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DENİZ TÜRKÜSÜ

  Dolu rüzgârla çıkıp ufka giden yelkenli!
  Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli.
  Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça
  Ve hayâlinde doğan âleme yaklaştıkça,
  Dalga kıvrımları ardında büyür tenhâlık
  Başka bir çerçevedir, git gide dünyâ artık.
  Daldığın mihveri, gittikçe, sarar başka ziyâ;
  Mâvidir her taraf, üstün gece, altın deryâ...

  

Yol da benzer hem uzun, hem de güzel bir masala
O saatler ki geçer başbaşa yıldızlarla.
Lâkin az sonra lezîz uyku bir encâma varır;
Hilkatin gördüğü rü’yâ biter, etrâf ağarır.
Som gümüşten sular üstünde, giderken ileri
Tâ uzaklarda şafak bir bir açar perdeleri...
Mûsıkîsiyle bir âlem kesilir çalkantı;
Ve nihâyet görünür gök ve deniz saltanatı.

  Girdiğin aynada, geçmiş gibi dîğer küreye,
  Sorma bir sâniye, şüpheyle, sakın: “Yol nereye?”
  Ayılıp neş’eni yükseltici sarhoşluktan,
  Yılma korkunç uçurum zannedilen boşluktan
  Duy tabîatte biraz sen de ilâh olduğunu,
  Rûh erer varlığının zevkine duymakla bunu.

Çıktığın yolda, bugün, yelken açık, yapyalnız,
Gözlerin arkaya çevrilmeyerek, pervâsız,
Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!...

Yahya Kemal BEYATLI

İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar.
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İSTİKLÂL  MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettigi günler hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!
  Mehmet Akif Ersoy
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   Ey Türk Gençliği!

  Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

 Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, 
seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti mü-
dafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! 
Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün 
dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedil-
miş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün 
bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ 
hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebi-
lirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

 Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtar-
maktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! 
           20 Ekim 1927
 

 Ey Büyük Ata,

 Varlığımızın en kutsal temeli olan, Türk İstiklâl ve Cumhuriyetinin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar, değiş-
mez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbâlde, hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler, bü-
tün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun 
güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz 
olan, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak, eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez 
Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklâl ve Cumhuriye-
timize kastedecek düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olarak, en kuvvetli ordularla üzerimize saldır-
salar dahi, ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü, bu aziz vatanın 
toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimle-
rimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü germek, gerçek 
amacımız olacaktır.

 Ey Türk’ün büyük Ata’sı !

 İstiklâl ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman, içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne 
olursa olsun, kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak, bütün engelleri aşıp her güçlüğü 
yenmek azmindeyiz.

 Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bek-
çileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geç-
mek için bütün zorlukları yeneceğimize, namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız.

           TÜRK GENÇLİĞİ
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 Sevgili öğrencilerim;
 Bu yıl da yeni gelen öğrencilerimizi karşıladık, mezunlarımızı uğurladık. Bu devr-i daim 
hep sürecek. Durduramadığımız tek şey zaman. Bu süreçte amacımız, verimli ve mutlu bir 
öğretim yılı geçirerek, sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlayabilmek. 
 Ben, idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz her zaman yanınızdayız. Başarılarınızla gururla-
nır, sevinçlerinizle mutlu oluruz. Başarılarınızın ödüllerle taçlandığı, etkinliklerle dopdolu ge-
çen bu yıl için de sizleri can-ı gönülden kutluyorum. Güzel bir tatili tüm okul olarak hakettik. 
 Önümüzdeki ders yılında sağlıkla yeniden buluşmak üzere... 

      

      Süleyman YETİŞKEN

OKUL MÜDÜRÜ 
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 İDARECİLERİMİZ

              NESRİN  KAPLAN

             A.MURAT EREREN
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 CİHAT KORA
Sayın büyüğümüz,

eğitime ve okulumuza 
verdiğiniz sınırsız 
destekleriniz için, 

öğretmenler olarak size 
teşekkürü bir borç biliriz. 

                  Saygılarımızla...
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CUMHURİYETTİR  ATATÜRK

Cumhuriyet dediğin Atatürk'tür,
Yaptığı devrimlerle, yeniliklerle, inkılaplarla.

Cumhuriyet dediğin özgürlüktür,
Halkın kendi kendini yönetmesiyle.

Cumhuriyet dediğin eşitliktir,
Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, çocuğuyla.

Cumhuriyet dediğin adalettir,
Haksızın hakkını savunmakla.

Cumhuriyet dediğin toplumdur,
İçtenliğiyle, canlılığıyla, hareketliliğiyle.

Cumhuriyet dediğin bireydir,
Kendi sorumluluklarını bilmesiyle.

Ve cumhuriyet dediğin yine, Atatürk'tür,
Zekasıyla, fedakarlığıyla, kararlılığıyla.

                                                                      
                           

                   29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İlçe 3.sü
      Ela KARCI     9/B
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CUMHURİYET

     Tarih 28 Ekim 1923 akşamı. Mustafa Kemâl Paşa ve silah arkadaşları yemektedirler. Mustafa Kemâl 
tarihe yazılan pekçok sözünden birini bu masada söyler: ‘‘Efendiler, yarın Cumhuriyeti’i ilan edece-
ğiz!’’
      29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet ilan edilir ve halka duyrularak 101 pare top atışıyla tüm yurtta 
kutlanır. 
      Bugün Cumhuriyetimiz tam 94 yaşında. İlk günkü coşku ve heyecanla tüm yurtta Cumhuriyeti-
miz’in yeni yaşını kutladık. 
       Cihat Kora Anadalu Lisesi için ise bugünü daha özel kılan, kutlamaların okulumuzda düzenledi-
ğimiz bir baloyla gelenekselleşmesidir.
       Bu kutlamanın bu yılki konsepti ‘‘renkli 1920’ler’’ idi. Hakikâten gece, Cumhuriyet coşkusuyla 
beraber rengârenkti. 
       Sayın Kaymakam’ımız, Okul Müdürümüz, Cihat Kora Beyefendi, kıymetli öğretmenlerimiz, değer-
li velilerimiz ve gecenin başrol oyuncuları öğrencilerimizle çok keyifli bir gece yaşadık. Öğrencilerimi-
zin gösterileri misafirlerimizi büyüledi. Güzel anılarla bitirdiğimiz geceden herkes birbirine ‘seneye de 
görüşmek üzere’ temennileriyle ayrıldı.
 Türkiye Cumhuriyeti!
 95.Yaşında yine beraber olacağız.
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Öğrencilerimiz çok başarılı bir zeybek gösterisi sundu.

                 Koromuz                                               Müzik Grubumuz

Dans ekibimizin vals gösterisi nefes kesti.

BALOMUZ
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ŞEB-İ ARUS GECESİ
 Büyük İslâm Alimi Mevlânâ, yalnızca İslâm aleminin değil tüm dünyanın ilgisini çeken bir şahsiyettir. Biz de 
bu derin tasavvuf bilginini  okulumuzda düzenlediğimiz Şeb-i Arus gecesinde andık. Şeb-i Arus Mevlana için sevgiliye 
kavuşmaydı, düğün gecesi anlamına gelmektedir.Hazırladığımız bu özel gecede Mevlana’nın ünlü şiirleri okundu,özlü 
sözlerini derledik.Şeb-i Arus törenimizde ney dinletisi ve semazen gösterisi ile izleyenleri ruhani bir yolculuğa çıkardık. 
Gecenin sonunda tüm salon manevi bir arınma yaşamıştı. Bir dahaki kavuşma gecesinde görüşmek üzere...

                                                                                   Dilek Sargın Baldan 
                                                                        Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

      Gel, dedi. Nasıl geldiğin veya ne halde olduğun değil 
önemli olan. Herkes güllerin arasında doğup da büyür mü 
zannettin? Herkesin bir imtihanı vardır, kimisinin ki zor, 
kimisinin ki kolay… Kokusu cazip değil midir gülün, sev-
ginin, sevgilinin? İnsanın ilahi aşkla dolsa yüreği, kat etmez 
mi onca mesafeyi? Boş ver, gülün dikeni sana sürtse, ne ola-
cak? Vaz mı geçeceksin o yolu yürümekten? Önemli olan 
başa çıkabilmek; önemli olan pes etmeden yürümek… Sen, 
gel. Yeter ki gel, boşa çıkmasın emeğin. Yeter ki gel, sevmek-
ten yorulmasın yüreğin.
      Kendini bu sözlere, düşüncelere adamış olan bir tasavvuf 
bilginiydi Mevlânâ Celâleddin-i Rumi… ‘Âlimlerin Sultanı’’ 
diye nitelendirilen babası gibi derin bir düşünürdü. İlah’a 
olan sevgisi herkes tarafından bilinirdi. Onun düşüncelerini 
dinleyen, duyan herkes, kendini düşünmeye iterdi. Allah’a 
biraz daha yakın hissederdi kendini, huzura ererdi. Ellerini 
her gün semaya kaldırır ve dua ederdi.
      Orta Asya’dan Bağdat’a. Bağdat’tan Konya’ya… İlim ne-
redeyse oraya göçtü. Sevgi nerede çoksa orada durdu. Eline 
aldı kalemi, dile kolay, yirmi altı bin beyitlik ‘‘Mesnevi’’ yi 
yazdı. İlahi aşkı ilmek ilmek işledi, öğüt verdi insanlara; il-
ham kaynağı oldu. Mevlevilik Akımı onun ardından başladı. 
Eller semaya İlahi aşk ile kalktı.
      Onun en büyük şansı, en yakın dostu olan Şems-i Teb-
rizi ile tanışmaktı. Onunla tanışmış, ona bağlanmış ve onun 
düşünceleri ile kavrulmuştu. İki denizin buluştuğu nokta-
da birleşen kaderleri onların düşüncelerini harmanladı. İki 
dost bir bütün oldular. Kâh birlikte güldüler, kâh ağladılar. 
Arada Mevlana kendini kaybeder olduğunda müritleri onu 
uyarsa da o, vazgeçmedi. Kendini Mevla’sına teslim ederken 
en yakın dostu da onunla beraberdi. Bir de yanında 

Selahattin Zerküb dururdu, Şems-i Tebrizi yanında olmadı-
ğında onunla giderirdi yalnızlığını. Eşi, dostu, ailesi ve mü-
ritleri bu dostluğunu kıskanır olmuştu.      
      Gülle çevrili yolda yürürken dikene sürtmek acı verir. El-
bette, kimse kusursuz değildi bu hayatta. Olur ya, insan bazen 
dünya hali arasında unuturdu kendini. Önemli olan toparla-
mak, önemli olan amacını hatırlamak bu dünya üzerinde… 
Sonra, ayağa kalkmak. Mevlana da, Şems-i Tebrizi ile Selahat-
tin Zerküb’ün ebediyete göçüşünden sonra bunu yaptı.
      Mesnevisini her okuduğumuzda bağlama göre hisse çı-
karmamızdaki beceri, buradan ötürü gelmekte. Ağlayan bir 
kimse okusa bir beyti, bir de iki hafta sonra okusa, sevinçten 
havaya uçarken; aynı anlam çıkacak zannederken farklı bir 
hisse çıkar okuyuşundan. Öyle farklı bir düşünce ve söyleyiş 
tarzıydı onunki.
      Mesnevi’nin yazımı bittiğinde çok yaşlanmıştı, yorgun düş-
müş, dağılmıştı. Yorgunluğunun ve yaşlılığının etkisiyle 17 
Aralık 1273 tarihinde, gençken göçüp yerleştiği Konya da ebe-
diyete, Mevla’sının yanına göçtü. Müritleri ve onun düşünce-
lerini takip eden onca insan, onun ölüm gecesinde; yani, onun 
deyimiyle düğün gecesinde, onun ardından düğün yaptı.
      Yaratılanı Yaradan için sevdi. Kimse kusursuz değildi ki. 
Elbette herkes dikene katlanmayı bilemezdi. Elbette ki ba-
zen, olur ya, gaflete düşerdi insan. Olsun, herkes hata yapar. 
Önemli olan sevmekti onun için. Sevmek ve sevdirmek; dü-
şünmek ve düşündürmek; ilim bilmek ve ilmi öğretmek… 
Gerisi zaten gelirdi; her ne olursa olsun.
     Cansu TURAN
            10/F

Gül Kokusu 
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 ‘‘Mustafa Kemal’i Anlamak’’ adlı eser yarış-
masında ön elemeyi geçen Cansu TURAN  adlı öğ-
rencimizin yazısı ‘‘Mustafa Kemal’i Anlamak 2017’’ 
kitabına alınmıştır. Bu yarışmaya katılarak katılım 
sertifikası alan öğrencilerimize de teşekkür ederiz.

Cansu TURAN
Ecem KIVIR 

Yasemin EZER
Deniz KABASAKAL

Ersu DURAN 
Duygu BOZKURT

Begüm ADAK
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         Ermeniler 19. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını sürdürmüşler ve Millet-i Sadıka(Sadık 
Millet) olarak tanınmışlardır.Amerikalı General Harbord 1919 da Anadoluya gelmiş Erzurum ve dolaylarında 
incelemelerde bulunarak Amerikan Senatosuna sunduğu raporda; “Doğu Anadoluda Türkler,Ermeniler bir-
likte barış içinde yaşamışlardır.Hacca giden Müslümanlar işlerinin ve mallarını idaresini Ermenilere bırakırdı.
Ermeniler de geziye çıktıklarında aynı şeyleri yapardı.” demiştir.Harbord ayrıca raporunda Ermeniler’in hiçbir 
yerde çoğunlukta olmadığını belirtmiştir.
       Ermeniler Osmanlı Devleti’nin adalet ve hoşgörüsünden yararlanarak Ermeni asıllı 29 paşa, 22 bakan,33 
milletvekili,7 büyükelçi,11 başkonsolos,11üniversite öğretim görevlisi,41 üst kademe yönetici Osmanlı Devle-
tinde görev yapmışlardır.
       19.yüzyıl sonuna kadar Osmanlı Devleti ile Ermeniler arasında önemli bir sorun olmamıştır.İlk defa Er-
meni sorununun ortaya çıkması 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Rusların Doğu Anadolu’da bazı illeri 
işgal etmesi ve Ermenileri kışkırtmasıyla başladı.Ayastefanos ve Berlin Anlaşmalarında’’Ermenilerin yaşadığı 
yerlerde ıslahat yapılacaktır’’maddesinin yeralmasıyla Ermeni meselesi uluslar arası gündemde yer aldı.Rusya 
ve İngilterenin çıkarları doğrultusunda Ermenileri kışkırtması sonucu  bağımsız devlet kurma düşüncesine 
kapılarak örgütlenmeye başladılar.Hınçak,Taşnak komitelerini kurarak bu komitelerin çalışmaları sonucu Er-
zurum,İstanbul,Çorum,Trabzon,Muş,Van,Samsun Kayseri’de Ermeni ayaklanmaları çıktı.1894’te Bab-ı Ali’ye 
baskın düzenlediler.1905’te Padişah II.Abdülhamit’e suikast düzenlediler.Ermeni terör örgütleri birçok masum 
Türk vatandaşını ve terör eylemlerine katılmayan Ermeni’yi öldürdüler.İsyanların temel amacı Rusya’nın, Batılı 
devletlerin, Ermeni Komitelerinin Osmanlı İmparatorluğunu parçalamak istemeleridir.
      I.Dünya Savaşı sırasında Kafkasya cephesinde Osmanlı Devletinin  Ruslarla olan savaşında  Ermeniler, 
Büyük Ermenistan kurma hayalleri ile Rusyanın yanında yer aldılar.Hınçak ,Taşnak komitelerinin’’Kurtulmak 
istiyorsan önce komşunu öldür’’ talimatı üzerine silahlı Ermeni çeteleri Türk şehir ve kasabalarını basarak 
katliam yaptılar.Binlerce Türk insanını öldürdüler.Türk kuvvetlerine saldırdılar.Ermeniler ,Türk ordusunu 
zaafa uğratmak ve Rus işğalini kolaylaştırmak istiyorlardı.Çeşitli şehirlerde ayaklandılar.Doğu Anadolu’nun 
savunması güçleşti,Türk halkının can,mal güvenliği kalmadı.Bu durum karşısında Osmanlı Devleti bir takım 
tedbirler alarak olayları önlemek istedi.24 Nisan 1915’te Ermeni komite merkezinin kapatılması,belgelerine 
el konulması ve komite elebaşlarının tutuklanması genelgesini yayınladı. Alınan tüm önlemler sonuç verme-
yip,Ermeniler saldırılarına devam edince 27 Mayıs 1915’te göç ettirme ve yerleştirme ile ilgili geçici yasa kabul 
edildi.Bu yasa ülkenin içinde bulunduğu zor durum ve topraklarını güvence altına almak nedeniyle çıkartıl-
mıştır.Techir kararının sorumlusu Ermenilerdir.Ermeniler ,savaş sırasında Rusların yanında yer almasaydı,i-
hanet içinde olmasaydı bu yasaya gerek kalmazdı.
  

