
Cihat Kora Anadolu Lisesi
Yayın ve İletişim Kulübü

�������	
�
����	�������

����

2 0 0 5

Cihat Kora Anadolu Lisesi ��������	
	����������	�����

�NC�2013



Başarılarımız

İNCİ 
Haziran 2013

2

1- Okçuluk 40 Metre Türkiye 1.liği
2.      TFF Liseler arası Halı saha Türkiye 1.liği
2- SPK Geleceğin Ekonomistleri yarışması Türkiye 3.lüğü
3- TED Genç Girişimcilik Proje Yarışması Misyon Ödülü
4- Tubitak Bilim Olimpiyatları Biyoloji Dalında Türkiye 8.liği
5- EÜ Liseler Arası Matematik Olimpiyatları Yarışması 3.lüğü
6- İl Satranç Turnuvası Takım 4.lüğü 
7- Vodafone Freezone Liseler arası Müzik Yarışması İzmir Finalistliği
8- İstiklal Marşının kabul edilişi komposizyon yarışması ilçe 1.liği
9- 19 Mayıs Atatürk ve Gençlik konulu komposizyon yarışması ilçe 2.liği
10- 18 Mart Çanakkale Zeferi komposizyon yarışması ilçe 3.lüğü
11- 2012 LYS TM Türkiye 75. liği
12- 2012 LYS Anadolu Liseleri İzmir 6.lığı

i

�������	
�
����	�������

����

2 0 0 5



�NC�2013
İNCİ
Haziran 2013

3

Başlarken
Ufuk Murat TAÇ - Edebiyat Öğretmeni 

 Bilirsiniz, biz edebiyat öğretmenleri, 
öğrencilerimizden ara ara kompozisyon yazma 
çalışmaları yapmalarını isteriz. Ben bu tür 
çalışmalar yaptırdığım zamanlarda karşıdan 
öğrencilerimi izler ve bir taraftan da kendimi 
onların yerine koyarım.  Acaba şu anda o sırada 
oturuyor olsam onlardan daha farklı ne yazıyor 
olurum diye. İtiraf etmek gerekirse onlardan çok 
farklı bir şey yazacağımı pek sanmıyorum. O kadar 
kısıtlı sürede, hazırlıksız bir biçimde yazılabilecekler 
elbette sınırlı olacaktır. Bu yüzden o kırk, kırk beş 
dakikalık süre zarfında onlardan en büyük beklen-
tim, yaratıcı yönlerini harekete geçirmeleri ve bir 
şeyler yazarak bir nebze de olsa rahatlamaları 
olmuştur. 
 Bu sene dergimizin sloganını “Yaz, Paylaş, 
Rahatla” yapmamızın sebebi de buydu. Bu sloganı 
benimseyip okulumuzun çeşitli yerlerine 
afişlerimizi asmamızın ardından çok yoğun bir 
ilgiyle karşılaştık. Meğer ne çok öğrencimiz varmış 
duygu ve düşüncelerini yazarak paylaşmak ve 
sonunda da rahatlamak isteyen. Bu sayıda 
göreceğiniz öğrenci yazı ve şiirlerinin büyük bir 
kısmı bu şekilde ulaştı elimize.  Yazısı dergide 
yayımlanan yayımlanmayan bütün öğrencilerimize 
teşekkür ediyoruz. Ellerine, yüreklerine sağlık…
 Dergimizin omurgasını oluşturanlara 
teşekkür ettikten sonra şimdi de; her zaman 
yanımızda olan ve bizi en iyiyi yapmamız 
konusunda sürekli motive eden Okul Müdürümüz 
Baki Kavak’a, bizden maddi, manevi desteklerini 
hiçbir zaman esirgemeyen değerli Kora Ailesi’ne, 
Sayın Okul Aile Birliği üyelerimize (arkamızda 
olduklarını bilmek bile sağlam adımlar atmamız 
için yeterli olabiliyor.) yıl boyu işbirliği içinde 
çalıştığımız ve bir nevi bizim yazı bankalarımızdan 
biri olan Edebiyat Öğretmenimiz Figen Övün 
rehberliğindeki Yaratıcı Yazarlık Kulübümüze, 
çalışmalarımızı gerçekleştirirken geç vakitlere 
kadar okulda kaldığımızda, varlıklarıyla bize moral 
veren Mehmet Ağabeyimiz ve Erdoğan 
Ağabeyimiz, Abdullah Ağabeyimiz ve Emel 
Ablamıza, teşekkürü borç biliriz.
 Gördüğünüz gibi, dergimiz birçok kişinin 
katkısıyla elinizde. O halde şu benzetmeyi yapmak 
hiç de yanlış olmayacak: Yedinci sayımızı 
çıkardığımız bu yılda, tıpkı yediveren çiçekleri gibiy-
dik. Öylesine verimli, öylesine bereketli…
 Sekizinci sayımızda tekrar görüşebilmek 
dileğiyle, sağlıcakla kalın.
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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 vaadettiği günler Hakk'ın;
Kimbilir, 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?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli;
Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem 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 mücerret gibi yerden na'aşım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal!
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İstiklal Marşı
Mehmet Akif ERSOY
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Gençliğe Hitabe
Mustafa Kemal ATATÜRK

