
Türkçe  Sokağı

TÜRKÇE SOKAĞI'NDA BİR GEZİNTİYE DAVETLİSİNİZ.
Her renkten ve her kokudan ç�çeklerle bezel� 

evler�n kapıları bu sokağa açılıyor. 



GÜLÜ SEVEN 
DİKENİNE 
KATLANIR

Gül mevs�m� gel�r ve bülbül ötmeye
başlar; gülün açılmasını, kend�
muhabbet�ne karşılık vermes�n�
bekler. Öter durur, gül naz eder.
Bülbül hasretle gülün dalına konar
ama daldak� d�ken� fark etmez.
D�ken bülbülün göğsüne batar, al
kanlar sızar bülbülden.

Gülün toprağına akan kanlar
yağmur suyuyla gül f�danına geçer
ve ondan sonra beyaz gül
kıpkırmızı açmaya başlar. Bu
yüzden “Gülü seven d�ken�ne
katlanır." Gülün kırmızısı bülbülün
kanındandır.

Efsaneye   göre   bülbül,   ç�çekler�n
kral�çes� güle âşıktır. Gül, önce
solgun b�r ak güldür. Goncanın
seher vakt� açtığı sanılır. Bülbül,
bütün gece bu anı bekler. Gonca
açılacak, bülbül seyredecekt�r. Ama
uykuya dalar bülbül ve goncanın
açılışını seyredemez. Her sefer�nde
kaçırır fırsatı. Gül mevs�m� geçer,
bülbül ötemez olur.

ATASÖZÜNÜN ANLAMI:

Yaptığımız �şte başarılı olmak
�st�yorsak �ş�m�z�n zorluklarına
katlanmamız gerek�r.

ATASÖZÜNÜN ÖYKÜSÜ:



“Başkalarını kızdıracak, üzecek,
gereks�z, münasebets�z söz
 söyleme” anlamında b�r dey�md�r.

ÇAM DEVİRMEK 
POT KIRMAK 

Zeng�n b�r adamın, Göztepe-
Erenköy taraflarında, sek�z on
dönüm bahçel�, büyük b�r köşkü
varmış. Adam, bu bahçen�n b�r
köşes�ne b�r b�na daha yaptırmaya
karar verm�ş. Esk� b�nalar genell�kle
ahşaptan yapıldığı �ç�n gereken
kerestey� tomruk hal�nde get�rtm�ş
ve �nşaat yaptıracağı yere
yükletm�ş. Bu tomrukların �ç�nde
çam, gürgen, meşe ve cev�z
ağaçları da bulunuyormuş. Yaz
mevs�m� olmadığı �ç�n
N�şantaşı’ndak�  konağında  oturan
zeng�n adam, b�r sabah köşküne
g�tm�ş ve köşkün saf bekç�s�ne em�r
verm�ş:

-B�r hızarcı bul, bahçedek� ağaçların
arasındak� çamları b�çt�r, tahta ve
kalas yaptır, dem�ş.

Saf uşak da efend�s�n�n emr�
üzer�ne hızarcıları bulmuş. Çam
tomrukları yer�ne, köşkün
bahçes�nde ne kadar kıymetl� çam
ağacı varsa kest�r�p dev�rm�ş. Bu
akılsız uşağın adı, “çam dev�ren
uşak” kalmış.

Hızar: Tahta ve kereste b�çmeye
yarayan, elektr�k ve su gücüyle
çalışan büyük bıçkı.
Hızarcı: Hızar �şleten, hızarla
kereste b�çen k�mse.



Gözler� hayatın renkler�nden ve
güzell�kler�nden mahrum kalmış bu
gençler�n �çler�n� aydınlatacak, onlara
yaşama sev�nc� ver�p yaralarını umutla
sarmalarına yardımcı olacak en öneml�
güçse dostluklarının yeşertt�ğ� koşulsuz
sevg�. B�rb�rler�n�n hayatlarına doku-
narak y�t�rd�kler� özgüvenler�n� ger�
kazanma �nancını bulacak bu üç arkadaş
�ç�n hayat küçük muc�zelerle dolu. Yeter
k� keşfetmes�n� b�ls�n �nsan…
 
İlk k�tabı daha 16 yaşındayken yayım-
lanan genç yazar Seran Dem�ral’ın sorun
odaklı yen� romanı Parmak Uçları,
okurlarını, pek düşünme gereğ� duyma-
dıkları gerçeklerle yüzleşecekler�
karanlık sularda yüzdürürken, engel-
l�ler�n yaşantısı hakkında farkındalık
kazandıracak �lg�nç deney�mler
yaşatıyor.