ASILSIZ ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARI 
                 Ermeniler, tarihi süreç  içerisinde 
İran,Anadolu,Kafkasya coğrafyasında dağınık 
halde yaşamışlardır.Pers,Roma,Bizans,Arap 
egemenliği altında varlıklarını sürdürmüş-
lerdir. IV. Yüzyılda Hristiyanlığın Gregoryan 
mezhebini kabul etmişlerdir.Bu durumdan 
rahatsız olan Bizans yöneticileri ve Rum ki-
lisesi birçok Ermeni feodal aileleri bölgeden 
uzaklaştırarak Anadolunun çeşitli yerlerine 
yerleştirmişlerdir.
       

 Türklerin, Anadolu’ya yerleşmeleri  ile birlikte Selçuklu ve Osmanlı hakimiyetinde varlıklarını devam 
ettirmişlerdir.Türk milletinin adalet ve hoşgörüsünden yararlanarak Türk ve Ermeniler yüzyıllarca içiçe yaşa-
mışlardır.Ermeniler dinlerinin gereklerini özgürce yerine getirebilmişlerdir. Ticaret,sanat,sarraflık,bankerlik 
gibi işlerle uğraşmışlardır.İstanbul başta olmak üzere Anadolu’nun her tarafına dağılmışlardı; ancak hiçbir 
yerde çoğunlukta değillerdi.Türk nüfusu her yerde çoğunluktaydı.

Ermeni Çeteleri
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 Ermeniler, Doğu Anadolu’dan Osmanlı ülkesinin bir bölümü olan Suriye,Lübnan’a göç ettirilmişlerdir.Göç 
sırasında tabiat şartlarından, hastalıktan, asayişsizlikten dolayı bir kısım ermeni hayatını kaybetti. Soykırım 
amacı ile bir tane Ermeni öldürülmemiştir.Şu da bilinmelidir ki o sıralarda tabiat şartları ve hastalıktan binler-
ce Türk askeri Sarıkamışta şehit olmuştur.
     Techir kararı tüm Ermenilere uygulanmamıştır.Kanunun uygulaması sınırlı olmuştur.Anarşi ve teröre bu-
laşmamış Ermeniler,devlete bağlı Ermeni memurları,komitecilerle ilgisi olmayan Ermeni tüccarlar,gebe kadın-
lar,hastalar,hastalara bakan kişiler,Katolik ve Protestan Ermeniler göçe tabii tutulmamışlardır.Techir yapıldığı 
dönemde Ermeni asıllı birçok kişi Osmanlı Devleti’nde üst düzey görevlerde bulunuyordu.Mayıs 1915’te başla-
tılan techir 25 Kasım 1915’te geçici olarak,24 Ekim 1916 tarihinde tamamen durdurulmuştur.
     Dahiliye Nazırı Talat Paşa yayınlamış olduğu genelgede kimsesiz ve muhtaç Ermenilerin iaşesinin  sağlan-
masını,sevk edilen Ermenilerin canlarının korunmasını,yolculuk sırasında rahatlarının sağlanmasını,yiyecek-
lerinin verilmesini,sevk edilen Ermenilerin mallarının muhafaza edilmesini belirtmiştir.  Göç sırasında dahi 
Ermeni vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamak için tedbirler alan Osmanlı Devleti’ni soykırımla 
itham etmek bilimsellikten ve tarihi gerçeklerden uzaktır.
      Ermenistan Devletinin ilk başbakanı olan Ovanes Kaçaznuni’nin belirttiği gibi Ermeniler başta Rusya ol-
mak üzere Osmanlı Devleti üzerinde çıkarları bulunan emperyalist devletlerin kışkırtması ile Büyük Ermenis-
tan Devleti kurmak hayalleri ile ayaklanma başlatmışlardı.
       Sonuç olarak,başta Rusya olmak üzere batılı devletlerin ve Ermeni komitecilerin kışkırtması ile Büyük Er-
menistanı kurmak hayalleri için Ermeniler ayaklanmış, Birinci Dünya Savaşı’nda ,Ruslarla işbirliği yapmışlar-
dır. Binlerce masum Türk vatandaşını öldürmüşlerdir.Osmanlı Devleti de halkın güvenliğini sağlamak, cephe 
gerisinin güvenliği ve toprak bütünlüğünü korumak amacıyla Ermeni komitecileri ile işbirliği yapan ve terör 
faaliyetine bulaşan Ermenileri göç ettirmiştir.Ermeni soykırım iddiaları uluslararası bir yalandır.
    Binlerce yıllık geçmişe sahip Türk milletinin tarihinde asla soykırım yoktur.Türkler  bünyelerinde yaşayan 
tüm insanlara adalet, eşitlik, sefkat, hoşgörü ile davranmışlardır.

     
       

             Hasan YILMAZ

Ermeni Çeteleri’nden ele geçirilen silahlar

Ermeni Çeteleri’nden ele geçirilen silahlar

Tarih Öğretmeni
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    Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin Çanak-
kale Zaferi’nden sonra kazanmış olduğu ikinci büyük zafer Ku-
tü’l  Ammare zaferidir.
   Kutü’l  Ammare bugünkü  Irak topraklarında olup  üç tarafı 
Dicle nehriyle çevrelenmiş  geniş bir yarımadayı andırır,bu ara-
zi üzerinde bulunan kale tuğla ve kerpiçten yapılmıştı.
     İngilizler,Ortadoğu petrollerini elegeçirmek,Rusya’ya Kaf-
kaslardan yardım götürmek amacıyla Irak cephesini açmışlardı.
İngilizler bu amaçlarını gerçekleştirmek için Abadan’ın  karşı-
sında yer alan Fav’a asker çıkarmışlar, ordan ilerleyerek Bas-
ra’yı,Kurna’yı,  ele geçirmişlerdi.İngilizler Bağdat’ı da ele geçir-
mek istiyorlardı.Çanakkale Savaşında kaybettikleri itibarı geri 
kazanmak amacında idiler.İngilizler Kutü’l Ammare’yi ele geçi-
rip Bağdat’a 80 kilometre yaklaştılar.Irak ve Havalisi komutanı 
Nurettin Paşa komutasındaki Türk ordusu ile General Towns-
hend komutasındaki İngiliz ordusu Selmanpak ‘da karşılaştılar. 
Türk ordusu, İngilizleri Selmanpak’da yenerek geri püskürttü.
İngilizler Kutü’l Ammare kalesine çekilip savunma savaşına 
geçtiler.General Townshend  İngiltere’den gelecek yardımcı 
kuvetlerle kuşatmadan kurtulacağı ümidinde idi.Fakat İngilte-
renin sevk edeceği birlik yoktu  Townshend’ı kurtarma görevi  
Iraktaki ingiliz birliklerine verildi.Türk ordusu kaleyi ele geçir-
mek için ilk taaruzunu yaptı bir sonuç alınamadı.Kuşatmayı 
kaldırtmak için gelen İngiliz birlikleri geri püskürtüldü.
   

     13 Ocak 1916 da Irak ve Havalisi komutanlığına Albay Ha-
lil (Kut) Paşa atandı.Türk ordusu bir yandan kaleyi ele geçir-
mek için taaruz yapıyor bir yandan da kuşatmayı kaldırmak 
için saldıran İngiliz kuvetlerine karşı kahramanca mücadele 
ediyor ve saldıran ingiliz kuvvetlerini yenerek geri püskürtü-
yordu.İngilizleri Kutü’l Ammare ‘ye ikmail ve yiyecek gön-
derme girişimleri de başarılı olamadı.
      İngilizlerin,  Kutü’l Ammare kuşatmasını  kaldırma gi-
rişimlerinin başarısız olması, gerekli yardımın ulaştırılama-
ması nedenleri ile İngilizler teslim olmayı kabul etti.29 Nisan 
1916 günü Halil Paşa, General Townshend’ın karargahına 
girdi. İngilizler 13 general,481 subay ,13300 askerle teslim ol-
dular.İngilizler bu savaşta 30000 asker zayiat verdiler.Türk or-
dusu Kutü’l Ammare savaşında 350 subay  olmak üzere 10000  
şehit verdi.
    Sonuç olarak Kahraman Türk ordusu Çanakkale Zaferi’n-
den sonra ikinci büyük zaferini Kutü’l Ammare’de kazandı 
.İngilizler, Çanakkale yenilgisinden sonra Kutü’l Ammare sa-
vaşında da yenilerek ikinci kez itibar kaybına uğramışlardır.
   Kutü’l  Ammare savaşının kazanılmasında emeği geçen Ku-
tü’l Ammare Zaferinin kahramanı  Albay Halil (Kut)Paşayı,
Nurettin Paşayı,silah arkadaşlarını,Kutü’l Ammare savaşında  
şehit olan şanlı ordumuzun kahraman Mehmetçiklerini  ve 
tüm şehitlerimizi  rahmet,saygı ve minnetle anıyorum.
                                                Hasan YILMAZ                                                                               
   Tarih Öğretmeni 
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Mensur Şiirler
 Şiir denince aklımıza ilk gelen şey düzenli mısralar olur nedense. Belki çocukluğumuzda okuduğumuz 
şiirlerden, belki de şiirin genel tanımından, düzenli ve kafiyeli şiirler bekleriz. Ama her şiir kafiyeli ve belli bir 
kalıba uygun yazılmaz. Mensur şiir benim gözümden bakıldığında sürprizlerle dolu bir şiir türüdür. Size bu ya-
zımda biraz mensur şiirin tarihinden ve bizim edebiyatımızdaki yerinden bahsedeceğim. Tabii ilk önce mensur 
şiiri tanımlamalıyım; mensur şiir, duygu ve hayallerin nesir olarak, kendi içinde bir ahenkle anlatılmasıdır. Bu 
yüzdendir ki birçok yazar ve şair, bu yazıları duygu ve hayal gücü bakımından daha zengin bulur. Mensur şiirin 
ya da mensurenin ilk ortaya çıkışı 19. yüzyılın sonlarına doğru Fransız Edebiyatı’nda olmuştur. Fakat sanmayın 
ki Türk Edebiyatında zayıf bir türdür mensur şiir. Mehmet Rauf ’un “Siyah İnciler” , Yakup Kadri’nin “Okun 
ucundan,” “Erenlerin bağından” adlı eserleri Türk edebiyatındaki en bilinen mensur şiir örnekleridir. Hepsi 
bir yana Türk Edebiyatında mensur şiirin babası olarak bilinen bir kişi var, o da Halit Ziya Uşaklıgil. “Aşkımın 
Mezarı”, “Mensur Şiirler ve Mezardan Sesler” gibi eserleri mensur şiirin Türk Edebiyatında önde gelen örnek-
lerdir. Ben de bir Halit Ziya Uşaklıgil veya Mehmet Rauf olmasam da, amatör olarak mensur şiirler yazıyorum. 
Umarım sizlerde şiirlerimi ve bu şiir türünü severek okursunuz.

Kış Çayı
 Gece yarısı ay ışığında, yeni demlediğim kış çayını yudumlarken düşündüm. Hiç tatmamış mıydı ru-
hum aşkı? Hem aşk neydi? Yüzümü dumanı tüten kış çayıma yaklaştırdım ve huzuru içime çektim. Aşktı 
bu; rahatlama ve ait olma hissiyatı. İnsana aşık olmak aptallıktı. İnsan aşık olur muydu hiç insana? İnsan çok 
severdi ancak, kendinden bile daha çok severdi. Liseli genç kızlar gibi, flörtleşiyordu mum alevim rüzgarla. 
Birazdan o da sönerdi hışımla. Bahçeme çıkıyorum, elimde fincan, omzumda battaniyemle. Ellerimi yakıyor 
porselen sanki kor bir kömür. Rüzgar bu sefer bana doğru esiyor ama ben kımıldamıyorum. Acaba, kendimi mi 
avutuyorum? Sevememenin acısıyla, yalanlara mı sığınıyorum? Ve sonra eve dönüp iki çay koyuyorum; bana 
ve aşkıma, en büyük yalnızlığıma. Cebimden çıkarıyorum anılara sarılmış bir sigara, ama yakamıyorum, dost-
larıma acıyorum. Dost muydu, diyor yalnızlık, onlar dost muydu? Sahte kalabalığımı kıskanıyor yalnızlığım, 
kalkıp gitmeye yelteniyor, zor durduruyorum. Benimle kal biraz daha, diyorum, bu aralar ihtiyacım var sana, 
özletme kendini böyle, uğra arada…

Ölü
 Ay yaklaştı çehreme. Paslı demir tadı var tüm dilimde. Çürümüş mizaçlar toprak ananın menzilinde. 
Nem, rutubet, biraz da tuz tadı zihnimi yöneten. Anılarım mum ışığım tabutumda. Nemli toprak battaniyem, 
böcekler hain dostum. Etlerim ayrılır kemiklerimden, gözlerim görmez zaten. Bir tek tuz tadı belirgin, paslı 
demir kokusu havada. Ölümün taze, uyku getiren fısıltıları ay ışığında… Saçlarım nemli, toprak bedenim buz. 
Öldüm mü? Yoksa bir düş mü? Ölsem nasıl bilirim ki öldüğümü? Erişebilir mi bedenime hayatın kör düğümü? 
Toprağın altından sesler, belki de üstünden. Bir ağaç kökü sarmış bedenimi, olmayan eski, kemik bedenimi. 
Özgürlüğü tatmış ruhum sığmamış toprağa. Peki ya ne yazmışlar mezar taşıma? Doğru ya, yapılmadı daha. 
Kaç ömür kalacağım daha burada? Tanrı, ne zaman alacak beni de yanına?

