
Güzel Fanzin
 

Ö Z G Ü R  D E R G İ

E D E B İ Y A T
S A N A T

1 3 . 0 1 . 2 0 2 3

E D E B İ Y A T R E S İ M M Ü Z İ K

FanzineYeni Yorum SAYI : 1 



İÇİNDEKİLER
HAKKIMIZDA

SELAHATTİN İNAL BİYOGRAFİSİ

MEHTAP MEYDANERİ / OKUL MÜDÜRÜ

EDİTÖRDEN ÖNDEYİŞ / HATİCE GEÇİM

SENİ GÖRÜNCE /YUSUF KARA

ÇARESİZLİK / ABDÜLLATİF TURGUT

HAYAT ŞARKIMSIN / EMİNE GÜNDOĞDU

KİTABIN SONU GİBİSİN / ELİF NUR ÇALIKIRAN

YAŞAMAK/ KEZBAN DOĞAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ÖLÜM AŞK GURBET AYRILIK / SÜMEYYE İDİLNUR ASLAN

ÖLÜYORUM / AZRA BİSET KARACA

SENSİN O / YAĞMUR EKERBİÇER

HAYAT BÖYLEDİR / ZELİHA KARSAVURAN

ÇİÇEĞİM / MELİKE TUFAN

GÜL VE DİKEN /SUDE BAYRAM

AFFETMEK / ADA ŞAHİN

SON / CEYLİN TAŞKALDIRAN

AYRILIK / BEYZA ÇELEBİ

10

11

12

13

14

15

16

17

18



İÇİNDEKİLER
DOSTLUK / FAZİLET KIZILKAYA

DOĞA / MEDYA ÖZBEK

ÖZ SAYGI VE İNSAN OLMAK / BELİNAY GÖKMEN

KORKU / ZÜLAL OKTAY

İPEK NAKIŞ / İKBAL SEVİNÇ

HAYAT / HACER DOKU

AYRILIK / ŞADAN CAN ASLAN

VEDA / CEYLİN UYSAL

ÖLÜM / SEVDE ASLAN

19

20

21

22

22

23

23

24

24

DALGALARIN ŞARKISI / BERKAN ENGEZ

KEDİM / ELİF SU DENİZ

SESSİZLİĞİN SESİ / MUSAB ALPEREN AYDOĞAN

GECEMİ AYDINLATAN ATEŞ / AHU UYSAL

SENDEN GERİYE KALAN / BERR KARA

ÇARESİZLİK / MİKAİL BATIN ÜLKER

HAYATIN AKIŞI / MEDİNE BOYACI

TEŞEKKÜR

25

25

26

27

28

29

30

31

32

DÖRT DUVAR / NAZLICAN ÇALIKIRAN



Çankırı
 Selahatt�n İnal Güzel Sanatlar L�ses�

İlet�ş�m Adresler�    
Spot�fy/Selahatt�n İnal GSL        
�nstagram@selahatt�n_�nal_gsl 
facebook.@selahatt�n.�nalgsl.3       
�nstagram@s�gsl.erasmusproject      



Hakkımızda
         Selahatt�n İnal Güzel Sanatlar L�ses�, M�llî Eğ�t�m
Bakanlığının 23.01.1995 ve 420/871 sayılı makam onayları
�le Mehmet Ak�f Ersoy İlkokulu´nda Çankırı Anadolu Güzel
Sanatlar L�ses� adıyla �k� sınıf olarak eğ�t�m- öğret�me
başlamıştır. Okulun kurucu müdürü, müz�k eğ�t�mc�s� Hal�m
Hıcıplı´dır. Üç öğretmen, b�r memur, b�r h�zmetl� ve y�rm� �k�
öğrenc�s�yle eğ�t�m- öğret�me başlayan Selahatt�n İnal Güzel
Sanatlar L�ses� aynı ders yılının �k�nc� dönem�nde �se Şeh�t
Uğur H�çyılmaz Anaokulu b�nasına taşınmıştır. 1996–1998
yılları arasında, Mareşal Çakmak İlkokulu´nun esk� b�nasında
eğ�t�m- öğret�m sürdürülmüştür.    
         1998 ‘den 2013’ e kadar Güzel Sanatlar L�ses�ne çok
yakışan, �ç�nde Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu’ya
Şapka Devr�m� �ç�n g�derken, dönüşte Çankırı’da konakladığı
Atatürk Odası’nın da bulunduğu “Taş Mektep” olarak b�l�nen
b�nada eğ�t�m- öğret�me devam ed�lm�şt�r.
         Okulumuz 2009-2010 Eğ�t�m Öğret�m Yılı
�t�bar�yle Selahatt�n İnal Güzel Sanatlar ve Spor L�ses� adını
almış, Ortaöğret�m Genel Müdürlüğü´nün 25.06.2013 tar�h
10.03/1502639 sayılı kararlarından sonra Spor L�ses�
�bares� okulumuzdan kaldırılmış olup Çankırı Selahatt�n İnal
Güzel Sanatlar L�ses� adıyla eğ�t�m- öğret�me devam
etmekted�r.
         TOKİ tarafından 2011 yılının Ek�m ayında �nşaatı
başlayan yen� okul b�namız, 2013 yılında tamamlanmıştır.
Yen� b�naya 22.11.2013 tar�h�nde taşınılmış ve aynı tar�hte
eğ�t�m- öğret�me başlanmıştır. Okul pans�yonu �se 31.12.2013
tar�h�nde faal�yete geç�r�lm�şt�r.
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              Selahatt�n İnal B�yograf�s� 
                                         (1924-1982)

