


İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici 
Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" 
kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin 
her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan 
aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil 
ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri 
şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, 
hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması 
gereken Mustafa Kemal odur!
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Bir varmış, bir yokmuş. Tüm çevre bencil insanlarla dolmuş. İnsanlar tanınmayacak 
kadar çok değişmişler. Herkesin insanlara olan tavırları değişmiş. Gün geçtikçe insanlar 
küstah, bencil ve kendini beğenmiş olmuşlar. İnsanların arasında artık geçmişteki gibi sevgi, 
saygı olmamaya başlamış. İnsanlar günden güne saygısızlaşmış, bencilleşmişler. 

İnsanlar artık sadece kendisini düşünmeye, kendinden sonraki kişileri düşünmemeye 
başlamışlar.  Bir sonraki nesillere güzel bir hatıra bırakabilecek şeyleri kendi kazançları için 
kullanmaya, harcamaya başlamışlar. Mesela doğa. İnsanlar bu güzel doğaya nasıl kıymışlar ? 
Onu nasıl betondan bir bina veya yola çevirmişler ? Kendi kazançları için nasıl gelecek 
nesillerin hayatını tehlikeye atmışlar ? Çok eskiden insanlar birbirlerini düşünürlermiş. Ya 
şimdi... İnsanlar kendi hırsları uğruna her şeyi yapıyorlar. Eskiden insanların evleri 
ahşaptanmış. Ama şimdi bir hiç uğruna  kendi emekleriyle yaptıkları o sıcacık, huzur içindeki 
evi betondan bir hapishaneye dönüştürmüşler.  ''Rezidans'' dedikleri ucu olmayan sonsuz 
uzunluktaki gökdelenleri dikmişler. Ben gökdelenleri sonsuza uzanan merdiven veya ölmekte 
olan bir şehrin mezar taşılarına benzetiyorum. Sonuçta onlar da insanlar gibi ölüyorlar.    

Bir varmış bir yokmuş bir zamanlar komşuluk varmış. Eskiden komşular birbirlerini 
tanır, akşamları sohbet eder, kahve içerlermiş. Ama artık insanlar kendi komşularını bile 
tanımaz oldular. Eski insanlar her gördüklerine selam verip, ayak üstü de olsa hâl hatır 
sorarlarmış. Şimdiki insanlar ise yedi gün yirmi dört saat mesajlaşıyorlar.  Belki 
düşünüyorsunuzdur. Eski zamanlar mı daha güzeldi, şimdiki zamanlar mı ? Bu sorunun herkes 
için farklı bir sonucu var, elbet farklı bir nedeni de. Ama şimdi düşününce kim istemez ki 
akşamaları birileri kahve içip konuşmak, komşunun çocuğuyla oyun oynamak. İnsanlar hiç bunu 
denemedikleri için bu konulara karşı ön yargılılar. Gece gündüz internette takılıp oyun 
oynuyorlar. ''İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur.'' demişler. Zaten insanlar çocukken 
oyun oynayınca ve bunu bağımlılığa dönüştürüyorlar. Dolayısıyla da büyüyünce sosyal medya, 
internet bağımlısı oluyorlar.    

Bir varmış bir yokmuş insanlar günden güne değişmeye, bencilleşmeye başlamış. Artık 
insanlar karşılarındakini tanıyamaz hal almış. 

Mina Müdüroğlu
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Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar medeniyet varmış....
Insanlar birbirlerine değer verir, birbirlerini kandırmazlarmış. Herkes herkesi 

sever, onlara saygılı ve düzgün davranırmış. Ancak bu güzel ve herkesin mutlu olduğu 
zamanlar çok sürmemiş. Nerden çıkmış bu medeniyetsizlik bilmiyorum ama kim böyle bir 
kavram çıkarmışsa, onun içinde mutluluk olmadığını sezmek çok da zor değil. Bu insan 
denilen varlığın medeniyetle derdinin ne olduğunu da bilemem. Sadece küçük bir kavram 
ortaya çıkarıp bu kavramı tüm dünyaya yaıp, sonra da dünyanın bütün düzenini bozduğunu 
söyleyebilirim. Bunu söyleyebilirim çünkü bunu biliyorum. Tahmin etmek  o kadar da zor 
değil aslında.. Medeniyet, bana göre bir insanla anlaşmak için en önemli davranıştır. Medeni 
bir insan benim için hayatın her bir parçasını bilen, hayatı anlamış -ya da en azından 
anlamaya çalışan ve bunun için çaba gösteren- insandır. 

Dünyanın tüm sorunları medeniyetsizlikten ve cahillikten ortaya çıkmıştır. Insanlar 
cahilliği çözmeye çalışsa da kimse medeniyetsizliği çözmeye çalışmıyor. Bu çok acı bir şey. 
Biz sorunu çözmeye odaklanırsak belki de cahillik kendiliğinden çözülür. Ama bunu 
bilemeyiz çünkü bu problemi çözmeye çalışmadık. Medeniyet bir ülke veya toplumun, maddi 
ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. 
Medeniyetin en büyük unsuru ise insanlardır. Çünkü medeniyetler insanların varlığı 
sayesinde büyür ve gelişir. Bu nedenle medeniyetlerin kurulmasında en büyük değer her 
zaman insanlara verilmiş ve onların gelişimi için çaba sarfedilmiştir. Gelişen bir medeniyet 
için gelişmiş bir insan topluluğuna her zaman ihtiyaç olacaktır. Medeniyet olmasa insanlar 
için hayat çekilmez olur. Medeniyet sayesinde rahat bir yaşam sürmekteyiz. Medeniyetle 
insan daha bir özgürdür daha bir mutludur. Ancak son zamanlarda bu medeniyeti 
kaybetmekteyiz. Bütün insanlar diğerlerini  umursamaz hale gelmiş. Bunu durdurmamız için 
de insanları eğitmeliyiz. Hekres modernleşmek ister ama hiç kimse medeniyei olmaya 
çalışmıyor.  Herkes modernleşmeye odaklanmış durumda. Sonra da insanlar avrupa birliğine 
giremiyoruz diye mızmızlanıyorlar. Medeniyet konusunda hiçbir şey yapmıyorlar ama 
mızmızlanmayı biliyorlar. Hiçbir şey yapmayıp da mızmızlanmak kolay iş zaten.  Bir problemi 
 çözmek istiyorsak asıl yapmamız gereken herkesten farklı bir şey yapıp çözüm için vakit 
ve çaba harcamaktır. Çünkü o problem çözülünce kimse mzımızlananların adını 
hatırlamayacaktır ve mızmızlananlar öyle unutulup gidecektir. 

Medeni  bir toplum olabilirsek zaten herkesin çabaladığı modern bir toplum oluruz. 
Her insan birazcık medeniyet için çabalasa  çoktan dünyamızı ve ülkemizi yaşanılabilir bir 
duruma getirmiştik.  Sadece vakit ve emek harcamamız gerekiyor. Sonrasında 
çabalarımızın ödülünü göreceğiz zaten... 
                  Maya ALTIOĞLU 7A
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Trafik, araba vb. araçların dizilmesi 
sonucu oluşan kalabalıklıktır. Trafik kavramı, 
araba taşıtının ortaya çıkmasıyla oluşmuştur. 
Tabii, bu durum hemen olmamıştır. Çünkü 
arabalar, günümüzdeki hallerini almadan önce 
trafik sorunu yaşatmıyormuş. 

Motorlu veya motorsuz hareket edebilen her türlü kara ulaşım aracına araba 
denir. M.Ö. 3000 yılında tekerleğin ve kızağın bulunmasıyla ortaya çıkan arabalar, önceleri 
yük taşımak için kullanılmaktaydı. Ancak demiryolu ulaşımının başlaması ve 19 yy. 'da o 
zamana göre birçok değişikliğe girmesiyle arabalar, taşıt olarak kullanılmaya başlamıştır. 
Araba kültürünün artmasının büyük bir payı araba üreticilerine aittir. Arabaların bu hâle 
getirilmesiyle daha fazla yol ve köprü inşa edilmiştir. Yol ve köprülerin de inşa edilmesiyle 
beşerî yapılar, daha fazla yer kaplamaya başlamıştır ve bunun sonucunda da çerve kirliliği 
artmıştır. Arabaların saldığı egzoz gazları sayesinde de küresel ısınma kavramı ortaya 
çıkmıştır.     

Bir yolda trafiğin olup olmaması, o yolun genişliğine, 
hız sınırına yada çift şeritli olup olmamasına göre değişir. 
Genellikle otoyollarda trafik görülmez. Çünkü diğer yollara 
konulan kısıtlamalar ülkeden ülkeye yada şehirden şehire 
doğru olduğu için otoyollar da olmaz.  

Ülkemizde ve diğer ülkelerde birçok yol ve 
köprü  yapılmaktadır. Bu durum, trafiği daha da 
arttırmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi bu köprüleri 
ve yolları yapan devlet, bunu muhteşem bir 
şeymiş gibi göstermektedir. İnsanlar, tek 
başlarına trafiği önleyemezler. Ama bir olurlarsa 
bu sorunu çok kısa bir sürede çözebilirler. Peki 
ne mi yapacaklar ? Tabii ki araba kullanımını en 
aza indirerek ve toplu taşıt araçlarının kullanımını 
arttırarak. Birlikte yapabiliriz. Trafik sorununu 
birlikte çözebiliriz .  
                               Oğuz Cemal ÜNSAL 

OĞLUM
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  Çocukların hayalleri sınavların 
olmamasıymış. Aslında herkesin hayaliymiş. 
Çalışanların, öğrencilerin... Sınavlar olmasaydı, 
her şey çok kolay olurdu, diye düşünmüşler. 
Hayatın zorlukları olmazdı. İnsanlar her şeyi 
yapabilirdi.

 Sınavlardan herkes nefret eder. Çünkü onları zorlar. Ama dünyada sınav diye bir şey 
olmasaydı insanlar daha çok zorlanırdı. Çünkü herkes hayallerinin peşinden koşmak isterdi ve 
bir kalabalık oluşurdu. Kavgalar ortaya çıkardı. Ama sınav olmamak kolay bir şeydir. Çünkü 
istediğini yapabilirsin. Düşündüğünde hayatın zorluklarının olmadığını anlarsın. Çok kolaymış 
dersin. Sınavsız, çalışmadan bir hayatın olur.  

Hayatımız sınavsız olamaz. Nedeni ise hayatın kendisinin sınav olmasıdır. Hayata sınav 
olmak için gelmiş olmamızdır. Sınavsız hayat kolay değildir. Herkes öyle zanneder. Ama 
sınavsız hayatın da zorlukları vardır. Karşımıza bir engel çıktığında hiçbir şey yapamayız. 
Çünkü ne yapacağımızı bilmeyiz. Hayatımızda zorluk olmadığı için bir engelin çıkması, bize 
garip gelir ve o an ne yapacağımızı bilemeyiz.  Zorluklar olmadığı için güzel düşünemeyiz. Bu 
yüzden her an aşağı düşebiliriz. 