            Yağmur AKŞİT
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 Merhaba İnci’nin genç okurları ;

 Genç okurlar dedim, çünkü bu yazımı sizler için kaleme aldım.
 Aslında her şey bir öğrencimin “Hocam, siz gençliğinizi nasıl yaşadınız?”  gibi masum ve meraklı bir 
sorusuyla başladı.Onun tarafından nasıl göründüğümü bilmiyorum;ama cilalı taş devrinden geldiğimin düşü-
nülmesi çok komik gelmişti bana.  Sonra dedim ki kendi kendime ,gözümde gözlük,elimde test kitapları, dünya-
ya böyle gelmediğimi anlatayım ben. Bugün 40 ile 50 yaşın tam ortasında olan biri olarak 70’li 80’li 90’lı yılları 
anlatayım. Bizim neslin de çocuk,ergen,genç kız,delikanlı,yetişkin olduğu yılları…
       

 70’li yılların başı bizim neslin doğum zamanı . İkinci yarısı ise ilkokul yıllarımız. Biz siyah önlük,beyaz 
yakalılardanız. O beyaz yakanın, annelerimiz tarafından itina ile kolalandığı,boynumuzu kesse de zevkle taktı-
ğımız siyah önlüklüler.İlkokul beş yıl ve sabahçı-öğlenci düzeni var.Sabahçılar kahvaltılarını edip okula geliyor-
lar,öğlen yemek saati evlerinde oluyorlar.Öğlenciler öğle yemeklerini yiyip okula geliyorlar,ikindi kahvaltısında 
evlerindeler.En sevdiğim düzen.       Dersler kümeler kurularak işleniyor.Yani sıralar birleştiriliyor altışar kişilik 
gruplar halinde çalışıyoruz.Yardımlaşmayı öğreniyoruz.Gruba uyum çok önemli.Uyumsuz,sorun çıkaran bir ço-
cuksanız taviz verilmiyor,pedagoglara koşturulmuyor.Bir sürü teşhis konup ilaçlarla uyuşturulmuyoruz.Çünkü 
teşhis zaten belli: “Yaramaz.” Öğretmen ve veli işbirliği ile  bir güzel yola getiriliyorsunuz.        Bana soruyor-
sunuz  “Hocam dolmakalem kullanmak zor değil mi?” Değil! Çünkü ilkokulda Güzel Yazı dersimiz var bizim.
Hokkalarda mürekep,divit uçlu kalemlerle güzel yazı defterlerimize düzgün yazmayı öğreniyoruz ve koskoca bir 
neslin harika bir yazısı oluyor.İlkokuldan beri dolmakalem kullanıyorum ben.       Kantin deseniz,sizin bildiği-
niz gibi kantin yok öyle. Var da sadece gevrek,ayran ve gazoz var , o kadar.Kantini her gün nöbetçi öğrenciler 
çalıştırıyor.Kantin nöbetçisi olmak için birbirimizi yiyiyoruz;çünkü gevrekler bitince gevrek tepsisinde kalan 
susamları ,parmaklarınızı ıslatıp ıslatıp yemek…Off!İnanılmaz bir lezzet.       Okul çıkışı kapıda toz leblebi,pamuk 
şeker,mevsimine göre erik,çağla badem satılır.Her çıkış mutlaka birini alıyoruz.O zamanlar yok organik yok 
hormonlu muhabbeti olmadığından keyifle yiyebiliyoruz.Özellikle leblebi tozu yerken kaç kişinin boğulma teh-
likesiyle ölümle burun buruna geldiğine inanamazsınız.       Hafta sonları öyle kurs falan yok.Sabahın köründe 
o kurs senin bu kurs benim çocuğunu oradan oraya taşıyan ebeveyn göremezsiniz;çünkü hepimiz sokak çocu-
ğuyuz.Yani sabah kahvaltı sonrası mahallenin bütün çocukları sokağa çıkıp,akşam çökene kadar oynuyoruz.
Yakan top,sek sek,lastik atlamak,ip atlamak,yağ satarım bal satarım,meşe,inşaat kumlarından çıkan killerle ça-
nak çömlek,beş taş,istop,aç kapıyı bezirgan başı,kör ebe… Oyna oyna bitmez.E bu kadar harekete haliyle obez 
de olunmaz.Yani sanal dünyanın değil;gerçek dünyanın oyuncularıyız biz.        Türkiye’ye 50’li yıllarda gelse de 
evlere girmesi 70’li yılları bulan televizyon bizim için çok keyifli bir teknolojik gelişme.Hiç kaçırmadığımız çizgi 
filmlerimiz var:Mickey Mouse,Temel Reis,Tom ve Jerry,Heidi,Şeker kız Candy,Ayı Yogi,Arı Maya ve daha neler 
neler… Akşamları “Uykudan Önce” programı var.Rahmetli Adile Naşit sunuyor.Masallar anlatıyor.Televizyonun 
önüne bağdaş kurup oturuyoruz. Her gece isimler sayıyor.Bekliyoruz heyecanla benim adımı söyleyecek mi 
diye. Program bitince de herkes itirazsız yatağına gidiyor. Gece yarılarına kadar büyüklerle oturan çocuklar yok 
o zamanlar.       Hatıra defterlerimiz var. Her arkadaşa bir sayfa… “Bana altın defterinden gümüş bir sayfa ayır-
dığın için…” diye başlayan yazılar…Bugün komik gözükse de çok kıymetli olan ve hâlâ sakladığım yazılar…

 80‘li yılların başında orta okullu oluyoruz.Ortaokul üç yıl. İlkokul sonunda Anadolu Lisesi sınavları 
var.Bugünkü gibi her okul Anadolu değil.Kazanırsan gidiyorsun,yok kazanamadın normal liseye.Kolejlere ise 
okumaya niyeti olmayanlar gidiyor.Arkasından üç yıl lise.O zamanlar ortaokul ve lise aynı okulda okunabiliyor.
İstersen başka bir liseye de gidebiliyorsun.Zamanın mantığı ve bence de doğru olan ;en iyi olan okul evine 
en yakın olan okuldur.Servis falan yok,gruplar halinde yürüyerek gidip geliyoruz.Yağmur,çamur… Eğitim yine 
sabahçı-öğlenci.Sabahçılar liseliler,öğlenciler ortaokullular.Sabahın köründe derse giriyorsun ya da akşamın 
karanlığında okuldan çıkıyorsun.Kimse şikayetçi değil!      

sen de geriye bakacaksın elbet...
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 Okul resmi kurum.Tüm kurallara uymak görevimiz.Tek tip giyiniyoruz.Öğrenci olduğumuz belli.Saçı-
mız,kıyafetimiz hele hele davranışlarımız yüzünden uyarılmak…Aman aman...Büyük utanç!!!        Derslerimiz 
kötü ise ,çalışmadığımız ,gerekli çabayı göstermediğimiz için suçlu olan bizleriz;öğretmenlerimiz değil! Bu ko-
nuda ailelerimizden de asla ödün yok.Lise iki ,birinci dönem  Fizik  zayıf geliyor karneme..Yemediğim laf kalmı-
yor annemden: “Tek işin ders çalışmak.Üstelik kendin için.Neyin eksik?Neyin şımarıklığı bu? Bunu düzelt ve 
öyle gel karşıma” diyerek şimdiye kadar teşekkür ve takdir görmeye alışık oldukları benden beklemedikleri bu 
başarısızlık karşısında işittiğim laflarla silkeleniyorum.Ergenlik mergenlik yok bizde.Ay aman! Psikolojisi bozul-
masın çocuğumun tarzı yaklaşım yok.Buna rağmen depresyona falan girmiyorum.Sınıfı geçiyorum ve bu son 
başarısızlığım oluyor.Neden? Çünkü anlıyorum ki;başarısızlığımın tek sebebi benim.Bahanelerle ona buna suç 
atarak ayakta durulmuyor hayatta.       Andaç’ım parça pinçik ;ama evimde baş köşede.Her yıl yapılan geleneksel 
lise toplantımıza herkes elinde gelir.Andaç almamayı pek anlamıyorum ben.
 Okulda törenler çok önemli. Pazartesi sabahları okulu açarken ve cuma okulu kaparken okunan İstiklal 
Marşı ile mahalleyi inletiyoruz.Biz Türk gençleri buradayız diyoruz adeta.Milli bayramlara katılmamak gibi bir 
şey söz konusu değil.Çünkü bize lafta Atatürkçülük değil;icraatte Atatürkçülük öğretildi.Tören günü hafta so-
nuna gelse de okul bahçesi tıklım tıklım dolu oluyor.Bu törenlere katılmamak disiplin suçu ;ama ceza alan hiç 
olmuyor ;çünkü böyle bir cezanın lekesinin ömür boyu üzerimizde kalacağını biliyoruz.
 80’li yılların sonu ve 90’lı yılların başında  yeni yeni radyo kanalları çoğalıyor.Türkçe pop birden bire 
çıkış yapıyor.Teyplerimiz var bizim.Bir sürü kanaldan yabancı Türkçe şarkılar dinliyoruz. Bu arada,hepimiz her 
türlü müzikten haberdarız.Türk Sanat müziği de dinliyoruz,heavy metal de…Yunan kanalları da çıkıyor televiz-
yonda. Bu kanallardaki müzik programlarını da takip ediyoruz. Yabancı şarkıcı ve şarkılardan da haberimiz var.
Televizyonda kanallar artmaya başlıyor.Özel kanallar yayına geçiyor yavaş yavaş.Çizgi filmler de değişiyor za-
manla.Bir zamanlar Şeker Kız Candy ile Antony’nin arasına giren kara çalı Lisa’ya sinirlenirken,kötülüklere karşı 
birleşen Woltran çıkıyor karşımıza.Sanki duygusallık bitti gibi.Yavaş yavaş şiddet girmeye başlıyor her yere.Çiz-
gi filmlere bile…        Sonra walkman giriyor hayatımıza.Türkiye’de ithal mallar çok değil o zamanlar.Yurtdışında 
tanıdıkları olanlar getirtiyor.Kırmızı bir walkman geliyor bana Almanya’dan.Pille çalışıyor.Hemen hemen bütün 
harçlığımı yiyor.Beline takıyorsun,kulağına da kulaklık,vınnn sokağa… Acayip havalı.       Lise sona gelindiğin-
de dersaneler başlıyor.Çoğu kişi gitmiyor.Kendileri hazırlanıyorlar.Dönemin tek özel üniversitesi Bilkent.Oraya 
gidenler anlıyoruz ki hem çok zengin hem de devlet üniversitesini kazanamamışlar.Ne ayıp…Öyle iki yıllık falan 
üniversiteden sayılmıyor.Şöyle dört yıllık adam gibi bir üniversiteyi kazanınca adam yerine konuluyorsunuz.

 90’lı  yılların başında üniversite maceram başlıyor.Burada yepyeni bir çevre var. Bu yaşa kadar büyü-
düğün şehrin insanlarıyla beraberken artık Türkiye’nin dört bir yanından gelmiş değişik kültür ve görgüye sahip 
kişilerle tanışıyorsun.Sana uyanlarla kaynaşırken uymayanlardan zaten uzaklaşıyorsun.        Teknoloji inanıl-
maz bir atak yapıyor bu yıllarda.Atari ,Commodore  64 ile başlayan ve küçücük bir karıncayı kayaların altından 
kurtarmaya çalıştığımız masum oyunlar , yerini şiddet içerikli oyunların olduğu ,sözde gelişmiş bilgisayarlara 
bırakıyor.alıyor.Maalesef şiddet oyunlara da sıçradı.Duyumlar alıyoruz filanca ilkokulda öğrencilerin kavgaları 
bitmiyormuş diye.İlkokulda kavga öyle mi?Ama şaşırmamak lazım değil mi!!!       Önce arabalara araba telefon-
ları giriyor. Kocaman.Sonra hoşgeldin cep telefonları.Yıllar içinde sana bağımlı yaşayacağımız hiç aklımıza gel-
miyor o zamanlarda.İlk telefonum açılır kapanır kapaklı sarı Nokia.Gerisi o kadar hızlı geliyor ki, bugün insanlar 
son model diyerek aldıkları telefonlarının üçüncü taksidini yeni vermişken bir üst modeli çıkıyor.Öyle kalakalı-
yorsun teknoloji karşısında…       Ve artık meslek kaygın başlıyor.Gelecekte işinde en iyi olmak için üniversite 
de iyi olmak zorundasın.Artık büyüdün.Dünya ve ülken ile daha çok meşgul olmaya başlıyorsun.Güzel ülkemin 
başına terör belası musallat olmuş.Lise sıralarında beraber okuduğumuz arkadaşlarımızı şehit veriyoruz.Acı 
büyük.
 Mezun oluyorum ve lise öğretmeni olarak atanıyorum.Tam 20 yıl gençlerle çalıştığım için – bana göre- 
hiç yaşlanmıyorum.Hiç “öfff” demiyorum.Meslek seçimimde hiç “ keşke”m olmuyor.Bu yüzden öğrencilerime 
en büyük öğüdüm şu oluyor: “Hayatta iki seçim çok önemli.İş ve eş seçimi…Birinde mutsuzsanız diğeri mutla-
ka etkilenir.Ona göre…” 
 Bir yirmi yılım daha var mı? bilmiyorum.Bildiğim şey akıl ve beden sağlığım yerinde olduğu müddetçe 
sınıfta olacağım.Bu mesleğin en keyifli kısmı,sokakta yürürken,bir mağazaya girdiğinizde ,dolmuşta,sahilde 
kısacası her yerde “Hocam,beni hatırladınız mı?” diye yanıma gelen gülen gözler.
 Benim  kırk yılım böyle geçerken ;sizler gelecekteki kırk yılı görenler olacaksınız.
 Hepinizin öyle ya da böyle bir mesleği olacak.Ne kadar kazandığınız değil,nasıl kazandığınız çok önemli.
 Vicdanlı,merhametli,ahlaklı,Allah korkusu olan bireyler olarak;sizin de yaşanmışlıklarınızın bol olduğu 
yaşlara sağlıkla gelebilmeniz dileğiyle…

                                                                ÇİMEN ERGÜL
                                               TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ 
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MEKATRONİK KULÜBÜ
  Okulumuz Fizik öğretmeni Evrim Bilge Ayaz’ın sorumluluğunda yürütülen Mekatronik Kulübü    RO-
BOTİCKAL, tüm yıl boyunca çalışmalarına devam etti.  Salı günleri bilgisayar laboratuvarında  alt sınıflara 
eğitim çalışmaları yapıldı. Arduino proglama –C dili öğretildi. Perşembe ve Cuma günleri ise proje çalışmaları 
yapıldı. 

  Tübitak 4006 Bilim Fuarı için yapılan çalışmalarda, SERVİS ROBOTU tasarlandı. Amacımız, Otonom 
çalısan robotumuz aracılıgıyla kafe,restoran vb. yerlerde ya da açık alanlarda gerçeklestirilen etkinliklerde hız-
lı,kaliteli ve güvenli servis hizmeti sağlamak.
 Bisiklet  kullanan  vatandaşların güvenliği için UYARI TİŞÖRTÜ yapıldı. Özellikle karanlıkta bisiklete 
binerken kullanılacak olan tişörtün sırt bölgesinde bulunan sinyal lambaları eldivenler yardımıyla kontrol edi-
liyor.
 AKILLI EV projesi için  oluşturduğumuz ev maketinde, güvenlik kameralarından, bahçe sulamasına, 
asansöre kadar her sey akıllı telefon üzerinden kontrol edilebiliyor.

BİZ İYİ BİR EKİBİZ
Çağrı Babuçcuoğlu, Samet Mermut, Yarkın Çaktırma, Efe Gedik, Rıdvan Uzun, Şule Kübra Karaman, Noyan 
Baran Yıldırım, Süleyman Kordon, Cem Saltık
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ANELEMMATIK GÜNEŞ SAATİ
 
 Okul Müdürümüz Sayın Süleyman YETİŞKEN’in bu güzel fikrini,  Fizik öğretmenleri Evrim Bilge Ayaz ve Galip 
Candır okulumuzda gerçekleştirdiler. Güneş Saati projesinde amaç, Güneşin izlediği yörüngeden yararlanarak, zamanın belir-
lenmesi. Okul bahçesine boyutları 3m'ye 7m olacak şekilde eliptik bir şekil çizildi. Yılın aylarına göre güneşin geliş doğrultusu 
hesaplanarak, okulun enlem boylamları da değerlendirilip, şekil üzerine aylar  ve rakamlar yerleştirildi.

 Güneş saatleri yerel zamanı belirlemek için kullanılır. Arkeolojik kayıtlara göre bilinen en eski güneş 
saatleri M.Ö 1500’lerden kalma Antik Mısır Astronomisi ve Babil Astronomisine aittir. Bazıları 7. ve 14. yüzyıl-
lar arasında dini toplulukların üyeleri tarafından kullanılmıştır.1830’lara kadar devletler tarafından ve ticaret 
amaçlı kullanılan güneş saatleri, mekanik saatlerin icadına kadar, zamanı belirlemenin tek yoluydu. Mekanik 
saatler icat edildikten sonra ise, bu saatlerin yapımında da güneş saatlerinden faydalanıldı. Bu durum onların 
önemini arttırdı. 19.yyın sonlarına doğru güneş saatleri akademik amaçlar için kullanılmaya başlandı. Daha 
sonra mekanik saatlerin gelişimi ve bilgisayarın ortaya çıkışından dolayı zaman içerisinde önemini yitirdi. 
Günümüzde ise çoğunlukla aksesuar amaçlı kullanılır ve birer miras olarak kabul edilir.