AYIN KİTAPLARI 

Görmek �ç�n b�r ç�ft göz yeter m�?
Gördüğünün farkına varab�lmek, onu her
şey�yle h�ssedeb�lmek �ç�n gözler bazen
yetmeyeb�l�r �nsana. Öyle k�, hayata
görmey� b�lmeyen gözlerle bakmaktansa
görmey� b�len b�r yüreğ�n penceres�nden
bakmak çok daha anlamlı geleb�l�r
bazılarına…  
 
Işık, Mert ve Doğan… Farklı kültürlerden
gelen, bambaşka karakterlere sah�p, ruhları
ayazda kalmış üç genç. Normal koşullarda
yolları kolay kolay kes�şmeyecek bu
gençler�n hayatlarını b�rleşt�ren en öneml�
şey �se yaşadıkları ortak deney�mler ve
kalpler�n� dolduran sevg�.

Doğan, doğuştan görme engell�. Görmen�n
ne demek olduğunu b�lmemes�ne rağmen,
d�ğer duyuları sayes�nde dünyayı b�rçok
�nsandan çok daha �y� görme becer�s�ne
sah�p b�r del�kanlı. Mert �se geç�rd�ğ� b�r
hastalık yüzünden gözler�n� kaybed�p daha
önce h�ç b�lmed�ğ� b�r yaşamla baş başa
kalmış çek�ngen b�r genç. Büyüme sancıları
�le boğuşan Işık’sa kend�s�yle o kadar
meşgul k� dünyaya kör gözlerle bakmaktan
kend�n� b�r türlü alıkoyamıyor...

Parmak Uçları, 
“Genç Yazar Seran Dem�ral’dan,
varoluş, zorluklarla mücadele etme
ve arkadaşlık üzer�ne çarpıcı b�r
roman…



SOL AYAĞIM

İrlanda asıllı yazar, ressam ve şa�r
Chr�sty Brown’ın 1954 yılında
yayımlanan eser� "Sol Ayağım",
dokunaklı öyküsü ve güçlü mesajıyla
okurlarına yaşam boyunca unuta-
mayacakları b�r ders ver�yor. Brown’ın
kend� hayatından yola çıkarak kaleme
aldığı eser, roman türünde yazılmış b�r
otob�yograf� olarak
okurlarıyla buluşuyor.

SOL AYAĞIM

Geç�rd�ğ� bey�n felc�nden dolayı
doğumundan �t�baren sadece sol
ayağını kullanab�len Chr�sty Brown,
"Sol Ayağım" eser�nde mücadele dolu
yaşam öyküsünü çarpıcı ve sürükley�c�
b�r d�lle okurlarına aktarıyor. Yazar,
eser�n�n başlangıcında beş yaşına
gelene kadar bedensel ve z�h�nsel
olarak h�çb�r gel�ş�m gösteremed�ğ�n�
anlatıyor. Ve buna rağmen nasıl büyük
b�r az�m gösterd�ğ�n�; böylece zamanla
konuşmayı, okumayı, yazmayı ve hatta
ayak parmaklarıyla res�m yapmayı
nasıl öğrend�ğ�n� tüm detaylarıyla
paylaşıyor.

Otob�yograf�k anlatımının yanı sıra bu
yapıt, okurlarını hayata karşı mot�ve
ed�c� yönüyle  dünyanın en etk�l� k�ş�sel
gel�ş�m k�tapları arasında göster�l�yor.

"ZORLUKLAR
BAŞARMAYA 

ENGEL DEĞİL "



ÖZDEMİR ASAF KİMDİR?

Mustafa Kemal Atatürk'ün �steğ�yle
1922'de Ankara'ya taşınan şa�r�n
babası Mehmet Asaf'ın, 1930'da
geç�rd�ğ� b�r hastalık sonucunda
hayatını kaybetmes� üzer�ne a�le,
1930'da yen�den İstanbul'a taşındı.

Atatürk'ün, İsmet İnönü'ye verd�ğ�
“Asaf'ın çocuklarını b�r okula
yerleşt�r�n.” emr�yle eğ�t�m hayatına
başlayan Asaf, Galatasaray L�ses�'nden
sonra 1941'te sınavı kazanarak Kabataş
Erkek L�ses�ne geçt�.

Buradan mezun olduktan sonra
İstanbul Ün�vers�tes�nde hukuk
okumaya başlayan şa�r, �k� yıl
sürdüreb�ld�ğ� hukuk eğ�t�m�nde �lk
eş� Sabahat Selma Tezakın'a aşık oldu.