Mesela, öğrenciliğin zorlukları çoktur. İlk başta yuvaya başlarsın ve daha önce hiç 
tanışmadığın şeylerle tanışırsın. Uyku dersleri olur. Harfleri ve sayıları öğrenirsin. 
Arkadaşların olur ve öğretmenler ile tanışırsın. Ardından bir basamak atkarsın ve anaokuluna 
geçersin. Anaokulunda bir adım ileri seviyede her şeyi öğrenirsin. Uyku saatlerin olur.Fransız 
okuluna gidiyorsan fransızca, ingiliz okuluna gidiyorsan ingilizce ile tanışırsın. Artık ilkokula 
başlamış olursun. Uyku saatleri diye bir şey kalmaz. Okumaya başlarsın. Sınavlara girersin. 
Sonra ortaokula gelirsin. TEOG sınavı için hazırlanmaya başlarsın. Daha sonra TEOG sınavına 
girersin. Liseye geçersin. Lisede de sınavlara devam edersin. Derslerin artar. Üniversite 
sınavı için çalışmaya başlarsın. Sonra üniversite sınavına girersin ve üniversiteye başlarsın. 

Sanki sınavların hiç sonu yokmuş gibi gelir sana. İş 
hayatına  başlarsın bu sefer de hayat mücadelesi içinde 
sıvların başlar. Yaptığın hatalar,  kurduğun dostluklar 
hepsi sınavdır. Masallarda kalır sınavsız bir hayat

 Nehir GEREK



SONSUZ YOLCULUK

Her şey o günden sonra başlamıştı. Sanki hayatı o günden sonra şekillenmiş, hatta hayatı o günden 
sonra hayat adını almıştı. O gün doğmuş gibiydi. Gün oldukça rutin başlamıştı... Deniz, annesinin o tiz 
sesiyle sıcak ve konforlu güzel yatağından zorla kaldırılmıştı. Kaldırıldıktan sonra yarı uyur bir şekilde 
banyoya girip, ışığı açtığında gözleri kamaşmıştı. Yüzünü yıkadıktan sonra üstünü giyinmişti ve çantasını 
tek omzuna takıp yavaş adımlarla yemek yemek üzere mutfağa yönelmişti. Annesi onu uyandırdıktan sonra 
tekrar uykusuna dönerdi. Kendisine hazırladığı mısır gevreğini yerken telefonundan arkadaşlarının ona 
geceden yazmış olduğu mesajlara bakmakla meşguldü. Kahvaltısını bitirdikten  ve mesajlara cevap 
verdikten sonra mısır gevreği yemiş olduğu kaseyi lavabonun içine koydu. Lavaboya baktığında Deniz 
uyanmadan birkaç dakika önce okula giden ağabeyinin  hazırladığı  kahvaltının artıklarını görmezden geldi 
ve kendi bulaşığını koyup mutfaktan çıktı. 

Hava soğuk gözüküyordu, montunu aldı ve odasından uzaklaştı. Salona giderken bugünkü ders 
programını hatırlamaya çalıştı. Gün iki tane İngilizce dersiyle başlıyordu. Onu Fen, Türkçe, Din, Matematik, 
Sosyal ve Beden Eğitimi izliyordu. Hay aksi! Türkçe öğretmeninin bir hafta öncesinden verdiği 5 sayfalık 
kitap inceleme ödevini yapmayı unutmuştu. Ne yapacağını bir iki dakika düşündükten sonra karar vermişti: 
Okuldan kaçacaktı. Hem,  ne kadar zor olabilirdi ki? Ağabeyi, Deniz'in yaşındayken birçok kez okuldan 
kaçmıştı ve hiç yakalanmamıştı. Ayrıca bütün kaçma hikâyelerini ve kaçtığında nelere dikkat edeceğini 
detaylarıyla kendisine anlatmıştı. İçini anlık bir stres kaplasa da heyecan duygusu, stres duygusunu 
bastırmayı başardı. Okuldan birlikte kaçacağı birini düşünmeye başladı. Melis buna cesaret edemezdi, onu 
listesinden çıkardı. Su'nun annesi öğrenirse bir daha asla Deniz'le görüşmesine izin vermezdi, Su'yu da 
listesinden gönülsüzce çıkardı. Bu sırada siyaha kaçan kahverengi, dağınık saçlarını toplamaya çalışıyordu 
ama saçları toplanmamak konusunda direniyordu. En sonunda Deniz pes etti ve saçlarını açık bırakıp 
kiminle kaçacağını düşünmeye yeniden başladı. Birkaç dakika düşündükten sonra kiminle kaçacağını 
bulmuştu: Eren. Eren onula kaçmayı kabul edecek tek kişi gibiydi ve o da macerayı ve risk almayı severdi. 
Eren, Deniz'in en iyi arkadaşlarından biriydi. Niye Eren'le gitmeyi daha önce düşünememişti ki? Ayrıca 
Deniz'in tam karşısındaki evde oturuyordu. Hemen Eren'i aradı ve telefon çalarken Eren'in daha okula 
yürümeye  başlamadığını umuyordu. Aksi halde yeni bir plan yapması gerekirdi ve o da kısaca zaman kaybı 
demekti.  Eren telefonu açtığında Deniz planı çabuk ve kolay bir şekilde anlattı. Biraz düşünmeden sonra 
Eren teklifi kabul etti. Beş dakika sonra Eren'in evinin önünde buluşup ne yapacaklarını yüz yüze 
düşüneceklerdi. Sonrasında hemen çantasını ve ev anahtarlarını alıp Eren'in oturduğu apartmana doğru 
koşmaya başladı. Arkadaşının evine geldiğinde onun kendisini beklemekte olduğunu gördü. Kısık bir sesle 
özür dileyerek hemen sadede geldi. On dakika kadar konuştuktan sonra ne yapacaklarına karar verdiler. İlk 
önce otobüsle Kabataş iskelesinden kalkan vapura binip Kadıköy'de ineceklerdi ve oradan ya otostop 
çekecek ya da bir otobüsün arkasına bineceklerdi ve oradan rüzgâr onları nereye götürürse gideceklerdi. 
Burası başka bir ülke mi olacaktı? Başka bir şehir mi olacaktı? Açıkçası, ikisi de bilmiyorlardı ve bilmek de 
istemiyorlardı. Onlar sadece biraz eğlenmek ve biraz olsun şehir kaprisinden ve monotonluğundan 
uzaklaşmak, kafalarını dinlemek istiyorlardı. İkisi de eve gidip eşyalarını topladılar. Bu uzun bir yolculuk 
olacaktı... Bir ödev yüzünden mi evden kaçıyordu? Basit bir ödev bu büyük yolculuğun gerçek nedeni 
miydi? Kimse bunu bilemezdi...

İşlerini garantiye almak için para, pasaport, fener ve uyku tulumu da almışlardı. Eren'in evinde tekrar 
buluştuklarında ikisi de maceraya hazırdı. Kabataş iskelesine yürüyerek gittiler çünkü zaten çok yakın 
oturuyorlardı. Oradan inanılmaz uzun bilet sırasına girmek yerine heyecanı artırmak için turnikelerin 
arasından gizlice geçip vapura kaçak bindiler. Bu işi yapmak kolaydı. Deniz daha önce  arkadaşlarıyla birkaç 
kez vapura kaçak binmişti  ve hiç yakalanmamışlardı. 

Vapurun bindiklerinde derin bir oh çektiler. Bunun sadece bir başlangıç olduğunu ikisi de biliyordu. 
Vapur hareket ederken yer bulmaya çalışıyorlardı. Kısa bir sürenin sonunda cam kenarında bir yer 
bulabildiler. Hızlı bir şekilde yerleştiler. Eren'in koltuğunda çay olduğunu umduğu bir leke vardı ama 
aldırmadı. Çayı düşününce Eren'in midesi guruldadı. Hiçbir şey yememişti ve şimdi acıktığını hissediyordu. 
Çay isteyecekti. Deniz'e de sormayı ihmal etmedi. Deniz istemiyordu. Buna sevinmişti çünkü Deniz'in çay 
parasını da ödemek istemiyordu açıkçası. Bu düşünceyi hemen aklından attı. Eren böyle cimri bir insan 
mıydı ki?  Bu konu hakkında fazla düşünmeden yakındaki büfeye gitti ve çay aldı. Sonra  yerine doğru 
yürüdü. Deniz başını cama yaslamış düşünüyordu. Derin düşüncelere dalmış gibiydi. Sessizce Deniz'in 
yanına oturdu ama Deniz onu fark etmedi. Eren de pek umursamadı zaten. Deniz bütün yol boyunca 
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Eren de uyumuştu. Eren tam rüyasının ortasındaydı ki biri onu sarstı: “Eren, Eren. Uyansana. Hadi Eren. 
Uyaaaaan!”   Bu Deniz'di. Daha uyanamadan Deniz onu vapurdan dışarıya sürüklemeye başlamıştı bile. 
Dışarıya çıktıklarında soğuk hava ikisini de dondurmuştu adeta. Bir iki dakika bile geçmeden birbirlerine 
ister istemez sokulmuşlardı. Çeneleri ve dizleri sanki onlardan bağımsız hareket ediyordu. İkisinin de 
dudakları mosmor olmuştu ve tek kelime etmiyorlardı. En sonunda Deniz ucuz mont satan bir yerden mont 
alma fikrini söyleyerek ikisinin arasındaki sessizliği bozdu. Eren de bu fikri beğenmişti doğrusu. 
Koşarcasına hızlı yürüyorlardı çünkü hava inanılmaz derecede soğuktu. İkisi de çevrelerindeki insanlara 
dikkat etmiyorlardı ve öyle dikkat etmek gibi de bir amaçları yoktu. Ama çevrelerindeki dükkânlara dikkat 
ediyorlardı. Birkaç adım sonra (kaç adım olduğunu saymamışlardı ve gerek yoktu zaten) Deniz bir dükkân 
buldu. Bulduğunda bir kahraman edasıyla gururlanmaya başladı. Gururlanmalıydı zaten çünkü Eren çok 
üşümüştü ve bir nevi kahraman sayılırdı. Dükkâna hemen girdiler. Girdiklerinde dükkândaki hava ikisinin 
de kemiklerini ısıttı ve ikisi de oradan ayrılmak istemediler. İkisi de farklı bölgelere doğru yürüdü ve 
kendilerine uyacak en ucuz montu aramaya başladılar. Rengi ya da tarzının zerre kadar önemi yoktu onlar 
için. Amaç onlara uyan en kalın ama en ucuz montu bulmaktı. Uzun bir arama sonucunda ikisi de bu 
kriterlere uygun montlarını bulmuştu. Kasaya götürdüklerinde kasiyer onlara okulda olmaları gerektiğini 
söyledi ama cevap alamadı. Niye işlerine burnunu sokuyordu ki. Ona neydi onların okulda olmasından. 
Montların parasını yarı yarıya bölüştükten sonra anında montlarını giydiler ve dükkândan çıktılar. 
Dükkânın sıcak havasından sonra sokağın havası yine bir soğuk gelmişti ama bir süre sonra alıştılar. Yol 
kenarındaki bir banka oturup ne yapacakları hakkında konuştular. Deniz hemen şimdi otostop çekmek 
istiyordu. Eren ise biraz daha yürüyüp işlek bir yolda otostop çekmek istiyordu. Yazı tura çektiler ve Eren 
kazandı. Deniz'in birazcık canı sıkılmıştı ama Eren'in fikri çok da fena değildi. Biraz yürüdükten sonra 
Eren karşı kaldırımdaki simitçiden simit almak için hemen yola atılmıştı. Deniz de peşinden gelecekti ki 
kırmızı ışık yandı ve  Eren tam koşarken mavi bir spor araba Eren'e çarptı. Tam o sırada bütün trafik durdu. 
Bütün arabalardaki insanlar Eren'in yanına koşmuştu. Deniz de koşuyordu ama bir yandan da kendine lanet 
okuyordu. Arkadaşının yerde kanlar içinde yaşam mücadelesi veriyor olması tamamen Deniz'in suçuydu ve 
kendini asla affetmeyecekti. O koşarken biri ambulansı aramıştı. Eren'in yanına koştuğunda arkadaşı kanlar 
içinde yatıyordu. Nefes alıp almadığına bakmaya cesaret edemedi. Arkadaşının yanında ağlarken kimse onu 
durdurmadı. Trafik akmıyordu. Zaman durmuştu. O anda ambulans geldi ve Eren'i sedyeyle ambulansa 
taşıdılar. Deniz de ambulansa bindi. 

