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Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği
bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, sahne oldu.
Bu sahne yedi bin senelik, bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın

rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın
yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden,

yıldırımlarından, kasırgalarından evvela, korkar gibi oldu;
sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı. Onların

oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek,
yıldırım, güneş oldu. Türk oldu. Türk budur. 

Yıldırımdır. Kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.
 



         Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi, Millî Eğitim
Bakanlığının 23.01.1995 ve 420/871 sayılı makam onayları
ile Mehmet Akif Ersoy İlkokulu´nda Çankırı Anadolu Güzel
Sanatlar Lisesi adıyla iki sınıf olarak eğitim- öğretime
başlamıştır. 
         Okulun kurucu müdürü, müzik eğitimcisi Halim
Hıcıplı´dır. Üç öğretmen, bir memur, bir hizmetli ve yirmi
iki öğrencisiyle eğitim- öğretime başlayan Selahattin İnal
Güzel Sanatlar Lisesi aynı ders yılının ikinci döneminde
ise Şehit Uğur Hiçyılmaz Anaokulu binasına taşınmıştır.
1996–1998 yılları arasında, Mareşal Çakmak İlkokulu´nun
eski binasında eğitim- öğretim sürdürülmüştür.    
         1998 ‘den 2013’ e kadar Güzel Sanatlar Lisesine çok
yakışan, içinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu’ya
Şapka Devrimi için giderken, dönüşte Çankırı’da
konakladığı Atatürk Odası’nın da bulunduğu “Taş Mektep”
olarak bilinen binada eğitim- öğretime devam edilmiştir.
         Okulumuz 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle
Selahattin İnal Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi adını almış,
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü´nün 25.06.2013 tarih
10.03/1502639 sayılı kararlarından sonra Spor Lisesi
ibaresi okulumuzdan kaldırılmış olup Çankırı Selahattin
İnal Güzel Sanatlar Lisesi adıyla eğitim- öğretime devam
etmektedir.
         TOKİ tarafından 2011 yılının Ekim ayında inşaatı
başlayan yeni okul binamız, 2013 yılında tamamlanmıştır.
Yeni binaya 22.11.2013 tarihinde taşınılmış ve aynı tarihte
eğitim- öğretime başlanmıştır. Okul pansiyonu ise
31.12.2013 tarihinde faaliyete geçirilmiştir.

Hakkımızda
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                  Selahattin İnal Biyografisi 
                                         (1924-1982)

            Okulumuza ismini veren, Selahattin İnal 1924 yılında
çevresinde “Çopur” lakabıyla bilinen Fırıncı Hacı Şükrü
Efendi ile Mevlevi Şeyhlerinden Gürcü zade Mehmet
Efendi’nin kızı Nafia Hanım’ın dört oğlundan en küçüğü
olarak Çankırı’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çankırı’da
devam ettiren Selahattin İnal bu yıllarda ağız armonikası ve
mandolin çalarak müzikle tanıştı. Ağabeyinin İstanbul’dan
getirdiği kemanı eline aldığında henüz on beş yaşındaydı.
Lise öğrenimi için gittiği Ankara’da Kemani Hakkı Derman
ile tanışması yaşamında dönüm noktası oldu. Ondan aldığı
derslerle ustalık düzeyinde keman çalmaya başladı.
           Askerliğinin ardından Ankara Radyosu’nun açtığı
sınavı kazanarak, 1952 yılında keman sanatçısı olarak girdiği
radyodan otuz bir yıllık çalışmanın ardından emekli oldu.
Şeflik, hocalık yaptı, birçok konserler verdi, müzik
dünyasında en iyi eşlik sanatçısı olarak kabul gördü. 1957
yılından itibaren güncelliğini hiç kaybetmeyen altmış
civarında şarkı besteledi.
          Ömrünü Türk Müziğine adayan Selahattin İnal’ın en
önemli katkılarından biri de sözlü eserlerin prozodi ve
diksiyon hatalarının düzeltilerek TRT Arşivi’nin
düzenlenmesi ve nota birliğinin temini çalışmalarıdır. 
          Esprili, hazır cevap bir kişiliği olan Selahattin İnal
herkes tarafından sevilen sayılan bir sanatçı olmasının yanı
sıra müzisyenlerin örgütlenmesi için çalışmış, 70’li ve 80’li
yıllarda Türkiye Müzisyenler Sendikası Genel Sekreterliği
görevini de yürütmüştür. 
         İki erkek üç kız evlat sahibi olan Selahattin İnal 7 Mayıs
1982 tarihinde hayata veda ettiğinde henüz 57 yaşındaydı.
Erken vefatı Türk Müziği adına büyük kayıp olan
sanatçımızın TRT Repertuarında derlediği Çankırı Türküleri
de bulunmaktadır. Ayrıca memleketi Çankırı’da sanatçımızın
ismini taşıyan Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi’nde
kendisinin de tanıtıldığı bir müze bulunmaktadır.
                                               
                                                                                                      2



          Türk tasavvuf edebiyatının en önemli isimlerinden biri
olan Mevlana Celaleddin-i Rumi ne güzel ifade eder, doğanın
ahengini bu sözleriyle…Doğa, en yüce sanatkar Yaradan’ın,
biz insanlara bir lütfudur. 

