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Bir gün, yirmi dört saat ve hızla akıp giden zaman. Kimsenin birbirinden üstün olmadığı, 

ayrıcalıkların yaşanmadığı tek kavramdır belki de zaman. Kimin ondan bir çıkarı olabilir ki zaten. Ve zaman 

bu eşitliği unutmayalım diye her an dört bir yanımızda dolaşırken bir su misali akıp gitmektedir. Önüne set 

çekmek, yavaşlatmak mümkün değildir ve bu imkânsızlığın içinde hızla gelişen dünyayı yakalamak, 

yaşamın her anını hayatımızda var etmek ne yazık ki mümkün değildir. İşte bu noktada hayatımıza basın 

yayın organları giriyor. Dünyanın öbür ucundaki haberleri bizlerle buluşturan, yeni ve farklı kültürleri 

bizlere ulaştıran, dünyayla aramızda yıkılmaz köprüler olurken bilinmeyeni bilinir kılan basın yayın 

organlarının hayatımızdaki önemi yok sayılamaz. Bu basın yayın organlarının önemli bir parçası da 

gazetelerdir. 

James Ellis’in: “Gazeteler dünyanın aynasıdır.” sözü, yaşamın gerçeklerini cesurca karşımıza 

çıkaran, görmeyen gözleri görür kılan, işitmeyen kulakları işitir yapan gazetenin hayatımızdaki önemini 

vurgulamaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün: “Muallimler, cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı 

hür, nesiller ister.” sözünün bilinciyle yürüdüğümüz yolda okulumuz “Gazetecilik ve Dergicilik Kulübü” 

öğrencileri tarafından çıkarılan “Gazete Rota”nın öneminin farkındalığıyla çalışmalarını sürdüren 

öğrencilerimiz Rota Eğitim Kurumları çatısı altında yaşanan önemli gelişmeleri takip ederken sanat, bilim 

vb. konularda da bizleri aydınlatıyorlar.  

Sevgili Öğrencilerimiz, 

“Gazete Rota”nın üçüncü yılında duygu ve düşüncelerini samimiyetle, coşkuyla ve cesaretle ifade 

edebilen bir neslin eşliğinde yarınları selamlıyoruz. Bu anlamlı yolculukta emeği geçen öğretmenlerimize ve 

Rota Gazete’nin kahramanı öğrencilerimize teşekkür ediyorum.  

İyi okumalar diliyorum.  

 

                                                                                Cüneyt ŞENOĞUL 

                                                                             Özel Rota Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü 
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Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları 

 

Yüce Türk milletinin ortak iradesi ve eşsiz mücadelesi sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 96. yıl 

dönümünü okulumuzda coşku ve kıvançla kutladık. Milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişi yolunda 

verdikleri mücadeleler için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu uğurda canlarını veren bütün 

ecdadımızı rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. 

Bölünmez bütünlüğümüzün teminatı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 
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Atatürk Hakkında Bilinmeyenler 

 
 Atatürk’ün en büyük hayali Türk dili ve tarihini genişletmek için dünya turuna çıkmaktı. 

 

 En sevdiği yemek kuru fasulye ve pilavdır. Manastır Askeri Lisesi yıllarından kalan bir alışkanlıkla 

hayatı boyunca en sevdiği yemek kuru fasulye ve pilav olarak kaldı. Tatlıya düşkün değildi ama canı 

istediğinde çok sevdiği gül reçelini tercih ederdi. 

 

 Atamızın sevdiği binlerce kitabı vardı. Ama bunların arasında bir tanesini hayatı boyunca hatta 

cephede bile başucundan ayırmadı. Reşat Nuri Güntekin’in ünlü "Çalıkuşu" romanını hep yanında 

taşır, her gün rast gele bir yerinden açar, birkaç sayfa okurdu. 

 

 Atamızın gömleklerinin hepsi beyazdı. Bu gömlekler ilk yıllarda İsviçre’de özel olarak dikilirken 

sonra yerli malı kullanma kampanyasına öncülük edebilmek için Beyoğlu’nda bir terziye 

diktirilmeye başlanmıştı. 

 

 Atamız, dili özenle kullanır ancak bazı kelimeleri Rumeli şivesiyle telaffuz ederdi. 