            Okulumuza �sm�n� veren, Selahatt�n İnal 1924 yılında
çevres�nde “Çopur” lakabıyla b�l�nen Fırıncı Hacı Şükrü Efend� �le
Mevlev� Şeyhler�nden Gürcü zade Mehmet Efend�’n�n kızı Naf�a
Hanım’ın dört oğlundan en küçüğü olarak Çankırı’da doğdu. İlk ve orta
öğren�m�n� Çankırı’da devam ett�ren Selahatt�n İnal bu yıllarda ağız
armon�kası ve mandol�n çalarak müz�kle tanıştı. Ağabey�n�n
İstanbul’dan get�rd�ğ� kemanı el�ne aldığında henüz on beş yaşındaydı.
L�se öğren�m� �ç�n g�tt�ğ� Ankara’da Keman� Hakkı Derman �le
tanışması yaşamında dönüm noktası oldu. Ondan aldığı derslerle
ustalık düzey�nde keman çalmaya başladı.
           Askerl�ğ�n�n ardından Ankara Radyosu’nun açtığı sınavı
kazanarak, 1952 yılında keman sanatçısı olarak g�rd�ğ� radyodan otuz
b�r yıllık çalışmanın ardından emekl� oldu. Şefl�k, hocalık yaptı, b�rçok
konserler verd�, müz�k dünyasında en �y� eşl�k sanatçısı olarak kabul
gördü. 1957 yılından �t�baren güncell�ğ�n� h�ç kaybetmeyen altmış
c�varında şarkı besteled�.
          Ömrünü Türk Müz�ğ�ne adayan Selahatt�n İnal’ın en öneml�
katkılarından b�r� de sözlü eserler�n prozod� ve d�ks�yon hatalarının
düzelt�lerek TRT Arş�v�’n�n düzenlenmes� ve nota b�rl�ğ�n�n tem�n�
çalışmalarıdır. 
          Espr�l�, hazır cevap b�r k�ş�l�ğ� olan Selahatt�n İnal herkes
tarafından sev�len sayılan b�r sanatçı olmasının yanı sıra müz�syenler�n
örgütlenmes� �ç�n çalışmış, 70’l� ve 80’l� yıllarda Türk�ye Müz�syenler
Send�kası Genel Sekreterl�ğ� görev�n� de yürütmüştür. 
         İk� erkek üç kız evlat sah�b� olan Selahatt�n İnal 7 Mayıs 1982
tar�h�nde hayata veda ett�ğ�nde henüz 57 yaşındaydı. Erken vefatı Türk
Müz�ğ� adına büyük kayıp olan sanatçımızın TRT Repertuarında
derled�ğ� Çankırı Türküler� de bulunmaktadır. Ayrıca memleket�
Çankırı’da sanatçımızın �sm�n� taşıyan Selahatt�n İnal Güzel Sanatlar
L�ses�’nde kend�s�n�n de tanıtıldığı b�r müze bulunmaktadır.
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        Sanatçı her da�m üretmek �ster ve her sefer�nde
başka yollar dener. Selahatt�n İnal Güzel Sanatlar
L�ses� olarak öğrenc�ler�m�z�n kend�ler�n� keşfetmeler�n�
sağlamak, farklı alanlarda başarı kazanab�lecekler�n� 
 göstermek amacıyla  okulumuz edeb�yat öğretmen� Sayın
Hat�ce Geç�m’�n ed�törlüğünü üstlend�ğ� “Güzel Fanz�n”
adını verd�ğ�m�z özgür derg� �le  yayın hayatına başlıyor
olmanın gururunu yaşıyor, emeğ� geçen öğretmen ve
öğrenc�ler�m�z� kutluyorum.
                               Sanatla Kalın…
                         
                         Mehtap Meydaner�
                             Okul Müdürü
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Sanat, duygu ve düşünceler�m�z�,
hayal gücümüzü ve

yaratıcılığımızı �fade etme
yolumuzdur. Bununla b�rl�kte

okumak ve yazmak da b�r
sanatçının olmazsa olmazıdır.