          Alıyla, yeşiliyle, moruyla, bir renk cümbüşü karşılar
bizi Karadeniz’in dağlarında… Denizin en güzel tonları ve 
 yosun kokusu ciğerine kadar dolar Ege'nin mavi sularında... 

         Aç bırakmaz doğa, barınaktır, yuvadır  aynı zamanda
doğadaki tüm canlılara… Dalgaların sesi, rüzgarın uğultusu 
 çağlayan nehir, kuş cıvıltıları doğanın eşsiz senfonisidir 
 duyana… İlham olmuştur Dünya var olduğundan bu yana
insanlara…

         Doğayı korumak tam da bu nedenle büyük önem taşır,
Bu bağlamda en büyük sorumluluk biz eğitimcilerindir. Ko-
ruyalım, savunalım, eğitelim, öğretelim ki, doğadan aldıkları
ilhamla, öğrencilerimizin tuvalleri de boyansın allara
morlara…   
                                 Mehtap Meydaneri      
                                                 Okul Müdürü    
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"Gelin bağa yeşiller kuşanan
doğayı görün,

Her köşede bir çiçek dükkanı
açan doğayı görün,

Güller gülerek sesleniyor
bülbüllere,

Susun, susarak doğayı
görün…"

       (Mevlana Celaleddin-i Rumi) 

 Doğa ve Sanat 



 

          Durup sakince kendimizi dinlersek hayatın telaşı
içinde neredeyse unuttuğumuz iç sesimizin yavaşça
seslendiğini duyarız. 
          Kalbimizin yorgun atışlarında çağıldayan suyun sesini,
havanın ferahlığını, toprağın gücünü, ateşin tutkusunu
duyar kendimize geliriz. İşte doğa bizi sarıp sarmalamıştır
bile…
          Dalgaların sesinde, rüzgârın esişinde, yağmur
sonrasında, toprağın kokusunda, göğün uçsuz bucaksız
boşluğunda huzuru bulmamız bundandır. Ruhumuzun
kanatlandığı dakikalar, doğayla bütünleştiğimiz o büyülü
anlardır...
         Biz, yeni doğan yavrusu için bahçesine fidan diken
kültürün çocuklarıyız. Baba ocağına vardığımızda kendi
ağacımızın gölgesinde nefeslenir, kardeşlerimiz için
dikilmiş ağaçların kol kola girdiği gölgeli bahçelerde esenlik
içinde yaşarız.
        Diyeceğim o ki; doğa insandan güçlü. Bizimki derin bir
aşk o olmadan yaşayamayız. Ancak doğa biz olmadan da
yaşamını devam ettiren ebedi bir sevgili gibidir… 
                                                                        
                                      
                                       Hatice Geçim
                      Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Doğa İnsandan Güçlü mü?
        Doğa insanı şefkatli bir anne
gibi kucağında taşır. Huzurumuz
onunla bütünleştiğimiz oranda artar.  
        Yaradılışımızın derin
köklerinde eskilerin “anâsır-ı erbaa”
dediği toprağa, havaya, suya, ateşe
açıklayamadığımız bir uyum vardır... 
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Editörden Öndeyiş



     Önceleri nüfus az olduğundan avcılık ve toplayıcılık
ihtiyaçları karşılamaya yeterken, zamanla nüfusun artma-  
sıyla su kenarlarında yerleşim bölgeleri kurulup hayvanlar
evcilleştirilmiş tarım başlamıştır.                       
     
      Yaşanılan coğrafyaların özellikleri, toplumsal etkileşim
onların siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamlarını
derinden etkilemiştir. İçine doğdukları ortamın sert doğa
koşulları Türkleri hareketli, çalışkan kılmıştır. 
      
       İlk Türk inançları arasında Naturizm denilen   doğayla
fazlasıyla iç içe olmaktan kaynaklanan doğa inancının yeri
büyüktür. Çok tanrılı yaşamın hüküm sürdüğü eski çağda
yağmur, kar fırtına, yıldırım, şimşek, ağaç, bulut gibi
doğanın içindeki her türlü görüntü ve insanı etkileyen
nesneler inançların kaynağını oluşturmaktaydı.
    
     Kışın kışlak adı verilen ılık ve verimli ovalarda; yazın
yaylak dedikleri serin yaylalarda hareketli bir yaşam süren
Türk boylarının hayatları hayvancılık üzerinde yoğunlaşmış
sanat anlayışlarında hafif taşınabilir süs eşyalarının  
 üretilmesini sağlamış, rahat yaşam isteği göç olgusunu
getirmiş Türk boyları geniş coğrafyalara yayılmıştır. 
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DOĞA VE TÜRKLER
 

İnsanlığın en eski zamanlarında çok
ilkel yaşayan, doğayla baş etmek isteyen

insanlar bilgi birikimine ihtiyaç
duymuşlardır. Ateşi bulmaları dikkate

değer bir aşama olmakla birlikte yazının
bulunması dönüm noktası olmuş

kuşaklar arası bilgi aktarımı insanlığın
doğayla mücadelesine ivme

kazandırmıştır.