KULLANIMI
 Hangi ay içerisindeyseniz o ayın yazılı olduğu olduğu bölmenin üzerine çıkın. Eğer ayın ilk haftasında 
iseniz; ayın bulunduğu bölmenin en uç taraflarına doğru basmalısınız. Ayın sonuna doğru geldikçe bölmenin 
alt taraflarına doğru inmelisiniz. Gölgeniz, bir saatin kadranı gibi işlev görecektir. Bu sayede gölgeniz, saat kaç 
ise onu gösterecektir.
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EĞİTİME
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İZ BIRAKANLAR

 Okul Müdürümüz Sayın Süleyman YETİŞKEN’in fikir babası olduğu ‘‘Eğitime İz Bıra-
kanlar’’adlı programımız, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Çimen ERGÜL moderatörlüğünde 
gerçekleşti. Amacımız, eğitime gönül veren isimleri okulumuzda konuk ederek, onların ha-
yatlarına bir parça dokunabilmekti. 
 İlk konuğumuz, elbette ki; okulumuzun kurucusu, her zaman destekçimiz Sayın Cihat 
KORA beyefendi oldular. Keyifli ve duygu yüklü bir program misafirlerimiz ve öğrencilerimi-
zin beğeni alkışlarıyla güne değer kattı.
 Bir sonraki konuğumuz Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Jeoloji 
Mühendisi Sayın Cahit HELVACI idi. Aynı zamanda velimiz olan Cahit HELVACI beyefendi ile 
madenlerden depremlere kadar merak edilen pekçok konuyu, kendisinin samimi sohbetiyle 
öğrenmiş olduk. Her iki konuğumuza da teşekkür ederiz.
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Türkiye’nin Nobel Ödülleri geçmişi bu isimlerin yanında biraz da hayal kırıklıklarıyla dolu. Ünlü yazar Yaşar 
Kemal ilki 1973 yılında olmak üzere defalarca Nobel Ödülü almak üzere aday oldu ancak ödülü bir türlü ala-
madı. Türkiye’den Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilip ödülü alamayan diğer iki isim ise Leyla Erbil ve 
İlhan BERK’tir

 Stockholm’de Alfred Nobel tarafından 1895 yılında kuru-
lan derneğin, insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacıyla 
verdiği Nobel Ödülleri, 1901 yılından beri dağıtılıyor. Fizik, Kim-
ya, Edebiyat, Barış, Fizyoloji ve Tıp alanlarında olağanüstü başarı 
gösteren kişi ya da kurumları onurlandırmak üzere verilen ödüller 
yalnızca ödülü alanlar için değil, ödülü alan isimlerin ülkeleri için 
de büyük önem taşıyor.

 Çoğumuzun hatırlayacağı üzere Türkiye’ye 
ilk Nobel ödülünü 2006 yılında Orhan Pamuk getir-
mişti. Ülkemizden Nobel Ödülü’nü kazanan ikinci 
isim ise Prof.Dr. Aziz Sancar oldu. Hücrelerin hasar 
gören DNA’ları nasıl onardığını analiz eden araş-
tırmaları sonucunda Nobel Kimya Ödülü’nü alan 
Sancar ödüle layık görülmekten onur duyduğunu 
belirterek, “Ailem, kendim ve Türkiye için çok mut-
luyum. Memleketime böyle bir hizmetim olduğu 
için gerçekten mutluyum.” açıklamasında bulundu.

 Türkiye’nin Nobel Ödülleri’yle ilgili geçmişi bu iki isimle sınırlı değil. 2013 yılında Nobel Barış Ödülü’nü kazanan 
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, ödüle Ahmet Üzümcü’nün örgütün direktörlüğünü yaptığı dönemde layık görül-
müştü. 2011 yılında Nobel Barış Ödülü’nü kazanarak bu ödülü alan en genç kadın ve ikinci müslüman olan Yemen doğumlu 
Tawakkol Karman ise 2012 yılında Türk vatandaşlığına geçerek Tevekkül Karman ismini aldı.

AHMET ÜZÜMCÜ TEVEKKÜL KARMAN

ORHAN PAMUK

Prof.Dr.AZİZ SANCAR

NOBEL ÖDÜLÜ VE TÜRKLER

İLHAN BERKLEYLA ERBİLYAŞAR  KEMAL
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 MUN, ya da Model United Nations, aka-
demik bazda en prestijli kabul edilen, lise çağın-
daki öğrencilerin biraraya gelerek gerçekçi bir 
Birleşmiş Milletler simülasyonu gerçekleştirdik-
leri uluslararası bir organizasyondur. 
 Öğrenciler,  Birleşmiş Milletler komitele-
rinde resmi giyinip resmi bir İngilizce konuşarak 
kendilerine verilen ülkeleri temsil eden delegeler 
olarak bulunurlar. Öğrencilerin asıl amaçları bu-
lundukları komitenin işlediği sorunları tartışmak 
ve çözümler üzerine çalışmaktadır. MUN’larda 
bulunan çözüm yolları çoğunlukla incelenmek 
üzere Birleşmiş Milletlere gönderilir. Böylece bu 
gibi çalışmaların önemi artar ve katılımın deva-
mı sağlanmış olur. 

       
     

MUN: Model United Nations

 Okulumuz MUN takımı CKALMUN, bu yıl ilki dü-
zenlenen ve liderliklerini Eylül Ilgın Baysal, İzel Vreskala ve 
Deniz Özen’in üstlendiği Ckmun17 ile büyük bir başarıya 
imza attılar.  Ocak ayında düzenlenen etkinliğimizdeki ko-
mitelerden başlıcaları: 
 Ekonomi ve finansal sorunların tartışıldığı ECO-
FİN, sosyal, insani ve kültürel komite SOCHUM, Özel poli-
tik ve Bağımsızlaşma komitesi SPECPOL ve Güvenlik Kon-
seyi idi.

 Birçok okuldan 200 farklı öğrencinin 
katıldığı etkinliğimizin yanı sıra okulumuz 
MUN takımı, 20-23 Nisan arasında İzmir 
Atatürk Lisesinde, 5-7 Mayısta Özel Balıkesir 
Doğa Anadolu Lisesinde, 18-20 Mayıs tarih-
lerinde İzmir Gelişim Kolejinde ve 8-11 Ha-
ziranda da İstanbul Koç Üniversitesindeydi.  
 Etkinliklerimizde emeği geçen her-
kese teşekkür eder gelecek senelerde sizi ara-
mızda görmeyi isteriz. 
       
   Yamaç İnak 10/C
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DİJİTAL VATANDAŞI

 Öğrencilerimizin seçmeli olarak aldıkları Bilgi ve İletişim Teknolojisi dersi, bilgisayar okurya-
zarlığı, temel donanım bilgisi, ofis programları, internet etiği, güvenli bilgisayar ve internet kullanımı 
konularında, dijital vatandaşın sahip olması gereken becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. BT 
sınıfında derslerin uygulamalı olarak işlenmesi öğrencilerimizin bilişim becerilerinin artmasını sağ-
lamaktadır.  Ayrıca sınıfın uygun olduğu zamanlarda öğrencilerimizin ödev ve çalışmalarını sürdü-
rebilmesi için erişilebilir oluşu, her an bilgiye erişimi kolaylaştırmakta, çalışmaları desteklemekte ve 
bilgisayarı olmayan öğrencilerimizin de teknolojiye erişebilmesini sağlamaktadır.
 Bilişim teknolojileri sınıfı okul tanıtımı ve eğitim etkinliklerinde önemli ve merkezi bir alandır. 
Çünkü okulumuzda düzenlenen tüm etkinliklerin, yarışmaların tanıtım broşürleri, afişleri, davetiyele-
ri, videoları ve tanıtım için gerekli tüm görsel tasarım ürünleri öğretmen-öğrenci ortaklığı ile hazırlan-
maktadır. Okulun dış çevreye başarılı bir biçimde tanıtılabilmesi için hazırlanan videolar, sunumlar 
da yine bilişim etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmektedir.
 XXI.yy bireyleri için teknoloji kullanımının öneminin farkında ve öğrencilerimize bu bilinci ver-
mek için çalışmaktayız.
                                                                                                                     Neslihan YILDIRIM ÇAYIRCI
                            Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 

    21.yy teknolojinin evrimi ile şekille-
nen bir yüzyıldır. Teknolojinin hayatımızın her ala-
nına yayılması ve kolaylıkla erişilebilir olması birey 
ile ilgili tüm alanları etkilemektedir. Bunlardan en 
önemlisi eğitim alanında yer almakta ve XXI.yy in-
sanından beklenen beceriler de farklılaşmaktadır. 
XXI.yy bireylerinin, yaratıcı, yenilikçi, eleştirel dü-
şünme becerisine sahip, kolay problem çözebilen, 
bilgi ve teknoloji okuryazarlığı konularında yetkin 
olmaları beklenmektedir. Eğitimde bu becerileri 
kazandırmaya yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojisi 
dersi yer almaktadır.
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GELECEĞE HAZIRLARKEN...

 BT Sınıfına Yönelik Öğrenci Görüşleri
Bt etkinlikleri okuldaki ders yoğunluğundan kaçabileceğimiz bir mola köşesi.  

Necla Çelik
Donanımsal olarak ihtiyacımızı karşılamakta ve her an erişebilmemiz hayat kurtarıcı. 

Zeynep Özcan
Her öğrencinin rahatlıkla çalışabileceği bir genişlikte olması sayesinde rahatlıkla kullanabiliyoruz. 

Beyza Özgür
Öğle araları ve kimi derslerde kullanabiliyor olmamız derslerimize yardımcı oluyor. 

Ceyda Gündoğan
Bilgiye kolaylıkla erişebilmemizi sağlıyor, ayrıca Neslihan hocamız çalışmalarımıza çok yardımcı oluyor. 

Yasemin Karadağ
Bilişim Sınıfı okulumuz için çok yararlı, çünkü birçok bilgiye ulaşmamızı ve öğrenmemizi sağlıyor.  

Sıla Kurşun
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 Puslu havayı teninde hissetmeden uyuyan Ömür Hanım, beş dakikada bir sönen sokak lamba-
sının sarı ışığı aynasına yansıdığında uyanmadı. Ayna ki kocamandı, çerçevesi demirdendi. İşlenmiş 
demir, üstünde birkaç su benciği olan aynanın etrafında zamana göre solup gitmeyecek, daima orada 
kalacak ama asla kökü topraktaymışcasına kokmayacak çiçekler ve dallar halinde kıvrılıyordu. 
 Dolabın üstündeki eşya yığınlarının arasına konuşlanmış sinek, deliğinden çıktı. Oda ona hiç 
aşina gelmiyordu oysa bu onu iyi bir sinek yapacak özelliklerdendi. Odanın içinde bir tur attıktan son-
ra kararsızlıkla avizeye kondu. Sadece bu mahallenin odalarından ibaret değildi uğraya uğraya artık 
evi saydığı yerler. Durdu ve kanatlarını dikleştirerek odayı tepeden tırnağa incelemeye başladı. Çalış-
ma masasıyla ilgili düzenli olan tek şey, birbirinin eşi uzunlukta olan cilası yer yer dökülmüş ayaklar-
dı. Çocuk dergilerinin verdiği çıkartmalarla bezeli bilgisayarın üstü biriktirilmiş haber kupürlerinin 
olduğu dosyayla kaplıydı. Yine de baktı mı farkederdi insan tarihin kocaman kırmızı rakamlarla ya-
zılmış olduğu pürüzlü saman kağıdı. O gecenin sabahında bir arkadaşı daha kopartamamıştı takvim 
yaprağını kahvaltı sofrasında otururken. Gel zaman git zaman, her şeyden bir ders almayı bellemiş-
ti. Kaynayan domates çorbasının buharına bakarken aldığı kararları uygulamamayı veya hayalindeki 
cadı olmak için lahanayı bir tutam tuzla ovmak gerektiğini. İnsan payına düşeni yaşayıp tüketince 
toprağın da en az güneş kadar candan olacağını kabul etmeliydi.
 Biraz sağa dönen sinek, artık kilidi çalışmayan ceviz dolabı ve yatağında uyuyan kadını gördü. 
Dolabı iyi bilirdi, odayı anımsayamasa da dolabın içinde yaptığı turu unutmamıştı hala. Sıkıştırılma-
dan, ayrı ayrı askılara asılmış kıyafetler, bakmasını bilen gözlere şirketin verdiği gülümseyip göz kırpan 
alışveriş kartları gibi gözükürdü. Yine de gardıroptakiler sineğe altı ay önce kalk krizinden ölen Hacer 
Hemşire’yi andırırdı. Nedeni gardıroba bakınca zihninde duyduğu naftalin kokusu muydu bilinmez. 
Belki de sadece Hacer Hemşire’nin payına düşen güzelliğin yüzüne veya ruhuna değil, tamamiyle ka-
nına işlemesidir. Hatırladığı güzel günlerle kendinden geçen sineğin keyfi uzun sürmedi. Ortak zaman 
dilimlerinde yaşadıklarını düşündüğünde her seferinde rüyasından bir sineklikle ayıldı. Anlaşılan ara-
larındaki her ne ise pek de huzurlu değilmiş. Sinek son olarak yatakta uyuyan kadına baktı. Düzenli 
olarak onu ziyaret ettiğine şüphe yoktu çünkü evi onun mahallesindeydi. Ama odaya göz attığında hiç 
sineklik göremedi. Yeniden baktı; yine göremedi. Kanının Hacer Hemşire’ninkiyle kıyaslanamayaca-
ğını bilmesini rağmen kalbinde Ömür Hanım’a karşı derin bir sevgi duydu sinek.  Uyurken bile kaşları 
çatık, yastığı kavramış elleri sıkı birer yumruktu. Yakası dantelden gecelikler bile filmin sonunda mut-
luluğu kaçınılmaz olan Yeşilçam kadını yapamazdı onu. Ne olduğunu unutan sinek, göz açıp kapayana 
kadar alnına konmuştu. İçinde doğan acıma duygusu ile saçını okşamaya başladı. Önce nefes alışve-
rişinin ritmi bozulan Ömür Hanım, elinin tersiyle alnına vurdu. Sersemleyen sineğin çıkardığı sesle 
gözlerini aralayıp el yordamıyla yerde duran gazeteyi aldığı gibi duvara yapıştırdı. Sinek, kuruyup yere 
düşene kadar duvarda kaldı. Gazete ise çoktan bir yere fırlatılmıştı. Puslu havayı teninde hissetmeden 
uyumaya geri dönen Ömür Hanım, beş dakikada bir sönen sokak lambasının sarı ışığı aynasına yan-
sıdığında yine uyanmadı.