Sa�t Fa�k Abasıyanık
“Yazmasam çıldıracaktım.”

sözüyle ne de güzel �fade etm�şt�r
bu duygu yoğunluğunu…



 Ed�törden Öndey�ş 
 "Güzel Fanz�n" uzun zamandır

hayaller�m�zde yaşattığımız özgür b�r
derg�d�r. Onu ruhumuzda yeşertt�k,

kalb�m�zde 
 büyüttük ve Türkçem�z�n bütün

güzell�ğ�yle ç�çeklend�rd�k...

Yazılarımızı okurken tül perden�z� usul usul havalandıran
�lkbahar rüzgarının ılık nefes�n� duyab�l�rs�n�z... 

 Belk� sapsarı yapraklarla gelen hazan mevs�m�n�n hüznü
s�ner satırlarımıza, sebeps�z ürper�rs�n�z... 

 Göğün sonsuz kucağından �pek g�b� dökülen kar olur,
öyküler�m�zle ömrünüze tem�z b�r sayfa açab�l�r, muc�zeler

yaratab�l�r�z... 
 K�m b�l�r belk�, b�rden mevs�m� değ�şt�r�r�z? Anılarınızda
y�t�p g�tm�ş, uzak, ama mutlu; yosun kokan, masmav� b�r
yaz sabahının sev�nc�n� get�r�r�z ş��rler�m�zle... K�m b�l�r? 

Hat�ce Geç�m
Türk D�l� ve Edeb�yatı Öğretmen�
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Sen� Görünce
Gönlümün ırmağı sel g�b� çağlar
Gözler�m kamaşır sen� görünce,

Ruhumda b�r huzur, mutluluk sağlar
Acılarım b�ter sen� görünce...

 
Zümrüt ormanların nazlı ceylanı
Cennet olur dünyam sen� görünce,

Ömrümün ebed� güzel�, dağlı reyhanı
Dünyam cennet kokar sen� görünce...

 
Çares�z gecemde b�r dolunaysın,
Dertlere küser�m sen� görünce,

Soluk nefes�me sank� b�r cansın,
Ölmey� unuturum sen� görünce...

 
Yusuf Kara

Res�m
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Çares�zl�k
"Çares�z olma durumu." Türk D�l Kurumu'nun 
 açıklaması. Nasıl kısa nasıl da net... Durup
düşünüyorum; bana göre çares�zl�k aslında

umutların tükenm�ş olması değ�l, onca umuda
rağmen h�çb�r şey yapamamaktır.

Üstel�k umudun olması her zaman �şe
yaramayab�l�r. Öyle anlar vardır k� sen �pler�

el�nden kaçırırsın...Zaman akar karşı koyamazsın.  
Sadece �zlers�n... Yaşam yanı başında yaşanır, sen
seyreders�n b�r f�güran tadında �zlers�n hayatının
baş rolünü, öylece durursun...Bazen umutsuzluk

değ�l umut öldürürmüş �nsanı anlarsın...
Abdüllat�f Turgut /Res�m
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Hayat Şarkımsın
 

"Sustum, bekled�m...Bekled�m ama gelmed�n...
Çok gar�p;

İç�mde yeşeren tohum, büyüyen umutsun...
H�ç b�tmeyen şarkı,

güzel b�r duygu
Anlatamadığımsın...

Eng�n den�zde çığlık çığlık martı ses�s�n,
Ruhuma huzur verens�n...

Dünyanın tüm dertler� b�rleş�p gelse de
 durup d�nled�ğ�ms�n...Hayat şarkımsın..."

 
Em�ne Gündoğdu

 Res�m
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K�tabın Sonu G�b�s�n
Boş tuvale bakmak g�b�d�r çoğu korku,
Kafada o sıcaklıkta bulmak soğuk tonu,
B�r yelerde hep kaybetmen�n korkusu,

B�lmezler k� ruhun çoktan almış el�ne bavulu...
B�lmezler el�nde kaç k�br�t sönerek

düştü...Parmaklarının ucu yandığı anda,
Yüreğ�ndek� o alev belk� söndü...

Hüzünlü b�r k�tabı her okuduğunda, sonun değ�şmes�
umudu g�b�s�n,

"Belk� son sayfayı atlamışımdır." d�yen �ç ses�m...
Bazen aklına gel�yor muyum?

Bütün  k�tapların �lk sayfasına başlıyor g�b� hep
umutla başlıyorum güne, 

Aklımdan h�ç çıkmıyor g�d�ş�n,
Artık gelsen de kalır mıyım b�lmem?

Ses�n� duyarım ama d�nlemem,
Herkes g�b� sevmesem de herkes g�b� ölürüm...

 
El�f Nur Çalıkıran/ Res�m
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Yaşamak
 

Bazı umutlar, hayaller b�r parkın söğüt dalları
arasındak� o bankta öylece kalakalır...