 

 Atatürk, evinde hatta misafirliğe gittiği evlerde bile yamuk duran eşyaları düzeltemeden edemezdi. 

 

 Atatürk’ün sportmen bir kişiliği vardı. Her gün at biner, yüzer ve bilardo oynardı. 

 

 Atatürk gereksiz iltifatlara kızardı. Bir akşam sofrasında kendisine gereksiz şekilde iltifat eden 

Abdülhak Hamit’e müdahale etmiştir. 

 

 Atatürk’ün en başarılı dersi matematikti. Pozitif bilimlere hep ilgi duymuştu. 

 

 Atatürk toplam 14 kitap yazmıştır. Atatürk geometri kitabı yazarak Türkçemize açı, açıortay, alan, 

artı, beşgen, boyut, çap, çarpı, çekül, çember, dörtgen, düşey, düzey, eğik, eksi, eşit, eşkenar, iç ters 

açı, uzay, üçgen, yamuk, yatay vb. terimler kazandırmıştır. Atatürk’ün bu kitabı dışında 13 kitabı 

daha bulunuyor. 
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ÖZGÜRLÜK KOŞUSU 

   Koşuyorum, koşuyorum,  koşuyorum… Sonsuzluğa koşuyorum. Kalbimin içindeki kimsesizlikle 

saklı umuda koşuyorum. Hiçliğe koşuyorum belki de.  Bir mağaranın en derinlerine, gökyüzünün en uç 

noktasına koşuyorum. Yolun sonu karanlık olan ışığa, gecenin gündüze bağlanamayacağı harabelere doğru 

koşuyorum. Belki çıkış yoktur bu yoldan belki de yaralar saracak her yerimi, olsun. Kalbimi, benliğimi, 

yurdumu bir veba gibi sarmasın bu esaret diye koşuyorum. Özgürüm bu yolda, cumhuriyetle, cumhuriyet 

için koşuyorum. 

İlaç getirin. Bu adam hasta. Merhem getirin. Bu adamın yaraları çok. Özgürlük getirin. Bu adamın 

yüreği özgürlüğe aç. Herkes başında bekliyor. Kimileri gözyaşlarında boğuluyor, fırtınalar sarmış her 

yanlarını. Bilmezler ki yağmurdan sonra gökkuşağı sarar bir ağ gibi gökyüzünü. Kimileri ise aç kurt gibi 

bekliyor miraslarını. Herkesin eli kolu bağlı. Doğan her güneş, batan her ay daha da yaklaştırıyor hasta 

adamın sonunu. Kimin için son peki? Belki de bir başlangıçtı son dedikleri. Havada savrulan külleri 

toplamak gerekliydi, onları avucuna almak içine işlemek gerekliydi. Kim yapacaktı bunu? Hasta adam artık 

depremde yıkılmış bir enkazdı. Altında kalanlar bekliyorlardı hazin sonunu. Ama durun, bir doktor 

geliyordu uzaklardan, sonu başlangıç yapmak için, külleri toplamak için geliyordu. Anka kuşu daha güçlü 

daha özgür doğardı. O doktorun bir ilacı vardı: Cesaret. O doktorun merhemi vardı: Vatan sevdası. O 

doktorun özgürlük şiiri vardı, her kelimesi şairin hayal dünyasından özenle koparılmış olan. O şiirin adı: 

“Cumhuriyet” idi. 

   Anadolu’nun sımsıcak bağrındayım şimdi. O maviliği gökyüzünü kıskandıracak olan deniz, 

ressamın karıştırdığı renklerin dansı olan bu laleler, güller, her karışına kahraman kanı akmış olan vatan 

bugün çok küskün bize. Çünkü en tepede dalgalanmıyor ay yıldız. Çünkü egemenlik suya atılan bir taş gibi 

gittikçe dibe batıyor, batıyor. Boyun eğiyor dünyaya. Ne bir düşmana ne de bir hükümdara eğilmek yakışır 

mı ki? Yakışmaz, diye bağırdı henüz on beşlerinde fedakârlık denen çeşmeden kana kana su içen çocuk. Sırf 

biz sokakta doya doya oynayalım diye savaş meydanlarında oyun nedir bilmeden göçüp gitti o çocuk. 