MÎNA PELİT

MEĞER VAMMATAR 
SİNEK DOĞURMUŞ
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 Küçük pencerelerden içeri giren gün ışığı, her tarafı kitaplarla çevrili mekana hoş bir ferahlık 
veriyordu.
 Saçları tahminen omuzlarında - şu an arkaya toplanmış – sol kulağında gümüş bir küpe olan 
kütüphane görevlisi yılların verdiği alışkanlıkla ayaklarının ucunda yürür gibiydi. Üzerindeki beyaz 
koton gömlek ile hafif kırlaşmış kirli sakalı müthiş uyumluydu. Oturduğu masa da, tıpkı benimle il-
gilendiği gibi her gelenle aynı sevecenlikle ilgileniyor, bazen bir kitap almak için yanımdan geçerken 
parfümünün kokusu bütün ormanı getirip ayağımın altına seriyordu.
 Dostoyevski hayranı olarak yazacağım eleştiri yazısından ne zaman başımı kaldırsam, gözlerim 
istemsizce ona dalıyordu.İşini kesinlikle severek yapıyordu.Kitaplara dokunan elleri onları okuyucula-
ra verirken ‘’ merak etmeyin, yine bana döneceksiniz,’’ der gibi okşuyordu ya da bana öyle gelmişti.
 Bu durumda Raskolnikov olsa ne yapardı, diye geçirdim içimden. Kitaplara yeterince özen gös-
termeyen okuyucuları da doğrar mıydı baltasıyla doğradığı gibi tefeci kocakarıyı?Yoksa rahip Miusov 
gibi ‘’ Neye dokunsanız kirletiyorsunuz’’ mu derdi…
 Galiba kitaplar konusunda biraz takıntılıyım.Onları kimselerle paylaşmak istemem. Satır altla-
rını çizerek okumayı severim.Sayfaları çevirirken tükürük kullanmam.Okuduğum yeri güzel bir ayraç 
yardımıyla belirlerim. Sayfaların kıvrılması kolumun kırılması gibi canımı acıtır.Belki de içimde bir 
Raskolnikov var …
 Pat pat pat… Ayak sesleriyle irkiliyorum. Derinden derinden nefes alıp veren küçük bir oğlan 
çocuğu giriyor içeri. Herkes daldığı dünyadan biran başını kaldırıyor.Yanakları ayazdan kızarmış, bur-
nu akıp sümüğü dudaklarının yanlarında akarsuya benzer yollar yapmış, dizleri yırtık pantolonundan 
iki ateş topu gibi dışarı çıkmış, siyah beyaz kazağının beyazı da siyahına karışmış bu çocuğa bakıyor.
Çocuğun gözleriyse masada sakin sakin oturan adamdan başkasını görmüyor.Kesilen ayak sesleri-
nin yerini fısır fısır konuşmalar alıyor.Aramızdaki mesafe kelimeleri hapsediyor, duyamıyorum.Ço-
cuk muhtemelen yiyecek için para istiyor diyorum. Elinde kağıt mendillerin olduğu naylon poşetten 
çıkardığı kitabı adama uzatıyor. Yerine yeni bir kitap alıp en yakın masaya oturuyor.Hepimiz şaşkın 
bir utangaçlıkla önümüze bakıyoruz. Bu yoksulluğu Raskolnikov görse baltasıyla doğrar mıydı acaba? 
diyorum içimden…
 Aylar sonra kütüphaneciyle arkadaş oluyoruz.’’Kimdi o çocuk’’, diye soruyorum bir gün yemek-
lerimizi yerken. ‘’ Hangi çocuk’’ diye soruyla karşılık veriyor soruma. ‘’Sessizliği bombalayan çocuk’’ 
Anımsıyor ve acı bir gülümseme beliriyor gözaltları hafiften kırışmış yüzünde.’’ O, mülteci bir ailenin 
yedi çocuğundan en küçüğü’’ diyor. ‘’ Adı Amir. Amir muhtarlığa kayıtlı değil. Okula gidemiyor.O bir 
vatansız… Okuma yazmayı ben öğrettim mesai sonraları. Babası bir bacağını savaşta kaybetmiş. Kü-
çük işler peşinde. İki abisi Avrupa’ya kaçmış.Yeni bir hayat kurmaya çalışıyor.Tek odalı gecekonduda 
kalıyorlar. O gün sattığı mendillerden elli lira kazanmış. Elindeki parayı fark eden bir tinerci almak 
isteyince koşarak kütüphaneye sığınmış.’’

      O an içimdeki Raskolnikov’u baltayla başını vurarak öldürüyorum …

RASKOLNİKOV

       Ayşe DİKİCİ 
 İngilizce Öğretmeni



32



33



34

UNESCO AHMET YESEVİ ve 
FUAD KÖPRÜLÜ YILI

 Birleşmiş Milletler Eğitim,Bilim ve Kültür Teşkilatı(UNESCO) 2016 / 2017 sezonunu Ahmet Yesevi ve 
Fuad Köprülü yılı ilan etmeye karar verdi.UNESCO Türk Milli Komisyonu tarafından sunulan öneriye göre 
Ahmet YESEVİ’nin ölümünün 850.yıl dönümü ve Fuad KÖPRÜLÜ’nün ölümünün 50.yıldönümü dünya ça-
pında anılacak.

 Hiçkimsenin kalbini kırma;
çünkü kalp kırmak,

Allahü Teala’yı kırmaktır.
Ahmet Yesevi

                                                        

AHMET YESEVİ
 Bir milletin tarih sahnesinden silinmemesi, varlığını sürdürebilmesi; onun  sağlam inançlara, köklü 
kültürel dayanaklara sahip olmasına ve onları koruyabilmesine bağlıdır. 
 Bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı olan Ahmet Yesevi  de Türk varlığının en önemli dayanak ve değer-
lerinden biridir. Türk milletinin en zor zamanlarında birbirine sımsıkı tutunmasını sağlamış, insanımıza moral 
ve ümit vermiştir.
 Ahmet Yesevi’nin hayatı hakkında fazla bilgimiz yoktur, fakat onun sayısız menkıbeleri vardır. 1093 
yılında Türkistan’ın Sayram kasabasında, ilk Türk- islam devleti olan Karahanlılar zamanında dünyaya gel-
miştir. Babası, Babası ünlü bir alim olan İbrahim Şeyh, annesi ise Ayşe (Karasaç) Ana’dır.  Yesevi, ilk eğitimini 
babasından almıştır. Babasını yedi yaşında kaybedince ablasıyla birlikte Yesi kasabasına göç etmiştir. Yesevi  
mahlası, ona bu kasabanın adından dolayı verilmiştir.
 Melamiyye ve Kalenderiye tarikatına mensup olan Ahmet Yesevi, Yesi şehrindeki Aslan Baba’nın mane-
vi eğitiminden geçmiş, şeyhinin ölümünden sonra Buhara’ya giderek orada Şeyh Yusuf Hemedani ile manevi 
eğitimine devam etmiştir. Şeyhinin ölümünden sonra da Yesi’ye geri dönmüş, birçok öğrenci yetiştirmiş, orada 
da vefat etmiştir. Türbesi, Türkistan’da bulunmaktadır.
 Ahmet Yesevi, en önemli eseri olan Divan-ı Hikmet’te  insanlara fikirlerinin ve inançlarının özünü 
temiz bir Türkçe ile yansıtmıştır. Hikmet adı verilen eğitici şiirlerinde, şeriat ve tarikat adabını, güzel ahlaklı 
olmanın ilkelerini, İslami değerleri anlatmıştır:

 Nerde görsen gönlü kırık, merhem ol   Akıllı isen, gariplerin gönlünü avla
 Öyle mazlum yolda kalsa, yoldaşı ol               Mustafa gibi ili gezip yetim ara
 Mahşer günü dergâhına yakın ol               Dünyaya tapan soysuzlardan yüzünü çevir
 Ben-benlik güden kişilerden kaçtım ben işte.  Yüz çevirerek derya olup taştım ben işte.

 Özü sözü bir olan Ahmet Yesevi’ye göre bir insan inançlarını ve düşüncelerini hayatında somut olarak 
yaşamalıdır. İnancını hayatına taşıyamamak, bu konuda tutarsız olmakla ilgili şu mısraları yazmıştır: 

 Gönlüm katı, dilim acı, özüm zalim    Mümin değil, hikmet işitip ağlamıyor;
 Kur’an okuyup amel kılmıyor sahte âlim   Erenlerin söylediği sözü dinlemiyor
 Garip canımı harcayayım, yoktur malım;   Ayet hadis, Kur’an’ı anlamıyor
 Haktan korkup ateşe düşmeden piştim ben işte.  Bu rivayeti Arş üstünde gördüm ben işte.
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 Ahmet Yesevi, Allaha ve Hz. Muhammed’e (sav)  gönülden bağlıydı. Çocukluğundan itibaren Hz. Mu-
hammed’in sünnetinden ayrılmamıştır. Hatta O’na sevgisinden dolayı Efendimizin vefat ettiği altmış üç yaşın-
da, yer altında bir mescit yaptırarak oraya girmiş ve ömrünün geri kalanını burada ibadet yaparak geçirmiştir. 
 Ahmet Yesevi’nin en önemli özelliklerinden biri de Anadolu’daki Türk- İslam sentezinin inşasında 
öncül bir rol almış olmasıdır. Daha önce Gök Tanrı, Şamanizm, Budizm gibi dinlere inanan, 10. yüzyılda 
Müslüman olan Orta Asya kökenli yarı göçebe Türklere; İslam dini ve ahlâkının özünü; sevgiyle, hoşgörüyle 
benimsetmiştir. Orta Asya’nın mert, yürekli, yiğit “alp” tipi ile; tasavvuftaki nefsini terbiye etmiş, Allah aşkını 
yaşamının merkezine yerleştirmiş hoşgörülü “eren” tipinin  birleşerek “alperen” kimliğini kazanması, onun sa-
yesinde olmuştur. Yaşadığı dönemin siyasi bakımından karışık ve birliğin sağlanamadığı Anadolu’sunda onun 
şiirleri, özlü sözleri, Türkler arasında yayılmış, İslam’ın sevgi ve hoşgörü prensipleri Müslüman olmasın herkes 
arasında tanınmış ve yayılmıştır. Onun yetiştirdiği öğrenciler, dört bir yana yayılarak Anadolu’nun ve geniş bir 
coğrafyanın İslamlaşmasına hizmet etmiştir. Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Mevlana gibi erenlerin oluşturdu-
ğu sevgi ırmakları, hep onun mana denizinden doğarak dünyanın dört bir yanını dalgalandırmıştır.
 Türkçenin gelişimi açısından bir değerlendirme yaparsak, Ahmet Yesevi’nin yaşadığı  dönemde bilim 
dilinin Arapça, edebiyat dilinin Farsça olmasının kabul görmesine rağmen, Ahmet Yesevi Türkçe kullanmakta 
ısrar etmiş, Türkçenin edebi bir dil hâline gelmesine katkıda bulunmuş,  şiirlerinde de bunu savunmuştur: 
 
 Sevmez sözde bilginler
 Bizim Türkçe dilini
 Bilgeler konuşursa
 Açar gönül ilmini

        Ayet ve hadis Türkçe
                             Söylenirse duyarlar
                             Anlamına erenler
                             Baş eğerek uyarlar

           Ey miskin Hoca Ahmet
                                          Yedi atana rahmet
                                          Fars dilini bilsen de
                                          Sen Türkçene devam et

 Ahmet Yesevi gibi gönül dostlarının manevi rüzgârlarının her daim gönüllerimizde esmesi, ruhları-
mıza şifa olması dileğiyle…
(Yukarıdaki şiirler, aslen Hakaniye lehçesinden,Türkiye Türkçesine çevrilmiştir.)
                                                                             
                   Neriman SOYYİĞİT
                     Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
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 Fuat Köprülü 4 Aralık 1890'da İstanbul'da doğdu. Sadrazam Köprülü Meh-
met Paşa'nın soyundan gelmektedir. Edebiyat ve tarih alanında ilerlemek için 
hukuk öğrenimini yarıda bıraktı.
 1909'da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. Şiirlerini 1913'e kadar Mehasin ve 
Servet-i Fünun dergilerinde yayımladı. Bu yıllarda "Milli Edebiyat" ve "Yeni Li-
san" akımlarına karşıydı. 1910'dan sonra İstanbul'un çeşitli okullarında Türkçe 
ve edebiyat okuttu, liselerin edebiyat programını düzenledi. Ziya Gökalp çevre-
sine girdikten sonra Milli Edebiyat akımını benimsedi; Türk tarihinin ilk dönem-
lerine kadar indi, ilk Türk topluluklarının tarih ve edebiyatlarını inceledi. 1913'te, 
Halit Ziya Uşaklıgil'den boşalan İstanbul Darülfünunu Türk Edebiyatı Tarihi mü-
derrisliğine getirildi. Aynı yıl Bilgi dergisinde Türk edebiyatının hangi yöntemle 
incelenmesi gerektiğini tartışan "Türk Edebiyatı Tarihinde Usul" adlı yazısı çıktı.
 İlk büyük yapıtı Türk Edebiyatı'nda İlk Mutasavvıflar'ı yayımlandı. 1923'te 
Edebiyat Fakültesi dekanı oldu, Türkiye Tarihi adlı kitabını çıkardı. 1925'te Türki-
yat Mecmuası'nı çıkarmaya başladı, ünü giderek dünyaya yayıldı, birçok uluslar 
arası kongreye Türkiye temsilcisi olarak katıldı. 1928'de Türk Tarih Encümeni 
başkanlığına seçildi. 1931'de Türk Hukuk Tarihi Mecmuası'nı çıkarmaya başla-
dı; 1932-1934 arasında Divan Edebiyatı Antolojisi'ni çıkardı. 1933'te ordinaryüs 
profesör oldu, İstanbul Üniversitesi'nde birkaç kez dekanlık yaptı.
 1934'te siyasete atılarak Kars milletvekili oldu. 1936-1941 arasında Dil ve 
Tarih Coğrafya Fakültesi'yle Siyasal Bilgiler Okulu'nda ders verdi. 1935'te, Pa-
ris'te Türk Tetkikleri Merkezi'nde verdiği konferansların toplamı olan Les Ori-
gines de L'Empire Otoman (Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu) adlı kitabı 
yayımlandı ve büyük yankı uyandırdı. Heidelberg, Atina ve Sorbonne üniver-
sitelerince onursal doktorluk sanı verilen, bilim kuruluşlarınca onur üyeliğine 
seçilen Köprülü 1941'den sonra İslam Ansiklopedisi'nin yayımına katıldı. V.(Ara 
Seçim), VI., VII. Dönem Kars, VIII., IX., X. dönem İstanbul Milletvekilliğine, hem 
de İstanbul ve Ankara Üniversitelerindeki görevlerine devam etti.
 Celal Bayar, Adnan Menderes ve Refik Koraltan ile birlikte Demokrat Par-
ti'yi kurdu. Demokrat Parti 14 Mayıs 1950 seçimlerini kazanıp iktidara gelince, 
Dışişleri Bakanı oldu. 1956'ya kadar sürdürdüğü bu görevi sırasında Türkiye'nin 
NATO'ya girişinde etkin rol oynadı. 5 Temmuz 1957'de Demokrat Partiden res-
men istifa ederek aynı yıl Hürriyet Partisi ne girdi. Asıl yararlı çalışmalarını Türk 
Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı araştırmaları oluşturur. Çok verimli bir araştır-
macı olan Köprülü, ardında 1500'ü aşkın kitap ve makale bırakmıştır.
Mehmet Fuat Köprülü 28 Haziran 1966'da İstanbul'da öldü. Çemberlitaş'taki 
Köprülü Türbesi'nde babasının yanına gömüldü.

Mehmet Fuad KÖPRÜLÜ 
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Mehmet Fuad Köprülü'nün Eserleri
Türk Tarihinin Ana Hatları (1931)

Erzurumlu Emrah (1929)
Edebiyat Araştırmaları (1966)

Ali Şir Nevayi (1941)
Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesri (1981)

Demokrasi Yolunda (1964)
Les Origines de L'Empire Ottoman (Paris,1935)

Fuzuli Hayatı ve Eserleri (1924)
Türk Tarih-i Dinisi (1925)

Malümat-i Edebiyye (1915)
Türk Dilinin Sarf ve Nahvi (1917)

Mektep Şiirleri (3 Cilt)
Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı (1916)

Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (1919-1966)
Nasrettin Hoca (1918-1981)
Türk Edebiyatı Tarihi (1920)

Türkiye Tarihi (1923)
Bugünkü Edebiyat (1924) (Makale)

Hayat-ı Fikriye (Makale) (1909)
Azeri Edebiyatına Ait Tetkikler (1926)

Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türk-i Basit (1928)
Türk Saz Şairleri Antolojisi (1930-1940, üç cilt)

Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar (1934)
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Gülmek
Bedava
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 “Geleceğin Liderleri Yetişiyor”
 Etkinlik hakkında bilgi veren Cihat Kora Anadolu Lisesi Okul Müdürü Süleyman Yetişken, “Model United Nations, yani Model Birleşmiş 
Milletler, farklı yaş gruplarından öğrencilerin Birleşmiş Milletler’in minyatür versiyonunu oluşturarak delege rolüne büründükleri bir okul dışı 
aktivitedir. Konferanslarda kullanılan dil ise BM’de konuşulan temel dillerden biri olan İngilizcedir. Konferansların amacı, öğrencilerin topluluk 
önünde konuşma, tartışma, eleştirel düşünme, grup çalışması gibi kabiliyetlerini; ülkeler hakkındaki bilgilerini ve dünya problemlerine karşı has-
sasiyetlerini arttırarak geleceğin liderlerini yetiştirmektir” dedi.
 Konferansın katılımcılarına, yani delegelere, belli ülkelerin atandığını ve seçtikleri komitede o ülkeyi temsil etmeleri beklendiğini ifade 
eden Yetişken, komitenin tartışacağı dünya problemlerine çözüm bulmak amacıyla yapılan tartışmalar sonucunda delegelerin kendi ülkelerinin 
pozisyonlarına uygun çözüm önerileri sunmasını beklediklerini belirtti. Konferansın öğrencilere birçok faydası olduğuna işaret eden Yetişken, 
“Öğrencilerin yurt dışı üniversitelere kabul edilmesine yardımcı olur. Sadece doktor, mühendis değil, geleceğin liderleri yetiştirilir.Okul öğrencileri 
arasındaki birlik duygusu artar. Model United Nations konferansları, düzenleyen okul için bir prestij göstergesidir. Akademik ve sosyal yetenekle-
rini lise seviyesinin üstüne çıkarmış olan öğrenciler üniversitede çok daha rahat ederler” diye konuştu.
 Savaşlara Çözüm Aradılar
 4 gün boyunca delegeler, ırkçılık, çevre kirliliği, uzay çöpleri ve Ortadoğu’daki sorunları tartışıp çözüm önerisi aradılar. 4 gün sonunda 
hazırlanan çözüm önergeleri 160 kişinin katılım gösterdiği Genel Kurul toplantısında tartışıldı ve program katılımcıların katılım sertifikalarını 
aldıkları kapanış seremonisiyle sona erdi.
 Model Birleşmiş Milletler Etkinliği Katılımcıları,

 Osmaniye Kadirli Fen Lisesi (11 delege)
 Adana Anadolu Lisesi (21 delege)
 Bursa Rasim Şahinkaya Fen Lisesi (3 delege)
 İzmir Atatürk Lisesi (45 delege)
 Karşıyaka Anadolu Lisesi (50 delege)
 Özel İzmir Koleji (10 delege)
 Çamlaraltı Koleji (5 delege)
 TED Aliağa Koleji (15 delege)

     (MAGAZİN İZMİR)

B
  21-24 Ocak 2017 tarihleri arasında Cihat Kora Anadolu 
Lisesi yerleşkesinde gerçekleştirilen “Model Birleşmiş Milletler” 
etkinliğine 4 farklı ilden 160 öğrenci katıldı.
 Okul müdürü Süleyman Yetişken başkanlığında ve 
kulüp öğretmenleri Sibel Altunyürek, Genel Sekreter Eylül Ilgın 
Baysan ve Genel Direktör İzel Vereskala önderliğindeki yaklaşık 
20 kişilik bir kadroyla sürdürülen 8 aylık bir çalışma sonucunda 
yapılan etkinlikte, öğrenciler BM’de konuşulan temel dillerden biri 
olan İngilizce’yi kullanarak birlik ve beraberlik duygusunu arttır-
dılar.