 

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 müdafaa 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 zaptedilmiş, 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 
edebilirler. 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 
kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

20 Ekim 1927
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 09 Mayıs 2013
 
 Lisemiz Müdürü Sn. Baki Kavak ve Sn. Md. Yardımcıları,

 Değerli Öğretmenlerimiz,

 Gurur kaynağımız sevgili öğrencilerimiz,

 2012 – 2013 eğitim dönemini başarı ile tamamlıyoruz, devamlı gelişme halindeyiz.

 -İzmir liseleri arasında 10. sıraya yükselmiş bulunuyoruz.
 -2012 – 2013 Üniversite giriş sınavlarında çok iyi neticeler alındı. Öğrencilerimiz önde gelen 
üniversitelerimizde eğitime başladılar.
 -Uluslararası Volvo Adventure Çevre Projesi Yarışması Türkiye İkinciliği ile Futsal İzmir Birinciliği de 
önemli başarılarımız olmuştur.

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Yüce Atatürk’ü andık… Bu bayramı coşkuyla kutladık…

 Bilindiği üzere Cihat Kora Anadolu Lisesi Eylül 2004’te eğitime başladı. Dokuzuncu eğitim yılımızı 
tamamlıyoruz. İlk mezunlarımızı 2007’de uğurladık. Ekseriyeti seçtikleri fakülteleri tamamladılar. Çalışma 
hayatına başladılar.  9 – 10 yıl içerisinde 1000 öğrencimiz üniversiteyi bitirmiş olacak.

 Bağrımızdan çıkan bu öğrencilerimizin kendi liseleri ve öğrenci kardeşleri ile beraberliklerini, 
yaklaşımlarını sağlamayı hepimiz gönülden arzu etmekteyiz. Bu içten arzumuz, Cihat Kora Lisesi 
Yardımlaşma Vakfı  + Lokali kurulması ile sağlanacaktır. Lise müdürümüz Sn. Baki Kavak kaptanlığında 
Sayın Öğretmenlerimizi, Sayın Okul Aile Birliğimizi, mezunlarımızı ve 4. 5. Sınıf öğrencilerimizi göreve davet 
ediyorum. Aile desteğimizle sizlerle beraber olacağız.

 Öncelikle mezunlarımız yakinen izlenmeli, kültürel, müzikal, sportif toplantılarımıza davet edilmeli-
dir.

 2012  - 2013 dönemi son sınıf öğrencilerimize üniversite ve hayat yolunda başarılar diliyor, onların 
Atatürk inanç ve ilkelerine sahip çıkacaklarına inanıyorum.

 Öğrencilerimizin başarılarında en büyük katkıları oluşturan Sn. Md. Baki Kavak’ı, Sn. Md.  
Yardımcılarını, Sn.Öğretmenlerimizi, Lisemiz 2012 - 2013 yılı İnci Dergisini hazırlayan öğretmen ve 
öğrencilerimizi kutluyorum.
 
 Sevgi ve saygılarımla,

      Cihat KORA



 
Sevgili Öğrenciler,
 
 Hayatın her sahasında, başarıya ulaşmış insanlarla dolu dünyada önemli bir konuma sahip, huzur, 
mutluluk ve barış içinde yaşanan cennet gibi bir ülke olmak, kuşkusuz hepimizin ortak hedefi ve arzusudur. 
Bunu gerçekleştirmenin temel yolu ise, yarının devlet adamları, idarecileri, bilim adamları, iş adamları, 
sanatçıları, eğitimcileri ve diğer alanlarda ülkemizin refahı için çalışacak bugünün gençlerini, yani sizleri bu 
görevlere en iyi şekilde hazırlamaktır.
 
