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     ÇOCUKLUĞUMUZ, EN DEĞERLİ HAZİNEMİZDİR 

Merhaba. Özel Rota Anadolu ve Fen Lisesi Gazetecilik Kulübü öğrencileri olarak sesleniyoruz siz 

okurlara. Zaman zaman büyüklerden duyduğumuz bir söz vardır: “Keşke çocuk olsam. Ah! O 

çocukluğumun güzel zamanları. Evet, çocukluğunuzu özlediğiniz doğrudur. Özlem duyduğunuz zamanlarda 

“Keşke dönebilsem çocukluğuma.” dersiniz. Ama ne fayda büyüdünüz bir kere. Evet, belki de yakınmakta 

haklısınız, belki de kötülüğün yaşamaya başladığı bu dünyada çocuk kalmak en iyisi. Herkes bilir ki 

sevginin, masumiyetin, saflığın yaşadığı dönem çocukluktadır. Büyüdükçe kirleniyor muyuz, bilmiyoruz 

elbette? Ama siz büyüklerden dinlediklerimiz bize büyümenin kirlenmek olduğunu anlatıyor. Bunun 

sonucunda da görüyoruz ki her fırsatta çocuk olsam keşke, diyen büyükler tarafından yok sayılan, 

görmezden gelinen, unutulan çocuklarla dolu bir dünyayı selamlıyoruz her sabah. Oysa bizler baharın 

habercisi, insanlığın umudu çocuklarız. İşte o baharın habercisi olması gerekirken karanlığa mahkûm edilen 

çocuklardan bahsetmek istiyoruz bu sayımızda. 

ÇOCUK İŞÇİLER 

 

Dünyanın en büyük problemlerinden biridir bir çocuğun işçi olarak nefes almaya çalışması. Peki, 

nedir çocuk işçi? Hayatını kazanmak veya aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla çalışan on sekiz yaşın 

altındaki çocuklar olarak kabul görür. Peki, bu kadar basit midir çocukluğun yok sayılması? Elbette değildir. 

Hayatın pek de iyi davranmadığı bu çocuklar çoğu zaman büyüklerin onları kullanmak istemesi, insanların 

vicdanlarına dokunarak onların sırtından para kazanmak istemesi nedeniyle çalıştırılıyorlar. Nedeni ne 

olursa olsun çocukların erken yaşta çalıştırılmaları; çocukların çocukluklarını yaşayamamalarına, eğitimden 

uzaklaşmalarına, fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. Eli yüzü her zaman 

kirli, çalışmaktan başka çareleri olmayan bu çocukların evde gördükleri şiddet de bu acı olayın başka bir 

boyutu. Çocuk işçiler, evde anne ve babalarından, sokakta da tanımadıkları insanlardan şiddet görüyor.  

ÖLMEDEN MEZARA KONULAN ÇOCUKLAR 
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Dünyanın en önemli toplumsal sorunlarından bir tanesi de çocuk gelinler ve çocuk anneler. 

Çocukluklarını yaşayamadan, daha coşkuyla gülemeden kendilerinden yaşça büyük; babası, dedesi 

yaşındaki adamlarla evlenmek zorunda bırakılan kız çocuklarının acısı, insanlığın kanayan yarası mıdır sizce 

de? Erken yaşta yaşamın ağır yükünü sırtlanmak zorunda olan bu çocuklar, çocukluklarını geride bırakıp bir 

de anne oluyorlar. İki çocuğun birlikte büyümek zorunda kalması insanlığın ayıbı değil midir? Kendine bile 

bakamayan bu çocukların, bir koca ve bir çocuğa bakmak zorunda olması ne acı değil mi? Bu çocuk 

gelinlerin, çocuk annelerin yüreklerinde ne çığlıklar gizlidir hiç düşündünüz mü?  

Peki ya…  

Yaşamımızı çaldılar bizim. Cehennemin ortasında öksüz bıraktılar, 

desek bize ne dersiniz? Tahmin edemediniz değil mi? O kadar çok kullanılıyor ki çocuklar, bu cümle 

duyulduğunda kesin budur, diyemiyorsunuz. O zaman ben söyleyeyim size. “Savaşın çocukları.” 

Cehennemin ortasında açan bir çiçek gibi kurtarılmayı bekleyen, her şeye rağmen temiz kalmayı başaran 

çocuklar. Savaşın çocuklarının dini, ırkı yoktur. Onlar sadece çocuktur. Aynı gökyüzünü sevgiyle paylaşan 

çocuklar, bir avuç toprağı paylaşamayan büyüklerin dünyasında barışa, umuda, güneşe hasret yaşıyorlar. 

Yangın yerine dönen dünyada savaşların en ağır bedelini çocuklar ödüyor ne yazık ki. Çocukların düşleri 

aslında hep aynıdır: dondurma yemek, bisiklete binmek, balon uçurtmak, oyuncaklarla oynamak… Ama 

kimileri tek bir şeyi düşünürler: Hayatta kalmayı! Bir çocuğun hayatta kalmak için büyüklerinden yardım 

dilenmesi masumiyete ve dünyaya yapılan bir ihanet değil midir sizce de? 