OKUDUĞU ÜÇ FAKÜLTEDEN DE
MEZUN OLAMADI

Asaf, daha sonra üç yıl �kt�sat bölümüne
ve b�r yıl gazetec�l�k bölümüne devam
etse de h�çb�r�nden mezun olamadı.

B�r süre s�gorta prodüktörlüğü yapan ve
1948'de askere g�d�nceye kadar görevl�
olarak Afyon, Çankırı, Burdur,
Kastamonu, Ankara g�b� b�rçok şehr�
dolaşan şa�r, 1961'de �se eş�nden ayrıldı.

“Zaman” ve “Tan�n” gazeteler�nde
çev�rmen olarak çalışan Asaf, 1962'de
Türk�ye'n�n akadem�k eğ�t�m almış �lk
kadın fotoğrafçısı Yıldız Moran'la �k�nc�
evl�l�ğ�n� yaptı ve bu evl�l�kten Gün,
Olgun ve Etk�n �s�mler�nde üç oğlu
dünyaya geld�.

Gerçek  adı Hal�t Özdem�r Arun
olan Özdem�r Asaf, Hamd�ye
Hanım ve Mehmet Asaf ‘ın
çocuğu olarak �k�z kardeş�
Ne�re Özgönül Arun'dan b�r
gün önce, 11 Haz�ran 1923'te
Ankara'da dünyaya geld�. İşte
ş��rler� ve merak ed�lenler�…

AYIN ŞAİRİ 
ÖZDEMİR 
ASAF 



58 YAŞINDA VEFAT ETTİ

“Sanat Basımev�'n� 1951'de kurarak
matbaacılığa başlayan Asaf, 1955'te
“Yuvarlak Masa Yayınları'”nı kurdu ve
ş��r k�taplarını art arda yayımlamaya
başladı.

İk�l�kler ve dörtlüklerden oluşan �lk
ş��rler�nde yoğun b�r söyley�ş özell�ğ�
göze çarpan Özdem�r Asaf,
eserler�nde �nsan-toplum �l�şk�ler�ne
yönel�k temaları konu ed�nd�.

Çevres� tarafından hayatı boyunca
naz�k, hayata her zaman duygu dolu
gözlerle bakan b�r�s� olarak
n�telend�r�len Özdem�r Asaf, Türk
Edeb�yatçılar B�rl�ğ� tems�lc�s� olarak
1959'da   Belç�ka   M�lletlerarası   Ş��r 

B�enal�'ne, 1966'da Makedonya
Yazarlar B�rl�ğ�'n�n davetl�s� olarak
Yugoslavya'da Ş��r Kongres�'ne katıldı.

Çev�r�ler� ve ş��r k�tapları yayım-
lanmaya devam eden şa�r, matbaasını
ve “Yuvarlak Masa Yayınları'”nı
1970'de kapattı.

Şa�r�n çok kullandığı sevg�, ayrılık,
ölüm temaları, son dönem ş��rler�nde
g�derek yer�n� kaçış ve umutsuzluğun
ted�rg�nl�ğ�ne bıraktı.

Beyn�nde tümör tesp�t ed�len ve 28
Ocak 1981'de, 58 yaşındayken
Bebek'tek� ev�nde hayata veda eden
Özdem�r Asaf'ın cenazes�, �steğ�
üzer�ne Aş�yan Mezarlığı'na defned�ld�.

Asaf, �lk yazısı “Servet-� Fünun”
derg�s�nde çıktıktan sonra ş��r,
yazı ve çev�r�ler�n� “Amaç”,
“Büyük Doğu”, “Dost”, “Edeb�yat
Dünyası”, “Kaynak”, “Küçük
Derg�”, “Seç�lm�ş H�kayeler”,
“Uyanış”, “Şadırvan”, “Türkçe”,
“Türk D�l�”, “Varlık”, “Yed�tepe”,
“Yen�l�k”, “Y�rm�nc� Asır” g�b�
derg�lerde ve “Vatan” gazetes�n�n
sanat sayfalarında yayımladı.



ÖZDEMİR ASAF 
ŞİİRLERİ

Sana g�tme demeyeceğ�m.
Üşüyorsun ceket�m� al.
Günün en güzel saatler� bunlar.
Yanımda kal.

Sana g�tme demeyeceğ�m.
Gene de sen b�l�rs�n.
Yalanlar �st�yorsan yalanlar söyleyey�m,
İnc�n�rs�n.