     
    Üretim fazlasını değere dönüştürme arzusu ticareti
getirmiş, ticaret yolları ve mekanlarında hareketli bir
toplumsal yaşam oluşmuştur. 
   
      Türklerin doğayla iç içe olmaları milli takvimleri
olan 12 Hayvanlı Türk Takvimini yapmalarını sağlamış
21 Mart baharın gelişini müjdeleyen güne yeni gün,
Farsçadaki söylenişiyle Nevruz adını vermişler, bugünü
yılbaşı sayıp yeni başlangıçların  umutların doğduğu
gün olarak görmüşlerdir.                                                            
       
    Doğayla sürekli iç içe olan Türkler uzun süre
yaşadıkları çadırlarını yerleşik hayatta kubbe olarak
devam ettirmiş hayvan ve çiçek motiflerini sanat eser-   
lerinde görselleştirmişlerdir.                
  
         1718-1730yılları arasında Osmanlı Devleti’nde yaşa-
nan Lale Devri’nde İstanbul’daki Kağıthane Deresi’nin
her iki yanı köşklerle ve lale bahçeleri ile donatılmış,
Boğaz’da mehtap gezintileri yaygınlaşmıştır.                         
         
       Doğayı kontrol etme ve evreni tanıma fikri bugün
de insanlığın ısrarla üzerinde çalıştığı, merak ettiği hiç
bitmeyen bir süreçtir.                              
 
                            
                              Mehmet Fatih GEÇİM 
                                  Tarih Öğretmeni 
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Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Erasmus+
K122 –SCH Okul Eğitimi Programı Kapsamında

Yapılan Çalışmalar Çeşitlenerek 
Devam Ediyor...   

 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) 

 makamlarınca  Erasmus+ K122 –SCH Okul Eğitimi Programı kapsamında         
onaylanan 09 Eylül 2022 - 08 Eylül 2023 tarihleri arasında 12 ay sürecek olan
projenin adı: E-rehberliğin  geliştirilmesinde evrensel değerlerin                       
oluşturulması; Güzel sanatlar eğitiminde kısıtlı kaynakların kullanımı ve         
hizmetleri.                                                                                                                         

                                                                                  
       
       

   Projenin iki önemli amacı bulunmakta; bunlardan ilki, okulun modern
rehberliğine entegrasyon sürecinde öğrencilerimize e-portfolyo becerileri      
kazandırmak ikincisi ise, dünyada kıt kaynakların etkin kullanımı ve                 
sürdürülebilir çevre konusunda bilinç ve farkındalığı oluşturmaktır.                 

       
      Proje kapsamında düzenlenen afiş ve logo yarışmalarının yanında         

 okulumuzun "Güzel Sanatlar Podcast" adıyla yayın yaptığı podcast kanalı        
"Doğaya Sesleniş" temalı podcast yayınını öğrencilerimizin  katılımıyla             
gerçekleştirdi. Proje çalışmalarının haberleri "Erasmus+ NEWSLETTER"           
üzerinden periyodik olarak yapılmaya devam etmektedir.                                     

       
 Kurulduğu yıldan başlayarak okulumuzdan mezun olan öğrencilerimize          
ulaşarak gerçekleştirdiğimiz Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi                      

E-portfolyosunun da son aşamaya geldiğini buradan mutlulukla
duyurabiliriz.         

 
      Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz bir diğer çalışma "Hayatın Nefesi

Doğa Kaynağı Sudur " temalı şiir ve kısa öykü yarışması oldu.                             
    

     Öğrencilerimizde; yaşadığımız dünyayı, ağacı, ormanı, suyu koruma
bilincini arttırmak en önemlisi de yeşil dönüşümü vurgulayan çalışmalar

üretmelerini sağlamak amacıyla düzenlediğimiz yarışmada çevre bilinci ve
doğa sevgisi kazandırmak en büyük isteğimizdi. 

 
Yarışma sonucunda derece alan öğrencilerimizin eserlerini özgür dergimiz

"Güzel Fanzin" de yayımlıyor sizlerin beğenisine sunuyoruz...
                                                                                                         

     Proje ortağı İspaya- Kordoba'da bulunan bir sanat okulu olan; Formación
Academia Barcelona SL Escuela de Arte Mateo Inurria.                                         
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11-Resim sınıfı öğrencisidir.
"Mevsimlerden Doğaya"

şiiriyle birinci olan
öğrencimiz, 

resim yeteneği yanında
edebiyat ve tiyatro ile de

ilgilenmekte, başarılarıyla göz
doldurmaktadır. 

MEVSİMLERDEN DOĞAYA

Gece yarısı istasyonda 
Başladım yolculuk planına, 
İlk durak sıcak bir yaz akşamına,
Yemyeşil ağaçlardan, kalabalık neşeli sokaklara,
En güzel çiçeklerin açtığı o tarlaya,
Belki de ormanda piknik yapan o ailenin
sofrasına... 

Lokomatif durduğunda anladım yolun bittiğini,
Planım henüz yarım değildi,
İlerledim kızıl vagona, 
İkinci durak olan sonbahara...
Kuşlar veda etmeye çoktan başlamıştı. 
Serinlik çöktü, renklerim söndü. 
Kuru yapraklara büründü rüzgar, aldı götürdü.