 

 

DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA… 

Sonuç olarak, bir çocuk nerede, ne zaman, nasıl dünyaya geleceğini seçemiyor. Tüm çocuklar eşit 

haklara sahipken eşit yaşayamıyorlar. Milyonlarca çocuk savaşlarda öldürülüyor, açlıktan ve bulaşıcı 

hastalıklardan ölüyor, sakat bırakılıyor, tecavüze uğruyor, işkence görüyor, ailelerinden koparılıyor, küçük 

yaşta evlendiriliyor, çalıştırılıyor. Elleri oyuncak değil, temizlik bezi tutuyor. Parklarda oynayıp okula 

gitmek yerine çalışmak zorunda kalıyorlar. 

Evleri, okulları, parkları ve en önemlisi hayatları yıkık çocuklar onlar. Gözleri önünde öldürülen 

anne ve babalarını kaybeden, çalışmak zorunda kalan, küçücük yaşta gelin, anne olan bu çocuklara dünyanın 

adaletini nasıl anlatabiliriz ki? İşte bu yüzden şairin dediği gibi dünyayı verelim çocuklara. 
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DÜNYANIN EN BÜYÜK MUTLULUĞU, ÇOCUKLUĞA… 

Paulo Coelho 

“Eğer bir gün yolunuzu kaybederseniz bir çocuğun gözlerinin içine bakın çünkü bir çocuğun bir 

yetişkine öğretebileceği her zaman üç şey vardır: Nedensiz yere mutlu olmak, her zaman meşgul olabilecek 

bir şey bulmak ve elde etmek istediği şey için var gücüyle dayatmaktır.”       

 

 DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA 

Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne 

allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar 

oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında 

dünyayı çocuklara verelim 

kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi 

hiç değilse bir günlüğüne doysunlar 

dünyayı çocuklara verelim 

bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı 

çocuklar dünyayı alacak elimizden 

ölümsüz ağaçlar dikecekler 

Nazım Hikmet RAN 

 

ÇOCUKLUK 

 

Affan Dede'ye para saydım, 

Sattı bana çocukluğumu. 

Artık ne yaşım var, ne adım; 

Bilmiyorum kim olduğumu. 

Hiçbir şey sorulmasın benden; 

Haberim yok olan bitenden. 

 

Bu bahar havası, bu bahçe; 

Havuzda su şırıl şırıldır. 

Uçurtmam bulutlardan yüce, 

Zıpzıplarım pırıl pırıldır. 

Ne güzel dönüyor çemberim; 

Hiç bitmese horoz şekerim! 

 

                                  Cahit Sıtkı TARANCI 
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ÇOCUKLARIMA 

 

Dalga mı geçiyorsun düşler mi kuruyorsun  

Öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum 

Düşlerini som somut görüp şaşsınlar 

Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler 

Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum 

Derlerse ki bu işler bir şeye yaramaz 

De ki bütün işe yarayanlar 

İşe yaramaz sanılanlardan çıkar 

Aziz NESİN 

 

 

 

 

BİR ÇOCUĞUN RÜYASI İÇİN ŞİİR 

 

Kaybolmuş bir sevgi her zaman 

Kaybolmuş bir bilyaya benzer 

Anımsanır ışıltısı 

Belli belirsiz gözyaşlarıyla 

Bir çocuğun rüyasında bazen 

Bulunur kaybolmuş bir bilya 

Kiraz ağaçları sallanır 

Güvercinler uçuşur havada 

 

                               Ataol BEHRAMOĞLU 
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ÇOCUK VE HÜZÜN 

 

Ne zaman bir çocuk ölse 

gözü evlerinde 

annesinin kavurduğu 

helvada 

kalır 

Yoksul bir çocuk görsem 

yağmur altında üşüyen 

köprü olmak geçer 

hiç değilse 

içimden 

 

Sunay AKIN 
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HAYDİ OKUYALIM! 

 

 
 

Okuyarak olayların ve gelişmelerin iç yüzünü öğrenen bir kişi, öncelikle kendine olan güvenini 

artırır. Bu ise aynı zamanda düşünce ufkunu geliştirip, geniş bir görüş açısı sağlayarak olayları inceleme 

yeteneği kazandırır. Ayrıca okuyan kişiler çok okumanın beraberinde getirdiği zengin kelime dağarcığına 

sahip oldukları için hikmetli ve etkileyici konuşarak hitap ettikleri kişilerde etki de uyandırırlar. Bu etki ise 

insanlarla ilişkileri güçlendirmekte, kişiye daha sosyal bir karakter kazandırmaktadır. Dahası geniş kelime 

dağarcığı, insanın daha fazla kavramla düşünebilmesini de sağlar. Yani düşünce kapasitesini ve kültür 

düzeyini artırır. Boş zamanlarını, çoğu zaman hiçbir yararlı bilgi aktarmayan televizyon karşısında geçirmek 

yerine kitap okuyarak değerlendiren bu kişiler, edindikleri bilgi ve kültür sonucunda aynı zamanda toplum 

içinde etkin bir kişiliğe sahip olurlar. Tüm bu özellikler, kişilerin öncelikle kendileri için okumaları 

gerektiğinin çok önemli bir göstergesidir. Okuyarak kendini geliştiren kişiler ise elbette çevrelerinde gelişen 

olaylara da hâkim olacak ve toplum içindeki eğitim seviyesinde zamanla bir ilerleme sağlanacaktır. İşte bu 

nedenle kulübümüz tarafından seçilen kitapları tanıyalım: 

 

AHMET ÜMİT – AŞKIMIZ ESKİ BİR ROMAN 

 

 

 

İstanbul’da bir kanun adamı, sokaklarda bir suç bilgesi. 