Kaybolan umutlar beraber�nde sev�nc�, mutluluğu,
düşler� de götürür...

 Kalb�n�z� bütünüyle es�r eden en çares�z, en
masum duygudur özlemek...H�ssetmek, umut

etmek ve ne get�receğ�n� b�lememekt�r
yaşamak...Hayal kırıklıklarından oluşan hüzünlü
b�r serüvend�r. İnsanı hem del� hem d�vane eden,

keşkelerle, �y� k�lerle dolu her gün yen�den
başlamak zorunda olduğum en kırmızısından

kanayan b�r güldür yaşamak...
 

Kezban Doğan
Res�m
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Ölüm Aşk Gurbet Ayrılık
 

İşte geld�n yolun sonuna,
O güzel�m günler yaşandı b�tt�,

Acınacak, kötü günler yaşandı b�tt�...
Heps� ardında kaldı,

Artık yoksun.
B�r avuç toprak oldun sen...

Ger�de kalan, b�ze bıraktığın sonsuz özlem�n...
Ve b�tmeyen anılar, yaşanmış güzel günler, 

su g�b� akıp g�den dünler...
Heps� artık sen�nle uyur. 

Sonsuz b�r rüyada b�zler� bulur...
 

Sümeyye İd�lnur Aslan
Res�m
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Ölüyorum
 

Ben yaşıyorum
Düşüyorum karanlığa

H�ssed�yorum soğuk nefes�n�...
 

Yüzüm kızarıyor
Kalkamıyorum yataktan
Kaçamıyorum b�zden...

 
Hatırlıyorum

Utanıyorum kend�mden
Eş�n olduğum senden utanışım g�b�...

 
Dua ed�yorum

Sıkılman �ç�n benden,
Ayrılman �ç�n ev�m�zden...

 
Yanıyorum

Kaybed�yorum kend�m�
Ölüyorum sen�n sevg�nle...

Azra Karaca
Res�m
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Sens�n O
 

En zor anlarımda dayanağımsın,
Işığımsın, 

yürüdüğüm yolları aydınlatan...
Ben� ben yapan sens�n

Geceley�n karanlıkta  kutup yıldızım
Gündüz güneş�ms�n...

Bazen b�r ateş böceğ�s�n,
ama hep ışıksın, ışıl ışılsın...

Olağanüstüsün,
Gözler�m�n gördüğüsün...

söyled�ğ�m şarkıdak� nakaratsın.
Her zaman güzels�n...

Sonu mutlu b�ten masalsın,
Uğruna savaşlar ver�len vatansın,

Bazen uzaklarda b�r şeh�r, özlenen b�r neh�rs�n.
B�r den�z�n  b�t�ms�z sah�l�s�n...

Ve ışıklı res�mler ç�zen b�r  ressamın 
kalem�s�n....

Yağmur Ekerb�çer
Res�m
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Hayat Böyled�r
Sen� üzer, toprakla b�r eder.

 Dost ded�kler�nd�r, sen� toprağa karıştıran.
Gün olur, ruhun beden�ne sığmaz acıdan 
Gün olur, hayattır mutluluktan ağlatan...

Sonbahar b�tt�, 
kışın ayazı yokluyor kaybolmuş ve unutulmuş kalb�m�, 

umutsuzluktan sol yanımda b�r boşluk,
Nefes�mde b�r�kt�rd�ğ�m öfke �le haykırıyorum;

Hayat böyled�r �şte!

Belk� b�r serçe olmalısın mutlu olmak �ç�n,
Mav� göklerde uçan özgür b�r serçe

Her anın cıvıl cıvıl, her günün pür neşe 
Kend�n� ölümsüz sanacaksın k� mutlu olasın...

Zel�ha Karsavuran
Res�m
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Ç�çeğ�m
Yüreğ� hırçın dağlar g�b� heybetl�,
Suda yüzen n�lüferler g�b� eşs�z,

Dağdan yuvarlanan çığ g�b� kızgın,
Kanatları rengarenk b�r kelebek kadar sess�zs�n,

Ç�çeğ�m...
 

Geceler� ağladığımda,
Sabah rüzgarında t�tred�ğ�mde,

B�r tas çorbaya b�le muhtaç olduğumda,
Nefes�n� es�rgemeyen ç�çeğ�m... 

 Sens�z açmaz güller, 
Sen yoksan ötmez kuşlar,

Sens�z z�ndan bana bu hayat,
Hayattak� tek şansım,

Ç�çeğ�ms�n,
Annec�ğ�m...

Mel�ke Tufan /Res�m
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"Umut; dalından kopardığımız gülü tekrar
suya koyduğumuzda yeşereceğ�ne

�nanmaktır..."
Gül ve D�ken

Aynı bahçede açan gül ve dalı g�b�yd�k, 
Aşk g�b� tutkulu ve ölüm kadar korkunçtuk.