“HAYATIN NEFESİ DOĞA, KAYNAĞI SUDUR”
TEMALI ŞİİR YARIŞMASININ BİRİNCİSİ
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 Belinay GÖKMEN

Devamı 9. sayfada 



Tren acı acı öttü 3. Durak göründü
Pencereden bakınca karşıladı, buram buram kasvet 
Kardan adam selamladı, çocukluğuma koştu.
Bitkiler uyudu doğa beyaza gömüldü
Dallar yaprağa hasret..
Toprak, güneşe hasret..

Son vagon da istasyona yanaştı 
kimsesiz ama neşeli ilkbahar akşamına doğru
Gökyüzündeki dolunay tomurcukları bile aydınlattı
Kuşlar neşeyle kutladı, vedalar baharla rastlaştı
İlk rüzgâr saçlarımı okşadı 
Ötüşen bülbüller doğayı uyandırdı
                                   
                                             Belinay GÖKMEN
                                                      RESİM
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“HAYATIN NEFESİ DOĞA, KAYNAĞI SUDUR”
TEMALI ŞİİR YARIŞMASININ İKİNCİSİ

Hatice Cansu BOZTEPE

9-Resim sınıfı öğrencisidir.
"Doğa İçin"

şiiriyle ikinci olan öğrencimiz, 
resim yeteneği yanında

edebiyat sanatı ile de
ilgilenmektedir.

 DOĞA İÇİN 

Ey Dünya; ciğerlerim soluyor,
Nefes alsam da kaynaklarım tükeniyor,
Dur desem de gücüm yetmiyor,
Ne acı ki sularımız yok oluyor!

Bir damla, bir pınar misali,
Akıp gidiyor ellerimizden,
Kesilen her ağacın dallarından;
Uçup gidiyor ağlayan yapraklar.

Devamı 11. sayfada 
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Bakıyorum ummana, denizler görüyorum.
Bir hayal kuruyorum, hava temiz, su temiz.
Ormanlar gür, hayvanlar özgür;
Bir filin hortumundan sular görüyorum.

Hayatın nefesi deniz, doğa.
Yaşamak istiyorsak gelecek yıllara;
Koruyalım birlikte dünyamızı sonsuza,
Bırakalım yaşanabilir bir doğa.

                                         

                                        Hatice Cansu BOZTEPE
                                                       RESİM
  



9-Resim sınıfı öğrencisidir.
"Tabiatın Seslenişi"

şiiriyle üçüncülüğü paylaşan
öğrencimiz, 

resim yeteneği yanında
edebiyat sanatı ile de

ilgilenmekte olup çeşitli dijital
dergilerde yazıları
yayımlanmaktadır.TABİATIN SESLENİŞİ

Sen ister misin ki?
Bir damla suya muhtaç,
Yaşamdır bu, her bir umuda aç,
Seni gölgesinde tutan değil mi o
beğenmediğin ağaç.

Dön bir bak semaya, 
Ne der şu dünya sana,
Bir fısıltıdır türkü gibi kulağında,
Dinle ey insan! Ellerini uzat doğaya.

Yer gök seni ister,
Seslenir durur, duy diye bekler,
Bu çektirdiğin ıstırap,
Tabiata bir ömür yeter.

“HAYATIN NEFESİ DOĞA, KAYNAĞI SUDUR”
TEMALI ŞİİR YARIŞMASININ ÜÇÜNCÜSÜ

Hatice Ebrar YAVUZ
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HUZUR

Gölgesinde dinlensem ağaçlarımın,
Yeşiline dalıp gitsem, toprağına bir can feda
etsem...
Havasında, suyunda bir ömür yeşertsem.
Uzansam mavi bir gökyüzüne karşı,
Dokunabilir miydi ellerim bembeyaz bulutlarına?
Bir çiçeğin kokusuyla huzuru bulmak gibi,
Uçan kuşun kanadında 
özgürlüğü bulmak gibi,
Ve doğayı tatmak gibi...

11-Müzik sınıfı öğrencisidir.
"Huzur"

şiiriyle üçüncülüğü paylaşan
öğrencimiz, yan flüt eğitimi
yanında piyano eğitimi de

almakta olup edebiyat sanatı
ile de ilgilenmektedir.

“HAYATIN NEFESİ DOĞA, KAYNAĞI SUDUR”
TEMALI ŞİİR YARIŞMASININ ÜÇÜNCÜSÜ

Eda Nur ÇAKICI

13



ACI SESSİZLİĞİ                                                            
        Kocaman bir şehrin gürültüsü içinde küçük bir kız acı ile      
kıvranarak uyuyordu. Bir anda gözlerini açtı ve doğruldu.            
Etrafa bakındı ama etraf karanlık olduğu için pek bir şey           
 göremiyordu.                                                                                       

      Gözleri ailesini aradı ama kimsecikler yoktu etrafta...        
 Sonra pencereden dışarı baktı ve Ay dedeyi gördü. Sonunda
birini bulduğu için mutlu olan kız Ay dede ile konuşmaya         

 başladı:                                                                                                
 -Merhaba ay dede, sana bir şey sorabilir miyim?               

