak. 

     Kendi ülkemde bunları sağlamış olsam bile ya dünya, dünyaya neler oldu? 

 

       

                                                               

EDA SAĞMEN 



Eğer şu an olduğu gibi devam ettiyse bu mektubu görememişsin demektir. Dünyanın şu anki hali bile kötü iken, koşulların 

baskınlaştığı zaman pek fazla dayanabildiğini sanmıyorum. Ama eğer birileri ibreyi bir ucundan tersine çevirmeye başlamışsa 

hayalimdeki gibi, belki de kalemimin bıraktığı kuru mürekkep izlerini gözyaşların suluyordur. Belki de olduğun yerden gurur 

duyuyorsundur kendinle ki istediğim de bu. 

    Dünya senin için şu an yaşanılacak bir yerse, buna katkıda bulunmak istiyorum. Değişen çoğu şeyde adım geçsin, artık in-

sanlara gerçek mutluluğun nasıl hissettirdiğini ve bununla yetinmesini bilmelerini öğreten bir sistemde yer istiyorum. Mutlu 

olmayı bilen ve gelecekleri için mutluluk vaat eden bir toplum bilinci oluşturmak istiyorum. Ve genele değil bütüne hizmet 

istiyorum. Hepsini değil yeteri kadarını istemeyi öğretmek istiyorum. Yokmuş gibi davranılan saydam duvarları değil, sınır 

tanımadan sarıp sarmalayan beyaz bulutları istiyorum. 

     Evet, dünya bugün böyle bir yer değil; ama neden olmasın?   

    Bence başarmışımdır, yapacağım benim için önemli bir işi inanarak yaparsam biliyorum ki başarılıyımdır. Umarım kendime 

yeteri kadar inanmışım ve hiç vazgeçmemişimdir.  

    Yolum uzun farkındayım, birçok engelle karşı karşıyayım, yıkılması zor engellerle... 

   Zarar göreceğim, yıpranacağım, bazen pes etme yoluna gireceğim; ama vazgeçmeyeceğim, yanlış olan otoriteye  karşı çıka-

cak, imkânlarım elimden alınıp zor yola sokulacağım, belki tehdit alacağım, belki de daha ilerisine teşebbüs…  

   Fark etmez. Eğer yolum doğruysa ve doğru yere çıkıyorsa, hiçbir yanlış güç beni alıkoyamayacak. 

   Düşmanlar edineceğim. Ya da müttefiklerim olacak. Her ne olursa olsun vazgeçmeyeceğim. Sevdiklerimin huzurlu, güvenli, 

her an korktukları değil de, mutlu bir yaşam sürmeleri için elimden gelenin fazlasını yaparım, yapacağım da. İşte böyle uma-

rım ki başarmışımdır bu amaçları hayata geçireceğime o kadar inanıyorum ki... 

    Umarım ki hayat beni yanlış yollara sürükleyip amaçlarımdan saptırmamıştır. Umarım ki otoriteler arası rekabette kaybo-

lup gitmemişimdir. Umarım ki kendi gerçek mutluluğumu bulmuşumdur…  

 

 



 

DÜNYA GÖZÜNDEN 

TÜRKİYE 
 

 



 

KORE                                       

1)SOYEON (16) :  

KORECE: 우리는 한국 역사 수업에서 터키에 대해 배웁니다 과우리는 너무나 사랑한다과거에 우

리 나라간에 많은 긍정적 인 상호 작용이있었습니다과거 한국의 우정은 우정의 시작이었습니다. 우

리는 터키를 자매 국가로 간주합니다. 

(Ulineun hangug yeogsa sueob-eseo teokie daehae baeubnida      gwa ulineun neomuna 

salanghanda. Gwageoe uli nalagan-e manh-eun geungjeongjeog in sangho jag-yong-iiss-

eossseubnida gwageo hangug-ui ujeong-eun ujeong-ui sijag-ieossseubnida. Ulineun teo-

kileul jamae guggalo ganjuhabnida.) 