 Gelecek, bugünden şekillenmekte ve kurulmaktadır. Bugünün başarılı kişileri, kurumları ve 
devletleri, bu konumlarına, dünkü gayretli ve özverili çalışmaları ile ulaştılar. Yarın başarı kademelerinin 
zirvesinde yerini alacak olanlar da, bugünden zirveye giden merdivenleri büyük bir kararlılık ve azimle 
tırmananlar olacaktır.
 
Sevgili Öğrenciler, 
 
 Yarınlara en iyi şekilde hazırlanmanıza büyük önem veriyor ve bunun için hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmıyoruz. Diğer ülkelerdeki, özellikle de gelişmiş ülkelerdeki öğrencilerden geri kalmayacak bilgi biriki-
mine ve onlarla boy ölçüşebilecek bir donanıma sahip olmanız için her türlü imkânı seferber ediyoruz. Akıllı 
tahtalar ve internet ağı, bilgisayar laboratuarı, işlik ve odalarla yeteneklerinizi ortaya çıkarmanıza ve 
geliştirmenize yardımcı olacak kulüp çalışmaları ile özlenen bir okul durumdayız.

 İnsanoğlunun, yaşadığı bütün sistemlerde yaşamını devam ettirmek ve yaşamını daha anlamlı hale 
getirmek için uyması gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallar yaşamın her aşamasında yer almaktadır. Bu 
aşamalardan birisi de okul hayatıdır. Öğrenciye bilmediklerini öğretme, kendi yetenek ve kabiliyetlerini 
geliştirme, kısacası onları hayata hazırlama aşaması olan, okul hayatındaki uyulması gereken kurallar 
elzemdir ve önemlidir. Bu kurallardan en önemlisi belki de bütün kuralların ana merkezi olan doğru ve iyi 
insan olmaktır. Bu nedenle yaşadığınız her an ve yaşadığınız her çevre de örnek insan olunuz. 

 Dünya dönüyor ve hep dönmeye devam edecek. Değişen, kendini yenileyip geliştiren bizler 
olmalıyız. Belki hayatı ciddiye almak, farkında olmak ya da gelecek kaygısı duymak bakış açımızı 
değiştirecektir. Önünüzde kocaman bir gelecek olduğunu düşünüyorsanız -ki öyle- bu hayatı nasıl 
yaşayacağınız en çok sizlerin ellerinizde… 

 Geleceğimizi emanet edeceğimiz sizlerin de bu anlayış ve sorumluluk duygusu içinde hareket 
edeceğinize inanıyor, hepinize başarılarla dolu bir hayat diliyorum. Aklınızda ve gönlünüzde güzelliğe dair ne 
varsa o olsun.

Baki KAVAK
Okul Müdürü
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Sarışın Dev
Gözde URLU - Karşıyaka İlçe İkincisi

 Birinci Dünya Savaşı’ndan çıkmıştık. 
Durum kötüydü, halk bitkindi, çaresizdi. 
Padişah pişmandı, bu yükü başkasına 
yıkmanın, kaçıp gitmenin yollarını arıyordu. 
Osmanlı’dan Türkiye’ye geçişin temelleri 
atılıyordu. Padişahlık yıkılacaktı. Düşman yurt-
tan kovulacaktı. Kötüleşen koşullar nedeniyle 
kurtuluş aranıyordu. 
 Ahlar vahlar içerisinde ülke yönetile-
mezdi. Bir yol bulunmalıydı. Her şeyden 
vazgeçen padişah Vahdettin, Mustafa Kemal’i 
yanına çağırdı. Çocukluğundan beri vatan 
sevdasıyla yanıp tutuşan,her zaman milli 
mücadelenin içinde yer almak isteyen Mus-
tafa Kemal için fırsat doğmuştu. Gelecekte 
Türkiye’nin kahramanı olacağından habersiz, 
kabul edip teşekkür etmişti böyle bir fırsatı 
kendisine verdiği için Vahdettin’e. 
İşte o andan itibaren gözlerindeki ışık, yüzyıllık 
bir tarihin başlangıcı olacaktı. Artık görev 
sarışın devindi. Bu sarışın, mavi gözlü gence, 
atan müdafaasını başlatacak bir hareket 
lazımdı.
 Düşman işgalinde olan Samsun, hem 
stratejik hem de vatan toprağı olması 
açısından önemli bir konumdaydı. Mustafa 
Kemal hedefini belirlemişti artık: Samsun. 
Samsun’dan başlayacaktı kurtuluş.
Tüm planlarını yapıyordu, askerlerini 
hazırlıyordu. Halk suskundu, bitkindi sadece 
bir kıvılcım bekliyordu; ama bilmiyorlardı ki 
Mustafa Kemal’in ateş olup düşmanın üzerine 
parlayacağını. 
 Takvimlerden 18 Mayıs yaprağı 
yırtılmıştı. Yeni bir günün sabahıydı. 19 
Mayıs’tı. Yıl da bir o kadar uyumlu ve istekliydi: 
1919. 
Her şey hazırdı. Kendisine eşlik eden 
arkadaşlarıyla birlikte yola koyulmuştu Mus-
tafa Kemal, Bandırma adından eski bir 
vapurla.
 Bakmayın eski dediğime bir tarih yüzdü 
dünya sularında Bandırma’yla. 19 Mayıs 
günü,sabah saat 10’a geliyordu, sarışın dev 
Samsun’a ayak bastığında. Postalıyla, 
cepkeniyle, dürbünüyle; kalbiyle, halkıyla, 