     -Elbette yavrucuğum.                                                                
  -Annem, babam ve kardeşimin nerde olduklarını biliyor   

 musun?                                                                                                
-Merak etme, onlar buradalar.                                             

 -Gerçekten mi?! Yani onları yarın görebileceğim!              
-Peki, Ay dede ben neredeyim?                                           

 -Hastanedesin yavrum.                                                          
      -Neden, ne oldu ki bana?                                                              

 

“HAYATIN NEFESİ DOĞA, KAYNAĞI SUDUR”
TEMALI KISA ÖYKÜ YARIŞMASININ BİRİNCİSİ

Ahu UYSAL
11-Müzik sınıfı öğrencisidir.

Yarışmaya "Acı Sessizliği"
isimli kısa öyküsüyle katılarak

birinci olan öğrencimiz,
keman eğitimi yanında piyano

eğitimi de almakta olup
edebiyat sanatı ile de

ilgilenmekte şiir ve öykü
yazmaktadır.

Devamı 15. sayfada 
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        Bu sorudan sonra Ay dede sustu ve tek bir kelime daha
etmedi. Küçük kız bir anda oluşan sessizlikle birlikte anılarına

gömüldü. Ailesiyle yaşadığı küçük tatlı evlerini, yeşil ağaçları ve
sevimli hayvanları…                                                                                        

            Ailesi ile birlikte ormanlık bir yerde yaşıyordu küçük kız,
bir  sürü hayvanla içi içeydi. Bazıları yırtıcı hayvanlardı ama               
bölgelerine girmediğin ve onlara zarar vermediğin sürece sana        
zarar vermezlerdi. Küçük kız, o tatlı zamanları hatırlarken                  
uykuya daldı. Rüyasında babası ile oyun oynuyordu, çok                       
mutluydu, babası ile eğlenirken annesi ve küçük kardeşi geldi ve       
yemeğin hazır olduğunu söylediler.                                                            
             Tam babasıyla içeri girerken birden hayvanların çığlıkları      
dikkatlerini çekti ve etraflarına bakınmaya başladılar. Masmavi       
gökyüzü kararmıştı, yeşil ağaçlar alev almış, masum hayvanlar        
etrafa kaçışmaya başlamıştı. O tatlı rüya bir anda kabusa                

 dönüşmüştü. Çok korkunç ve acı verici bir manzaraydı.                       
          Küçük kız sonunda o kabustan uyanmayı başardı. Rüya     

 sayesinde Ay dedenin sessizliğini anladı. Gözlerinden süzülen         
yağmurlar o acı verici ateşi bastırmaya çalıştı ama başarısız oldu.     
Ay dede sessizliğini bozdu:                                                                            

  -Ah zavallı yavrum, bunları görmek zorunda kaldığın için
üzgünüm ama hayatın gerçekleri, insanoğlunun yaptığı yanlışların
sonucunu bir tek onlar çekmiyor, maalesef biz de bu yanlışlar           
yüzünden acı çekiyoruz. Dedi üzgün bir sesle...                                       

      Küçük kız ağzını açtı ama bir şey diyemeden geri kapattı.  
Sadece sustu. Şehrin gürültüsü ve kötü havası yarasına tuz basar

gibiydi evini ve ailesini özlemişti ama onların bir daha geri               
dönmeyeceklerinin farkındaydı...                                                                

     O gece ne Ay dedenin ne de küçük kızın ağzından tek bir 
 kelime çıkmadı, sadece acının sessizliği vardı...                                    

 
    Ahu UYSAL     

 MÜZİK  
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    ORMAN VE KIZI

      Kentin uzak bir köşesindeki derin ormanın içerisinde
yaşayan bir kız. Eski geleneklere uygun olarak şifacılık
yapıyordu. Küçük ahşap kulübesi sadece ondan haberi olan
ve eski kökenlere sadık insanlar tarafından bilinir, onun
yaptığı merhem ve ilaçlar karşılığında kumaş gibi şeyler
getirirlerdi. 
       Kulübesinin yeri oldukça karmaşık bir yerde
olduğundan çok insanla karşılaşmasa da şifacı kız arada
yürüyüş yapan kampçıları görürdü. Kızı ve evini uzaktan da
görseler insanlar ondan çekinirlerdi, hatta aralarında cadı
sananlar olurdu. Bu tarz söylentilere ilgi duyup gelen de
olurdu ormana, ancak hiçbiri kulübeyi bulacak kadar
ilerleyemezdi. İnsanların bu hali ona komik gelir bu yüzden
dedikodulara müdahale etmezdi. 

“HAYATIN NEFESİ DOĞA, KAYNAĞI SUDUR”
TEMALI KISA ÖYKÜ YARIŞMASININ İKİNCİSİ

Hatice Ebrar YAVUZ
9-Resim sınıfı öğrencisidir.

"Orman ve Kızı"
isimli kısa öyküsüyle ikinci

olan  öğrencimiz, 
resim yeteneği yanında

edebiyat sanatı ile de
ilgilenmekte olup çeşitli dijital

dergilerde yazıları
yayımlanmaktadır.