Başkomser Nevzat, karmaşık cinayetleri çözerken insan 

ruhunun derinliklerinde gezinmeye devam ediyor... 

  

Edebiyat bazen çok tehlikeli olabilir. Anna Karenina, 

Madam Bovary, Esmeralda ve daha birçok kadın roman 

kahramanı... Bu muhteşem kadınlara ulaşmaya çabalarken önce 

doğru düşünme yeteneğini, sonra da yaşamını yitiren bir adam... 

Kimsenin önemsemediği overlokçu bir kızın cinayeti bile önemli 

sırlar içerir. Katil ve maktul apaçık ortadaymış gibi görünse de 

hakikat çok derinlerde gizlenmiş olabilir. Ama ne kadar gizlenirse 

gizlensin, Başkomser Nevzat gibi vicdanlı polisler olduğu sürece 

karanlık aydınlanacak, adalet mutlaka yerini bulacaktır. 
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Aşk hiçbir zaman masum değildir. Petersburg’un soğuğundan, İstanbul’un sıcağına gelen bir Rus 

bilim insanı. İstihbarat servislerini birbirine düşürecek kadar gizemli bir kayboluş. Mutluluğu ararken 

kendini ölümün kıyısında bulan çaresiz bir âşık... 

En zevkli anlar kanlı gerçeklere dönüşebilir… 

Cinayetleri çözmek için sadece aklından ve deneyimlerinden değil, yaralı yüreğinden de güç alan 

Başkomser Nevzat, belki de en çok bu yüzden ayrılıyor benzerlerinden, belki de en çok bu yüzden seviliyor, 

okunuyor ve hatırlanıyor. Aşkımız Eski Bir Roman, onun bu zorlu serüveninde yepyeni bir halka... 

... mesleğini doğru yapmak için cesaret yetmez, aynı anda kocaman bir yürek ister. Ama o yürek 

çelikten yapılmıyor. Bir süre sonra el bombası gibi gümlüyor. O yüreği zamansız gümletmeyelim Ali. 

Zalimleri sevindirmenin âlemi yok. (Tanıtım Bülteninden) 

 

 

İSKENDER PALA – AKŞAM YILDIZI 

 

 

“Sana Kervankıran derler  

Bana dertli Kerem derler 

Yâre ikrar veren derler 

Niye doğdun sarı yıldız, mavi yıldız 

Evler yıkan, beller büken 

Kanım döken, Kervankıran” 

Dün ve bugün… 

İyi ve kötü… 

Aşk ve inanç… 

Akşam Yıldızı,  okurlarını bugünden alıp asırlar 

öncesinin  Göbeklitepe’sine götürüyor. İyi ile kötünün 

mücadelesinde bir aşk yolculuğu bu… Sevginin inanca, 

inancın tutkuya, tutkunun hayata adım adım karıştığı 

noktadan Göbeklitepe hakkında bilinen her şeye yeni bir 

bakış, bir ters yüz ediş… On iki bin yıl önce yaşayan kadim insandan günümüzün modern insanına evrilen 

anlam arayışı… Duymak istediğimiz belki de ilk insanın var oluş hikâyesi… İskender Pala’nın yetkin 

kalemi ve ustaca kurguya dönüşen hayal gücü, Göbeklitepe üzerine herkesi yeniden düşündürecek. Akşam 

Yıldızı kendi gerçekliği ile ezber bozacak. (Tanıtım Bülteninden) 
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J.K. ROWLING – HARRY POTTER 

 

 

 

“Kanıtlar, bazen, zihninin en rahat ve etkiye en açık olduğu 

durumlarında -örneğin uyurken- Karanlık Lord'un düşüncelerini ve 

duygularını paylaştığına işaret ediyor. Müdür bunun devam etmesini 

uygun bulmuyor. Benim sana, zihnini Karanlık Lord'a karşı nasıl 

kapatacağını öğretmemi istiyor.” 

Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulundaki beşinci yılında 

Harry, hayatını cehenneme çeviren sihirli/sihirsiz pek çok şeyle başa 

çıkmak zorunda: Yaz tatilini yanlarında harcadığı aptal akrabaları; 

ergenlik çağının isyanları, heyecanları, korkuları; onun gösteriş 

düşkünü bir yalancı olduğunu düşünenler; okulun işleyişine burnunu 

sokan Sihir Bakanlığı; öncekileri mumla aratan yeni bir Karanlık 

Sanatlara Karşı Savunma öğretmeni; yine karşı karşıya geldiği Ruh 

Emici'ler ve Ölüm Yiyen'ler; varlığını her zamankinden çok 

hissettiren Voldemort; ağır dersler, zor sınavlar, acımasız cezalar; 

sürekli yinelenen bir kâbus ve acıyan yara izi; ona en yakın 

insanlardan birinin ölümü; beş yıl gecikmeyle öğrendiği bir gerçek... 

(Tanıtım Bülteninden) 

 

 

 

 

HASAN ALİ TOPTAŞ – BENİ KÖR KUYULARDA 

 

Beni Kör Kuyularda “bütün mümkünlerin kıyısında”n, 

tam da oradan konuşuyor. İnsanlardaki seyir merakı, 

bu merakın doğurduğu acımasızlık, ha bire dönen karanlık bir 

çark, çarkın öğüttüğü insanlar, yarım kalmış sevdalar 

ve parçalanmış hikâyeler… 

Beri yandan, roman boyunca iki soru peşimizi 

bırakmıyor: Hakikaten gittiler mi? Gittilerse nereye gittiler? 