B�r gün dalımızı kırdılar.
Gülümüzü derd�ler.

Yad ellerde yeşermem�z� bekled�ler,
Umutlarımız g�b� güller�m�z de kurudu.

Sevemed�ğ�n�z d�kenler�m�z kanattı
 kalpler�n�z�...

Gülü sevenler d�ken�ne katlanamadılar,
Ben sen� dalınla, d�ken�nle sevd�m oysa,
Keşke başkalarının gülü olmasaydın...

Sude Bayram
Res�m
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Affetmek
"Affetmek" �nsanın en büyük gücüdür. Ancak, öyle
anlar olur k� öfkem�z benl�ğ�m�z� es�r alır. O kadar

çok kırılırız k� bazen en sevd�kler�m�z� b�le
hayatımızdan s�lmek �ster�z..."Öfke baldan
tatlıymış." s�n�rden, üzüntüden, kırgınlıktan
yüzünü görmek �stemed�ğ�m�z bu �nsanları,

yüreğ�m�z�n yumuşamasıyla  affetmek �ster�z.
Zaman geçt�kçe yaşadığımız kötü duygular yer�n�

tatlı b�r tebessüme bırakır. Ufaktan "affetme"
duygusu yüreğ�m�z� kaplar. Tatlı b�r mutlulukla

anmaya başlarız kızdıklarımızı...
"Affetmek" mutluluktur. Hem b�z� hem karşı tarafı

rahatlatır. 
Unutmayın; "affetmek" �nsandak� en yüce
duygudur. Bu duygu �nsanı güçlü kılar.

 
Ada Şah�n

Res�m
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Son
 Her güzell�ğ�n başı olduğu g�b� b�r de sonu vardır.

Sonlar korku ver�r. B�r şey� b�t�rmek zor gel�r. Sank�
dünyanın sonu gelm�ş g�b� h�sseder�z sebeps�z

yere...Sonra b�rden b�tt� ded�ğ�m�z yerden yen�den
başlarız. Güzell�klere yol aldıkça "İy� k� b�tm�ş." der�z.

Hayata olumlu bakmalıyız. Verd�ğ� güzell�klere
şükretmel� anı doyasıya yaşamalıyız. Yağmur mu

yağıyor? Evet, ıslanırız ancak ardından çıkan
gökkuşağı büyüley�c�d�r. M�s g�b� toprak kokusu bütün

ıslaklığımızı alır götürür.
Hayat bazen kötü sürpr�zler yapab�l�r. Çares�z, yalnız

ve tek başına bırakab�l�r okyanusun
ortasında...Çırpınışlarımız faydasızdır. Derken onun
da sonu gel�r. Dalgalar durulur. Yepyen�, aydınlık b�r

güne başlarsınız. D�yeceğ�m o k� her son yen�den
başlamaktır ve her sonda yepyen� b�r başlangıç
saklıdır...Öyleyse tüm güzell�klere rastgele... 

Ceyl�n Taşkaldıran
Res�m
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Ayrılık
Ayrılık b�r senfon� g�b�,

Çığlıklar �ç�nde sess�zce kaybolduğum.
B�r dalganın kıyıya vurması kadar sert ve etk�l�,

Elveda d�yemeyeceğ�m kadar masum,
"B�tt�." demek �ç�n ağır...

 
Ayrılık b�r senfon� g�b�,

 Sesler�n çılgın uğultusu kulaklarımda,
Ayrılık,

Kel�meler�n k�fayets�z kaldığı,
Nereye koyacağımı b�lemed�ğ�m,

yüreğ�me ağır gelen ayrılık,
Vak�ts�z açan ç�çek g�b�yd�...

Varlığına alışılmış, yokluğuna dua ed�lm�ş g�b�yd�
Ayrılık...

Beyza Çeleb�
Res�m

18



"Sen sevmey� bana bırak, güzel sever�m, 
Sen yeter k� b�r bak ölüver�r�m..."

Dostluk
B�r ç�çeğe bakmaya benzer dostluk, emek ver�rsen

güzelleş�r, büyür, ç�çek açar. İlg�s�z bırakırsan
solar, sonra da ölür. Dostluk öyles�ne güzeld�r k�

dostunuz varsa b�l�rs�n�z d�ğer yarınız g�b�
olduğunu, onu görünce güneş� görmüş g�b�

oluğunuzu, ruhunuzun karanlıktan aydınlığa doğru
aktığını...Lafta değ�l yürekte h�ssed�l�r dostluk.
Aranızda kan bağı olmasa da  dost "kardeş�m"

d�yeb�ld�ğ�nd�r. Bazen �nsan b�r bakışa yen�leb�l�r,
b�r masum gülüşe, b�r de güldüğünde kısılan

gözlere...Beraber olmasan da h�sseders�n onun
kalb�n�n nerede attığını, nerede nefes

aldığını...Dostla kurulan hayaller b�le güzeld�r. O
hayaller�n güzel olması �ç�n �ç�nde dostun olması

b�le yeterl�d�r...
Faz�let Kızılkaya/ Res�m 
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Doğa
Güzel�m yeş�ll�kler� �le b�ze armağan ed�len doğa...