Ambulans havası çok iç bayıltıcı ve stresliydi. Deniz tamamen kendisinin suçu olduğunu 
düşünüyordu. Eğer Eren iyileşirse Deniz'in yüzüne asla bakmazdı. Gözyaşlarını tutamıyordu. Bu ambulans 
yolculuğunun hemen bitmesini istiyordu. Bittiğinde, sedyedeki Eren'e bakamıyordu bile. Eren'i hemen acile 
aldılar. Eren gittikten sonra Deniz yalnız başına kalmıştı. Ne yapacağını bilmiyordu. Eğer Eren'e bir şey 
olursa... Bunu düşünmek bile istemiyordu. Aklını başka şeylere yönlendirmek istese de eninde sonunda hep 
aklı Eren'e kayıyordu. Birlikte yolculuklara atılacaklardı. Deniz sadece onun için bütün hayatından 
vazgeçmişti. Eren de öyle.  Hayatlarındaki bütün olayları sadece geri dönüşü olmayan bir yolculuk adına 
boş vermişlerdi.  Birden Deniz'i uyku bastı. Uykudan başka bir şey düşünemiyordu. En azından Eren'den 
başka bir şey düşünebiliyordu. Yakınındaki koltuğa oturdu ve oturduğu anda uykuya daldı.

Uyandığında bir doktor başında bekliyordu. Sevinçli gibi durmuyordu. Onu bir odaya davet etti. 
Odaya doğru yürürlerken Deniz meraklanmaya başlamıştı. Arkadaşına ne olduğunu merak ediyordu. Odaya 
vardıklarında Deniz'in stresi iyice artmıştı. Doktor onu hastane kokan ve içerisinde sadece bir masa ve iki 
sandalye bulunan küçük bir odaya aldı. Odaya girince doktor ona sandalyeyi işaret edip oturmasını söyledi. 
Doktor da masanın diğer tarafındaki sandalyeye oturdu. Bu Eren'i ameliyat eden doktor olmalıydı. Deniz'e 
kısık ve net bir şekilde Eren için çok çabaladıklarını ,ancak onu kurtaramadıklarını söyledi. Sözün ardından 
Deniz yavaş adımlarla kapıdan çıktı... Çıktıkları bu yolculuğun Eren için sonsuz bir yolculuk olacağını kim 
bilebilirdi ki...  Uyuduğu sandalyeye oturdu. Ve gözlerini kapadı... Göz kapakları çektiği vicdan azabının 
yükünü kaldıramıyordu. Tüm yaşananlar onun suçu muydu, geçmişte kalan ve unutmak istediği,  zihninde 
derin yaralar açan fırtınalı günlerin hiç mi suçu yoktu?..

Maya ALTIOĞLU
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    Bir varmış bir yokmuş... Bir zamanlar insanlar zamanları çok daha sosyal faaliyetlerle 
geçirirlermiş.  Yeri geldiğinde sessiz sakin bir kafede oturabilir ya da kitap okumak, proje 
hazırlamak için de kendilerine  vakit ayırırlarmış. Bu insanların sosyalleşmesini etkilemiyormuş. 
Fakat  gece gündüz bilgisayar oyunu oynayıp, televizyon izleyenler yani kendilerini tamamıyla eve  
kapatanlar giderek yalnızlaşmışlar... 
   Cahil toplumlar, sosyalleşme açısından büyük sorunlar yaşarlar fakat bunlardan daha 
önemli olan ''gereğinden fazla kullanılan teknolojiyi''  göz ardı ederler. Bunun sebebi insanların 
telefon, televizyon, bilgisayar ve bunlar gibi birçok teknolojik alet olmadan yaşayamama 
düşüncesidir. Gelişmiş toplumlarda ve kültürlerde, çok kitap okuyan insanların temel amacı  
bilinçaltına işlenen bu saçma düşünceyi silmektir. Bununla ilgili araştırmalar ve deneyler yapılmıştır 
ancak hiçbir çaba kullanılan gereksiz teknolojiyi tam anlamıyla hayatımızdan silememiştir. Aslında 
silememiştir demek bana pek doğru gelmese de öyle söylememin sebebi o insanların bunlarla ilgili 
deneyler yapmalarıdır. Her insanın otokontrolü vardır ve kendi davranışlarını -yan etkiler dışında- 
kendi iradesiyle değiştirebilir. 

Gelelim asıl konuya... İnsanlar evde içi boş kutuları sanki yaşam kaynağı gibi görüyorlar. 
Bakacak bir şey olmadığı halde boş boş telefonla uğraştıkları için dışarı çıkıp eski günlerdeki gibi 
oyunlar oynanmıyor, yemekler düzenlenmiyor, etkinliklere katılmıyorlar. Böyle durumlarda, 
komşuluk ilişkileri de yok olup gidiyor. 

Bir insan komşusunun adını bilmez mi? ''Ev alma komşu al.'' diye bir söz vardır. Bu sözü 
atalarımız söylemiştir. Bence çok anlamlı çünkü birbirimize hep yardım ederiz  ve bu toplumda  
kültürel değerleri yükseltir. Çeşitli aktivitelere katılarak kendimizi daha sosyal, daha akıllı, daha 
objektif bir birey yapmış oluruz. 

Toplumumuz  iki tür nesil yetiştiriyor. 
Bunlardan biri  okuyup başarıya ulaşan 
sosyal nesil ; diğeri ise okumayıp çalışmayıp 
aktivitelere katılmayan hayatları ''armut piş 
ağzıma düş'' lafı üzerine kurulu nesildir. 
Bizlere ve bilinçli bir topluma göre birinci nesil 
çok daha faydalıdır. Kendilerini iyi bir şekilde 
yetiştirirler ve ülkemize büyük bir katkı 
sağlarlar. Biz de daha sosyal bireyler olmak 
için kendimize bir amaç belirleyip o amaca 
ulaşmak için çok çalışmalıyız.
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OKULA   GİDERKEN
Meryem tam yirmi yaşındaydı, kahverengi şaçlı, ela gözlü ve uzun boyluydu. 

Üniversiteye gidiyordu, çevresindekiler onu çalışkan olarak tanımlardı. Bir kardeşi vardı adı 
Lara’ydı ve en yakın arkadaşı da Zeynep’di. 

Sıcak ve güneşli bir gündü. Okullar daha yeni açılmıştı. Meryem saatinin alarmı ile 
uyanmıştı saat 06.00’da. Güneş daha yeni doğmuştu. Meryem zar zor kalkmıştı çünkü gece 
çok geç yatmıştı. Kalktı ve lavaboya gitti. Dişini, yüzünü yıkadı, aşağı indi. Annesi çoktan 
kahvaltısını hazırlamıştı bile. ‘’Bugün ilk gün heyecanlı mısın? ‘’ diye sordu. Meryem evet 
anlamında başını salladı. Hızla kahvaltısını yapıp,  giyindi. İlk günden geç kalmak 
istemiyordu. Giyindikten sonra hemen çantasını hazırladı.
 Okulu saat 09.35’ de başlıyordu. Sokakta yürüyordu. Yolda otostop çekmişti ama bir 
araba çok hızlı gidiyordu. Herhalde kızı görmedi, yolun kenarında duran su birikintisinin  
üzerinden geçmişti. Meryem sırıl sıklam olmuştu. Üstü başı mahvolmuş bir şekilde metro 
durağına geldi, merdivenlerden aşağı indi, akbili boştu ama Meryem dolu zanneti. Akbili 
yerleştirdi  hızlıca geçmeye çalıştı ama akbili boş olduğu için gişenin kolları kilitlendi. 
Hemen akbiline yirmi lira yükledi. Başka gişeden geçti. Koşarak, yürüyen merdivenlere 
gitti . Hiç kimse kenara çekilmedi. Meryem ancak ‘’PARDON ÇEKİLİR MİSİNİZ ? ‘’ diye 
bağırdığında herkes sağa çekildi. Meryem hızlıca aşağı indi ama boşuna çünkü tam metronun 
kapısından  içeri giricekti ki, kapılar kapandı. 5-6 dakika bekledikten sonra metro geldi ama 
çok kalabalıktı. Meryem ayakta durmak zorunda kaldı. Yolda telefonunu alıp müzik dinledi. 
Metrodan inmişti,  çok titizdi, çantasından ıslak mendilini alıp ellerini sildi ve kirli mendili 
çöpe attı.
 Saat 08.00 olmuştu bile. Meryem merdivenlerden çıktı sonunda açık havaya çıkmıştı. 
Hızlıca otobüs durağına  gitti. Otobüsü beklerken on dakika kaybetmişti. Otobüs neyseki 
boştu, bu hiç beklenmeyecek bir durumdu. Şöförün iki arka koltuğuna oturdu. Otobüs kalkana 
kadar müzik dinledi, otobüs tam kalkarken tesadüf olarak yanına Zeynep oturdu. Meryem 
farkında bile değildi çünkü dışarıyı izliyordu. Zeynep, Meryem'e sarılınca Meryem irkilmişti 
çünkü Zeynep'i başka biri zannetmişti. Arkasını dönünce, Zeynep olduğunu anladı.