Yakışmaz, diye bağırdı sakallarına aklar düşmüş, hastalıktan takati kalmamış yaşlı adam. Oysa hayatının son 

baharında saadet onun için sadece bir düşten ibaretti. Hiç sahip olamadı huzurlu yaşama hakkına ama onun 

için bir virüs gibi yurdu sarmış olan düşmana karşı koydu. Yakışmaz, diye bağırdı beyazların arasından bir 

genç kız.   Hayır, gelinlik değil karların beyazlığıyla sarılıydı.  Donarak ölecekti birazdan elindeki silahla. 

Ama içindeki sıcaklık yakıp bitiriyordu onu. Sen kadınsın demişlerdi ona. Savaşamazsın, okuyamazsın, 

yönetemezsin. Otur evinde.  Hiç sahip olamadı kadın erkek eşitliğine ama vatan için, cumhuriyet için 

oturmadı evinde. Gözleri yavaşça kapandı. Elindeki bayrak beyazların arasında kıpkırmızı parlıyordu. Tıpkı 

o kız gibi. Şehit olamazsın da demişler miydi ona? Yakışmaz, diye bağırdı oradan bir ana. Evladı yeni 

gözlerini açmıştı bu bahtsız hayata. Yapayalnız bıraktı ormana onu bu sessiz haykırışın tiz bir çığlığa 

dönüştüğü dönemde. Ve çocuk çok ama çok uzak diyarlara gitti. Hiç sahip olamadı büyüme hakkına. 

Kadının gözyaşları hiç dinmedi başka analarınki dinsin diye. Sonra sırayla herkes yakışmaz, diye bağırmaya 

devam etti. Ve sonunda 29 Ekim geldi çattı. Hepsi izledi kara bulutların sona erdiği, denizin turkuaza 

büründüğü, çiçeklerin açtığı, kırmızının maviyle yükseklerde buluştuğu o günü. O günlerin cesur 

kahramanları bu yolda toprakla karışmanın da olduğunu bile bile emin adımlarla ilerlediler. Sırf gelecek 

nesiller özgürlük destanını her an her dakika dinleyebilsinler diye. 

   Koşuyorum, koşuyorum,  koşuyorum… Prangalara değil, özgürlüğe koşuyorum. Elimde kırmızı 

renkli Türk bayrağı, zihnimde adını dahi bilmediğim destan yazan kahramanlarım. Arkamda bütün 

umutsuzluk duvarlarını yıkacak, külleri toplamayı bilecek gençlik var. Orada bir yerlerde mavi gözlü bir 

doktor bana gülümsedi hafifçe. Sonra biz daha hızlı koşmaya başladık. Bu koşu devam etti günlerce, 

aylarca, yıllarca ebediyete kadar. Ben cumhuriyetle koşuyorum.  Onu kimseler çalmasın benden diye. Bu 

koşu Kafdağı’nın ardına gidene, engin denizlerden karaya çıkana, sonsuzluğa ulaşana kadar sürecek. Bu 

yolda canını hiç tereddüt etmeden feda edecek, tutsaklığa boyun eğmeyecek herkesle birlikte cumhuriyetle 

koşuyorum, cumhuriyet için koşuyorum. 

 

                                                                                                                                       Duru DOĞAN 

                                                                                                                                         10 – B 
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29. GÜN 

 

Seneler evvel, ülke bitap, 

Sefalet, sıkıntı, her yerde azap, 

Ama bir umut vardı Türk’ün elinde, 

Bir asker, vatan sevdası gönlünde.  

 

O asker farklıydı, gözü karaydı, 

“Hürriyet!” diye haykırıyordu demokrasiyle birlikte, 

O gün gelecekti, biliyordu. 

Bu topraklarda cumhuriyet olmalıydı, olacaktı.  

 

Gazi’yle koca millet bir oldu, can oldu, 

İstiklal sevdasıyla yanan yürekler, 

Hayat oldu her karış toprağına vatanın, 

Çünkü Türk olmak, hür olmaktı asırlar boyu. 