Sana g�tme demeyeceğ�m,
Ama g�tme, Lav�n�a.
Adını g�zleyeceğ�m
Sen de b�lme, Lav�n�a.

LAVİNYA 

"ESERLERİ"
"Asaf, “Dünya Kaçtı Gözüme”, “Sen

Sen Sen”, “B�r Kapı Önünde”,
“Yumuşaklıklar Değ�l”, “Nasılsın”,

“Ç�çekler� Yemey�n”, “Ben
Değ�ld�m”, “Bugün ve Bugün”,

“Benden Sonra Mutluluk”, “Ç�çek
Senfon�s�” ş��r k�taplarıyla, “Dün
Yağmur Yağacak” ve “‘ça” �s�ml�

h�kayeler�n� okuyucuyla buluşturdu.

Bekle ded� g�tt�
Ben beklemed�m, o da gelmed�…
Ölüm g�b� b�r şey oldu
Ama k�mse ölmed�…

BEKLE DEDİ 

Sen� saklayacağım �nan
Yazdıklarımda, ç�zd�kler�mde,
Şarkılarımda, sözler�mde.

Sen kalacaksın k�mse b�lmeyecek
Ve k�mseler görmeyecek sen�,
Yaşayacaksın gözler�mde.

Sen göreceks�n, duyacaksın
Parıldayan b�r sev� sıcaklığı,
Uyuyacak, uyanacaksın.

Bakacaksın, benzem�yor
Gelen günler geçenlere,
Dalacaksın.

B�r sev�y� anlamak
B�r yaşam harcamaktır,
Harcayacaksın.

Sen� yaşayacağım, anlatılmaz,
Yaşayacağım gözler�mde;
Gözler�mde saklayacağım.

B�r gün, tam anlatmaya...
Bakacaksın,
Gözler�m� kapayacağım...
Anlayacaksın.

SENİ SAKLAYACAĞIM  

İnsansız adalet olmaz
Adalets�z �nsan olur mu?
Olur, olmaz olur mu!
Ama, olmaz olsun

ADALET  



Muzaffer İzgü, 1933 yılında Adana'da doğdu. D�yarbakır İlköğretmen
Okulunu b�t�rd�kten sonra, uzun yıllar Türkçe öğretmenl�ğ� yaptı. Bu
görevden kend� �steğ�yle emekl�ye ayrıldı (1979). İlk gülmece
öyküler�n� “Akbaba” derg�s�nde yayımladı. Daha sonra, çeş�tl�
gazetelerde öyküler� çıktı. Roman, çocuk k�tapları ve oyunlar da
yazan İzgü, gülmece öyküler�yle tanındı.

Öyküler�n�n çoğu, radyoda ve t�yatrolarda oyunlaştırıldı. “Zıkkımın
Kökü” ve “Ekmek Parası” �s�ml� k�taplarında kend� hayatından
kes�tlere yer veren Muzaffer İzgü, 26 Ağustos 2017 tar�h�nde
aramızdan ayrıldı.

Muzaffer İzgü b�r röportajında k�tap okuma �le �lg�l� şöyle söylüyor:

"Ben hep şunu söylerd�m esk�den:  Ne olur günde en  az  yarım
saat�n�z� okumaya ayırın. Öğretmenler de okusun, çocuklar da
okusun. Bazı okullar yavaş yavaş buna başlamıştı. Bazen günde b�r
ders okuyorlar. Sev�nd�r�c� b�r durum. Öğretmen� okumazsa, annes�
okumazsa, babası okumazsa çocuğa k�tap oku demek tuhaf b�r
durum oluyor. Çok tuhaf... Önce anne babanın örnek olması
gerek�yor.

MUZAFFER  İZGÜ 

AYIN YAZARI 

h



Dünyada ve ülkem�zde her yıl olduğu
g�b� bu yıl da “10 Aralık Dünya İnsan
Hakları Günü”  kutlanıyor. D�n, d�l, ırk,
mülk�yet ve doğum g�b� ayrımları
gözetmeks�z�n herkes�n doğal haklarına
sah�p olduğunun vurgulandığı bugünde
vatandaşlar, günün  anlam ve önem�n�
öğrenmek �st�yor.

İnsan Hakları Günü, Evrensel B�ld�r�’n�n
kabul ed�ld�ğ� gün olarak b�l�n�r. Tüm
dünyada yaşayan vatandaşlar hakları ve
özgürlükler� hakkında detaylı b�lg�ye
sah�p olmak �ster. Bugünün tar�h�, II.
Dünya Savaşı’na dayanır. Devlet
adamları bugün �ç�n b�reylere tanınan
hak ve özgürlükler�n güvence altına
alınması konusunda b�rleş�rler.