Yolun yarısına kadar konuştular. Trafiğe yakalanmışlardı, saat dokuz olmuştu. Okula geç 
kalmamak için otobüsten inip okula kadar yürüyeceklerdi ama okul çok uzaktaydı, en az dokuz 
km vardı. Yürümeye başladılar. Zeynep,
-‘’Nasılsın?’’
-‘’İyim, sen?’’ 
-‘’İyi ‘’ 
-‘’Yaz tatilinde ne yaptın?’’
-‘’Amerika’ya gittim.’’   
-‘’Neresine’’
-‘’New York,Chicago ve California. New York ve California’ya ya  gezmeye, Chicago ya ise Cesar 
adındaki  bir arkadaşımı ziyarete  gittim. Yarı Türk yarı Meksikalı, annesi ile Chicago’da 
yaşıyor, babasıyla da İstanbul’da yaşıyor. Her yaz İstanbul’a gelirdi ama bu sene gelemedi 
bende onun yanına gittim. Peki ya sen nereye gittin?’’
-‘’Fransa’da Paris’e ve Brezilya’da da, Rio’ya gittim.’

Bu konuşmadan sonra uzun bir sesizlik oldu. Saat 10'u geçmişti. Her zamanki gibi 
istenilen yere vaktinde ulaşılamamıştı.  İstanbul'da ne zaman istenilen zamanda bir yerlere 
ulaşılabilirdi ki...

Kumsal AKYELKEN
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Bir varmış bir yokmuş. Eskiden teknoloji yokmuş. Teknoloji zaman ilerledikçe ortaya 
çıkmış.  Eskiden insanların hayatlarında teknoloji olmadığı için her şey daha zormuş. Örneğin 
şu an 2-3 saatte gidilen yollar eskiden 2-3 günde gidilirmiş. Veya şu an telefonla attığımız 
mesajlar o mesajı attığımız kişiye 3 saniyede ulaşırken  mektupla, martıyla, dumanla ve bunun 
gibi daha bir çok yolla gönderilen haberler gönderdiğimiz kişiye 1 hafta veya daha uzun bir 
sürede ulaşırmış.

ÖNCE

SONRA 

Teknolojinin olmadığı zamanlarda insanlar kendilerini teknolojik aletler yerine ailece 
vakit geçirerek, sohbet ederek veya kutu oyunları oynayarak vakit geçirirlermiş. Ama şimdi 
telefonlar ve elektronik aletler ortaya çıktığı için insanlar kendilerini oyalamak için bu 
aleteleri kullanıyorlar ve eskiden yapılan şeyleri çok nadiren hatta neredeyse hiç 
yapmıyorlar. Teknolojinin en büyük  zararlarından biri de çevre kirililiği... Bunu da çoğulukla 
ulaşım araçları yapıyor. Arabalardan çıkan egzoz gazları havayı kirleterek çevre kirliliğine 
neden oluyor. 
Teknolojinin hem yararları hem de zararları vardır. Eğer sadece teknolojinin zararlarını göz 
önünde bulundursaydık eski zamanlardaki gibi olurduk. Teknolojiyi iyi kullanmak bizim 
elimizde. Onu yararlı ya da zararlı hâle getiren bizleriz...
  
 

Derin ÖZDEMİR 5-B 

Dumanla 
haberleşme

Internetle 
haberleşme

İnsanlar eskiden teknolojik aletler çıkmadan önce sürekli birbirleriyle konuşurlarmış. 
Birbirlerine anılarını, yaşadıklarını anlatırlarmış.Teknolojik aletler çıktıktan sonra insanlar 
arası diyaloglar azalmış. Teknolojik aletler insanların beynini yıkamış ve insanlar şu anki hâle 
gelmiş. Sadece teknolojik aletlerle ilgilenmeye  başlamışlar.   

İnsanların eskisi gibi olması maalesef artık mümkün değildir. Çünkü 
teknolojik aletler insanları  ele geçirmek için yaratılmış gereksiz 
aletlerdir ve insanlar bu aletleri çok severler. Ne kadar zararlı olsa da 
insanların umurlarında bile değildir. İnsanlar sadece kendilerini düşünen, 
bencil varlıklardır. Kendi sağlıklarını bile tehlikeye atacak kadar 
bencillerdir. Çünkü teknolojik aletler insanlarda bağımlılık yapar. Aynı 
zamanda radyasyon sadece insanlara değil bütün varlıklara zarar verir. 

Dünyamızın yok olmasına neden olan en büyük faktörlerden biridir teknoloji. Teknolojik 
aletlerin aşırı kullanımından uzak durmalıyız. Bağımlı olmuş insanları uyarmalıyız. Insanlığın yok 
olmasına izin vermemeliyiz. Çünkü dünyanın kaderi bizim elimizdedir ! EKİN YILDIRIM
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Bugün hep birlikte tatil amaçlı Hindistan'a gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Havaalanına 
geldiğimizde kardeşim evde dinazor oyuncağını unuttuğunu söyledi ve ağlamaya başladı. Onun 
her bir oyuncağı onun için bir şey ifade ediyordu. Annem onu susturmayı başarmıştı. Ama 
havaalanın kapısından girerken kolyemi tutmaya çalıştım. Kolyemi evde unutmuştum. O kolye 
benim en önemli varlığımdı. Her anımda yanımdaydı. Hindistan'da filin üzerinde gezerken de 
boynumda bulunmasını istiyordum.  

Hemen kardeşimin yanına gittim ve ona yine dinazorunu hatırlattım. Yine ağlamaya 
başladı. Kendimi ne kadar suçlu, üzgün hissetsem de onsuz tatil yapmak istemiyordum. 
Annemin kardeşimi benden çok sevdiği, ona karşı bir zaafı olduğu doğrudur. Bu yüzden hemen 
babama gitti ve evden dinazoru alması gerektiğini söyledi. Ben de hemen bu fırsatı 
değerlendirdim ve hemen arabaya atladım. Bir saat sonra havaalanına geldik kardeşim 
neredeyse ağlayacaktı. Çok mutlu olmuştu ve beni çok sevdiğini söyledi. Kendimi daha iyi 
hissediyordum. En azından o ana göre.

Hızlıca kontrollerden geçtik ve pasaport kontrolündeyiz. Babam pasaportunu düşürmüş 
olmalıydı. Arkamızı döndüğümüzde bir güvenlik personeli elinde babamın pasaportuyla 
arkamızdan koşuyordu. Soluk soluğa kalmıştı. Pasaporttaki adam, babamın pasaportunu 
verirken ona küçük bir espiri yaptı. Babamın pek bu espiriden hoşnut kalmadığını herkes fark 
etmişti. Babam o anı toparlamak için sahte ve alaycı bir gülüşle gitti. Hepimiz acıkmıştık. 
Hemen bir yerde kahvaltı etmeye karar verdik. Ben ve kardeşim krep, annem ve babam ise 
tost almaya karar verdiler. Kahvaltıya devam ederken annemin alarmı çaldı. Annem babamın 
tam tersi bir kişiliğe sahipti. Her şeyin teker teker planlar, planlarına her zaman uyardı. 
Annemin alarmının konusu da, uçağa yirmibeş dakika kaldığıydı. Hemen kalktık ve babam 
''Hepsi sizin yüzünüzden oldu. Neymiş efendim dinazormuş, kahvaltıymış. Neyimize bizim 
tatil. '' diye söylenmeye başladı. Bazı konularda haklı olabilirdi ama yinede içinden düşünseydi 
daha mutlu olabilirdim. Neyse, hala biletler alııyordu. Son beş çift falan kalmıştı. Biz de 
hemen o kuyruğa girdik ve en sonunda uçağa girdik. Kardeşim ve annem, ben ve babam 
oturduk. Her şanssızlık bizi bulduğu gibi babamın önene, şişman bir adam oturuyordu. Adamın 
dizleri koltuğa sığmadığı için adam koltuğunu yatırmak zorunda kaldı. Pilot konuşmasını yaptı, 
hostesler her zaman gösterdikleri kısa filmi gösterdiler ve uçak hareket etmeye başlamıştı. 

Kitabımı çıkardım ve okumaya başladım. Babam yine o alaycı bakışlarıyla, rahat 
tavırlarıyla ''Gerçekten kitap mı okuyacaksın ?'' dedi. Bende ''Evet, çünkü döndüğüm hafta 
kitap sınavım olacaktı.'' dedim. Gerçekten çok sıkıcı bir kitaptı. Zaten okumayı pek sevdiğim 
söylenemezdi. Babam oyun kartı çıkarınca hemen kitabı bırakıp onunla oyun oynamaya 
başladım. Pek istikrarlı biri olduğum söylenemez, ama kart oyununda çok iyimdir. Sanki 
insanların beynini okuyorum. Babamın tam bir kartı kala altıncı hissime güvendim ve rengi 
değiştirdim babam büyük bir çöküşe uğradı. En sonunda benimle uğraşamayacağını anlayınca 
pes etti, ''Uyumak istiyorum, çok yoruldum. '' dedi. Kardeşimle anneme baktım, ne kadar 
mutlulardı, iyi vakit geçiriyorlardı. Ben ise oturmuş tavana bakıyordum. Bir an aklıma 
telefonumu alıp oyun oynamak geldi ama sonra annemin bana ''Telefonu bırak.'' diye sert bir   
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bakış atacağı geldi aklıma. Bari saate bakayım dedim. Telefonumun şarjı bitmişti. Artık 
yapacak başka bir şey yoktu. Uçağı incelemeye başladım. Dergilere baktım ve bir saatin 
sonunda uçakta televizyon olduğunu keşfettim. Altı saat beş dakika olan yolculuğun, beş saat 
kırk altı dakikası kalmıştı. Film seyretmeye karar verdim. Filmlerin arasında Gladyatör, Sol 
Ayağım, Yıldız Savaşları'nın her bölümü, Kağıttan Kentler ve Aynı Yıldızın Altında gibi çok 
efsane filmler vardı. Daha önce hiç Yıldız Savaşları'nı setretmemiştim. Tüm serinin olduğunu 
da görünce onları seyretmeye karar verdim. O sırada babam uyandı. ''Ne yapıyorsun ?'' dedi. 
Ben de ona film seyredeceğimi söyledim. ''Hangi film ?'' dedi ve ben söylemeden ekrandan 
gördü. Bu onun en sevdiği filmlerden biriymiş. Bana ''Önce bölüm dördü seyret. Çünkü seyir 
sırası öyle. Bölüm üç normalde üçüncü sırada olmalıyken, son sırada bulunuyor.'' dedi. Ben de 
babama bu uyarısı için teşekkür ettim ve ona bir teklifte bulundum. ''Benimle Yıldız Savaşları 
seyretmek ister misin ?'' dedim ve ''Ben de bunu ne zaman soracaksın diye 
bekliyordum.''dedi. Hızla filmi açtı. Babam işi için çok fazla seyahat ettiğinden dolayı, o 
televizyonun içini dışını ezbere biliyordu. Aynı anda filmi başlattık. Babam ne kadar mutlu osa 
da, çok rahatsızdı. Öndeki adam hem horluyor, hem durmadan kıpırdıyordu. Babam en sonunda 
hostese söyledi. Hostes uçağın dolu olduğunu ve sadece birinci sınıfta yer olduğunu söyledi. 
Bizi oraya alabilirmiş. 