 

Nice eşler gitti, nice babalar, evlatlar, 

Nice kanlar döküldü şehadet uğruna,  

Ama kazanmıştı Türk, şahitti dünya, 

Zaferler Türk’ündü bundan sonra. 

 

İşte, gün o gündü. 

O gün demokrasiydi, adaletti, özgürlüktü. 

O sadece bir asker değildi artık  

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’üydü milletin. 

 

29. gündü o gün.  

Güzün ortasındaki 29. gün 

Mevsim güz, gün bahar  

Çünkü cumhuriyet Türk’ün ruhunda var. 

                        Doğa Karin AYAN 

                                                                 9-F1 
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Karikatür Sayfası 

  

 

    

 

 

 



Rota Gazetesi 9. Sayı  07 Kasım 2019 

 

 

Antoine de Saint Exupérys - Küçük Prens 

                     

 

Pilot Antoine de Saint-Exupíery tarafından, 1943’te tamamlanan roman, New York`ta bir otel 

odasında bitirilmiş. Kitapta yazarın çizimleri de yer almaktadır. Kitap ilk yazıldığı zaman şu anki halinden 

çok daha uzundur. Fakat romanı kısaltması istendiğinden şu anki haline gelmiştir. Hikâyemiz Sahra Çölü’ne 

düşen bir pilotun, Küçük Prens’le karşılaşmasını anlatıyor. Sevgi, aşk, değer, insanların aptallıkları, değer 

verdikleri, unuttukları ve tüm bunlara çocukların bakış açısını ekleyerek hikâyesini anlatıyor. Başka bir 

gezegenden gelen Küçük Prens’in diğer gezegenlerde karşılaştığı kimseler ve onların yaşam tarzları, 

yaptıkları gibi konularda da insanların nelere önem verdikleri çocuklara aktarılıyor. 

Küçük Prens, kitabı yayınlandığı zamandan itibaren dünyadaki insanlardan ona bir koyun çizmesini 

istedi. Kitapta sadece pilotla konuştu ama okurlar olarak aslında hepimiz pilottuk. En sonunda gitmesine 

hepimiz üzüldük. 

Küçük Prens’in diğer gezegendeki ve dünyadaki maceralarına hepimiz şahit olduk. Çoğu zaman hak 

verdik, bazen şaşırdık, bazen de güldük. O gezegenler arasında dolaşırken aslında dünyada karşılaştığımız 

çeşitli insanların aramızda olduğunu fark ettik. Görevine körü körüne tutkunlar, sebepsizce emir vermeye 

bayılanlar, rakamlara ve hesaplaşmaya âşıklar, karşısındakini ne olursa olsun dinlemeyenler ve niceleri… 

Günlük hayatta hepimizin karşılaştığı bu insanlara Küçük Prens, doğru soruları soruyor ve onları dinliyor. 

Anlamasa da dinlemeye çalışıyor. İşte böyle yapıyordu Küçük Prens ve daha fazlasını. Bu küçük kitabı, bu 

derin kitabı, bu tatlı kitabı, bu yoğun kitabı tüm küçükler, tüm büyükler okumalı. 
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                             Joker   

 

 

Gerilim ve dram türünü bir araya getiren, Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu film, Joker, başarısız 

bir komedyen olan Arthur Fleck'in hayatına odaklanıyor. Toplum tarafından dışlanan bir adam olan Arthur, 

hayatta yapayalnızdır. Sürekli bir bağ kurma arayışında olan Arthur, yaşamını taktığı iki maske ile geçirir. 

Gündüzleri, geçimini sağlamak için palyaço maskesini yüzüne takan Arthur, geceleri ise asla üzerinden silip 

atamayacağı bir maske takar. Babasız büyüyen Arthur’u en yakın arkadaşı olan annesi Happy adıyla çağırır. 

Bu lakap, Arthur’un içindeki acıyı gizlemesine yardımcı olur. Ancak maruz kaldığı zorbalıklar, onun gitgide 

topluma aykırı bir adam haline gelmesine neden olur. Yavaş yavaş psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken 

açılan Arthur, bir süre sonra kendisini Gotham Şehri’nde suç ve kaosun içinde bulur. Arthur, zamanla kendi 

kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünür. 