özgüveniyle ayak bastı Mustafa Kemal 
Samsun’a. Resmen başlamıştı kurtuluş mü-
cadelesi. Saflar sıkıydı…
 Yapılan kongreler, yayınlanan genel-
geler, alınan askeri eğitim, geliştirilen planlar…
 Aslında bunların hepsi kurtuluşun 
habercisiydi. Ve öyle de olmuştu artık. 
Samsun’a ayak basışından itibaren düşmana 
nefes aldırmayan Mustafa Kemal ve ordusu, 
dünya tarihini sarsacak bir viraja girmişti. 
Yenilmez denilen dünya devletleri, artık Türk’ü 
tanımıştı. Yenilgiyi tadan emperyalistler artık 
dünyanın yeni ulusalcı iktidarını kabullenmişti. 
 Makus kaderimizi yenmiştik. Sarışın dev 
artık Türk’ün kurtuluş simgesiydi. Başlattığı bu 
devrimci hareket yıllar boyunca dimdik 
ilerleyecek, Türk’ü herkese tanıtacaktı. Ancak 
şimdi bir galibiyet elde edilmişti ve bu bir 
başlangıç olmalıydı. 
 Sarışın dev, her şeyin başlangıcının 
gençliğin yarattığı akım olduğunu ve olacağını 
düşünmüştür her zaman. 
 Mustafa Kemal’e göre genç; düşünen 
demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek 
fikirli demekti. Ve Türk’ün diriliş gününü, böyle-
sine içtenlikle bağlı olduğu genç halkına, hür 
fikirli genç nesline armağan ediyordu.
 Gelecek nesiller için artık bir milli bilinç, 
bir vatanı müdafaa ruhu vardı. Gençlik 
bayramı olarak tarihe geçen bu devrim, uzun 
yıllar boyunca ay yıldızlı bayrağı yüreğine 
toprak eylemiş gencin coşkusuyla, devrimin 
olağanca ateşiyle yükselerek arşa değecektir. 
 Ve Mustafa Kemal’in askerleri olan 
gençler, bu topraklara mutlak hakimi olacaktır. 
Ve unutulmamalı ki her sevdadan geriye 
kalan sadece ay yıldız olacaktır.
 Gençlik, bayramına kanının son 
damlasına kadar sahip çıkacaktır; nasıl 
doğduğunu hatırlayarak var gücüyle savuna-
cak, Ata’sının emanet  ettiği Cumhuriyeti 
yüceltecektir.
 Ne zaman aynaya baksak, ne zaman 
isyan etsek, ne zaman İstiklal Marşı’mızı 
okusak, senin yüzün beliriyor dört bir tarafta. 
Çizgilerinde asalet, şeref, güven, vatan, emek, 
namus ve TÜRK olan o yüzün beliriyor etrafta 
sessizce. 
 Unutma sarışın çocuk, devrimin ateşini 
hiç söndürmeyeceğiz!
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Rehberlik 
Servisi

Seyhan ÖZTORUN - Rehberlik Öğretmeni

Yaptığımız çalışmalarda bize destek veren

Sayın;