Babamla birlikte çantalarımızı üst koltuktan aldık, herkes bize rahatsız oluyormuş gibi 
bakıyordu. Hostes, birinci sımıf ve ekonomi sınıfını ayıran perdeyi açınca herkes merakla bize 
baktı. Yerimize oturduğumuzda kendimi rahatlamış hissediyordum. Sanki beyaz pamuk bir 
şeyin üstündeymiş gibi. Beyaz dememin sebebi, beyazın beni her zaman rahatlattığı ve içimi 
huzurla doldurmasıydı. Hostes, bize hemen bir menü verdi ve ''Sipariş vermek için 
koltuğunuzun üzerinde bulunan sarı düğmeye basınız.'' dedi. Yaklaşık yirmi beş dakika sonra 
babam düğmeye bastı. Menüde ekonomi bölümünden daha fazla ve daha çok çeşit yemek vardı. 
Ikimiz de köfte istedik. Daha sonra ise yeşil çaylı dondurma. Uçaktan anons yapıldı. ''Sayın 
yolcularımız uçağımızın inmesine üç saat otuz beş dakika kalmıştı. Babama ''Yıldız Savaşları'na 
devam edelim mi ?'' dedim. Babam ''Tamam.'' dedi. İkinci sırada ''İmparatorun Dönüşü'' 
vardı. Seyretmeye başladık. 

Film bittiğinde babama ''Gerçekten de çok güzel bir filmdi.'' dedim. Ama babam hiç bir 
şey demedi. Normalde hemen ortaya atılıp, kendini övmesi, göstermesi gerekirdi. Babama 
baktım ve uyuduğunu fark ettim. Tekrar anons yapıldı : ''Uçağımzın inmesine bir saat on beş 
dakika kalmıştır.''dendi. Bende babam giibi kıvrılmaya karar verdim. Koltuğumuzun arasında 
bulunan küçük masa, sehpa tarzı şeyi kaldırdım ve babamın olzunu kendi omzuma doladım. 
Kendimi o an çok güvende hissediyordum. Kim babasının kanatları altında kendini güvende 
hissetmez ki ? 

Uyandığımda babam hâla uyuyordu. Onu rahatsız etmemek için yavaş ve dikkatli bir 
şekilde kalkıyordum, bir anda hapşurdum ve babamın kolu hızlı bir şekilde kanapeye düştü. 
İnanamadım, babam hâla uyuyordu. Yukardan çantamı aldım ve toplama başladım. Topladıktan 
sonra televizyondan sekiz dakika kaldığını öğrendim. Türkçe öğretmenimiz bize her tatil sonu 
ne yaptığımızı sorduğu için uçağa kadar olanları kafamdan geçirdim. ''Bunu yapmam her hâlde 
iki dakika sürmüştür.'' diye düşündüm. Kendi kendime tahmin oyunları oynamayı çok 
seviyordum. Uçak saatine baktım ve dört dakikaymış. En azından diğerlerine göre daha çok 
yaklaşmışım. Yine bir anons yapıldı : ''Sayın yolcularımız ; uçağımız inmektedir. Lütfen 
kemerlerinizi takınız, camlarınızı kapatınız.'' dendi. Babam arkaya döndü ve ''Deniz, inince 
otobüste buluşuruz.'' diye bağırdı. Etrafımızdaki bütün takım elbiseli adamlar garipseyerek 
bize bakıyorlardı. Babam uçağın sarsılmasıyla oturdu. Herkes pilotu alkışlamaya başladı.   
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Uçaktan indiğimizde azda olsa midem bulanıyordu. Havayı solumaya başladım. Babam 
havaalanındaki okları takip ederek bizi bagaj alım yerine götürdü. Annemler orada bizi 
bekliyorlardı. Biraz hızlandık, onlara doğru koşmaya başladık. Babamla annem bagajları 
beklerken, biz de kardeşimle oyun oynayalım dedik. Oyun oynamaya başladık. Annemin valizi 
gelmişti. Zaten kardeşiminki çok hafif olduğu için el bagajı yapmıştık. Aile içinde her zaman 
bir bölüm olur. Babam ve ben bir grup oluruz, kardeşimle de annem. Herkes valizlerini almış 
gidiyodu ve yaklaşık bir saattir burada babamın ve benim valizlerimizi bekliyorduk. Daha sonra 
yeniden valizler gelmeye başladı. Ama bu seferki Japonya'dan gelenlerdi. Babam hemen yetkili 
biriyle konuştu. O yetkili kişiler de bir kaç telefon ettiler. Yaklaşık bir yarım saat sonra 
valizlerimizin Amerika'da olduğu saptandı. En son ailecek Amerika'ya gitmiştik. Galiba babam 
orada takılan etiketleri çıkarmayı unutmuş olmalıydı. Adamlar bize en yakın uçakla 
getirileceğini fakat en yakın uçağın iki gün sonra olduğunu söylediler. Asıl problem bende değil 
babamdayda. Ben yine annemin kıyafetlerinden giyerdim. O, iki gün boyunca aynı kıyafetlerle 
kalmak zorunda kalacaktı. Zaten titizlik hastalığı vardı. Önce konaklayacağımız yere gittik. 
Çok lüks bir yer olduğu söylenemezdi ama çok tatlı bir yerdi. Valizlerimizi yerleştirdikten 
sonra Hindistan'ı gezmeye karar verdik. Hep birlikte Hindistan'ı gezmeye karar verdik. Ben 
ve babam, her çeşit yemeğe alışıktık. Ama annem ve kardeşim sadece bildiği yemekleri yerdi. 
Hindistan'ın baharatlarının ünlü olduğunu duymuştum. Yemek yemek için bir yere girdik. Çok 
tatlı bir yerdi. Orayı işleten kadın da çok tatlıydı. Bize çok iyi davrandı. Daha sonra kadının 
Türk olduğunu öğrendik. Kardeşim aç kalmasın diye onlara Hindistan'ın özel bir etinden verdi. 
Annem vejeteryan olduğunu söyledi. Daha sonra kadın hiç usanmaksızın salata getirdi. Tabi ki 
baharat yine vardı. Annem çok beğendiğini söyleyince, kadın çok mutlu oldu. Daha sonra kadına 
gezebileceğimiz yerleri sorduk. Kadın bize ''Tac Mahal, Elefantastic, Pangong Tso ve 
Ranakpur Jain Tapınağı''nı mutlaka gezmemiz gerektiğini söyledi. Buraya en yakın olduğu için 
Pangong Tso'yu gezdik. Daha sonra çok yorulduğumuz için konakladığımız yere gittik. 
Kardeşim çantasının içine ''Tabu, Monopoly, Uno...'' gibi oyunları koymuştu. Geldi ve ''Uno 
oynayaılım mı ?'' diye sordu. Annem tabi ki her zamanki gibi ''Evet.'' dedi. Annem babamı da 
ikna etmeyi başardı. Ben zaten böyle ailecek oynanan oyunları çok severim. Ailecek akşmam 
kadar Uno oynadık ve yattık. Babam ''Size iki güzel haberim var. Birincisi ikimizi 
ilgilendiriyor.''dedi ve devam etti. ''Bir, Valizlerimiz bu akşam geliyor. İki, yarın 
Elefantastic'e gideceğiz.'' dedi. İnternetten Elefantastic'e baktım. Çok güzel bir yer 
olduğunu öğrendim. O filleri istediğin gibi boyuyosun. Oradaki insanlar da kendilerini sarı, 
pembe, yeşil gibi renklere boyuyorlardı. Buna çok sevinmiştim. Ama bir o kadar da yorgundum. 
Bu yüzden hemen uyumaya karar verdim. Hem zaman daha çabuk geçecekti, hem de enerjimi 
toplayacaktım.

Uyandığımda saat dokuza çeyrek vardı. Her sabah yaptığım gibi camdan baktım. Herkes 
ortalıktaydı. Galiba Hindistan'da gün erken başlıyordu. Hemen kardeşimi uyandırdım ve 
birlikte annemle babamı uyandırdık. Hızlı bir şekilde hazırlandık ve yine aynı lokantaya gittik. 
Ama bu sefer kahvaltı için. Yemeğimizi yiyip çıktıktan sonra, bir kamyonet gördük. Kullanan 
adama nereye gittiğini sorduk. Gittiği yer yolumuzun üstüymüş. Bizi bırakabileceğini söyledi. 
Yarım saat, kırk be dakika sonra oraya varmıştık. Çok güzel bir yerdi. Bir fil seçtik. Onu özel 
bir boyayla boyamaya başladık. Daha sonra ona bindik ve tam tamına dört saatlik bir tur 
yaptık. Neredeyse her yerin fotoğrafını çektim. Bizimle birlikte file binen adamdan 
fotoğrafımızı çekmesini rica ettik. Adam mutlu bir şekilde ''Tabi !'' dedi. 

Tur bittikten sonra eve gitmek için araç bulmamız çok uzun sürdü. Bulduğumuzda ise 
hemen araca atladık. Kardeşim uyudu. Bende gözlerimi kapattım. 
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Uyandığımda konakladığımız yerdeydik. Üzerimde kendi pijamalarım vardı. Babamın 
üzerinde de kendi kıyafetleri vardı. Saate baktım ve saat ikiydi. Sabak iki. Çok geç 
uyanmıştım. Annemin uyanık olduğunu fark ettim. Anneme seslendim ve annem bugünü evde 
geçireceğimizi söyledi. Telefonumu aldım ve biraz internette takıldım. Daha sonra oyun 
oynadım ve kardeşimin beni şikayet etmesiyle annem telefonumu aldı. Birlikte oynadık, 
konuştuk... Zamanın kardeşimle nasıl geçtiğini anlamadım. Anlamamın yolu karnımın 
gürultüsüydü. Akşam olmuştu, hep birlikte bir lokantaya gittik. Yine o Türk kadının lokantasına 
değil. Güzel yemekler vardı. Annem bile yemişti. Annem kaldığımız yere yürüyerek gitmek 
istedi. Babam yolun çok uzun olduğunu söyledi. Ama annem kararını verişti. Babamın kulağına 
yaklaştı ve ''Şu çocuğun enerjisi düşsün.'' dedi. ''Şu çocuk''tan kastı kardeşimdi herhalde 
diye düşündüm. Vardığımızda kardeşim direkt yatağa bayılmıştı.