Phillips ile Scott Silver'in senaryosunu kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Robert De 

Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Marc Maron, Bill Camp, Shea Whigham, Glenn Fleshler, 

Douglas Hodge ve Brian Tyree Henry gibi ünlü oyuncular yer alıyor. 

Film; kalabalıklar içinde bile her an yalnız olan ve bağ kurma arayışında olan bir adamın, 

çevresindeki herkesle gitgide nasıl uyumsuz hale geldiğini gözler önüne sermeyi amaçlıyor. 

Her şeye rağmen harika bir oyuncuyu izlemek istiyorsanız Joker’i izlemelisiniz. 
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Bunları Biliyor musunuz? 

SİVRİSİNEKLER KAN GRUBU 0 OLANLARI                                                                                                                                         

DİĞERLERİNE GÖRE DAHA LEZZETLİ BULUR. 
                                                                                                            

    ÇAKMAK(1823) KİBRİTTEN (1826)ÖNCE İCAT EDİLMİŞTİR.                    

 

BEDENİMİZDE EN ÇALIŞKAN KASLAR GÖZ KASLARIMIZDIR. GÜNDE ORTALAMA 100.000 

KEZ KASILIRLAR. 

                                      
DÜNYANIN EN SOĞUK KENTİ SİBİRYADAKİ YAKUTSK’TUR. ÖLÇÜLEN EN DÜŞÜK 

SICAKLIK-64 °C OLMUŞTUR. 

                                                                                                                           

BÜTÜN HÜCRELERİMİZDEKİ DNA’LAR UÇ UCA EKLENSEYDİ, UZUNLUĞU DÜNYA İLE AY 

ARASINDAKİ UZAKLIĞIN 50.000 KATI OLURDU.                        
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Özlü Sözler 
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Türkçesi Varken 

                                                      

 

 

                             Enteresan                                                                                  İlginç 

                             Misyon                                                                                      Öz görev 

                             Aidat                                                                                         Ödenti 

                             Mesaj                                                                                        İleti 

                             Muhtemel                                                                                 Olası 

                             Dinamik                                                                                    Etkin 

                             Dizayn                                                                                       Tasarım 

                             Detay                                                                                         Ayrıntı 

                             Müsait                                                                                       Uygun 

                             Hayal                                                                                         Düş 

                             Samimi                                                                                      İçten 

                             Fark                                                                                           Ayrım 

                             Doküman                                                                                  Belge 

                             Sembol                                                                                      Simge 

                             Tahammül                                                                                 Dayanma 

                             Stres                                                                                           Ruhsal gerilim 

                             Talep                                                                                          İstek 

                             Teyit                                                                                           Doğrulama 

                             Vizyon                                                                                        Görüş, görünüm 
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                             Çiğdem Odabaşı ile Röportaj 

                                                  

Öncelikle okulumuza gelip bizimle röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkürler.  

Okumaya ne zaman başladınız? Çocukken de okumayı sever miydiniz? 

Çocukken okumayı çok severdim. Babam öğretmendi, daha 1. sınıfa başlamadan babamın getirdiği 

kitapları tarar, onlardan birtakım yaratıcı konu etkinlikleri yapardım kendi başıma. Yorumlardım resimleri, 

oradan bir hikâye oluştururdum. Okumayı sadece metinlerle sınırlı tutmadım. Aslında doğayı okumak, 

doğadaki iklimleri okumak, özellikle müzikleri okumak, müzikteki ahengi, farklı ritimleri okumak üzerine 

de ilgim çok yüksekti.  

En çok hangi türleri okuyorsunuz ya da okurken seçici davranıyor musunuz? 

Okurken seçici davranıyorsun ister istemez. Çok kitap, sınırlı bir ömür var; haliyle bu süreyi en 

doğru şeye yöneltmek önemli oluyor. Tabii bunu deneyerek öğreniyorsun çünkü bazen en şaşırdığın ve 

düşünmediğin şey bile senin için en iyisi çıkabilir. Ne tarz seviyorum daha çok? Kişilik gelişimime katkıda 

bulunabilecek, insan tahlillerini iyi yapan, psikolojiyi iyi çözümleyebilen ve bunu çok iyi bir dille 

aktarabilen yani düz bir anlatımda sadece işte böyledir, şöyledirden öte olan kitapları çok seviyorum. Daha 

çok Hermanesse,  Marcues, Özdemir Asaf, Aragon, Pablo Nerida böyle kendini %100 o yazının içine dâhil 

edebilen yazarlara karşı çok güçlü bir duygu hissediyorum, onlarla birlikte seyahat ediyorum çünkü. 