TÜRKÇESİ: Biz Türiye’yi Kore Tarihi derslerinden öğreniyoruz ve çok seviyoruz. 

Geçmişte ülkelerimiz arasında birçok olumlu etkileşim de oldu. Geçmişteki Kore 

Savaşı dostluğumuzun başlangıcı oldu. Türkiye’yi kardeş ülke olarak görüyoruz.

              

              

  

2)YOU–JUNG (17) : 

KORECE:  나는 한국 전쟁에서 터키가 우리를 도왔다 고 들었다.  

나는 나라의 자유를 위해 싸운 것에 대해 당신에게 감사하고 있습니다. 나는 터키가 자매 국가라는 것을 끊임없이 듣는

다. 나는 너와 동의한다. 

(naneun hangug jeonjaeng-eseo teokiga ulileul dowassda go deul-eossda. naneun nalaui 

jayuleul wihae ssaun geos-e daehae dangsin-ege gamsahago issseubnida. naneun teokiga 

jamae guggalaneun geos-eul kkeunh-im-eobs-i deudneunda naneun neowa dong-uihanda.) 

TÜRKÇESİ: Türkiye’nin Kore savaşında bize yardım ettiğini duydum. Sizlere ülke-

min özgürlüğü için savaştığınız için minnettarım.  

 
 



Türkiye’nin kardeş ülkemiz olduğunu sürekli duyuyorum ve ben de aynı fikirde-

yim. 

 

 

JAPONYA  

1)YOSHİHİRO NAKMURA (19): 

JAPONCA :トルコの99％がイスラム教徒でも、トルコの女性がヒジャブを着用する必要がないことは非常に

驚きです。トルコのテロ事件のために、日本人はトルコに行くことを気にしません。トルコのこの状況が改善さ

れたことを願っていますまた、トルコの人々がイスラム教徒でもアルコールを飲むのは驚きです日本ではトルコ

料理が有名ですトルコと日本は、過去の出来事と強いつながりを持っていることも知っています。トルコと日本

の間には良い関係があります 

(Toruko no 99-pāsento ga Isuramu kyōto demo, Toruko no josei ga hijabu o chakuyō suru 

hitsuyō ga nai koto wa hijō ni odorokidesu. Toruko no tero jiken no tame ni, nihonjin wa 

Toruko ni iku koto o ki ni shimasen. Toruko no kono jōkyō ga kaizen sa reta koto o negatte 

imasu. Mata, Toruko no hitobito ga Isuramu kyōto demo arukōru o nomu no wa odoroki-

desu. Nihonde wa Toruko ryōri ga yūmeidesu. Toruko to Nihon wa, kako no dekigoto to 

tsuyoi tsunagari o motte iru koto mo shitte imasu. Toruko to Nihon no ma ni wa yoi kankei 

ga arimasu)             

              

      

TÜRKÇESİ: Türkiye’nin %99’unun Müslüman olmasına rağmen Türk kadınları-

nın hijab giyme ihtiyacı duymamasına çok şaşırdım. Türkiye’de olan terör olay-

larından dolayı Japonlar Türkiye’ye gitmek konusunda iyi hissetmiyorlar. Uma-

rım Türkiye’nin bu durumu düzelir. Ayrıca Türkiye’deki insanlar Müslüman ol-

malarına rağmen alkol içmesine de şaşırıyorum. Japonya’da Türk yemekleri 

çok meşhurdur. Ayrıca Türkiye ve Japonya’nın tarihteki olaylardan dolayı sıkı 

bir bağının olduğunu biliyorum. Türkiye ve Japonya’nın arasında güzel bir ilişki 

var. 

 

 



 

TAYLAND  

1)JULİE HUANG (15) :  

TAYCA: อาหารไกง่วงเป็นสิง่ทีด่มีาก. ฉนัชอบเคบบัมาก ตุรกเีป็นประเทศมสุลมิและใจกวา้ง.