ASINDA
İZ

İZMİR Karşıyaka'da bulunan Cihat Kora Anadolu Lisesi, Fizik-Kim-
ya-Biyoloji öğretmenlerinin oluşturduğu Milli Eğitim Bakanlığı 
e-konferansları sayesinde öğrencilerin bilim dünyasını yakından takip 
etmelerini sağlıyor.
Bilim ve Yenilik için CERN konulu konferans düzenlediklerini söy-
leyen Cihat Kora Anadolu Lisesi Okul Müdürü Süleyman Yetişken, 
“Okulumuzda her ay gerçekleştirilen e-konferanslar sayesinde yurt içi 
ve yurt dışında yaşayan, önemli çalışmalar yapan bilim insanlarımızla 
buluşuyoruz. Onların çalışma alanlarını ve çalıştıkları yerleri tanıyo-
ruz" dedi.

 Ayrıca CERN Sanal Gezileri, CERN ve NASA’ya aktif öğrenci katılımlı geziler düzenleyeceğiz. Bilime Yolculuk Projesi’nin dışında kendi 
oluşturduğumuz bağlantılar sayesinde e-konferansları daha da çoğaltmaya çalışıyoruz. Hedefimiz öğrencilerimizin bilime gönül vermiş insanlar-
dan ilham alarak bilim dünyasında büyük işler başarmalarıdır” diye konuştu. Etkinlik kapsamında, 14 Aralık’ta Oxford Üniversitesi’nden Dr. Selçuk 
Topal ile ‘Evrende Yaşam ve Öte Gezegenler’ adlı konferansın düzenleneceğini açıklayan Yetişken, “2017 yılında da yapacağımız konferanslar ile 
öğrencileri dünyada en önemli bilimsel çalışmalar yapan kurumlarla tanıştıracağız” dedi. 

                                                                                      (HÜRRİYET GAZETESİ)
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Bilinç Ve Bilinçaltı İlişkisi
 Beyin, yetişkin bir insanda 1,5 kg 
ağırlığında, normalde grimsi ama kafamızın 
içindeyken pembemsi bir renkte ve jelimsi bir 
yapıda olan organdır. Bir organdır da bu kadar 
basit midir? İnsan vücudunun en gizemli yapısı 
olan beyni anlamak o kadar da kolay değildir. 
Beyinde bilincimizin aslında hiç farkında ol-
madığı neler olup bitiyor kim bilir?

 Beynin nörolojik ağlardan oluşmuş 
bir yapı olduğunu biliyoruz ama bu nöronlar 
(sinir hücreleri) işlerken biz yani bilincimiz 
her şeyin farkında mıyız? 100 milyardan daha 
fazla olan bu sinir hücresi topluluğunun her bir 
üyesi başka bir nöronla sürekli iletişim halin-
dedir bu iletişimi farkında mıyız? Motor kor-
teks bizi ayakta tutmaya çalışırken her bir kası 
özenle ayarlar bunların farkında mıyız? Han-
gi dondurmayı seçeceğimizi düşünürken bile 
beynimizin eski tecrübelerimize dayanarak 
hangi dondurmayı yememizin bizim için daha 
iyi olacağı konusunda taraflara ayrıldığının 
farkında mıyız? Hayır değiliz. Peki, neden de-
ğiliz? Çünkü bilincimiz farkında değil. Bilinç, 
bu eylemlerin hiçbirini farkına varmıyor. Far-
kına varmıyor çünkü eğer farkına varsaydı bu 
eylemlerin hiçbiri sağlıklı bir şekilde gerçek-
leşemezdi. Bir gitar çaldığınızı düşünün par-
maklarınızı kullanırken beyninizin çalışması 
için komut verdiği tüm kasları hissetseydiniz 
yine de çalmaya devam edebilir miydiniz? Ha-
yır, edemezdiniz çünkü düşünmekten yaptığı-
nız işe odaklanamazdınız. Bir adım attığımızda 
bile beynimizin motor korteksi bizi ayakta tut-
mak için yerin eğimine kadar hesaplar bunları 
farkına varmıyoruz çünkü eğer farkına varsay-
dık adım atacak gücümüz olmazdı orada kala-
kalır adımı attıktan sonra olabilecek olasılıkları 
hesaplarken yaşamımızı tüketirdik. 
 David Eagleman bir kitabında beynin 
işleyişini bir ülkenin işleyişine benzetmişti, 
ülkenin olağanüstü alt yapısında her şey tıkır 
tıkır işler ama biz bu işlerin ayrıntılarını bilme-
yiz sadece gazetemizde yazan kısımla yani sa-
dece bilmemize izin verilen kısım ile ilgileniriz.
 Beyin her zaman bizi hayatta tutma-
yı amaçlar yani doğal seçilimde üst sıralarda 
olmamız onun için önemlidir. İşte bu yüzden 
bilinç yine farkına varmadan tüm kararları be-
yin bizim için verir çünkü o karar bizi hayatta 
tutar.
 Çok basit bir örnek vermek gerekirse, 
refleksler söz konusu olabilir. Refleksler bilin-
çaltı ve bilinç arasındaki ilişkiyi güzel göstere-
bilen eylemlerdir. Refleks denilen şey canlının 
elinde olmadan gösterdiği anlık tepkilerdir. 
Bundan çıkarım yapılabilinir ki reflekslerden 
bilinç sorumlu değildir. Reflekslerin hangi du-
rumlarda başımıza geldiğini düşünün: Hayati 
açıdan tehlikeli durumlarda ya da canlıya zara-
rı dokunabilecek anlarda. Bu durumları bilin-

Kişilik Nasıl Oluşur?
İnsan ilk doğduğunda nöronları birbir-
leriyle bağlı değildir. Nöronlar beyinde 
dağınık halde bulunmaktadır zaman-
la edinilen tecrübeler ile bu nöronlar 
kendi aralarında ilişkiler kurarak grup-
laşmaya başlarlar. Daha biz çok küçük-
ken çevreden etkilenmeye başlayan 
beynimiz gördüklerinden ve yaşadık-
larından yola çıkarak nöron grupları 
oluşturur. Bu gruplar da aslında bizim 
kişiliğimizi meydana getirir.
Yaş ilerledikçe edinilen anılara bağ-
lı oluşan nöron grupları budanır. Bu 
budanan nöron grupları aslında bizim 
için önemi olmayan anılardan ibarettir. 
Bu yüzden küçüklük anılarına ilişkin 
pek bir şey hatırlamazken bizim için 
çok önemi olan o anıyı hatırlarız çün-
kü o anının kişiliğimizin oluşumunda 
büyük etkisi vardır.
Aslında bu yüzden çocuk gelişimin-
de çevrenin etkisi büyüktür.Daha iki 
kelimeyi bir araya getiremezken bey-
nimiz nöron gruplarımız için veriler 
toplamaya başlamıştır ve dışarıda ne 
görüyorsa ya da yaşamımızda en çok 
ne dikkatini çekiyorsa, en çok neyden 
etkileniyorsa o anıyı tutmaya değer bu-
lur böylece kişiliğimiz şekillenmiş olur. 
   
           Pelin ERDOĞAN Hz/D

Medial Prefrontal 
Korteks(mPFC)Nedir?
Medial prefrontal korteks beynin ön kıs-
mında bulunan bir bölümdür. Görevini 
daha iyi anlamaya bir deney yardımcı 
olacaktır: Bu deney bir grup ergenlik 
çağındaki genç ile orta yaş kesimi ile ya-
pılmıştır. Deney şöyle işler: Ergenlik ça-
ğındaki bireyler bir mağazanın vitrinine 
tek başına oturtulur bu sırada vitrinin 
önünden de insanlar geçmektedir. Aynı 
koşullar orta yaşlı bireylerde de sağlanır 
ve bu koşullarda ergenlik çağındaki bi-
reylerin medial prefrontal kortekslerinde 
orta yaş kesimine göre daha büyük bir 
etkinlik gözlemlenir.
Ergen bireyler insanların onlar hakkında 
ne düşündüklerini önemser. İşte deney 
sırasında vitrin önünden geçen insanla-
rın dikkatini oldukça çekmiş olan ergen 
bireyler insanların düşüncelerini ka-
faya takmaya başlar bu yüzden medial 
prefrontal korteksleri orta yaşa göre daha 
çok etkinlik göstermiştir.
Medial prefrontal korteks başka insanları 
düşününce çalışan kortekstir. Beynin ön 
kısmında bulunan bölümler duygularla 
alakalıdır. Medial prefrontal korteks ça-
lışınca insanlara karşı duygu beslenmiş 
olunur duygunun çeşidi önemsizdir fa-
kat eğer bir nesneyi düşünürsem bu olay 
gerçekleşmez. 
Nesne derken sadece masa, sandalye gibi 
şeylerden bahsetmiyorum. Herhangi bir 
insan da nesneleştirilebilir. Dilenciler 
gibi, eğer dilencileri insan olarak değil de 
sadece dilenci olarak nitelendirirsek on-
ları nesneleştirmiş oluruz böylece hiçbir 
şey hissetmeyiz, hiçbir şey hissetmemek 
de insana her şeyi soğuk kanlılık ile yap-
tırabilir. 
Örneğin, soykırımların sebebi budur. 
O toplumu insan olarak değil de sadece 
ezik ırk olarak ya da sorun çıkaran ola-
rak nitelendirdiğimizde beynimiz bir şey 
hissetme gereği duymaz bu yüzden ona 
göre bir masaya nasıl davranabiliyorsak 
bir insana da öyle davranabiliriz.

çaltının kontrol ettiğini düşünürsek bilin-
çaltı bilinçten bağımsız bir şekilde canlıyı 
hayatta tutmaya çalışır. Bilinçaltı canlının 
aynı zamanda koruma mekanizmasıdır. 
Sonuç olarak konu şöyle özetlenebilir: 
Bilinçaltı bizden habersiz bir şekilde tüm 
işleri yönetirken bilincimiz ,başka bir de-
ğişle biz, hiçbir şeyin farkında değilizdir. 
Bu konuda bencil olmak hayatımızın çe-
kilmez bir hal almasına engel olur.
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SOLDAN SAĞA

1. Türk edebiyatında ilk divan şairi, 2. Türk edebiyatında ilk tarihi roman, 3. Kasidede bir bölüm,
4.Orhan Kemal'in bir öyküsü, 5. Romantizme tepki olarak doğan şiir akımı, 6.Evliya Çelebi'nin ünlü eseri
7.Savaş ve Barış, Anna Karanina gibi romanlarıyla ün yapmış Rus yazarı. 8.16. yüzyılda yaşamış şairlerin sul-
tanı olarak bilinen, divan şairi 9.Savaş, yiğitlik, kahramanlık, vatan sevgisi gibi konuları coşkulu bir şekilde 
anlatan şiir türü,10.İran edebiyatında doğan, sonra Türk edebiyatına geçen, en büyük şairi Ömer Hayyam olan 
divan edebiyatı nazım biçimi,11.Divan edebiyatı nazım biçimi. Bu türün ilk ve en güzel örneklerini Nedim 
vermiştir, 12. Âşık edebiyatı nazım biçimidir. Hece ölçüsünün sekizli kalıbıyla yazılır. Sevgi, doğa, güzellik gibi 
konular işlenir, 13. Hint ulusuna ait bir doğal destan,14.Ziya Paşa'nın bir makalesidir. Ziya Paşa bu makalede 
divan edebiyatı geleneğini eleştirir,15. Tanzimat şairi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1.Halk edebiyatındaki taşlamanın divan edebiyatındaki karşılığı 2.Hiciv edebiyatımızın en büyük divan şairi-
dir.Siham-ı Kaza adlı bir eseri vardır, 3.Olay hikâyesinin dünya edebiyatındaki en büyük temsilcisi. 4.Biyografi 
türüyle benzerlik gösteren eserlere divan edebiyatında ne ad verilir. 5.Yakup Kadri'nin bir romanı, bu romanda 
üç ayrı kuşak arasındaki görüş, yaşayış ayrılıkları anlatılır. Bu ayrılıklar aileyi çöküşe götürür. Romanın başlıca 
kişileri Naim Efendi, Sekine Hanım, Sermet Bey'dir. 6. 19. yüzyılda taşlamalarıyla tanınmış halk şairi.7.Eleştiri 
8.Anonim halk edebiyatı nazım şekli. axaa şeklinde kafiyelenir. 7'li hece vezniyle yazılır. 9. Tenkit 10.Klasizme 
tepki olarak doğan akım. 11. Lale Devrinde yaşamış, şarkının ilk örneklerini vermiş divan şairi.
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         Renklerin Dünyasına

 İnsanın 7 zekasından biridir görsel zeka. Bakmakla yetinmemeli insan, baktığını gör-
melidir de.Resim baktığını görmek, gördüğünü anlamak, anladığını resmetmektir. Görme ey-
lemi, insanın çevresiyle en önemli iletişim araçlarındandır. Böylece baktığı şeyi görüyordur. 
Gördüğü şeyi anlamaya çalışırken, kendini de anlamaya başlar insan. Bu anlama, onun ken-
disiyle ve çevresiyle kuracağı ilişkileri daha anlamlı bir hale dönüştürür. Aristotales’e göre; 
duyguları arıtmaktır sanatın görevi. Bir yönüyle sabırla bir ürün oluştururken, insanın nefsi-
nin terbiyesidir, iyiye, güzele, doğruya yönelik. Sanat, görüneni yinelemek değil, görünebilir-
lik sağlamaktır. Bizler de CKAL ailesi olarak 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrencilerimiz 
ve öğretmenlerimizle baktığımızı görmeye, görüğümüzü anlamaya, anladığımızı resmetmeye 
çalıştık ve güneşin muhteşem renkleri eşliğinde şair Yahya Kemâl BEYATLI’nın “insan alem-
de hayal ettiği müddetçe yaşar”deyimiyle oluşturulan temayı, fantastik ve fütüristik yorumla-
yarak oluşturduğumuz uzay teması çalışmalarımızla, 7.geleneksel CKAL bahar şenliklerine, 
görsel sanat ekibi olarak yağlı boya resim sergimiz ve de cosplay sanatıyla katılım sağladık. 
Emeği geçen herkese teşekkürler. 
                                                                                                               Gülay İPEKEŞEN
                                                                                                       Görsel Sanatlar Öğretmeni