Öyle huzur ver�c� renkler�n var k� göz kamaştırıyor.
Yemyeş�l ağaçların üstüne yuva yapan kuşların ses�,
s�ncapların kozalaklarla oynayışı ve yeş�l kucağında

koşan tavşanlar, kekl�kler cümle börtü böcek,...
 Bütün hayvanların yuvası doğanın kucağındadır.

Orda  mutlu huzurlu yaşarlar.
B�z sen�n kucağında huzur buluyoruz. Senden

beslen�yor, senden aldığımız havayı soluyor, bağrından
çıkan suyla hayat buluyoruz. İlkbaharda pembe,

yazda yeş�l, sonbaharda kahvereng�, kışta beyaz olan
güzel doğa, bu güzell�kler� sana borçluyuz...

"Doğa, b�ze dedeler�m�zden kalan b�r m�ras değ�l,
torunlarımıza bırakacağımız b�r emanett�r."

Medya Özbek / Res�m
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Öz saygı ve İnsan Olmak       
    Duygularımı hep �ç�mde yaşayan b�r� oldum. Dolu dolu

yaşamayı öğrenemed�m. Kızsam fazla bell� edemed�m. Sevsem
sevd�ğ�m� b�le  h�ssett�remed�m. Ama yaradılışımdak� eks�kl�kler� 

 hep b�ld�m.  Zaten yüzüme her defasında söylend� yapmayı
beceremed�kler�m. İnc�nd�m...

      Şu günlerde  �y�leşt�rmeye çalışıyorum kend�m�, yaralarımı
sarmaya çalışıyorum. Duygularımı, �ç�mde yaşamak yer�ne

haykırmayı öğrenmek �ç�n çabalıyorum...                                      
Yüreğ�m�n en der�n�nde saklı duran sadece ben�m b�ld�ğ�m acı
gerçekler� �t�raf ed�yorum; "Kend�n� sevmezsen, k�mseler sen�

sevemez..."                                                                                
Her akşam yalnızlık anlarımda, büyüsüne kapıldığım uçsuz

bucaksız gökyüzünün der�nl�kler�ne dalıyorum. Yıldızların         
 arasında dolaştırıyorum ruhumu...Ka�natın uçsuz bucaksız           
boşluğunda yaradılış muc�zem� görüyor yaşam enerj�s� �le               
doluyorum. İy�leş�yorum...                                                         
        Yaşamımızdak� bütün güzell�kler öz saygıyla gerçekleş�r...   

 Ben bu b�l�nçle yaşamayı sev�yorum. Kend�m�n farkındayım.
Neler başarab�leceğ�m�, ne �sted�ğ�m� b�l�yorum... Eğr�ler�mle
doğrularımla güçlenerek büyümeye çalışırken "�nsan" kalmam

gerekt�ğ�n�n  farkındayım.
Bel�nay Gökmen/ Res�m
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İpek Nakış
" Y�ne bırakıyorum ruhumu sen�n

f�kr�n�n acımasızlığına. İpek
nakışlarla �şl�yorum adını

kalb�me. Sonra yokluğun aklıma
gel�yor. Kend�m� yakıyorum

yıldızların yer�ne.. 
 

İkbal Sev�nç/ Res�m  
 

Korku      
"Korkuyorum, bırakıp g�tmenden,                 
Yalnız bırakmandan,                                  
Korkuyorum, ağır sözler�nden,                      

Senden ve sens�zl�kten..."  
                           Zülal Oktay/Res�m         
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Hayat
İnsanlar susmayı seçerse asla büyüyemez... 

Çünkü çevrem�z hayvanlara, çocuklara, kadınlara,
zayıf buldukları bütün canlılara ş�ddet uygulayanlarla

doldu taştı. Bu acımasızlığa "Dur!" demel�y�z.
Çok kaygılanıyorum. K�mse k�mseye acımıyor.

B�lm�yorum, �nsanların hal� ne olacak?
Hacer Doku / Res�m

 
 

Ayrılık
"Ayrılık ç�çeğ�n güneşe veda etmes� g�b�d�r...

Sev�lenlerden uzakta hasret çekmekt�r. Bu b�r
zorunluluktur. B�rb�r�n�z� tamamlarken yarım 

 kalmaktır ayrılık..."
 