Ranapur Jain Tapınağı'na vardığımızda oranın eşsiz bir güzellik olduğunu düşündüm ve 
gerçekten içi de dışı kadar güzeldi. Burayı detaylı gezmek gerekiyordu. Her yerini gezdik, 
gezilmedik yer bırakmadık. Orayı hatırlamamız için de bir hatıra aldık. Çok güzel, eşi benzeri 
olmayan, el yapımı bir magnet aldık. Bize gözleme tarzında bir şey verdi. Yedik ve kaldığımız 
yere döndük. Uçağımız yarın akşam saat yedi kırk beşte kalkıyorudu. Annem erken yatmamızı 
söyledi. Yarın eşyalarımızı toplayacak ve otelden ayrılacaktık. Böylesine maceralı bir 
yolculuğun sonuna geldiğimize hâlâ inanamıyordum...

  

Bir varmış bir yokmuş, bir zamanlar mutluluk 
varmış ; insanlar saygı ve sevgi içinde 
yaşıyorlarmış.  Sonraları mutluluk git gide azalmış. 
İnsanlar artık kötülük yapmaya başlamışlar.    
Birbirlerine hiç saygı göstermez olmuşlar...

Mutluluk herkes için önemlidir. Mutluluk 
olmazsa sevgi de olmaz. Sevginin olması için 
insanlaarın birbirlerini tanımaları gerekir. Ne de
olsa saygının ve sevginin olduğu yerde mutluluk 
vardır. Mutlu insanlar hayatta her şeye pozitif 
bakarlar. Tam tersi insanlar yani her şeye negatif 
bakan insanlar hayatta asla ama asla mutlu 
olamazlar. Hatta mutluluk insanların yaşam
haynağıdır. Insanlar mutlu olmazsa  çoğu
şeyi başaramazlar.  

Mutluluk olursa yaşam da olur. Mutlu 
olmayan insanlar hayattan zevk alamazlar. Ama 
mutlu ve pozitif olan insanlarda bu değişir. Mutsuz 
olan  insanların hayatta problemleri vardır. Onların 
canını sıkan bir şey vardır ama  canlarını sıkan 
şeyin ne olduğunu bilmezler. Mutlu olan insanlar 
her şeye hoşgörü ile bakarlar ve ortada bir 
problem olduğunda kafalarına takmazlar. En kısa 
sürede o problemi yok etmeye çalışırlar.Kısaca 
mutluluk hayattır... Eylül ÖZGÜN 5-A
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 Annem ve babamın yapmaları gereken bir araştırma için Amerika'nın Teksas eyaletine 
uçacaktık. Annem ve babam birlikte Amerika'ya bağlı olan  CSI polis merkezinde 
çalışıyorlardı. Annem ve babam gizemli işlere çok meraklıydılar. Bende meraklı biri olduğum 
için beni de bir yere gidecekleri zaman götürüyorlardı. Bu yüzden çok mutlu oluyordum. 

Havalimanına gelmiştik ve arabadan indik. Annemlerin yanında bir sürü elektronik 
eşyalar vardı. Babam bana uçak biletini verdi ve koltukları birinci sınıf almışlardı. Amerika 
uçaklarının birinci sınıf bölümünde yataklar oluyor ve sana özel servis yapıyorlar. Uçağın çıkış 
kapısına gittik. Ilk önce uçağa birinci sınıf yolcularını alıyorlardı. Bu yüzden sıraya geçtik ve 
uçağa doğru yürüyorduk. Uçak iki katlıydı. Birinci sınıf yolcularının koltukları üst kattaydı. 
Merdivenden çıkarak koltuğumuza gittik. Koltuklar çok büyüktü ve benim koltuğum cam 
kenarındaydı. Bir düğmeye bastığında koltuk yatağa dönüşüyordu. Uçak kalkış için hazırdı. 
Uçağımız sabah saat beşte kalkıyordu. Bende uçak kalkınca uyudum. Üç saat sonra kahvaltı 
servisi için uyandım. Kahvaltı ettikden sonra okulda verilen ödevleri yaptım. Ödevlerimi 
bitirdikten sonra annem ve babamı izledim. Birlikte bilmediğim birşeyi inceliyorlardı. Daha 
sonra öğlen yemeğini verdiler. Bir kaç saat sonra uçak indi. Bizde bir limuzine binerek otele 
gittik. Suit odada kalıyorduk ve odamız çok büyüktü. Odamıza eşyalarımızı bıraktıktan sonra 
aynı limuzine binerek yer altındaki bir labovatuara gittik. Annem buranın CSI labovatuarı 
olduğunu söyledi ve buraya gittiğimizi kimseye söylemememi istedi. Aynı James Bond 
filmindeki labovatuara benziyordu. Labovatuarın içine limuzinle girdik ve kapıda iki tane 
güvenlik olduğunu gördüm. Sonra garaj gibi bir yere girdik ve limuzinden indik. Annem ve 
babam beni bekleme odası gibi bir yere götürdü. Biraz oturduktan sonra bir odaya girdik. O 
oda çok büyüktü ve çok güzel kokuyordu. Siyah saçlı bir adam oturuyordu. Annem bu adam 
buranın sahibi dedi. Sonra adam annemlere araştırmanızı yapmanız için labovatuvar limuzinini 
getirtdim. 

Babam bana, beni takip et dedi. Bende babamı takip ettim. Sonra bir arabaya bindik. 
Arabanın içinde küçük bir labovatuar vardı. Şöför bizi bir hastaneye götürdü. Sonra 
hastanenin içindeki kocaman bir hasta odasına girdik. Içerde genç bir kadın yatıyordu. Birlikte 
özel kıyafetler giyerek odanın içine girdik. Babam genç kadından kan örneği aldı. Sonra odadan 
çıkıp başka bir odaya girdik. O sırada doktor deri örneği  ve kadının kıyafetlerini getirdi. 
Babam hepsini kocaman bir masanın üstüne koydu.Bir mikroskopun içine deriyi koyup inceledi.  
Sonra derideki parmak izini inceledi. Ardından kadının kıyafetini ve parmak izini inceledi. 
Kadının kıyafetindeki ve derisindeki parmak izlerinin aynı olmadığını gördü. Yani bu işte iki kişi 
vardı. O sırada genç kadın kalp krizinden öldü ve kadını otopsiye götürdüler. Ölüm nedeninin 
kalp krizi olduğu ve isminin Jasmin olduğu ortaya çıktı. Daha sonra labovatuvara geri döndük ve 
olay yerindeki kameraları incelediler. Olay hakkında bir sürü dosya yaptılar. Dosyaları alıp olay 
yerine gittik. Yerlerde kan izleri vardı ve o kanı incelediler. Kadının kanı ile yerdeki kanlar 
birbiriyle aynıydı. Kalp krizinin nedeni düştüğünde kalbinin zarar görmesiymiş. Annemler 
sonunda olayı çözdüğü için eve dönüyorduk. Bir haftalık araştırma sona ermişti. Eşyalarımızı 
toplayıp limuzine bindik. Havaalanına gidiyorduk. Havaalanına girdiğimizde her anons uçağın 
kalkmadığını söylüyordu. Bir saat bekledikten sonra uçağımız kalkış için hazırlanmıştı. Uçağa 
girdik ve uçağımız yine iki katlıydı. Yine yukarıda oturuyorduk. Uçağın birinci sınıf kısmını çok 
sevmiştim.  

Uçak  yolculuğumuz çok güzel geçmişti. Artık eve dönüyorduk ve değişik bir hafta bizi 
bekliyordu. Okul günleri ve ödevler evimde beni karşılayacaktı.             Nehir GEREK
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KADERİMİZ  SINAV MI?

Okuldan dönüyordum. Sekiz saatlik yorucu bir günün ardından eve gidip 
dinlenmek istiyordum. Ödev verilmediğinden evde istediğimi yapmak istiyordum. 
Merdivenlerden çıkıp beşinci kata ulaştığımda  evin kapısı açıktı. Babam ve annem, 
genellikle bu saatte gelmediğinden hırsız diye şüphelenmeye başladım. Ancak girdiğimde, 
içeride postacı olduğunu fark ettim. Çamur kaplı, lacivert bir tulum ve sırtında göndermesi 
gereken tüm mektupların bulunduğu açık kahverengi bir çanta taşıyordu. Evde çok değerli 
bir eşya yoktu. Ortalıkta herhangi bir dağınıklık da yoktu. Bu yüzden hırsız olamayacağına 
karar verdim ve ''Neden geldiniz ?'' diye sordum. Bana ''Size bir zarf getirdim, çok önemli 
bir şey olmalı.'' diye cevap geldi. Zarfı aldım ve yemek masasına bıraktım. Yemek masasının 
örtüsü ile zarfın rengi aynı olduğundan zarfın varlığı anlaşılamıyordu. Postacı evden 
çıktıktan sonra üzerimi değiştirdim ve kanepeye uzandım. Bir saat kadar televizyon 
izledikten sonra sıkıldığımı fark ettim ve kitap okumak için odama gittim. Yarım saat içinde 
sırasıyla annem ve babam geldi ve bana bir merhaba dedikten sonra her akşam olduğu gibi 
babam mutfağa, annem de oturma odasına çekildi. Bir buçuk saat sonra annem, babam ve 
ben, akşam yemeği için yemek masasına oturduk. Annem yemeği getirirken ''Masanın 
üstündeki şey de ne ?'' diye sordu. Annem, çok dikkatli biriydi ve bu yüzden işyerinde, onu, 
en çok dikkat isteyen bölümlerden birine yerleştirmişlerdi. Soruyu sadece bana 
sormuşcasına ''Postacı getirdi anne, çok önemli bir şey olabilirmiş.'' diye cevap verdim. 
''Postacı ne bilir ki.'' dedi annem, ''O, doğru düzgün eğitim görmemiş bile.'' Yemekten sonra 
anneme ve babama ''İyi geceler.'' dedim ve yatmak için odama gittim. 

Ertesi sabah, okula geldiğimde herkesin hâli biraz farklıydı sanki. Çok fazla 
önemsemedim ve sırama oturdum. İlk ders matematikti. Matematik öğretmeni içeri 
girdiğinde bana bir baktı ve biraz telaşlı bir şekilde ''Oturun çocuklar'' deyip yerine oturdu. 
Elindeki evrakları biraz inceledikten sonra matematik kitabını çıkardı. Matematik kitabı 
turuncu olduğu için diğer beyaz evrakların arasında kolayca anlaşılabiliyordu. İlk soruyu 
okumaya ve sesli bir biçimde çözmeye başladı. Dersin tam yarısında, müdür yardımcısı 
içeri girdi ve beni çağırıp yanıma aldı. Beş kat kadar aşağıya indikten sonra müdürün 
odasının olduğu kata ulaştık. Müdürün odasına vardığımızda kötü bir şey mi yaptım diye 
korkmaya başladım. Müdür yardımcısı, kapıyı tıklattı. ''Gel.'' diye ses geldikten sonra müdür 
yardımcısı kapıyı açtı ve ''Bu öğrenciyi size bırakıyorum.'' dedi. ''İyi çalışmalar.'' diye ekledi 
ve odadan çıktı. ''Otur bakalım.'' dedi müdür kulağa hoş gelen bir ses tonuyla, ''Seninle 
konuşmamız gereken önemli bir konu var.''