Devamı 17. sayfada 
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        Yine merhem almak için gelen bir hastası şehirden
duyduğu haberleri anlatıyordu. Bir grup genç bu kızı merak
etmiş ve bulmaya çalışmış ancak akşama doğru
kaybolduklarını anlamışlardı. 
         Gençlerin kayıp olduğunu fark eden yakınları
yetkililere haber vermiş ve çocuklarını perişan halde
ormanda bulunmuşlardı. Bu tarz durumların artmasını
istemeyen insanlar kızın ormandan çıkarılması için protesto
eylemleri başlatmışlardı. 
         Böyle bir olayın bu kadar büyümesine karşı çıkan
insanlarsa konuyu daha ileriye taşıdılar. Henüz bu kadar
olay anlatabilmiş olan hasta kızın yanından ayrıldı... 
         Günler sonra gelen başka bir hasta müşterisi olayların
daha da büyüdüğünü ve ormanın bir kısmının kesilmesi
kararının alındığını söyledi. 
         Müşteriye göre kız, ormanın yok edilmesi için sadece
bahaneydi. Sonralarında ise orman için konut planlarının
reklamları yapılmaya başlanmıştı. Bu tarz haberlerden çok
korkmuş olan kız, ormanı korumak isteyenlerle birlikte
şehirlilerden imza topladı, orman günden güne
sömürülürken insanları uyandırmak için çabaladılar.
         Doğanın katli şehrin iklimini etkiledi. Yağmurlar
yağmaz oldu. İnsanlar umursamadı ancak ağaçların sayısı
öylesine azaldı ki temiz su ve havayı göremez oldular. 
         Bu sırada daha çok ağaç dikmeye çalışan şifacı kız ve
doğaseverler yarısı apartman olmuş ormanı kurtarma
çabalarındaydı. 
         Yavaş yavaş da olsa insanlar ormanın gitmesinin büyük
sorunlara yol açtığını fark etmeye başlamıştı. Protestolar
arttı. Yapılan konutlar reddedildi ve ağaçlar yeniden
dikilmeye başlandı. İnsanların aldığı dersler şehri eski
haline getirdi.
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“HAYATIN NEFESİ DOĞA, KAYNAĞI SUDUR”
TEMALI KISA ÖYKÜ YARIŞMASININ ÜÇÜNCÜSÜ

Gamzenur TOPRAKÇI
12-Resim sınıfı öğrencisidir.

"Mert'in Anıları"
öyküsüyle üçüncülüğü paylaşan
öğrencimiz, okulumuzun yaptığı

projelerde ve sergilerde
çalışmalarıyla yer almaktadır. 

Öğrencimiz, resim yanında edebiyat
sanatı ile de ilgilenmektedir.

MERT’İN ANILARI
 

            Kardeşinin ağlama sesiyle uyandı. Beş gündür evin
içinde kolilerle yaşıyorlardı ve Melike yine onlara takılıp      
düşmüştü.                                                                                            

          Sobanın başına gitti, çay henüz kaynamamıştı.     
 Gözleri pencereye kayınca bahçelerinde kalan son yeşili       
gördü...                                                                                                

      Üç sene önce dallarına takılan topu bir türlü    
 alamadıkları selvi ağacının altında, susuzluk yüzünden          
Karabaşı kaybettiği gibi son selvi ağacı da gidiyordu                 
ellerinden. Köpeğinin toprağa karışan cılız ve cansız               
bedenini düşündükçe yine gözleri doldu.                                     
             Geçen hafta susuzluk yüzünden  damla damla akan

köy çeşmesine giden babası, çeşmenin yanına giderken bir     
yandan da susuzluktan kurtulmanın hayallerini kuruyordu.   

          Çeşmeye varmış tam su doldurmaya başlamıştı ki
karşı köydeki insanlarla tartıştı. Çünkü karşı köydeki            
insanlar Mert’in babasının bu köydeki çeşmeden su                 
dolduramayacağını düşünüyordu...                                                

 
                                                                                                               

Devamı 19. sayfada 

18



      O sırada Mert’in babasının aklından çok  sevdiği    
 evini, köyünü, sevdiklerini, arkadaşlarını arkasında               
bırakıp şehre göç etmek geçiyordu.                                             

     
      Çünkü şehirde yaşayanlar için su kıtlığı henüz bir

sorun haline gelmemişti.                                                                
        

         Mert selvi ağacını görünce o unutulmaz günü            
 tekrar hatırladı. Ne çok eğlenmişti...O gün ilkbaharın            
son günlerindendi. Güneş tepeden vuruyordu, yeşilin         
 her tonu adeta doğada dans ediyordu.                                        

       
      O zamanlar köyde su sıkıntısı yoktu. Karabaşla     

 birlikte köyün çiçekli çayırlarında kuzularını                          
gezdiriyorlardı. Şimdi ise yaşadığı hayattan eskisi                   
kadar zevk almıyordu.                                                                     

     
   Çünkü koyunları satmışlar, Karabaşı susuzluktan dolayı 
 ölmüş, köyde su sorunları yaşanmaya başlamış               ve

en önemlisi su sorunlarından dolayı doğanın eşsiz,                 
büyüleyici güzelliğinden, yeşilliğinden,  havasından                

eser kalmamıştı...                                                                       
       

Mert bunları düşünürken annesinin sesiyle irkildi.
kendisine geldiğinde annesi onu kahvaltıya çağırıyordu.       