Beni Kör Kuyularda, Kuşlar Yasına Gider’den sonra 

“HAT edebiyatı”na yeni, taptaze bir kan. 

“Dünyanın renkleri değişti onlar ilerledikçe, dünyanın 

sesleri, sessizlikleri değişti; şekilleri, sonra kapıları, 

kapılarından girip çıkanları değişti; gülenleri, ağlayanları, 

yürüyenleri değişti, ağaçları, çimenleri, yaprakları değişti; 

güzellikleri, çirkinlikleri değişti; hatta bütün bunlarla ve daha 

başka şeylerle birlikte mesafeleri, boşlukları ve bu mesafelerle 

bu boşluklarda gezinen kokuları da değişti.” 

“Sadece Hasan Ali Toptaş okumak için bile Türkçe 

öğrenmeye değer.” -Frankfurter Allgemeine Zeitung 
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J.R.R. TOLKIEN – YÜZÜKLERİN EFENDİSİ  

 

 

 

Dünya ikiye bölünmüştür, denir Tolkien'ın yapıtı söz 

konusu olduğunda: Yüzüklerin Efendisi'ni okumuş olanlar ve 

okuyacak olanlar. 1997 ile birlikte çok sayıda Türkiyeli okur da 

"okumuş olanlar" safına geçme fırsatı buldu. Kitabın Türkçe 

basımı Yüzüklerin Efendisi'ne duyulan ilginin evrenselliğini 

kanıtladı. 

Yapıtın bu başarısını taçlandırmak için üç kısmı bir araya 

getiren bu özel, tek cilt edisyonu sunuyoruz. Hem hâlâ 

okumamış, "okuyacak olanlar" için hem de bu güzel kitabın 

kütüphanenizde gelecek kuşaklara devrolacak kadar kalıcı 

olması için... 

Yüzüklerin Efendisi yirminci yüzyılın en çok okunan yüz 

kitabı arasında en başta geliyor; bilimkurgu, fantezi, polisiye, 

best-seller ya da ana akım demeden tüm edebiyat türleri arasında 

tartışmasız bir önderliğe sahip. Bir açıdan bakarsanız bir fantezi 

romanı, başka bir açıdan baktığınızda insanlık durumu, sorumluluk, iktidar ve savaş üzerine bir roman. Bir 

yolculuk, bir büyüme öyküsü; fedakârlık ve dostluk üzerine, hırs ve ihanet üzerine bir roman. 

 

 

SAİT FAİK ABASIYANIK – SON KUŞLAR 

 

 

 

 

“Söz vermiştim kendi kendime: Yazı bile yazmayacaktım. 

Yazı yazmak da bir hırstan başka ne idi? Burada namuslu insanlar 

arasında sakin, ölümü bekleyecektim. Hırs, hiddet neme gerekti? 

Yapamadım.  

Koştum tütüncüye, kalem kâğıt aldım. Oturdum. 

Ada 'nın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler 

yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum. 

Yonttuktan sonra tuttum, öptüm. Yazmasam deli olacaktım." 

"Haritada Bir Nokta" adlı öyküden. 
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EDİP CANSEVER – GELMİŞ BULUNDUM 

 

 

 

 

 

Şiirler yazdım, kitaplar okudum 

Elime bir bardak aldım, onu yeniden oydum 

Derinlerde kaldım böyle bir zaman 

Kim bulmuş ki yerini, kim ne anlamış sanki 

mutluluktan 

Ey yağmur sonraları, loş bahçeler, akşam sefaları 

Söyleşin benimle biraz bir kere gelmiş bulundum 
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OCAK AYI GÜNLÜĞÜ 

 

1 OCAK 

 

1854: Altın Dal'ın (The Golden Bough: A Study in Magic and Religion; 1890: üç cilt; 1907-1915: 

genişletilmiş on iki cilt; 1922: kısaltılmış tek cilt) yazarı Sir James George Frazer Glasgow'da doğdu. 

1879: Hindistan'a Bir Geçit'in yazarı E.M. Forster Londra'da doğdu. 

1909: Marcel Proust, bu günlerde, çayına bir "madeleine" bandı. Aldığı tat çocukluk anılarını canlandırdı ve 

Swann Tarafı'ndaki meşhur "madeleine" epizodu doğdu. Bu kitap, roman dizisi Kayıp Zamanın İzinde'nin 

temeli olacaktı. 

1919: J.D. Salinger (Franny ve Zooey, Dokuz Öykü, Yükseltin Tavanları Ustalar ve Seymour: Bir 

Başlangıç, Çavdar Tarlasında Çocuklar) New York'ta doğdu. O günden beri de kendisinden çok fazla haber 

alınamıyor. 

1930: Tahsin Saraç doğdu. 

1934: Adnan Özyalçıner doğdu. 

1940: Varlık'ın 157. sayısında Ruhi Su'nun "Halk Şarkılarının Söylenişi" başlıklı bir yazısı çıktı: "Halk 

şarkılarımızı, bir saz şairinin yayık ve disiplinsiz sesiyle değil, fakat bir şehirli muganninin ağzıyla da değil; 

halk şarkılarımızı, Garp tekniği içinde halk gibi, fakat halktan ayrı olarak söylemeliyiz." 