''Biliyorsun, her yıl başka bir ilçeden bir grup öğrenci, okulumuzu ziyaret ediyor 
ve orada sekizinci sınıf öğrencilerimizle birlikte ders dinliyorlar. Geçen yıl, garip bir şekilde 
ziyaretin gerçekleştiği ay, kayıt yenileme ayıydı. Ve kayıt yeniletmeleri esnasında ziyaretçi 
öğrencilerden biri kayıt odasına girmiş ve kağıt almaya çalışırken yanlışlıkla senin kayıt 
dosyanı çöpe düşürmüş. Ne yazık ki dosyanın düştüğü çöp poşeti alınmış ve çöp 
kamyonuna atılmış. Kazara oluşan bu durumun telafisini Milli Eğitim Bakanlığı yapamıyor 
ve bahsi geçen öğrencinin ondan sonraki sene okul değiştirmesi gerektiğini söylüyor.'' O 
an, duyduklarıma inanamadım. Başıma ağrılar giriyor, başka bir okula gitme düşüncesi 
aklıma geldikçe kötüleşiyordum. '' Hiç mi bir çözümü yok ?'' diye sordum müdüre çaresizce. 
''Maalesef olmaz, biz de bir çözüm yolu aradık ama bulamadık. Okul olarak gerçekten çok 
üzgünüz. İki hafta sonra seni okuldan çıkarmak durumundayız. ''

Bunları söylerken mutsuz bir yüz ifadesi takınan müdür, kendini toparlayarak 
buruk bir gülümsemeyle '' Her neyse, şimdi dersine geri dönebilirsin. Matematikten geri 
kalmanı istemeyiz değil mi ?'' dedi. Müdürün odasından çıktım ve kendi başıma sınıfa 
gittim. Merdivenleri çıkarken aklıma kötü kötü şeyler geliyor, arkadaşlarıma bunu nasıl 
açıklayacağımı düşünüyordum. Sınıfa geldiğimde öğretmen, biraz önce çözdüğü soruyu 
kendi matematik defterine geçiriyor, öğrenciler soruyu kitaplarına yazıyordu. Sırama 
oturdum ve matematik kitabımı çıkardım ve soruyu yazmaya başladım. Okuldan ayrılma 
fikrini düşünmeyi boşverip diğer yedi ders boyunca sanki her zaman okula gidecekmişim 
gibi davranmaya karar verdim.    
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Eve geldiğimde ilk işim, yemek masasının üstündeki açık gri renkli zarfı açmak 

oldu. Üzerinde şu yazıyordu : 

ÖZEL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULUNA,
                Okulunuzda 20/03/2015 tarihinde bakanlığımızın yetkilileri yapılan öğrenci 
kayıt taramasında 003246718813985 nolu öğrencinin kaydına rastlanılmayıp okuldan 
tasfiye edilmesine ve 2 Kasım 2016 tarihinden itibaren başka bir okulda eğitim 
görmeye başlamasına karar verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı    
Bu kadar küçük bir yazı için böylesine büyük bir zarf kullanılması dikkatimi çekmişti. Zarfı 
bir kenara attım. Zarfı atarken bir ses duydum. Bu sesin zarfın, adresin yazdığı tarafından 
geldiğini fark ettim. Zarfın ön tarafını açtığımda bir kaset olduğunu gördüm. Kaset, koyu gri 
renkli idi ve içinde iki tane siyah renkli halka vardı. Üzerinde '' ÇOK ÖNEMLİ !!! '' yazıyordu. 
Kasedi, DVD Player'ın kaset bölümüne yerleştirdim ve televizyonun karşısına geçtim. Ama 
televizyon hata veriyor, hiçbir şey göstermiyordu. Kasedi çıkardığımda içinde birkaç tane 
resmin olduğunu gördüm. Kasedi kırdım ve içindeki resimleri çıkardım. Resimlerde başka 
bir okulun resmini gördüm. Okulun bahçesi, kahverengi çakıl taşları ile bezenmişti. Bina ise 
bej rengindeydi ve üzerine kırmızı bir kitap vardı. Üstünde de bir şiir yazıyordu. Şiir, bir  
mısradan oluşuyordu. Şiir şöyleydi :

Yanmamak için 

Kaçmak için koşacaksın

Yukarı baktığında

Uyarını alacaksın
Zarfı topladım ve kasetin kırıklarını çöpe atıp ödev yapmak için odama yerleştim. Ödevim 
bitince takvime bakmak için annem ve babamın odasına geçtim. Okulumda geçirecek kaç 
günüm olduğunu öğrenmek istiyordum. Takviminin önünde siyah-beyaz Atatürk resimleri 
yer alıyordu. Takvim, kırık beyaz rengindeydi ve tüm günler sadece koyu mavi renkle 
gösterilmişti. Bu durumu garipsemiştim çünkü çoğu takvimde haftasonları başka bir 
renkle gösterilirdi. Takvimin sayfalarını çevirmeye başladım ve ekim ayında durdum. 
''Evet... Bugün 20 Ekim. 3 Kasım'a kadar tam... İKİ HAFTAM VARDI !!! '' '' İki hafta içinde 
nasıl arkadaşlarımla, öğretmenlerimle vedalaşırdım ben ?'' diye düşünüyordum. 
Akşamleyin, zarfı anneme ve babama gösterdim. O andan sonra adeta çıldırmışlardı. 
Benim çektiğim duygu kahır iken onlarınki öfkeydi. Okula çok kızgınlardı ve bu yüzden de 
ortalığı ayağa kaldıracaklardı. Ama bana göre, böylesine saçma bir karar veren Milli 
Eğitim Bakanlığı'ydı.       

Çarşamba günü, okul için hazırlanırken babam, koyu mavi pijamalarıyla 
önüme çıktı. Çok şaşırmıştım. Çünkü babamın işi saat dokuzda başladığı için ben 
çıktıktan yarım saat sonra hazırlanmaya başlamıştı. '' Bugün okula gitme. Okulla 
görüşeceğiz ve arkadaşlarının bu konuda herhangi bir şey öğrenmesini hem biz hem 
de biz istemiyoruz.''

Çarşamba sabahıydı. Hatırlamıyorsam saat 09:22 idi. Merdeivenlerden 
seke seke salona koştum. Salona geldiğimde ortada kimse yoktu. Annem ile babam 
çoktan okula gitmiş olmalılardı. Kanepeye atlarcasına oturdum ve kumandayı aldım. 
Televizyonda zap yaparken izlenecek hiçbir şey olmadığını düşünerek kapatmaya karar 
verdim. Tam kapatacakken bir haber dikkatimi çekti :      

''Evet sevgili seyirciler, aldığımız bir habere göre Mavibahar İlköğretim Okulu'nda, uyuşturucu tacirliği ile suçlanan üç 
öğrenci gözaltına alındı. Üç öğrenci de Doğu Anadolu'nun bir iline giden bir trene binerken yakalandı. Şu an onlar 

hakkında bildiğimiz tek şey, üçünün de sekizinci sınıf öğrencisi olması.''...   
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Günlerden 3 Kasım idi. Güneşin ışıkları daha yeni ortalığa çıkarmış, ortalığı 
garip bir rutubet kaplamıştı. Annem koyu lacivert bir etek ve hafif bej bir bluz, babam siyah 
bir takım elbise giymişti. Üçümüz beraber koyu gri renkli arabamıza bindik. Tam yetmiş yedi 
dakika sonra, saat 07:17'de okula vardık. Okulun ismi Mavibahar İlköğretim Okulu'ydu. 
Binaya baktığımda resimdeki gibiydi. Yine okulun bahçesi, kahverengi çakıl taşları ile 
bezenmişti, bina ise bej rengindeydi ve üzerine kırmızı bir kitap vardı. Ama şiir yoktu! 
''Fotomontaj olmalı.'' diye düşündüm ve okulun koyu yeşil renkli kapısına doğru yürüdüm. 
Annem ile babamın'' Yeni okulunda iyi şanslar .'' demesinden sonra okulun koyu yeşil renkli 
kapısına doğru ilerlemeye başladım. Yürüdükçe heyecanım artıyor, yerdeki çakıl taşları 
ayağıma daha da batıyordu. İçeri girdiğimde beni kimse karşılamadı, ne bir müdür, ne bir 
öğretmen. Bana sadece sınıfımın yerini gösteren bir harita verilmiş, kendi sınıfımı kendim 
bulmam istenmişti. Sınıfımın olduğu koridora ulaştığımda ortalıkta garip bir koku vardı. Bir 
parfüm kokusuydu bu, muhtemelen leylak ve nergis kokulu parfümdü. Ortalıkta öğrenciler 
koşuşuyor, küfürleri buradan duyuluyordu. Sınıfıma doğru yürümeye başlamıştım. Sınıfta 
kimse yoktu. Eşyalarımı bıraktıktan sonra arkadaş edinmek için koridorda gezinmeye 
başladım.          

Okula ısınmaya başlamıştım. Ben arkadaşlarıma uyum sağlıyordum, 
arkadaşlarım da bana. Tennefüslerde oynuyor, birbirlerimize anılarımızı anlatıyorduk. 
Arkadaşlık ilişkilerimiz iyiydi. Sınavlar da çok kolaydı ve herkes yüz alıyordu. Bu, iyi bir 
şeymiş gibi görünebilirdi ama zorla konferansına gittiğim bazı akedamisyenlere göre 
kötüydü. Çünkü sınavlar kalitesiz ve aşırı kolay olurlarsa öğrenci konuyu öğrenmek için 
çaba sarfetmiyormuş. Bence de haklılardı ama tartışma açmamak için karşıt bır görüş 
bildirmek istemiyordum. En iyi yanı da öğle tennefüslerinin bir saat olmasıydı. Bu bir saat 
içinde isteyen uyuyor, isteyen kitap okuyor, bazıları da kampüste oyun oynuyordu. Ben en 
çok kütüphaneye gidiyordum. Kütüphane çok geniş değildi ama yine de idare ediyordu. 
Telefonları alıyorlardı. O yüzden tennefüslerde telefonla oynanamıyordu. Ama bazı 
''akıllılar'', telefonu bıraktıktan sonra sekreterlikten gizlice alıyor, kimse görmesin diye 
tuvalette oynuyordu. Okul hayatı, şimdilik gayet güzel geçiyordu. Ta ki o güne kadar...    