Açılan Oda...
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Sporda da “İlkler”deyiz

  Lara NALBANTOĞLU
Yüzme, kurbağalama İzmir 1.si

      Egehan KURT
       Uzun Atlama Karşıyaka ilçe 1.si

Karşıyaka İlçe 2.si Atletizm Kız Bayrak Takımımız

Kız-Erkek Bocce takımı
Kızlarda izmir 4.sü

        İrfan Batuhan AKSU
       İzmir okçuluk 2.si

  Genç Erkek Futbol Takımı İzmir 5.si
Genç Kız Voleybol Takımı İlçe 2.si

Fatma Nur YÜCE Liseler Arası Judo 
Seçmeleri İl 2.si
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MÜZİK RUHUN GIDASI
 Cihat Kora Anadolu Lisesi olarak, 13 Ocak 2017 Cuma akşamı, Müzik Öğretmenimiz 
Esengül Kesikbaş önderliğinde ilk 90’lar Türkçe Pop Nostalji Gecesini gerçekleştirdik. 2016-
2017 Eğitim öğretim yılının birinci dönemi, ardımızda güzel melodiler bırakarak sonlandırıldı. 
Gecemize katılım gurur vericiydi. Okul müdürümüz Süleyman Yetişken, müdür yardımcıları-
mız Nesrin Kaplan ve İsmail Yıldırım, Özay Kora, okul aile birliğimiz, öğretmenlerimiz, veli-
lerimiz, öğrencilerimiz salonumuzu doldurdukları gibi, ayakta da izleyen misafirlerimiz oldu. 
Gecenin özel tarafı, CKAL ailesi olarak okul ruhunu en iyi şekilde yansıtmamızdı.  Cihat Kora 
öğrencilerinin performansları sanatçıları aratmayacak nitelikteydi, her gösteri sonunda ku-
lakta hoş bir tını kaldı, akılda güzel bir anı bıraktı. 90'lar gecemizin devamının farklı konsept-
lerle tekrarlanacağını duyduk. Başka hoş bir geceye ne dersiniz?
    İzmir Liselerarası Müzik Yarışması
 Bu yıl 3.sü düzenlenen Karşıyaka Belediyesi İzmir Liselerarası Müzik Yarışmasında 
müzik grubumuz BRİT, 56 okul içinde 1.liği elde ederek bizleri çok gururlandırmıştır. Akade-
mik alandaki başarılarına, sanat alanındaki başarılarını da ekleyerek bizi temsil eden arka-
daşlarımıza teşekkür ediyoruz.
           Ecem AYKAN
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 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenimiz Esin Sert-
demir’in yönetimindeki  tiyatro ekiplerinden ilki, Betül 
Yılmaz’ın yazmış olduğu “Zaman Zaman İçinde” adlı 
oyunu Dünya Tiyatro Günü’nde ile sahneledi. Oyunun 
tamamı 26 Mayıs günü okulda oynandı.
 Diğer ekip ise; Haldun Taner'in “Keşanlı Ali Des-
tanı” adlı oyununu, Aylin Kumbaracıoğlu'nun da yar-
dımıyla Ahmet Piriştina Sanat Merkezi'nde sahneledi. 
Aynı oyun ile katıldığımız TAKEV liselerarası Tiyatro 
yarışmasında ikincilik sahibi olan ekibimiz oldukça 
profesyonel bir oyunculuk gösterdi.    
  

Sahne
Tozu



46

9. Sınıf Ödüllü Bilgi Yarışması 

 9 A-B-C-D-E sınıfları arasında yapılan bilgi yarışmasında 9/D Sınıfı birinci oldu. Yarış-
manın hediyesi bisikletler yarışmayı kazanan öğrencilerimiz Tunca Arel GÜRBÜZ, Mete ÇA-
LIŞKAN, Begüm ADAK, Bahadır Orçun ASLIM’a okul müdürümüz Sayın Süleyman YETİŞKEN 
tarafından verildi. Çok çekişmeli, eğlenceli geçen bu yarışmayı seneye de yapalım.
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ALTIN ÇOCUK MUSTAFA
 Anne karnında, alın yazısı ile dünyaya geleceği günü beklerken gözünü ağlaya ağlaya açan 
küçük beden; geleceğin zaferlerini başının üzerinde, altın bir tepside tutarak gelirdi dünyaya. Bazen 
kader erkenden karanlığa gömer bedeni, bazen de erkenden örer ağlarını, daha ilk adım atmasını 
öğrendiğinde fikirlere boğar aklını. Kendini geliştirmeyi, yetiştirmeyi bekler sadece; o fikirler onun 
kaderinde yazılıysa eğer, kanatları olmadan bile uçabilir insan.
 Bu dünyaya gelen kaç kimse değiştirebilir koca bir cihanın, koca bir milletin kaderini? Mavi 
mürekkebe bulanmış gözleri ile görebilir ufkun ardında saklanan dünyayı; güzel günleri, yarınları? 
Kaç kişi duyabilir yükselen bir kurtuluş türküsünün notalarını inceden; top sesleri, tüfek sesleri ara-
sından? Kaç fikir doğabilir akılda: hasta bir adamın ölmeden dirileceğini kızıl süsün altında?
 Kara kargalar mısırları didiklemesin diye sarı koçanlar arasında koşan altın çocuk Mustafa; 
gözü kara, zihni aç, kalbi taş düşmanı nasıl bertaraf etti Anafartalar’da? O, körpe bir çocuk değil miydi 
kargaları kovalarken? Nasıl yükseldi de yüceltti hasta adamı yatağında? Nasıl doğrulttu belini inan-
cıyla?
 “Her Türk asker doğar,” demez miydik ta Orta Asya’dan bu yana, kazandığımız her zaferde, 
aldığımız her yenilgide? Bu kanı, Türk kanını taşıyan her kimsenin kudreti yok mudur kazanmaya? 
Mustafa Kemal, buna inanırdı. Türk askerine, halkına olan güvenini, inancını hiç eksiltmedi; onlara 
cesaretlerin en yücesini verdi. Olmayan silahla, topla, tüfekle bir destan yazdı Çanakkale’de... Zafer-
lerle onurlandırdı şanlı askerini, her Türk yaşlısını, gencini... Bu, bizim kaderimiz olan şeydi; bu bizi 
biz yapan şeydi; zaferler kazanmak, destanlar yazmak, devlet kurmak ve ilelebet bağımsız yaşamak. 
Mustafa Kemal... Altın kalpli, bulut tenli, güneş saçlı, sema gözlü önder. O, bu gerçeğe inandı.Büyük 
Millet Meclisi’nin kurulduğu an, tarihin sayfalarına yeni bir başlık atıldı; özgürlük, diye. Bağımsızlığına 
pek düşkün bu milletin kumandanı, umut ışığı Mustafa Kemal Paşa, özgürlüğün değerini savaşın için-
de tutunmaya, direnmeye çalışan halkına kanıtlama niyetindeydi. Savaşarak kazandıkları, kanları ile 
suladıkları topraklarında vatan çiçekleri açarken... Kızıl renkli, ak süslü şanlı bayrak, semalarda onları 
selamlarken.
 Yunanlar denize, Fransızlar toprağa, İngilizler kara sulara dökülürken atılan o nidalar hala yan-
kılanır sokaklarda. O sevinç nidaları; Gazi Paşalarının, güzel kumandanlarının cesareti, zekası, güveni 
ile kazandıkları zaferin nidalarıydı. Yıllar geçtikçe sokaklarda çınlamaya devam eden o kutsal ses, 
zaferin sesi; şimdi çocukların oyun oynarken attıkları kahkahalara karışıyor.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 57 yıllık hayatını okumak; onu anlamak değildir; onun yaptıklarını anlamak-
tır. Onu anlamak için yaptığı o meşakatli işlere, mucize dolu zaferlere, yeniliklere bakmak adına derin 
bir yolculuğa çıkmak gerekir. O an, Türk milletine olan sonsuz saygısını, sevgisini, inancını ve güve-
nini görmek, hissetmek, onu anlamak olacaktır. Yaptığı her fedakarlığın, geleceğimiz ve benliğimiz 
adına koyduğu bir tuğla olduğu kendimize güvenimizi arttıracak; o temellerin sağlamlığını arttırmak, 
yükseltmek bizim daimi vazifemiz olduğu bilincini güçlendirecektir.
 Kader ağlarını öğrerken her bir motifini ince ince işler. O ağın arasına takılmış olan hayatlar, 
gelecek tüm neslin başarısının anahtarı olacağı kimin aklına gelirdi? Zübeyde Hanım çok sevdiği 
Mustafa’sını kucağına alırken, koca bir Türk devletinin kahramanını tuttuğunu bilebilir miydi?
 Mustafa Kemal’i anlamak, bu demektir. Birlikte yazılan kaderi taçlandırmak, onu daha ileri ta-
şımak demektir. Bilim, fen, sanat, spor ve daha pek çok alanda taşın altına konan her el, bütün bu fe-
dakarlıkları anlamak için atılan bir adım olacaktır. Birlikte, bu topraklar üzerinde yeniden kurduğumuz 
vatanımızı daha ileriye taşımak, Atatürk’ün kendi benliğini ve inandığı şeyi anlamak olacaktır.
 Gözlerini dünyaya kapattığı, kendini karanlığa teslim ettiği o kara sabah var ya, hani güneşin 
doğmaya korktuğu, zamanın akmaya kıyamadığı... O 10 Kasım sabahı... Kıvanç duyduğu asil milleti-
ne bakarken gülen sema mavisi gözleri karanlığa mı teslim olmuştu şimdi? Hayır, bu mümkün değil, 
olmamalı. Eğer onun öğütlerini, düşüncelerini yaşatmaya devam edebiliyorsak, o kara gün hiç gelme-
miş, hiç geçmemiş demektir.
 Çünkü zaman nankör, hayat acımasız, ölüm kaçınılmaz ama fikirler unutulmazdır.

   10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Kompozisyon Yarışması İlçe 2.si  
       CANSU TURAN  10/F

“Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim 
duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.” Mustafa Kemal ATATÜRK
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MAYIS
Ne eğlenceli bir mayıstı. Neler yapmadık ki... Şairler çağırdık, şiir üstüne konuştuk. Işıkları 
kapattık, mumlar yaktık, şiiri konuşturduk. Şiir insanlığın ortak dili dedik, İngilizce söyledik. 
Uzaya gittik, insanlara yeni evler kurduk, kara boşluklarda kaybolduk. Diğer okulları misa-
fir ettik, gruplarıyla şenlendik, tiyatrolarıyla keyiflendik. Bahçe oyun alanımızdı, yakan topa, 
kafes futboluna, basketbola doyduk. Bir biz kalmayalım dedik, renkli renkli karakterlere bü-
ründük. ‘‘insan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar’’dedik, gemileri hayallere sürdük. Çok 
eğlendik çok... Bitmeyen mayıs yapmışlar.
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ŞENLİKLERİ
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AYNA İLE FENER
 Yaş yedi, yolun başı; neyin ne olduğunu öğrenmenin, ilk defa anayla babanın elini bırakma 
yaşı. Kafanı çevirip baktığında, aynı kendin gibi küçük insanlar gördüğün ama yalnız olduğunu ilikle-
rine kadar hissettiğin o yaş. Mavi önlüğü giyip boynuna dantelden bir yaka iliklediğin, hiç bilmediğin 
bir eğitim yuvasına gittiğin ve ilk defa annen ile babandan sonra sana ilham verecek, rol model olacak 
birini karşında bulduğun yaş. İlkokul çağı ve ilk öğretmen… Biri, parlak ve yeni bir ayna; öteki enerjisi 
hiç tükenmeyen, parlak bir fener…
 Kapıda sen göründün. Omuzlarının üzerinde biten kıvır kıvır siyah saçların, beyaz tenin ve 
ışığı sönmeyen kapkara gözlerin vardı. Ne kadar tezattılar öyle? Bir pamuk prenses mi duruyordu 
karşımda, hani annemin her gece bana okuduğu masaldaki iyi kalpli prenses olan? Ellerini dizlerinin 
üzerine koymuş, hafifçe bacaklarını kırmıştın; beni bekliyordun. Koşarak sana gelsem, kollarını açıp 
sarılacaktın bana; ama koşmadım. Annemin elini daha sıkı tuttum onun yerine. Bu güven verici, iç 
ferahlatıcı gülümsemeye bakakaldım. Diğer elimle de gözümden akan yaşı sildim ve senin, yanıma 
gelip beni almanı istedim içten içe, bilmesem de. Bana, bundan sonra hep yapacağın gibi yol göster-
men için bekledim.
 Annem elimi bıraktı, babam kafamı okşadı ve beni, senin yanına gönderdiler. Sana güveniyor-
lardı; benimle ilgileneceğini, beni seveceğini ve bana dünyayı göstereceğini; kötülüklerinden koru-
yacağını, hala iyiliğin de var olduğunu gösterim ona ulaşmamı sağlayacağını biliyorlardı fakat ben 
korkuyordum. Bu uzun macerada senin bana eşlik edeceğinin farkına varmadan duruyordum orada. 
İkinci yuvamda, ikinci ailem ile birlikteydim. Herkes gibi artık benim de bir yıldızım, bir umut ışığım, 
yarınımın koruyucusu, sevgi dolu bir öğretmenim vardı. Ağlayarak camdan dışarı seyrettiğim, ailemi 
beklediğim birkaç gün sonunda sanan ve senin sevgine alıştım, öğretmenim. Hala o neşeli ve coşkulu 
sesin kulaklarımda çınlıyor.
 Derste duramazdın yerinde, bütün sıraların arasında teker teker dolaşır, her öğrencine sevgiy-
le gülümserdin. Yardıma ihtiyacım olduğunda şefkatle tutardın o kalem tutan ince, toy ellerimi. Çizgi-
lerin üzerinde hafifçe geçerdin; canının yanmasından korkarmış gibi defterin; yönümü gösterirdin o 
küçücük yaşımda. Harfleri yan yana getirip önce senin ismini öğrendim ben, öğretmenim. Okumayı 
yazmayı sökünce kartpostallar yaptım, koşa koşa sana verdim; kartondan çiçekler yaptım, sana hedi-
ye ettim. Düştüm, yine sana geldim. Sen, bana doğru yönü gösterdin, beni, bütün öğrencilerini sevdin 
ve korudun; tıpkı annemin yaptığı gibi baktın bana o uzun yıllar boyunca.
 Öğrencilerine olan bu çağlayan sevgin o büyük kalbine nasıl sığıyordu? Doğru bildiğim her 
soruda defterimin üzerine yapıştırdığın her yıldız, senden kopan bir parça mıydı? O kalemden akan 
mürekkebin ışıltısı senin gözlerinden mi geliyordu? Çok sonradan öğrendim ama evet, öyleydi. Ba-
şarımın hediyesi, senden kopup başımın üstüne konan küçük yıldızcıklardı. Hepsi birbirinden parlak 
ve güzeldi, rengârenkti. Çok fazlaydı, hepsini nasıl kafamın içine koyabilirdim ki? Sığdırabilirim, evet. 
Bu güzel kalpli öğretmenin hediyesi kafama sığmıyorsa eğer, kalbimin en güzel köşesinde saklayabi-
lirdim; hala yaptığım gibi. Belki bende senin ki gibi bir yol göstermedeki şaşmaz azim, gelecekte her 
şeyin güzel olacağına ve bunu bizim yapabileceğimize olan inanç o kadar fazla değil fakat bugün hala 
varsa, o senin sayende, öğretmenim.
 Ben okyanusta bir su damlasıyım, yaramaz, haylaz ve inatçı. Diğeri ne yöne giderse o yöne 
doğru akan bir çağlayan; geleceğin yaşam kaynağı. Sen ise bir yıldızsın, gökte parıldayarak duran, 
geceyi, gündüzü aydınlatan, tüm ışığını yansıtan, yeryüzünü ısıtan. Ben Talat, Ali; ben Ela, Rana; o 
bir garip öğrenci var ya burnunu çeke çeke ağlayan, camdan dışarı bakan... Be oyum işte, bir küçük 
öğrenci. Sen ise öğretmensin, o küçük öğrencinin elini tutan, hiç bırakmayan. Öğütler veren, tatlı söz 
eden; kaşlarını çatsa bile ışığını söndürmeyen... Ben gelecek isem sen bugünsün. Peki, söyleyin, öğ-
retmenim; bugünler olmadan yarın olur mu hiç?