Neden yaratıcı yazarlık/yaratıcı okuma? 

Öncelikle okumak o kadar geniş kapsamlı bir kavram ki… Ben çok fazla disiplinle dirsek temasında 

olmayı seviyorum. Bir metnin içindeki müziği duymak, o metni ve metnin bedendeki jest ve mimiklerde 

karşılığını bulmak, o metnin kişinin tarihinde yarattığı izleri gözlemlemek ve o metnin arka planına bir 

görsel koysaydım bu hangi fotoğraf olurdu demek, bu hangi sosyal kültürel birikime sahip kişiler arasındaki 

bir diyalogtur acaba demek… Yani bunları o kadar çok yönlü düşünüyorum ki bu beni yaratıcı okuma 

yapmaya sevk ediyor ve okumadan yazmaya da geçiş yapamayacağın için önce okuma gerçekleşiyor. 

Yazma süreci de şifalandıran bir süreçtir. Ne kadar çok yazıyorsan, kaleme kâğıda döküyorsan, 

somutlaşıyorsan bu senin düşüncelerini disiplin altına almanı, daha disiplinli düşünmeni sağlıyor. O yüzden 

de yazarlık yeni baştan yaratım sürecidir. 

Yaratıcı drama ya da okuma yaparken kullanacağınız kitapları neye göre belirliyorsunuz? 

Önce merak ettiklerim var, başka insanların çalışmamı istedikleri var, bir de benim özellikle böyle 

tanıyıp bilmediğim ama disiplinime çok katkı sağlayabilecek kitaplar olduğunu düşünerek seçtiklerim var. 

Aslında kişinin hayatında etki yaratabileceğini düşündüğüm; şiir, roman, öykü alanında ezberleri bozan, 

yeniyi deneyen, sanatı ve farklı teknikleri ilişkilendirerek yazan kişilerin kitaplarını almaya ve içeriğini 

kullanmaya özen gösteriyorum. 

Birlikte çalışmaktan zevk aldığınız yaş grubu hangisi? 

Hepsi. Yani tek bir yaş diyemiyorum, mesela 4 yaş derim öyle bir 4 yaş gelir ki çok gülersin, yetişkin 

dersin öyle bir yetişkin gelir ki eve gittiğinde kendini huzurda bulamazsın. Hepsi değişiyor yani kitle çok 



Rota Gazetesi 9. Sayı  07 Kasım 2019 

 

önemli benim için, önemli olan hangi yaş grubunun olduğu değil gönüllü gelmeleri. Her yaşta, her şekilde 

çalışabilirim. 

Peki, yaşamadığınız hiçbir duyguya atölyelerinizde can verdiniz mi?  

Tabii ki verdim, vermez miyim? Zaten benim yaşamadığım ama kitapların bana yaşattığı şeylere yer 

veriyorum özellikle. Okumak denen şeyle bire bir benim yaşadığım değil ama o karakter üzerinden empati 

duyarak, o role girerek, ne hissetmiş olabileceğine dair farklı disiplinlikleri kullanarak hissetmeye 

çalışıyorum. 

En son hangi… 

…oyunu izlediniz? 

 Furuğ Ferruhzâd diye bir oyunu izledim.  

…filmi izlediniz? 
Kefernahum diye bir filmi izledim.  

…sergiyi gezdiniz? 

 Biyane’nin sergisini gezdim.  

…şiiri okudunuz? 
Sabahattin Ali’nin Rüzgâr ve Dağlar, Çocuklar Gibi ve Ağlaya Ağlaya şiirlerini okudum ve şiir 

atölyesi yaptım. 

…kitabı okudunuz? 

Bir hafta içinde dört beş tane kitap okuduğum için beni en çok etkileyen ve açılım yapan kitapları 

söyleyeyim: Ian McEwan Çocuk Yasası, Sabahattin Ali Rüzgâr ve Dağlar şiirler, Sabahattin Ali Kürk 

Mantolu Madonna, Harry Potter ve Ateş Kadehi. 