1953: Nurullah Ataç, Günce'sine başladı: "Günce, sizin anlayacağınız 'Hatıra Defteri', Firenklerin journal 

dedikleri.... Ne yazacağım bu güncede? Günler ne getirirse onu yazacağım..." (Bkz. 11 Mayıs) 

 

2 OCAK 

 

17 (İS): Ovidius doğdu. 

1852: "Şair-i azam" Abdülhak Hamid Tarhan doğdu. 

1980: Dilci ve sözlükçü Mustafa Nihat Özön Ankara'da öldü. 

1981: Derleyip kitaplaştırdığı ve radyo programlarında anlattığı Anadolu masallarıyla haklı bir şöhret edinen 

Eflâtun Cem Güney öldü. 
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3 OCAK 

 

106 (İÖ): Romalı filozof, deneme yazarı ve hatip Marcus Tullius Cicero, Arpinum yakınlarında doğdu. 

1501: Ali Şir Nevai öldü. 

1799: Şeyh Galip öldü. 

1882: New York limanında ABD'ye ayak basan Oscar Wilde (Dorian Gray'in Portresi, Reading Zindanı 

Balladı), deklare edecek bir şeyi olup olmadığı sorulduğunda "Dehamdan başka, hayır!" dedi. 

1892: "Yüzüklerin Hükümdarı" üçlemesinin yazarı J(ohn) R(onald) R(enuel) Tolkien, Güney Afrika'da 

Bloemfontein'de doğdu. Üçlemesi, Hobbit ve başka birkaç kitabı Türkçeye çevrildi. 

1923: (Eski) Çekoslovakyalı yazar Jaroslav Haşek 39 yaşında aşırı içkiden öldü. Altı cilt olarak tasarladığı 

Aslan Asker Şvayk'ın ancak dört cildini yazabilmişti. Kitabın ilk baskısı için, arkadaşı Karel Vanek 

uydurma bir bitiş yazdı. 

 

4 OCAK 

 

1785: Alman filolog Jacob Grimm, Frankfurt yakınındaki Hanau'da doğdu. Kardeşi Wilhelm'le birlikte 

Grimm Masalları'nı derleyecekti (1812-22). 

1895: Tevfik Fikret'in oğlu Haluk doğdu. 

1927: "Batarya ve Ateş muharriri" Süleyman Nazif öldü. 

1960: Veba'nın yazarı Albert Camus, Fransa'da Sens yakınında yayıncısıyla birlikte geçirdiği bir otomobil 

kazasında, 46 yaşında öldü. Yayımlanmamış ilk kitabı Sonuncu Adam yıllar sonra bulunup yayımlandı. 

 

5 OCAK 

 

1821: Lord Byron (33), günlüğüne Sir Waltter Scott (Ivanhoe) için şunları yazdı: "harika adam! Onunla 

sarhoş olmaya can atıyorum." 

1825: Baba Alexandre Dumas, 23 yaşında bir romantik olarak kariyerine başladı, ilk düellosunu yaptı: 

pantolonu yere düştü. 

1921: Romancı ve oyun yazarı Friedrich Dürrenmatt (Yargıç ve Celladı), Bern, Konolfingen'de doğdu. 

1975: Arif Nihat Asya öldü. 
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6 OCAK 

 

1854: William (ya da Thomas) Sherlock Scott Holmes, Yorkshire'da bir çiftlikte doğdu. Baba adı: Sir Arthur 

Conan ("Barbar" değil!) Doyle; ana adı: bilinmiyor. 

1878: "Chicago" şairi Carl Sandburg, Illinois, Galesburg'de doğdu. 1939'da Abraham Lincoln biyografisiyle 

Pulitzer Ödülü'nü kazandığında, Edmund Wilson, "Booth tarafından vurulmasından bu yana Lincoln'ün 

başına gelen en kötü şey, Carl Sandburg'ün eline düşmesidir" diyecekti. 

 

7 OCAK 

1901: Fikret Adil doğdu. 

1972: ABD'li "Confessional" (Gizdökümcü) şair John Berryman, 58 yaşında, arabasıyla bir köprüden 

Mississippi'ye uçarak intihar etti. 

 

 8 OCAK 

 

1775: İngiliz basımcı ve "Baskerville" fontunun tasarımcısı John Baskerville (d. 1706) öldü. 1758'den beri 

Cambridge Üniversitesi'nin basımcısıydı. 

1824: Arkadaşı Charles Dickens'ı polisiye roman yazmaya özendiren, Beyazlı Kadın'ın ve Aytaşı'nın yazarı 

Wilkie (William) Collins, Londra'da doğdu. 

1948: Şair Arkadaş Z. Özger doğdu. 

1967: İlhan Tarus öldü. 

1979: Vehbi Cem Aşkun öldü. 

 

9 0CAK 

 

1324: Marco Polo Venedik'te 70 yaşında öldü. Kubilay Han'ın yanında geçirdiği günleri, 25 yıl önce 

Cenovalıların savaş esiri olarak hapisteyken, Pisa'lı Rustichello'ya yazdırmıştı. 

1908: Feminist (ve) yazar (İkinci Cins), varoluşçu, Sartre'ın hayat arkadaşı Simone de Beauvoir, Paris'te 

doğdu. 