พวกเขาเป็นเจา้ของมมุมองทีแ่ตกต่างกนัและเป็นประเทศทีท่รงพลงั 

(Xāh̄ār kị ̀ngwng pĕn sì̄ng thī ̀dī māk. Ch̄ạn chxb khebạb māk. Turkī pĕn pratheṣ ̄musl̄im 

læa cıkŵāng. Phwk kh̄eā pĕn cêākh̄xng mum mxng thī ̀tæk tā̀ng kạn læa pĕn pratheṣ ̄thī ̀

thrng phlạng) 

TÜRKÇESİ:Türkiye’nin yemekleri çok güzel. Kebabı çok severim.  Türkiye Müs-

lüman ve hoşgörülü bir ülke. Farklı görüşlere sahipler ve güçlü bir milletler. 

 

 

 

 

ÇİN  

1)XİN WANG (19):  

ÇİNCE:土耳其是如此美丽和旅行的好地方 土耳其人友

好土耳其男人很帅有很多谚语说土耳其人在中国有多强大。 

(Tǔ'ěrqí shì rúcǐ měilì hé lǚxíng de hǎo dìfāng Tǔ'ěrqí rén yǒuhǎo Tǔ'ěrqí nánrén hěn shuài 

Yǒu hěnduō yànyǔ shuō tǔ'ěrqí rén zài zhōngguó yǒu duō qiángdà.) 

 

TÜRKÇESİ: Türkiye çok güzel ve seyahat etmek için harika bir yer. Türk insan-

ları dost canlısı. Türk erkekleri çok yakışıklı. Çin’de Türklerin ne kadar güçlü ol-

duğu ile ilgili birçok atasözü var. 



 

YENİ ZELANDA  

1)JOHNY DUİGNAN(20) :  

İNGİLİZCE: I know was Santa was from Turkey . All people knows it in New Ze-

aland and It’s famous for meals. I know Turkey is a Muslim country. Their lan-

guage is Turkish.  

              

     

TÜRKÇESİ: Santa’nın Türk olduğunu biliyorum. Yeni Zelanda’da bunu herkes bi-

lir ve Türkiye’nin yemekleri meşhurdur. Türkiye’nin Müslüman bir ülke olduğu-

nu ve Türkçe konuştuklarını biliyorum. 

  

 

 

 
SİNGAPUR  

1)ANKİT DAVE(25):  

MALAYCA: Saya tahu tentang Mongolia dan Rom. Turki adalah rumah orang 
Turki. Turks menakluk dunia. negara yang sangat kuat dalam sejarah. 

              
              
  

TÜRKÇESİ:  Moğolistan ve Roma yendiklerini biliyorum. Türkiye Türklerin 
evidir. Türkler dünyayı fethetti. Tarihi çok güçlü bir ülke. 



 

GÜNEY AFRİKA  

1)ASHGAR SHALK(26):  

AFRİKAANCA: Turkye is'n pragtige land met'n pragtige uitsig.  Turkye het baie 

pragtige eienaars. Daar is baie plante en blomme Turkye se kultuur is baie ryk. 

'N Baie mooi plek om te besoek.         

 TÜRKÇESİ:  Türkiye harika manzaraları olan çok güzel bir ülke. Türkiye’nin 

çok güzel sahilleri var. Birçok bitki ve çiçek var. Türkiye’nin kültürü çok zengin. 

Gezmek için çok güzel bir yer. 

 

         

         

        

 ÇEK CUMHURİYETİ  

1)EVA CZ  (16): 

ÇEKÇE: Turecko je turistická a krásná země. Setkávám se s mnoha tureckými 

turisty v Praze. Jednoho dne chci jít do Turecka a navštívit. Místo, které by 

všichni měli jít a vidět. 

TÜRKÇESİ: Türkiye turistik ve güzel bir ülke. Prag’da çok fazla Türk turist ile 

karşılaşıyorum. Bir gün ben de Türkiye’ye gidip gezmek istiyorum. Herkesin gi-

dip görmesi gereken bir yer. 

 

 

Yukarıdaki sözler, yazıştığım arkadaşlarımın yalnızca yazmama izin ve-

renlerin bana aktardıkları görüşleridir.   S.Ü.              