Şadan Can Aslan /Res�m
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Veda
An gel�r hayatında anlam arayışına g�rers�n.
İht�yacın olan tek şey sevg�d�r aslında ama

bulamazsın. Sıkılırsın rut�nlerden, başladığın her
şey b�r an önce b�ts�n �sters�n. Hoyrat dokunuşlarla

tamamlarsın �şler�n�...Uzun b�r yolculuk özler
yüreğ�n. Anlarsın o anda "veda" vakt� gelm�şt�r... 

Ceyl�n Uysal/ Res�m
Ölüm

Hayat öyles�ne kısa k� bugün varsak yarın
olmayab�l�r�z. Ölüm ded�ğ�m�z gerçek var ya
�nsanları per�şan ed�yor. Tam da bu nedenle
hayatımıza aldığımız �nsanları sank� yarın

yoklarmış g�b� her gün aynı sevg�yle
sevmel�y�z. Hayatta ölüm var b�lmel�y�z...

Sevde Aslan/ Res�m
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Dalgaların Şarkısı

Gece mav�s�yle karanlık karışırken,
Den�z�n üstünde ay dalgalarla buluşuyor...

Yüzümü okşayan meltem
Kırılmış şa�r ruhuma tesell� oluyor.

Düşley�nce rüzgara karıştığımı,
B�r ferahlık, nedens�z b�r mutluluk kaplıyor

beden�m�...Ş�md� kalb�m�n atışlarına eşl�k eden 
tek ses dalgaların şarkısı...

Berkan Engez/ Res�m
 

Ked�m
"B�r kış sabahı  sen� durakta gördüm. O gün

başladı sana sevdam. İlk görüşte aşka �nanmazdım.
Sen�n çek�k yeş�l gözler�n�n müptelası oldum. Güzel

ses�n� duyunca �ç�mden "Ben�m ked�m olmalı."
ded�m. İşte b�z�m mutlu öykümüz böyle başladı...

          El�f Su Den�z/ Res�m
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Sess�zl�ğ�n Ses�
Bahar kokan saçlarına değen b�r rüzgâr olmak �sterd�m bazen,

Bazen gözler�nde b�r damla yaş…
İsterd�m sen�nle yıllarım geçs�n,

İsterd�m k�mseler ten�ne değmes�n…
Ger� dön

Ayak sesler�n kulaklarımı okşayan na�f b�r şarkı olsun.
Dön, dön k� bu ac�z beden hayat bulsun.

Sen yokken ş��rler anlamsız,
Şarkılar boş, varlığın hoş,

Seven sarhoş, sevmeyen b�r hoş…
Sen� gördüğüm gün doğdum ben,

Âşık olduğum gün büyüdüm,
G�tt�ğ�n gün öldüm,
Sonrası kördüğüm.
Her günüm b�r sene

Geçm�yor sens�z günler...
“Bu kadar kend�n� hırpalama.” d�yorlar,

Ölümüne sevd�ğ�m� b�lm�yor eller.
Kayboluyorum gecen�n karanlığında,

Burası soğuk, ıssız ve sess�z
Sess�zl�ğ�n ses�n� d�nlemek rahatlatıyor �nsanı

Ne kadar kalsak da sevg�s�z.      
 

Alperen Aydoğan/ Müz�k
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Gecem� Aydınlatan Ateş
 

Ben güneş� olmayan b�r ay.
Sen �se güneşten farksız küçük b�r ateş.

Her zaman ben� aydınlatan küçük b�r ateş,
Ben�m sen� aydınlattığımı sanan küçük b�r ateş.

Ben�m aydınlanmak �ç�n her zaman sana
�ht�yacım var...

 Sen�n �se k�mseye �ht�yacın olmadı asla.
Ama kend�ne yalan söyled�n, küçük ateş�m;

“B�r yıldız m�sal� sen�n aydınlığından
yararlandım.” derken.

Kend�ne yalan söyled�n küçük ateş�m.
Güneş g�b� etrafı aydınlatırken,

“B�r�n�n ben� aydınlatmasına �ht�yacım var”
derken.

Kend�ne yalan söyled�n küçük ateş�m…
 

Ahu Uysal /Müz�k
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Senden Ger�ye Kalan
 

Yoktu artık gözler�mde gözler�n,
Yoktu artık sözler�mde sözler�n,
Sens�zl�k sarmış dört b�r yanımı,
Anılar vurmuş yüzüme yüzüme...

 
Ah yarım kalan h�kayem�z!

B�r masal olup mutlu sonla b�tseyd� keşke,
Çok bekled�m sen�,

Çok �zled�m beyaz duvarları hayal�nle...
 

Lak�n artık b�tt� bekley�şler�m,
Soldu artık kalb�me ekt�ğ�n ç�çekler�n,

Ş�md� ıssız b�r araz�den farksız kalb�m,
B�r tek sen� gömdüğüm kara toprak var �ç�nde...