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ 
1948'de kabul ed�len “İnsan Hakları
Evrensel B�ld�rges�”, "�nsan haklarının
anayasası" olarak tanımlanır. İnsanın
doğuştan sah�p olduğu k�ş�sel hak ve
özgürlükler� tanımlar; her �nsanın yasa
önünde eş�t olduğunu, �şkenceye,
kötü muameleye ve onur kırıcı
cezalara tab� tutulamayacağını �lan
eder. İnsan haklarının korunması ve
gel�şt�r�lmes� yolunda uluslararası
toplum tarafından sürdürülen
çabalara yol göster�c� �şlev�n� bugün
de sürdürür.

1948'DE KABUL EDİLEN
“İNSAN HAKLARI
EVRENSEL BİLDİRGESİ”,
"İNSAN HAKLARININ
ANAYASASI" OLARAK
TANIMLANIR."



B�rleşm�ş M�lletler tarafından engell�ler�n
toplumsal yaşama tam ve d�ğer b�reylerle eş�t
katılım sağlanmalarına �l�şk�n çalışmalar
yürütülmüştür. Bu kapsamda engell�ler�n
sorunlarına d�kkat çekmek ve onları daha �y�
anlayab�lmek �ç�n 3 Aralık, 'Uluslararası
Engell�ler Günü' olarak �lan ed�lm�şt�r. 

Ülkem�zde de çeş�tl� etk�nl�kler düzenlenerek
eğ�t�m, sağlık, çalışma hayatı g�b� alanlarda
fırsat eş�tl�ğ� sağlanması ve farklılıklara saygı
göster�lmes�, mekânsal er�ş�m yanında teknoloj�
ve b�lg�ye er�ş�m�n bu b�reyler �ç�n ne kadar
öneml� olduğuna d�kkat çek�lerek toplumsal
farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

Unutmayalım k� engell�l�k b�rey ve a�les� �ç�n
zorlu yaşam koşullarını beraber�nde get�rmekte
ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeler�
sürec�nde b�zlere görevler düşmekted�r. Bu
nedenle her alanda onların yaşamlarını
kolaylaştırmak, yılın her günü onları anlamak
�ç�n her gün b�rl�kte çalışalım.

3 ARALIK 
DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ 

HOŞGÖRÜ, SEVGİ
VE SAYGIYLA
DAHA GÜÇLÜ BİR
ÜLKEDE HEP
BİRLİKTE YAŞAMI
KUCAKLAYALIM.



SÖZCÜKLERİN KÖKENİ  

KÖPEK KUMRAL 

ESPRİ 

Et�moloj�k olarak “köpek” ve “köpük”
kel�meler� b�rb�r�yle �l�şk�l�d�r. Her �k�
sözcüğün de kökü "köp-"tür ve bu kök
"ş�şmek, kabarmak, �r�leşmek" anlam-
larına gel�r. Köpekler�n saldırganlaş-
tıklarında tüyler�n�n kabarması ve daha �r�
görünmeler�nden yola çıkarak bu
hayvanın �sm�n�n "köp-" kökünden nasıl
türed�ğ�n� anlayab�l�r�z.

TDK ver�ler�ne göre “kahvereng�”
sözcüğü Türkçede �lk olarak 1940
yılında kullanıldı. Kahve henüz
topraklarımızda b�l�nmezken kestane
reng� "konur(kongur)"olarak kullanılırdı.
Bu sözcüğün anlamı kaynaklarda "yanık
al, yağızımsı al" d�ye ver�lmekted�r.
"Konur" + "al", zamanla "kumral"
olmuştur.

Fransızca espr�t "1. ruh, 2. zekâ, nükte"
sözcüğünden alıntıdır. Lat�nce sp�r�tus
"nefes, ruh" sözcüğünden evr�lm�şt�r. Bu
sözcük Lat�nce sp�rare "solumak, nefes
almak/vermek" f��l�nden türet�lm�şt�r.
“Asp�ratör, �sp�rto” sözcükler� de aynı
köktend�r. “Sen �ş�n espr�s�n� anlamadın.”
derken “�ş�n şakası”ndan değ�l “�ş�n
özünden, ruhundan bahsed�l�r.



SAYFA 12

SİZDEN
GELENLER  

LAL UZLUER 7-C



MEV KOLEJİ 
ÖZEL GÜZELBAHÇE ORTAOKULU

TÜRKÇE ZÜMRESİ 