 
    Camın kenarından ayrılıp ailesinin yanına gitti.  Çayını

yudumlarken tüm bu düşündüklerini anlattı.                
 

     Ailesi de suyun hayatımızda ne kadar önemli olduğunu 
 ve yaşamımız için doğanın ne kadar gerekli olduğunu           
söylediler. Sonrasında çay eşliğinde kahvaltılarını                 
yapmaya devam ettiler.                                                             

19



“HAYATIN NEFESİ DOĞA, KAYNAĞI SUDUR”
TEMALI KISA ÖYKÜ YARIŞMASININ ÜÇÜNCÜSÜ

Berr KARA
11-Müzik, sınıfı öğrencisidir.

"Yürek Yangını"
öyküsüyle üçüncülüğü paylaşan
öğrencimiz, keman ana çalgısı

yanında piyano eğitimi de
görmekte, okulumuzun yaptığı
projelerde ve programlarda yer

almaktadır. 
Öğrencimiz, müzik  yanında

edebiyat sanatı ile de ilgilenmekte
olup şiir ve kısa öykü yazmaktadır.       YÜREK YANGINI                        

                                                                                                                15/08/2020

            Günlüğümün bu sayfalarını abimin cenazesinden sonra
yazıyorum. Zengin bir şirketin bir hiç uğruna katlettiği masum
bir adamın cenazesinden…
            Artık okullar bitmişti, yaz gelmişti. Abim ve ablam
üniversiteden dönmüştü. Her sene yaptığımız gibi bu sene de
köye gitmek için yapılan hazırlıklar başlamıştı. Her yıl yaz
tatilinin bir ayında bütün aile uzak, yakın demeden toplanırdık.
             Bu yıl da aynı şekilde büyük annemlerin evinde       
 toplandık. Ev dediğime bakmayın, bütün ailenin kalabileceği
gayet büyük ve güzel, ormanın kenarında harika bir yerdi. 
Bu yıl en erken biz gitmişiz. Her yıl olduğu gibi büyük
annemlerin yüzünde aynı şaşırma ve sevinç belli oluyordu.
Ardından 2 gün geçmeden bütün aile toplandı. Çok keyifli ve
kaliteli zamanlar geçirmeye başladık. Ormanda oyunlar oynuyor,
yemekleri yer sofrasında yiyor, akşamların hep birlikte sohbetler
ediyorduk. Ta ki hayatımızı değiştiren o güne kadar.... 

20 Devamı 21. sayfada 



           Dedem o zamanlar köyün muhtarıydı. Tam sabah
kahvaltısından önce bir köylü kapıya geldi. Hüzünlü bir ses ile;
“Beyim şehirden iş adamları geldi, buraları ve ormanı
yıkacaklarmış yerine otel yapacaklarmış.” Dedi. Dedem de; “Bir dur
sakin ol oğlum, biz hayattayken kimsenin bunu yapmaya gücü
yetmez evelallah, bu adamlar nerede? Sen bunları bize bir göster
bakalım.” Dedi. Sonra abim ile dedem köylünün peşine takılıp gitti.   
En sonunda şirket sahibinin yanına varmışlar. Güzel bir dille
konuşmuşlar önce ama adam otel yapma fikrinden 
 vazgeçmiyormuş. Abim ve dedem de; “Biz sana bu oteli
yaptırmayız.” Demiş. Adam tehditler savurmaya başlamış. Dedem
adamın üstüne yürümüş abim tutmuş. İşte asıl olaylar bundan
sonra başladı... 
          Ben bu esnada bunlardan habersiz Çınar’ın altında
oturuyordum. Çınar benim çocukken abim ile birlikte diktiğim bir
ağaç. Çok seviyordum onu. Bir derdim varsa arkadaşımmış gibi ona
anlatırım. Gölgesinde müzik dinlerim, daha doğrusu dinlerdim. 
Ertesi gün dışardan gelen bağrışma sesleri ile uyandım. Abim
şirketin çalışanlarından birkaçını dövmüş. İşçiler Çınarı ve birkaç
düzine daha ağacı kesmiş. Önce çok üzüldüm sonra öfkelendim.
Şirket sahibi de bunu duymuş ve öfkelenmiş. 
           Akşam çığlık sesleri ile uyandım. Şirket sahibi adam ormanı
ve bizim evi yakması için bir grup insanı görevlendirmiş. Hepimiz
panik içerisinde evi terk ettik. Herkes tam mı diye bakarken,
dedemler ormandaki yangın büyümesin diye söndürmeye
çalışıyordu. 
          Sonra teyzem bağırdı; “Oğlum içeride kaldı!” Bunu duyan
abim bir saniye bile düşünmeden alevlerin içine atladı. Herkes
yüreği ağzında beklerken içerden teyzemin oğlu çıkıverdi. Abimi
bekledik bekledik ama gelemedi... 
          Dumandan fazla etkilenmiş, astımı da olduğu için akciğerleri
iflas etmiş. Dedem zaten içerden abimi çıkarıp getirene kadar
çoktan ölmüştü. 
           İşte bir ocağa daha ateş düşürdüler hiç uğruna. Abim bu güzel
köyümüz, ağaçlarımız uğruna öldü. Bir daha bir ağaç kesecek,
herhangi bir bitkiye zarar verecekken, düşünün; kim bilir o ağaç
için nice kanlar, nice gözyaşları döküldü.      
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“SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE İLE BİLİNÇLİ
KARİYER YÖNETİMİ” TEMALI AFİŞ