      24 Kasım Öğretmenler Günü Kompozisyon Yarışması İlçe 1.si

            CANSU TURAN 10/F
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İNSANLIĞIN RENGİ
 Beyaz lekeli mavi gökyüzünün rengi; güneş ufuktan görününce açılmaya başladı. Önce laci-
vertti, tatlı bir mavi rengine döndü zamanla. Hiçbir şeyden haberi olmayan doğa ana, kusursuz düze-
niyle bir hareket içine girmişti bile. Hoş kokulu bir çam ağacının dalından, görkemli bir kuş havalandı. 
Kuşun kanatları iki yana açıldı ve birden kendini boşluğa bıraktı ama düşmedi; hava kanatlarının 
altından kaydı ve onu canlı renkteki gökyüzüne yükseltti.
 Keskin avcı gözlerini bir yemek bulma umuduyla yere dikti, uçmaya devam etti. Bir süre sonra 
zavallı hayvanın burnuna zehirli bir gaz dolmaya başladı. Onun yerinde hangi canlı olursa olsun ze-
hirlenirdi; dakikalar içinde ölürdü. Hayvan ya da insan, fark etmezdi. Sersemleyen kuşu öldüren dar-
be daha hızlı geldi. Görüntüden önce ses yükseldi; çok yakından gelen, yüksek bir sesti. Ardından, 
gözleri kör edici bir karanlığa boğan sis bulutu kapladı alanı. Zehirli gazın arasına serpiştirilmiş koku 
kuşa ulaşamadan can çekişen hayvan yere yığıldı. Bu koku ayırt edilmesi zor bir koku değildi. Vahşi, 
kurşuni bir kokuydu kan kokusu. Savunmasız bir solucan, güçlü bir aslan veya hepsinden daha da 
tehlikelisi olan insan için hep aynı anlamı ifade ediyordu: katliam, yıkım ve derin bir sükûnet… Ama 
bu seferkini yaratan insanın ta kendisiydi.
 İnsandan başka kargaşa yaratan başka bir canlı var mı dünyada?
 Dünyanın her yerinde patlayan bombalar, katledilen insanlar, yıkılan hayaller ve yok edilen şe-
hirler varken biz nasıl yaşayabiliyoruz? Soluduğumuz havada bile sönmemiş ateşin külleri dolaşırken 
nasıl rahatça nefes alabiliyoruz? Atılan çığlıklar, ağlayan çocuklar, patlayan bombaların sesine ku-
laklarımızı tıkayıp nasıl kahkaha atabiliyoruz? Biz, yaşıyor muyuz? Hayatımıza devam ediyoruz ama 
bu böyle devam etmek zorunda ise eğer; biz ne için yaşıyoruz? Nasıl yaşanılır, onu bile bilmiyoruz. 
Dünyanın her yerinde yaşam hakları çiğneniyorsa; sebepsiz yere cinayetler işleniyor, savaşlar büyü-
yor, bütün bunlar görmezden geliniyorsa nasıl bir özgürlükten söz ediyoruz? Haklara sahip, özgür ve 
vefalı bireyler olarak yetişmemiz gerekirken bu kirlettiğimiz dünyada neye dönüşüyoruz?
 Her gün, her saat hatta geçen her bir dakikada yüzlerce, binlerce insan ölüyor: ya açlıktan, ya 
susuzluktan, ya hastalıktan, ya da bir cinayetten ötürü. Sıcacık evinde oturan kaç insan düşünür Afri-
ka’da aç kalan küçük bir çocuğun halini? Hâlbuki o aç çocuğun zihni tok; gözü uzaktaki güzel günleri, 
aydınlık yarınları gözlüyor. Biz de onun sırtına kendi sırtımızı dayayabiliriz. Onu ayağa kaldırabilir ve 
o parlak geleceğe götürebiliriz. Evet, bunun için geç kalmadık. Dünya dönmeye devam ettikçe bizim 
hala bir şansımız olacak. Yeter ki bu şansımızı kullanabilelim. Yeter ki hem kendimizi hem de başka-
larının haklarını savunabilelim. Onları silahın namlusundan çekip çıkaralım, önlerine bir kap sıcak 
yemek koyalım; incecik bedenlerinin üzerini giysilerle örtelim. Yeter ki bir şeyler yapalım; görevleri-
mizin farkına varalım. Saatler ilerliyor, vakit geçiyor ama yarın yine güneş doğacak; umut tekrar var 
olduğunu hatırlatacak.
 Camın önüne oturup hülyalara dalmış, sokaktaki mavi üniformalı arkadaşlarını izleyen Ayşe’yi, 
Sevim’i, Fatma’yı elinden tutup okula götürebiliriz. Onu hayallerine kavuşturabiliriz. Belki ailesi izin 
vermiyor; belki okuyacak durumu yok ama insanlık, o yüce duygu ne için var ki içimizde? O küçük, 
gözü yaşlı kızı okutmaya yaramayacaksa içimizde barındırmanın anlamı ne? Ya da oy sandığının yo-
lunu, o çok özenilen Avrupalı kadınlardan önce öğrenen modern Türk kadınını neden kare kutudan 
uzaklaştırmaya çalışıyoruz ki? O da nefes alıyorsa, sesini çıkartabiliyorsa hakkı yok mu? Oy kullana-
maz, okula gidemez mi? Yaşayamaz mı?
 Her insan bir amaç için gelir dünyaya; o amacını gerçekleştirmek için yaşar ve ölür. Bütün 
düzen buna bağlıdır. Eğer insan bu gezegende yaşıyorsa, söz sahibiyse, en az bir kuş kadar hür ve 
ormanın sakini tavşan kadar hak sahibidir. Fakat bu hak ve özgürlükleri evren gibi uçsuz bucaksız 
değildir; bir insanın durduğu yerde çakışır; ona engel olmayacak bir biçimde kendi bağımsızlığını 
kurar. Biz bu haklardan mahrum edilemeyiz. Edilmemeliyiz. Bütün bu olumsuzluklara karşı göğüs 
germeliyiz. Bütün bu zor zamanları atlatabiliriz. Bunu başarmak istiyorsak ruhumuzun sesine kulak 
verebiliriz.
 Biz ufuktan güneş gibi doğabiliriz. Biz, o siyaha çalan lacivert gökyüzünü aydınlık maviye bo-
yayabiliriz. Biz donmuş yeryüzünü ısıtabilir; kör karanlığı boğabilir; doğa anayı uyandırabiliriz. Biz bu 
savaşları durdurabiliriz; aç insanı doyurabilir, çıplak insanı giydirebilir, bilmeyen insana öğretebiliriz. 
Özgür olabiliriz, mutlu olabiliriz.
 Bu cehalet zincirini kırabiliriz.
       10 Aralık İnsan Hakları Günü İlçe 1.si  
            Cansu TURAN    10/F
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GÜLE GÜLE 
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12’LER

Yolunuz açık olsun...
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Bir İnsanın Hakkı  
 
 

Mutlu, huzurlu uyuyan sen ,  
Karnı asla aç olmayan sen, 
İstediğini hemen alan sen , 

Düşündün mü hiç , 
Bakmaya tenezzül etmediğin  

İnsanların hayatlarını? 
Yürümeye utandığın sokaklarda 

Uyuyan insanları. 
Yok muydu onların hakkı? Hak etmiyorlar miydi  

Karnı tok uyumayı  
İstediğini yapmayı  

Huzurlu bir aile olmayı ? 
Düşünsen bile yardım ettin mi ? 

Çünkü onlar da hak eder, 
Daha iyi bir yaşamı dedin mi? 

Onlarda hak ediyorlardı  
Seninkisi gibi bir yaşamı, 

Var mıydı senden bir farkı , 
Küçümser gözlerle baktığın insanların ? 

Bi farkı yokken neden unuttun, 
Onlarin haklarını 

Asla unutmamalisin 
Bir insanın hakkını.

                 Ecem KIVIR   Hz/C
       İnsan Hakları Haftası İlçe 1.si
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   CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ
 Rehberlik Servisi olarak öğrencilerimizin beş yıl süren eğitimleri boyunca yaptığımız 
eğitsel, mesleki ve bireysel çalışmalarla onların yanında yer almaya çalışıyoruz.Hazırlık iti-
bariyle okula uyum sağlamalarını kolaylaştıran oryantasyon çalışmalarıyla,9.sınıftan itiba-
ren etkili,verimli çalışmalarını sağlamaya yönelik teknikleri öğretmede, ilgi ve yeteneklerini 
tanımalarına yardımcı olmakla,10.sınıf itibariyle yapmak istedikleri mesleğe yönelmelerine  
yardımcı dersleri seçmelerinde,sınav sistemini ve mesleklerini tanımalarında,11 ve 12. Sınıf-
larda  üniversite sınavlarına en verimli şekilde hazırlanmalarında ve doğru bilgilenmelerinde 
yaptığımız çalışmalarla destek olmaya çalışıyoruz.
 Sizler oldukça bizler de buradayız. Rehberlik Servisi olarak her türlü yardıma hazırız.                                            
                                                                                          

         Ayşe KOCA     &    Sündüz ADEM

SEVGİLER...
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 Çalıştaya katılan Cihat Kora Anadolu 
Lisesi öğrencileri başlıkları (spor-sanat/kül-
tür-eğitim/insan hakları/terör ile mücadele/
mülteci sorunları/hukuk) olan 6 komitede fi-
kirlerini, tespit ettikleri sorunları ve bunlara 
yönelik çözüm önerilerini sundular. Katılım-
cı öğrencilerimizden Ömer Dülger, komite-
sinin konuşmacısı seçilerek çok başarılı bir 
sunum gerçekleştirdi. Yine katılımcı öğren-
cilerimizden Elif Çetin’in yer aldığı “insan 
hakları” komitesi Gençlik Çalıştayı’nın en iyi 
komitesi seçildi.

Çalıştay
 Özel Rota Anadolu ve Fen Lisesi’nin 
27,28,29 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlediği 
3. Rota Gençlik Çalıştayı’na katıldık.

 Gençlik Çalıştayı’nın amacı, lise öğren-
cilerinin dünyadaki, özellikle de Türkiye’deki 
güncel olaylar hakkında bilgi edinip tartışma-
larını, ülkemizin güncel olayları konusunda 
farkındalıklarının artırılmasını sağlamaktır.
 

 Gençlik Çalıştayı’na Cihat Kora Ana-
dolu Lisesi edebiyat öğretmeni Esin Sert-
demir eşliğinde katılan öğrencilerimiz çok 
verimli ve başarılı bir çalıştay deneyimi ya-
şamış oldu.

Çalıştay’a katılan arkadaşlarımız:
Elif ÇETİN

Eray Berk DUMLUPINAR
Fatma Rabia ÇAKICI

İlke Ilgın KÖSE
Ömer Dülger
Begüm ADAK
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1. Eren Tan AKBULUT

2. Ehlinaz Duru YILDIRIM

3. Doğa BARAN

4. Dila KAMIŞ
 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılının sonunda hazırlık 
sınıfları arasında yıl sonu ingilizce yeterlilik sınavı yapıl-
dı. İlk 4’e bisikletleri hediye edilirken dereceye giren diğer 
öğrencilerimize de başarı belgeleri okul müdürümüz Sayın 
Süleyman Yetişken tarafından verildi.

Win the exam ride the bike
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4006 TUBİTAK
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BİLİM FUARI VE ŞENLİĞİ
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89. Oscar Ödül Töreninde Jimmy Kimmel'in 
açılış sunumu neredeyse baştan sona Trump'a ve 
politikalarına göndermelerle doluydu.Konuşmasının 
sonunda da Trump'ın "Hollywood'un en çok abartılan 
oyuncularından..." diyerek eleştirdiği ve bu sene 20. 
Adaylığını almış olan Meryl Streep'i tüm salona ayakta 
alkışlattı.

Sunucu Kimmel'in cep telefonunu dev ekrana 
yansıtıp canlı yayında Donald Trump'a Twitter'dan 
"Merlysayshi"* diye mention atması da gecenin en çok 
konuşulan olaylarındandı.

GARİP ANLARIYLA 
     TÖRENLERİÖDÜL 

 Karşı cinsin kıyafetlerini giyerek ilgi çekme-
ye çalışan Oscar mağdurları arasında belki de en ta-
lihsizleri, 83. Akademi Ödüllerini sunan James Fran-
co ve Anne Hathaway. James Franco'nun sahnedeki 
yokluğu ve Anne Hathaway'in boşluğu doldurmak için 
o kadar çırpınmasından sonra kesin olan tek şey, iki-
linin başlamadan biten beraber sunuculuk kariyeri.

 2009 yılındaki MTV Video Müzik ödüllerinde 
Kanye West, güzel şarkıcı Taylor Swift "En İyi Video Klip 
Ödülü" aldığı sırada sahneye fırladı. Mikrofonu eline alan 
Kanye; "Hey Taylor senin adına mutluyum ama en iyi klip 
Beyonce'ninkiydi." dedi. Bu sözleriyle ödülü Taylor'un 
hak etmediğini belirten rapçi herkesi şoka uğrattı. Gerek-
siz bir hareketle daha kendisini rezil etmeyi başarmıştı.        
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    Ebru UYAROĞLU 10/B
  Aybala TURHAN 10/B
 Şevval ARSLAN 10/D

89. Oscar Ödül Töreninde Jimmy Kimmel'in 
açılış sunumu neredeyse baştan sona Trump'a ve 
politikalarına göndermelerle doluydu.Konuşmasının 
sonunda da Trump'ın "Hollywood'un en çok abartılan 
oyuncularından..." diyerek eleştirdiği ve bu sene 20. 
Adaylığını almış olan Meryl Streep'i tüm salona ayakta 
alkışlattı.

Sunucu Kimmel'in cep telefonunu dev ekrana 
yansıtıp canlı yayında Donald Trump'a Twitter'dan 
"Merlysayshi"* diye mention atması da gecenin en çok 
konuşulan olaylarındandı.

GARİP ANLARIYLA 
     

 Bu yıl Oscar gecesinde en iyi filmin anons edilme anı tarihe geçti. Geceden en iyi yönetmen, en iyi kadın 
oyuncu ödülleri de dahil olmak üzere 6 ödülle ayrılan ‘La La Land’, önce en iyi film olarak anons edildi, ardın-
dan düzeltme yapıldı ve en iyi filmin ‘Moonlight’ olduğu açıklandı. Warren Beatty ve Faye Dunaway’in yanlış 
anonsunun ardından La La Land’in yapımcısı Fred Berger, “Bu bir şaka değil. Moonlight en iyi film” açıklaması-
nı yaparak kartı kameralara gösterdi. Beatty mikrofona dönerek, “Size ne olduğunu anlatmak istiyorum. Zarfı 
açtım ve Emma Stone, La La Land yazdığını gördüm. İşte bu Faye’ye ve size uzun uzun bakmamın sebebiydi” 
dedi ve ardından “Komik olmaya çalışmıyorum, Moonlight en iyi film” sözlerini ekledi. En iyi filmin yanlış anons 
edilme anında ‘La La Land’ filminin yıldızları Ryan Gosling ve Emma Stone’un tepkileri de görülmeye değerdi.

 Gecenin en prestijlisi olan “Yılın Albümü” ödülünü almak için sahneye çıkan 25 yaşında-
ki Adele, ödülü hak edenin Beyonce olduğunu söyleyerek herkesi şoke etti. Beyonce’nin son albü-
mü Lemonade’in muazzam olduğunu belirten Adele, “Bu ödülü kabul etmem mümkün   değil. Çok 
minnetarım ama benim hayatımı sanatçısı Beyonce” dedi. Sahneden    oldukça   duygusal   bir   ko-
nuşma yapan Adele’in sözleri  ikiz bebeklere  hamile olan Beyonce’yi ağlattı. Grammy tarihin-
de bir ilk yaşandı ve Adele ödülün gramafon kısmını koparıp kendisini izleyen Beyonce’ye verdi.
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