1916: Mahmut Cahit (Erencan) yani Cahit Külebi, Zile'de doğdu. 

1945: Çingeneler, Aygır Fatma ve Sandalım Geliyor Varda yazarı Osman Cemal Kaygılı öldü. 

1964: Halide Edip Adıvar öldü.  

1990: Cemal Süreya öldü. 

 

10 OCAK 

 

1635: Nev'izade Atayi öldü. 

1776: Thomas Paine, Sağduyu'yu satışa çıkardı, 47 sayfalık bu kitapçık 500.000'den fazla sattı. 

1845: 32 yaşındaki fazla tanınmamış şair Robert Browning'in yapıtlarını bir şiirinde öven Elizabeth Barrett 

(38), ondan bir not aldı: "Sizi seviyorum". Mektuplaşmaya başladılar. (Bkz. 6 Mart) 

1953: Neyzen Tevfik (Kolaylı) öldü. 

1982: Nurullah Berk öldü. 

2001: Necati Cumalı öldü. 
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11 OCAK 

 

1842: Psikolog ve filozof (ve romancı Henry James'in kardeşi) William James, New York'ta doğdu. 

1903: Güney Afrikalı romancı Alan Paton (Ağla Sevgili Yurdum) Pietermaritzburg'da doğdu. 

1928: İngiliz romancı Thomas Hardy (Tess d'Urberville), 87 yaşında Dorchester yakınındaki evinde öldü. 

1936: Raymond Chandler ve Dashiell Hammett Los Angeles'ta Black Mask'a katkısı bulunanlar için verilen 

bir akşam yemeğinde tanıştırıldılar. 

1995: Onat Kutlar öldü. 

 

12 OCAK 

 

1628: Fransız yazar ve çevirmen Charles Perrault doğdu. Doğu'dan masal derlemeleri ve özellikle Binbir 

Gece çevirisi ile tanınacaktı. 

1876: Gemici, serseri, altın arayıcısı ve yazar (Vahşetin Çağırışı) Jack London, San Fransisco'da doğdu. 

1900: Abdülbaki Gölpınarlı doğdu. 

1974: Agatha Christie öldü. 

 

13 OCAK 

 

1898: Emile Zola, cumhurbaşkanına Dreyfuss Davası üzerine bir mektup gönderdi, arkadaşı Georges 

Clemenceau bu mektubu L'Aurore gazetesinde "J'accuse!" (Suçluyorum!) başlığıyla bastı. 

1850: Balzac, 17 yıldır tutkulu bir ilişki sürdürdüğü Madam Hanska'yla nihayet evlendi. Beş ay sonra da 

öldü. 

1973: Sabahattin Eyuboğlu öldü. 

 

 
 

14 OCAK 

 

1898: Lewis Carroll öldü. 

1894: Joseph Conrad, gemicilik yaşamını bitirdi ve koltuğunun altında beş yıl boyunca denizde ve limanda 

yazdıklarıyla Londra'ya döndü: ilk romanı Almayer's Folly ertesi yıl yayımlanacaktı. 

1896: ABD'li romancı John Dos Passos (Manhattan Transfer, Para) Chicago'da doğdu. 

1901: Nâzım Hikmet doğdu. 

1925: Nermi Uygur doğdu. 

1944: Mehmet Emin Yurdakul öldü. 
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15 OCAK 

 

1622: Jean-Baptiste Poquelin Molière, Paris'te vaftiz edildi. 

1829: Balzac, kendi adıyla yayımlanacak ilk kitabı olan Sonuncu Chouan için yayıncısı Urbain Canel ile bir 

sözleşme imzaladı. 

1841: Balzac, Edebiyatçılar Derneği'nin onursal başkanlığına atandı, ilk işi yazarlık hakkıyla ilgili bir yasa 

tasarısı hazırlamaya başlamak oldu. 

1891: Rus mazlum şair ve Nadejda'nın kocası Osip Mandelştam, Varşova'da doğdu. 

1992: Nevzat Erkmen, Yapı Kredi Yayınları Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi Danışma Kuruluna 

Ulysses'tan yaptığı deneme çevirisini gönderdi.  

 

16 OCAK 

 

1599: İngiliz şair Edmund Spenser, yaklaşık 46 yaşında Westminster'da öldü. William Hazlitt, Spenser'ın 

şaheseri The Faerie Queene (Periler Kraliçesi) üzerine "[bu kitabı incelerken] alegoriye bulaşmazsak o da 

bize bulaşmaz" demişti. 

1794: İngiliz tarihçi Edward Gibbon öldü. 

 

17 OCAK 

 

1706: Benjamin Franklin -basımcı, devlet adamı, filozof ve yazar- Boston'da doğdu. 

1860: Anton Pavloviç Çehov, Rusya'da Taganrog'da doğdu. Öldüğü yıl olan 1904'te, kırk dördüncü doğum 

gününde, Moskova Sanat Tiyatrosu'nda son oyunu Vişne Bahçesi başlayacaktı. 

1954: İsmail Habib Sevük öldü. 

1957: Edip Ayel öldü. 

1985: Muzaffer Hacıhasanoğlu öldü. 

 

18 OCAK 

 

1689: Filozof ve hiciv yazarı Charles de Montesquieu, zengin ve soylu bir ailenin çocuğu olarak, ailenin 

Bordeaux yakınlarındaki kır evinde doğdu. 