YARIŞMASININ BİRİNCİSİ
Damla EKİZ

22

12-Resim sınıfı öğrencisidir.
"Sürdürülebilir Çevre ile Bilinçli

Kariyer Yönetimi" temalı afiş
yarışmasında birinci olan 

 öğrencimiz, Selahattin İnal Güzel
Sanatlar Lisesi tarafından yapılan

projelerde ve sergilerde
çalışmalarıyla yer almaktadır. 

 Okulumuzun en
yüksek puan
ortalamasına

sahiptir ve çok
yönlü kişiliğiyle

dikkat
çekmektedir.

 
Birinci olduğu

afişinde
"Kariyerini

Yeşert" sloganını
kullanan

öğrencimizi
kutluyor

başarılarının
devamını

diliyoruz...
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SELAHATTİN İNAL GÜZEL SANATLAR LİSESİ ERASMUS+
K122 –SCH OKUL EĞİTİMİ PROGRAMI KAPSAMINDA

KULLANILACAK OLAN LOGO OKULUMUZ GRAFİK TASARIM
ÖĞRETMENİ FATİH HARMANDA TARAFINDAN TASARLANDI. 

      Erasmus+ Programı K122
SCH Okul Eğitimi Programı
kapsamında İspanya'da
gerçekleşecek olan 
"E-rehberliğin
geliştirilmesinde evrensel
değerlerin oluşturulması,
Güzel Sanatlar eğitiminde
kısıtlı kaynakların kullanımı
konulu" projemizin logosu 
 okulumuz grafik tasarım
öğretmeni Fatih HARMANDA
tarafından hazırlandı.
Teşekkürlerimizle...

Fatih HARMANDA



DOĞAYA SESLENİŞ PODCAST “PROJE ÖZEL” BÖLÜMÜ

Türkiye’de Liseler arasında yapılmış ilk Podcast olma özelliğini taşıyan
Güzel Sanatlar Podcastin üçüncü sezonunda, Edebiyat Öğretmeni Hatice
GEÇİM ve Okul Müdürü Mehtap MEYDANERİ, Selahattin İnal Güzel
Sanatlar Lisesinin doğaya duyarlı öğrencileriyle birlikte kültürümüzde
varlığını sürdüren atasözleri, veciz sözler ve şiirlerden alıntılar yaptıkları
“Proje Özel” bölümüyle sizlerle birlikteler…

ŞOVDA GÖREV ALAN ÖĞRENCLERİMİZ: Hatice Cansu BOZTEPE, Zehra
ALTIN, Zeynep Melisa KOYUNCU, Zeynep Ceylin ÇUBUK, Sedrah Adel
Abdullah Zelkha, Rabia Sena SİLAHSIZ, Saliha Nur ERKEN, Rukiye
YALÇINKAYA, Azra ERGÜN, Hayriye Naz EMİROĞLU, Beyza ATEŞ,
Yiğithan HANÇER, Selin KOÇ, Liya Ecrin ERDOĞAN, Hikmet Emin
DEMİRCİ, Alara USTAOĞLU, Hatice Ebrar YAVUZ.

Müzik Direktörü/ Kayıt/ Miksaj: Orhan Berk EMİR
İçerik Düzenleme: Hatice GEÇİM
Müzik Düzenleme: Mehtap MEYDANERİ, Melike KARA, Nur ÇAĞIRAN,
Kezban İSA, Nursel AKBUNAR
Cıngıl: Sezer DİNÇER 
Yayın Yönetmeni: Şafak YILMAZTÜRK 
Proje Genel Koordinatörü: Ali MEYDANERİ
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Teşekkür 
       Yıllardır yazılarımızı yayımlayabileceğimiz bir  dergi

hayalimiz vardı. "Güzel Fanzin" ile bu hayalimizi
gerçekleştirdik ve ilk sayımızla sizlere "Merhaba." dedik. 

        Özellikle; yazılarıyla, fikirleriyle, eserleriyle bu
sayıda bizimle birlikte olan öğrencilerimize teşekkür

ederiz.
          Güzel Fanzin'e desteklerini her zaman            

 hissettiğimiz okulumuz öğretmenlerine, idaresine ve
Okul Müdürü Sayın Mehtap Meydaneri' ne sonsuz

teşekkürlerimizle...    
Yazın yolculuğumuzda bize destek olan siz okurlarımıza

şimdiden teşekkür ediyor, sevgi ve selamlarımızı
iletiyoruz...

Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin
yazdıklarını, çizdiklerini, eserlerini  Güzel Fanzin'den

takip edebilirsiniz...
 