 
Berr Kara / Müz�k
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Dört Duvar
      Ben b�r öğrenc�y�m. Dört Duvarla çevr�l� her yanım. Ben
b�r öğrenc�y�m. Büyükler�n; "Okumaktan başka ne �ş�n var?"

ded�ğ� k�ş� ben�m, b�z�z... 
S�z böyle düşününce, duygularımız an�den değ�ş�r.

Kırılırız...Zaten hayat b�z� hep mutlu etmez. 
Bunu beklemey�z ama b�razcık olsun anlaşılmak �ster�z. 

   Büyükler�n gençl�k yıllarını  çabucak unutmalarını b�z h�ç
anlayamayız. Oysa b�z�m geçmekte olduğumuz bu d�kenl�

yollardan onlar da geçmed� m�?  
      Programlanmış, b�r robot g�b� sürekl� aynı kalıpları

tekrarlamamızı, hatasız olmamızı �st�yorsunuz...Mümkün mü bu
s�zce? Pek�, b�z �stem�yorsak duygusuz b�r robot olmayı o zaman
ne olacak? Deneyerek, düşe kalka, hatalarımızdan ders alarak;

hayatı yaşayarak  öğrenmem�z daha doğru olmaz mı?
  B�z özgür yaşamayı öğrenmek �ster�z. "Özgürlük b�r d�ğer�ne

zarar vermeden yaşamaktır." bunu b�l�r�z. Sorumluluk �sted�ğ�n�
b�ld�ğ�m�z g�b�..."Özgürlük" dört duvar arasında sıkışıp
kalmamak, yen� f�k�rlerle kend�m�z� gel�şt�rmekt�r... 

"Ne zaman tamamen özgür h�sseder�m?" B�lm�yorum. Belk� buz
g�b� havada soğuğa aldırmadan yürürken, belk� gözyaşlarım

yastığımı ıslatmadan uyurken...Belk� de b�r meslek sah�b� olup
kend� ayaklarım üzer�nde güçlü dururken... 

Nazlıcan Çalıkıran / Müz�k
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Çares�zl�k
Ne yapsam,

Olmamıştı hayatımda,
Otururdum en der�n karanlıkta.
Ne b�r çabam vardı ne de aşkım.

Tal�h s�lles�n� vurdu bana...
Düşene gülmek de vurmak da kolaydı oysa,

İç�mde kopardı fırtına...
Acı ben�m �ç�n uzundu.

Onlar �ç�n kısa...
Yıllarca yalnız yürüdüğüm bu yol,

Sess�zd�. 
Gördüm k� dost yoktu, yılan g�b� düşman

çoktu...
Yıllarca aradım ışığını,

Sen� aradım.
Tutsak oldum karanlıklara,

Aldım �ç�me yalnızlığı...
M�ka�l Batın Ülker / Res�m
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Hayatın Akışı

Yaşadıklarımız b�r su g�b� akıp g�der. Ne s�z
onları tutab�l�rs�n�z ne de onlar s�ze ger�

dönerler. 
Sevd�kler�n�zle, dostlarınızla dargın
geç�rd�ğ�n�z zamanları b�r kere daha

düşünüp arkanıza bakmanızı tavs�ye eder�m.
Çünkü bugün kızdığımız, kırdığımız �nsanlar
belk� de yarın olmayacaklar...Dünyada ölüm

var.  P�şmanlık duymamak �ç�n
yaşadıklarımızı b�r kere daha gözden

geç�rmem�z gerek�r.

Med�ne Boyacı
Müz�k
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Teşekkür 
       Yıllardır yazılarımızı yayımlayab�leceğ�m�z b�r 

 derg� hayal�m�z vardı. "Güzel Fanz�n" �le bu hayal�m�z�
gerçekleşt�rd�k ve �lk sayımızla s�zlere "Merhaba." ded�k. 

        Özell�kle; yazılarıyla, f�k�rler�yle, eserler�yle bu
sayıda b�z�mle b�rl�kte olan öğrenc�ler�m�ze teşekkür

eder�z.
          Güzel Fanz�n'e destekler�n� her zaman            

 h�ssett�ğ�m�z okulumuz öğretmenler�ne, �dares�ne ve Okul
Müdürü Sayın Mehtap Meydaner�' ne sonsuz

teşekkürler�m�zle...    
Yazın yolculuğumuzda b�ze destek olan s�z okurlarımıza

ş�md�den teşekkür ed�yor, sevg� ve selamlarımızı
�let�yoruz...

Selahatt�n İnal Güzel Sanatlar L�ses� öğrenc�ler�n�n
yazdıklarını, ç�zd�kler�n�, eserler�n�  Güzel Fanz�n'den

tak�p edeb�l�rs�n�z...
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