1960: Romancı Nahit Sırrı Örik öldü. 

 

19 OCAK 

 

1809: Edgar Allan Poe, gezgin tiyatro oyuncuları olan ana babasının oyun için bulunduğu Boston'da doğdu. 

Üç yıl sonra anadan öksüz, babadan yetim kalacaktı. 

1997: Adnan Benk öldü. 

 

20 OCAK 

 

1900: John Ruskin öldü. 

1961: Robert Frost, Başkan John F. Kennedy'nin yemin töreninde "Karşılıksız Armağan" başlıklı şiirini 

okudu. 
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21 OCAK 

 

1789: İlk Amerikan romanı: William Hill Brown'ın mektup tarzı romansı The Power of Sympathy, or the 

Triumph of Nature (Duygudaşlığın Gücü, ya da Doğanın Zaferi) Boston'da imzasız yayımlandı. 

1983: Romancı Kemal Bilbaşar öldü. 

1985: Oyun yazarı Oktay Arayıcı öldü. 

 

 
 

22 OCAK 

 

1788: Lord Byron, Londra'da doğdu. 1821 yılında, otuz üçüncü doğum gününde "Hayatın karanlık, tozlu 

yolunda, / Sürüklendim ta üçe ve otuza. / Bütün bu yıllar ne bıraktı bana? / Hiçbir şey, bu otuz üçten başka." 

dizelerini yazacak, üç yıl sonra da ölecekti.  

 

23 OCAK 

 

1783: Marie-Henri Beyle, Grenoble'da doğdu. "Stendhal" adıyla yazacağı Kırmızı ve Siyah ve Parma 

Manastırı gibi romanlarla tanınacaktı. 

1954: Hemingway ve karısı Mary, Amerikalı pilot Roy Marsh'ın kullandığı Cessna ile Victoria Gölü 

yakınlarında uçarken, pilot bir aynak kuşuna çarpmamak için uçağı aşağı daldırdı, bir telgraf teline takılan 

uçak düşerek parçalandı. Üçü de kurtuldu. 

 

24 OCAK 

 

1776: E.T.A. Hoffmann doğdu. 

1962: Ahmet Hamdi Tanpınar öldü. 

1986: Mehmet Kaplan öldü. 

1993: Uğur Mumcu öldürüldü. 

 

25 OCAK 

 

1759: İskoç şair Robert Burns, Ayrshire'da Alloway'de doğdu. 

1882: Virginia Stephen, Güney Londra'da doğdu. O sırada ABD'nin İngiltere elçisi olan, vaftiz babası James 

Russell Lowell, onun için bir şiir yazdı. O da Leonard Woolf'la evlendikten sonra Dalgalar'ı, Deniz Feneri'ni 

yazacaktı. 

1936: Onat Kutlar doğdu. 
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26 OCAK 

 

1912: Mehmet Celal öldü. 

 

27 OCAK 

 

1302: Dante Alighieri, muhalif olduğu siyasal grup kontrolü eline geçirince, Floransa'dan sürüldü. 

1653: Şair Nef'i öldürüldü. 

1832: Lewis Carroll doğdu. 

1913: Ebüzziya Tevfik öldü. 

 

28 OCAK 

 

1814: Stedhal'in ilk kitabı yayımlandı. Kitabın kimi bölümleri Mozart ve Haydn'ın yaşam öykülerinden 

(ç)alınmıştı. 

1953: Neyzen Tevfik (Kolaylı) öldü. 

1981: Özdemir Asaf öldü. 

 

29 OCAK 

 

1837: Aleksandr Puşkin öldü. 

1957: Ziya Osman Saba öldü. "Hep terledi ve terini bembeyaz bir patiska mendile sildi hep. Şiiri hiç 

yaşlanmayacak küçük dayının şiiridir." (Cemal Süreya) 

 

30 OCAK 

 

1982: Melih Vassaf öldü. 

 

31 OCAK 

 

1914: Recaizade Ekrem öldü. 

1832: Balzac, "Yabancı Kadın" imzalı bir hayran mektubu aldı. Bir yıl kadar mektuplaştığı "Yabancı 

Kadın"la, yani Kontes Eveline Hanska'yla, ertesi yılın Eylülünde Neuchatel'de buluştu. Ve on yedi yıl 

sürecek tutkulu bir ilişki başladı. 
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ROTA’DA YAŞAM… 

 

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA HAFTASI: 

 

 
 

Hayatını milletinin ve vatanının bağımsızlığına adayan, kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 

Cumhurbaşkanlığını yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81 yıl önce 10 Kasım 1938'de milletine veda etti. 

Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, okulumuzda da düzenlenen törenlerle anılırken saat 9'u 5 geçe 

tüm Türkiye'de olduğu gibi okulumuzda da adeta hayat durdu. Özel Rota Eğitim Kurumları olarak her 10 

Kasım’da olduğu gibi Atatürk’e olan bağlılığımızı ve sevgimizi, ortak düşünce ve duygularla bir kez daha 

dile getirip Atatürk’ü saygı, sevgi ve özlemle andık. 
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24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMALARI: 

 

 
 

 “Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.” diyen başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 

izinde gençlerin yoluna meşale olan öğretmenlerimizin günü okulumuzda coşku ve heyecanla kutlandı. Gün 

boyu devam eden etkinliklerin ardından okulumuz öğretmenleri tarafından sahneledikleri Turgut 

ÖZAKMAN’ın “Ah Şu Gençler” adlı oyunuyla öğretmen arkadaşlarına keyifli anlar yaşattılar. Ayrıca 

Bornova şubesi öğretmenlerimizin seslendirdikleri şarkılarla coşkulu anlar yaşandı. 
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ŞİİR DİNLETİSİ: 

 

 
 

Yaşamı şiirle var edip şekillendirebilmek ne büyük bir güzelliktir yaşam adına. Hayata şiirle dokunan 

insanların var oluşlarıdır belki de zorlukları kolay kılan. İşte bu düşünceyle çıkılan yolda emin adımlarla 

yürüyen öğrencilerimiz bu yıl da şiirin sevgisi, naifliği, umuduyla dokundular yüreklere. Güzel insanların 

güzel şiirleriyle süslediler hayatımızın kısacık bir anını. Nazım’la güçlenen yüreğimiz Gülten Akın’la 

hafiflerken Ahmet Telli’yle umuda yürüdük. Sonra Edip Cansever, Cemal Süreya, Orhan Veli Kanık, 

Özdemir Asaf ve daha niceleri mavi bir dünyanın hayalinde yaşattı bizleri. 
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NECATİ CUMALI KÜLTÜR VE ANI EVİ GEZİSİ: 

 

 
 

 

 

9. sınıf öğrencilerimiz Urla’daki Necati Cumalı Anı ve Kültür 

Evi’ni ziyaret ettiler. Yazarın  eserleri ve ödüllerinin sergilendiği evde 

ayrıca kullandığı özel eşya koleksiyonunu da inceleyen öğrencilerimiz 

Değerli Yazar Necati Cumalı'yı yakından tanıdılar, hakkında bilgi 

edindiler. 
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VE SON OLARAK SİNEMA 

  CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU   

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, ülkemiz 

ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran 

efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayat 

hikâyesini konu ediyor. İlk dünya rekoruna imza 

attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 dünya 

rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 olimpiyat 

altın madalya, 6 Avrupa şampiyonluğu ile 7 tane 

dünya şampiyonluğu ve daha nice başarılar 

sığdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayatının 

anlatıldığı filmde, Süleymanoğlu’na Hayat Van 

Eck hayat veriyor. Takvimler 1980’li yılları 

gösteriyor. Ülke darbenin amansız günlerini 

yaşıyor, herkes perişan vaziyette hayatını sürdürmeye devam ediyor. İşte o günlerde Bulgaristan’dan 

Türkiye’ye bir kahraman gelir: Naim Süleymanoğlu, nam-ı diğer Cep Herkülü! Adeta Türkiye’deki 55 

milyon insanın umudu olur bu 1.55 boyundaki süper kahraman. Olimpiyatlardan ve spor müsabakalarından 

aldığı sayısız ödülle ülkemizin gururu olan haltercimizin anısını yaşatmak için film çekilmiştir. 

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR? 

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da dünyaya geldi, haltere 1977'de başladı. 15 

yaşında iken Brezilya'da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak 

şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya 

rekortmeni unvanını aldı.1983 yılında Viyana'da yapılan turnuvada, 56 kiloda dünya rekorlarını sırası ile 

koparmada 130.5, silkmede 165 ve toplamda da 295 kilo olarak kırdı. Daha sonra bu rekorlarını yine kendisi 

kırdı. 1986 yılında dünya şampiyonasında 60 kilo kategorisinden katıldı ve toplamdaki rekorunu 335 kiloya 

çıkararak dünya şampiyonu oldu. 1988 Seul Olimpiyatlarında ise yine 60 kilo kategorisinde muhteşem 

rekorlar kırdı. (Toplam: 342,5 kg) Naim Süleymanoğlu'nun Seul'daki muhteşem başarısı ile Türkiye'ye 

olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada, yılın 

haltercisi seçildi. 1984 Los Angles Olimpiyatları'na, Bulgaristan'ın da Sovyetler Birliği'nin yanında boykota 

katılması nedeniyle katılamayan Süleymanoğlu, ülkesindeki baskılardan kurtulmak için, 1986 senesinde, 

Melbourne, Avustralya'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda bir süre ortadan kaybolan ve daha 

sonra 11 Aralık'ta ortaya çıktığında, Türk Büyükelçiliği'ne sığınarak Türkiye'de yaşama, ve Türk Milli 

Takımı adına karşılaşmalara çıkma talebinde bulunan sporcu, talebinin kabul edilmesinin ardından Naim 

Süleymanoğlu adını aldı.1992 Barcelona Olimpiyatları'nda, rakiplerine karşı ezici üstünlük sağlayarak yurda 

altın madalyayla dönen Naim Süleymanoğlu, yine o sene, Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından 

"Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi. 1993 Dünya Şampiyonasında, 3 altın madalya kazanmasının yanı sıra, 

2 de dünya rekoru kıran halterci, 1994'te Bulgaristan'da yapılan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda da sadece 

üç kaldırış yaparak üç dünya rekoru kırdı. Çin'de yapılan Dünya Şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu 

ve 3 altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu'nun Aralık 2000'de 

Atina'da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi. Lakabı, yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması 

nedeniyle Cep Herkülü'dür. Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında 

hayatını kaybetmiştir. 
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