Güzel bir çarşamba günüydü. Türkçe dersiydi. Türkçe öğretmenimiz, sekizinci 
sınıfların gördüğü konular hakkında bir fikrimiz olsun diye onların sınıfını ziyaret etmemizi 
istemişti. Sınıfa girdiğimizde sekizinci sınıflar zar zor ayağa kalkmış, yorgun bir sesle bize '' 
Merhaba. '' demişlerdi. Türkçe öğretmeni, ''Bundan böyle, her iki haftada bir çarşamba 
günleri sekizleri ziyaret edeceğiz.'' dediğinde herkes o kadar sevinmişti ki resmen havaya 
uçacaklardı. Buna ben de dahildim. Her ziyaretimizde sekizler yorgunluğunu sürdüyorlardı. 
Bu durumu önceleri sınavdan dolayıdır diye önemsememiştim. Ancak zaman geçtikçe 
şüphelenmeye başlamıştım. Bu iş, hiç de hayr-ı alamet değildi.    

Günlerden salıydı. Annemin beni alması için sınıfta bekliyor, beklerken de 
ödevlerimi yapıyordum. Ödevlerim bitmişti, ama annem hâlâ ortalıkta yoktu. Okulda da 
hademeler dışında kimse kalmamıştı. Yapacak hiçbir şeyim de olmayınca top oynamak için 
kampüse çıktım. Ortalık daha aydınlıktı. Hava da çok soğuk değildi. Sadece hafif bir rüzgâr 
esiyordu. Top oynarken bir tahta dikkatimi çekti. Daha sonradan bu tahtanın bir kapı 
olduğunu anladım. İçimden kapıyı açmak geliyordu ama bir tarafım da açmamam gerektiğini 
söylüyordu. Hırsıma yenik düştüm ve kapıyı açtım. Kapıyı açtığımda sadece karanlık 
görüyordum. Daha iyi anlayabilme için kafamı odanın biraz daha içerisine soktum. Tam o 
sırada, düşüverdi. Çok acıyacağını düşünüyordum. Yere düşmek üzere iken, bir anda 
kendimi bir yatakta buldum. Yatak, sarı renkliydi ve küflenmiş gibi kokuyordu. İçinden çıkan 
yaylar etrafımı kaplıyor, ama bir yerime bile gelmiyordu. ''Seni bu kadar kötü bir yatakla 
kurtardığımız için üzgünüz.'' diye bir ses geldi. Ses, çok çocukçaydı ama biraz da ergen 
esintisi taşıyordu. Bu ses, bu ses, bu ses olsa olsa BİR SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİSİNİN 
SESİ OLABİLİRDİ !      
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''Merhaba çocuk. Sen şu çarşambaları Türkçe dersimize misafirlik eden yedinci 
sınıf öğrencilerinden olmalısın.'' Tüm sekizinci sınıf öğrencileri buradaydı ve her zamanki 
gibi hepsi yine yorgun bir yüz ifadesinin içlerindeydiler. '' Sen de bilirsin çocuk, tüm 
sekizinci sınıf öğrencileri, hayatlarına yön verecek liseye geçiş sınavı için hazırlanıyorlar. 
Ama bu hazırlık sürecinde sevgili müdürümüz, bizi saat ona kadar burada çalıştırıyor. 
Teneffüslerde konuşmamıza bile izin vermeden test çözdürüyor. Hiçbir görüşümüzü 
almıyor. Bize bir sınav makinesi gibi davranıyor ve başarılı olduğumuz takdirde ''Sınav 
sonuçlarımız acayip yüksek, öğrencilerimiz çok mutlu '' şeklinde ilan veriyor. 
Öğretmenlerimiz de bu durumdan rahatsızlar ama en ufak bir sözde bile ya müdür 
tarafından susturuluyor ya da okuldan atılıyor. BU DURUM BÖYLE DEVAM EDEMEZ, İSYAN 
EDİYORUZ !''

Sekizinci sınıf öğrencileri o anda toplu hâlde koşarak yer altındaki odadan 
çıktılar. Hepsi çıktığında oda bomboş ve karanlıktı. Sekizinci sınıflar koşarken üstümden 
geçtikleri için ayak bileğini burkmuştum. Çaresizce ''Kimse yok mu ? '' şeklinde bağırmaya 
başladım. Sürünerek merdiveni yoklamaya çalışıyordum ama bulamıyordum. Ayağa 
kalkmaya denedim ancak her kalkmaya çalışmamda yere düşüyordum. En sonunda 
tamamen ayağa kalkmayı başardım lâkin yeniden yere düştüm. Yere düşerken omzumdaki 
kapsülü parçalamıştım. En ufak bir nefes alışta bile kemiklerim sızlıyordu. ''ARTIK YETER ! 
'' diye bağırarak kendimi yukarıya attım. O esnada, elime zincire benzeyen bir ip geldi. Bu, 
ampulun açılıp kapanmasını sağlayan iplerden olmalıydı. Duvar kafama yıkılmasın diye 
dengemi sağlamaya çalıştım. Her ne kadar acı çeksem de, en azından, kapalı kaldığım bu 
odada aydınlığa kavaşacağım için heyecanlanıyordum. İpi hafifçe çektim ve o anda ortalık 
aydınlandı. Şimdilik rahat sayılırdım. Ayağa kalkmaya vazgeçtim ve başka bir yol bulmaya 
karar verdim. Etrafıma bakındım. Gözlerimi bir sağa bir sola, sonra yeniden bir sağa ve bir 
sola çevirdim. Ortalıkta hiçbir şey yoktu. Sadece kilden yapılmış duvarlar ve üzerlerine 
çizilmiş resimler vardı. Yatağı da almışlardı zaten. Kendimi bir umutsuzluğun içinde 
hissettim bir an. Ama bir çözüm yolu olmalıydı. Ne olursa olsun bu durumun bir çözüm yolu 
olmalıydı. Sonra, yukarı baktım ve asıl çözümün yukarıda olduğunu gördüm.   

Yukarıya baktığımda, bir zarf gördüm. Zarf çok büyüktü. Kahverengiydi. Bir 
anda, zarf bacaklarımın üstüne düştü ama acıtmadı. Hafif olmalıydı. Zarfı kavradım. İçini 
açtığımda bir uyarı kağıdı vardı. 

UYARI !
BU ODA, 01/01/2014 TARİHİNDE BELEDİYE TARAFINDAN 

YAPILAN ÖLÇÜMLER SONUCU ''DEPREME DAYANIKSIZ ALAN'' 
OLARAK BELİRLENMİŞTİR. 

İçimi kaplayan anlık umut şimdi bir korkuya dönüşmüştü. Odamın 
üstüme yıkılmasından korkuyordum. Elim ayağım titriyordu. Bir an önce bu odadan 
çıkmalıydım. Ve o anda, kağıdın biraz kalın olduğunu fark ettim. Kağıdı yırtmayı 
denedim ve başardım. İçinde kareli bir defterden koparılmış bir kağıt vardı. Kağıt 
kurşun rengi parmak izleriyle griye dönüşmüştü. Kağıda, sola bakan bir ok çizilmişti. 
Hatta okun altında küçük yazılarla ''solda'' yazıyordu. Soluma baktım. Toprak, altında 
bir kabartma varmış gibiydi. Kazmaya başladım. Toprağın kahverengi rengi kili 
andırıyordu ama ne yaparsanız yapın bu toprağı birleştiremiyordunuz. Çok çabuk 
dağılıyordu. Kazarken elime sopaya benzeyen metal bir şey gelmişti. Biraz daha 
kazdım ve metal şeyi çıkarmaya çalıştım. Metal sopa çıkmıştı. Çıkarken yukarı kalkan 
bir miktar toprak gömleğime bulaşmıştı.  
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Metal sopayı kullanarak ayağa kalkmayı başardım. Ve yine metal sopa 
yardıymıyla kapıyı açtım. Odadan güç bela kurtulduktan sonra ayağımı seke seke yürümeye 
başladım. Ama bir de ne göreyim, sekizinci sınıflar okulu harabeye çevirmişti. Herkes 
okuldan koşa koşa çıkıyor, sekizinci sınıf öğrencileri ortalığı dağıtmaya devam ediyordu. 
Müdür de tam çıkacakken sekizinci sınıflar onu boynundan tuttu ve okula kapattı. Kendileri 
de içeri girdiler ve öğrencilerden biri elindeki kibriti çakarak yere attı.(Tüm bunlar olurken 
herkes çoktan gitmişti.)   

Annem, babam ve ben arabadaydık. Ben, bu yaşadıklarımdan sonra 
ağlamamak için kendini zor tutuyor, annem ve babam ise hem korkmuş hem de kızmış bir 
şekilde, kısık sesle birbirleriyle konuşuyorlardı. Aralarında fısıldaştıkları bazı cümlelere 
kulak misafiri olmuştum. '' Ne yağacağız biz şimdi ? O okulda bu oluyor, bu okulda şu 
oluyor yeter artık ! Oğlumu okula göndermiyorum kardeşim ya !'' ''Ama hayatım, 
çocuğumuzun bir okulda okuması gerek. Yoksa eğitimsiz, cahil biri olup çıkar ortaya.''
Ve o anda, bir kamyon arabaya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kafamı bir yere vurmuş, 
emniyet kemerimi takmaya çalışıyordum.   

Otomobilin ön kısmı yolda, arka kısmı ise kamyonun üstünde yuvarlanıyordu. 
Annem ve babam öne, ben arkaya oturmuştum. Annem ile babamla irtibatı kesmemek için 
ellerinden tuttum ve sert bir darbeyle kendimi arabanın yolda yuvarlanan kısmında 
bulmuştum. Annem de babam da ben de çarpışmanın etkisindeydik. Hem korkuyor hem de 
ağlıyorduk. Özellikle de ben. Araba yolda yuvarlanmayı kestiğinde ani bir hızla yere 
çakılacaktık ve büyük ihtimal ölecektik. Belki de iyi tarafları da vardır bu durumun. Okuldan 
kurtulacaktım. Okulumu terk etmenin üzüntüsünü çekmeyecektim. Başıma gelen ne kadar 
kötü olay varsa hepsini unutacaktım. İçinden ''Her neyse.'' dedim ve ellerimi bıraktım. 
Hayatımda en huzurlu olduğum anı yaşıyordum belki de. Hiçbir derdimi düşünmek zorunda 
değildim artık. Araba yuvarlanmayı kesmişti. İçimden bir oh çektim ve küçük bir 
gülümsemeyle kendimi yere bıraktım. Ondan sonrasını hiç hatırlamıyorum. Çünkü bir 
boşluktaydım artık. Kapkaranlık bir boşluk. Kara olmasına rağmen insana huzur veren bir 
boşluk.

Oğuz Cemal ünsal
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Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat 
arkadaşlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? 
Elbette yorulacaksıız. Benim sizden istediğim şey yorulmamak 
değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, 
yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. 
Yorgunluk her insan, her yaratık için tabii bir durumdur, fakat 
insanda yorgunluğu yenebilecek manevi bir güç vardır ki, işte bu 
güç yorulanları dinlendirmeden yürütür. Sizler, yani yeni 
Türkiye'nin gençleri, yorulsanız dahi beni izleyeceksiniz.
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