Günümüz edebiyatında Wattpad diye bir platform var. Bu platform için ne düşünüyorsunuz? 

Yani herkes bir şekilde kendi içeriklerini yazabilecek bir platforma ihtiyaç duyuyor. İnsanların bir 

kere yazdığını yayınlayabilmek cesaretini göstermesi ve bir platformun ona açılması, iyi bir şey bu. Bugün 

bir yayınevine gittiğinde günlerce, aylarca bekleyebilirsin. Hatta bir yorum olarak sana dönmeye de bilirler. 

Bence kişilerin kendisini dönüştürebildikleri, düzeltebildikleri platformların olmasını ben çok faydalı 

buluyorum. 

Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna’sı hakkında konuşalım biraz da. Sabahattin 

Ali’nin yaşamından size yansıyanlar nelerdir? 
Çok okuması, seyahat etmesi, çok iyi insan tahlili yapması… Zaman geçse dahi eskimediğini, 

insanların bam teline dokunabildiğini, bugün bile geçerli olabilecek kadar evrensel bir dile sahip olduğunu 

düşünüyorum Sabahattin Ali’nin.  

Kürk Mantolu Madonna romanının ana karakteri Raif Efendi’nin yüreğinde yaşattığı 

duygulardan hangisi size dokundu? Neden? 

Bir kere kendisini kapatması, dışarıya açamaması, açmak istememesi… Ben sosyal ve 

konuşkanımdır, kendini duymak için konuşan biriyimdir. Yani kendimi duymak adına da kendimi anlatmayı 

seçerim. Şimdi o Allahtan günlüğünü yazdı ki biz onu tanıyabildik, birden etraf renklendi, parladı bizim 

için. O canlılığını Rasim tarafından okunmuş defterle fark ettik ama o yanı bir de kafasının karışıklığı beni 

rahatsız etti. Maria Puder’in “Çağırsan gelirim.” dediği o güçlü eyleme karşılık o özgüvensizliği de beni 

biraz rahatsız etti. Yani orada bence Maria Puder’in duygusu daha güçlü, daha cesur. Zaten kadın olarak da 

kendini ortaya koyuş şekliyle ve öleceği bilgisinin yanında kendi hayatını ortaya koyabilecek kadar cesurken 

Raif Efendi’nin daha kıyıda köşede, daha çemberin dışında, içinde ama dışında yani o kayıplaşan ruhu daha 

çok etkiledi beni.  

Çok keyifli bir sohbetti. Son bir soru: Hepimizde farklı ve kocaman bir yeri var ya “Kürk 

Mantolu Madonna”nın sizin için anlamı ne Raif Efendi’nin Maria’nın?  

Bence insanın yakaladığı, ruhunun gerçekten sarıp sarmaladığı şeyi yaşaması çok kıymetli. Çünkü 

insan mutlu olduğu şeyden de kaçıyor ne yazık ki. O yüzden bende kalan yanı cesur olmak, yaşadığı şeyde 

gerçekten tüm mevcudiyetini ortaya koyarak yaşamak, sahip çıkmak ve sevmek çünkü bazen değerlerimiz 

diye düşündüğümüz şeyler sınırlayan şeyler olabilir. Gerçekten o evrensel değerlerde o duyguna sahip çıkıp 

onu köklenip ve yaşayabilmek önemli olan, melankoliğe vurmaya ne gerek var ki? Aşk her zaman karşımıza 

çıkmıyor, sonuna kadar yaşamak lazım. 

Çok keyifli bir sohbetti teşekkürler Çiğdem Hanım. 

Ben de teşekkür ederim. 
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Eylülün Bize Kazandırdığı Değerler 
                                         

     9 Eylül 1828:Lev Nikolayeviç Tolstoy doğdu.   

 

 

 

 15 Eylül  1914: Orhan Kemal doğdu. 

 

 

 

       15 Eylül 1901: Kemalettin Kamu doğdu.  

                                                                                   

 

 

29 Eylül 1547: Miguel de Cervantes doğdu. 
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