HÜSEYİN ÖZYAVUZ
MUHAMMET DOĞRAMACI

MÜNEVVER AKŞEHİRLİ
AYLA AKSUN 
PINAR DURAK

NİHAT KÖŞGER
SAMİ YAMANLAR

RAUF ÖZHAN YILDIRIM
DİDEM MUTLUCAN

ÖMER KODAZ
VEDAT SAVTAK

İDİL AYÇA BÜLBÜL
FERİDE ÇİÇEKOĞLU

SELMA TUĞRAN
ÖZLEM ERKASLAN
ÖNDER ERKASLAN

İZMİR 4., 9. VE 11. AĞIR CEZA MAHKEMESİ 
DEĞERLİ ÜYELERİNE

ODDÜ MEZUNLARI DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ
AREL PEYZAJ MİMARLIK BÜROSU

ODEON MİMARLIK
KARŞIYAKA RAM

KEMALPAŞA ALKİM KAĞIT ÇALIŞANLARINA

İZMİR ŞİFA ÜNV.TIP FAK.VE HAST.
AKHİSAR ECZANESİ
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ

İZMİR BÜ.ŞEHİR BELEDİYESİ HAYVAN HST.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
BAŞKENT ZÜBEYDE HANIM HASTANESİNE

ve değerli yardımseverimiz Cihat KORA’ya 
ve tüm çalışmalarımızı gönülden destekleyen 
Özay KORA’ya, okul yönetimine, değerli 
öğretmenlerimize, okul aile birliğine, velilerimize, 
okul çalışanlarına ve en sevdiğimiz tabii ki 
öğrencilerimize sonsuz teşekkürler. Bizimle kalın, 
bizden ayrılmayın.

Rehber Öğretmenlerin Gözünden Rehberlik:
Rehberlik servisinde bir iş günü… Saat: 16.20 
(yoğun bir  gün sonrası)
Sündüs: Seyhan, senin gözünde rehberlik nasıl? 
(merakla soruyu yöneltir)
Seyhan: Berberlik mi? (kafası karaşır)
Sündüs: Hayır Seyhan beraberlik? (karışmıştır) 
Off kafam karıştı, rehberlik, Seyhan rehberlik 
öğrencilere sorduk ya nedir diye? (sinir anı)
Seyhan: Börülce?
Sündüs: Fasulye?
Seyhan: Acıktın mı Sündüs?
Sündüs: Seyhancığım acıkmadım sana rehberlik 
sence nedir demiştim galiba! Hani öğrencileri var, 
2 öğretmen var…
Seyhan: Haa rehberlik servisi…
Sündüs: Evet rehberlik… (çevresine bakınır, sağa, 
sola, yukarı, aşağı)
Seyhan: (durur, bakar, kalır) Beni de götürsene 
Sündüscüğüm.
Seyhan: Anca beraber, kanca beraber, kalk hadi! 
(rehberlik servisinden çıkarlar)

Öğrencilerin Gözüyle Rehberlik:
Sınav stersinden kurtulma yeri. 
Öğrencilerin hem okul hem de kişisel sorunlarını 
güven ile paylaşabileceği yer. 
Herkesin sorunlarını rahatça anlatıp rahatladığı ya 
da merak ettiği konuda bilgi alabileceği bir yer. 
Bunca yoğunluğun içinde, bir can simidi gibi. 
Öğrenciden en iyi anlayan öğretmen topluluğu.
Okul hayatıyla ilgili bir sorun olduğunda 
gideceğim yer, sıkıntıdan kurtulma servisi…
Üniversite tercihine açılan kapıdır.
Öğrencilerin canları sıkılınca gittiği yer. 
Görüşme odasındaki minderler…
Okulumuzun rehberliği evim dışında en güvende 
ve huzurlu hissettiğim yerdir.
Okul içinde sorularıma cevap bulabildiğim, ruhen 
dinlenebileceğim güvenli bölge.
Okuldaki evimiz…
Rehberlik; öğrencilerin eğilimli olduğu konular 
hakkında bilgilendiren, hedeflerine ulaşmalarına 
yardımcı olan bir başarı kılavuzudur. 



Comenius
Gizem OLKUN

Türk aperatiflerinden oluşan soframız İtalyanların 
beğenisini kazandı. Böylece kültürel etkileşimin ilk 
aşaması tamamlanmış oldu. Bu yıl okulumuzdan 
projeye seçilen 21 öğrencisi ve proje öğretmenleri 
Aralık ayında İtalya’ya gidecek ve 15 gün orada 
kalıp İtalyan kültürünü tadacaklar. Aynı şekilde 
gelecek yıl Mart ayında ise İtalyan öğrenciler ve 
öğretmenler Türkiye’ye gelip eşsiz kültürümüzü 
tanıyacaklar.

 Böylesine güzel bir projeye katılmamızı 
sağladıkları için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’na, 
Sayın Kora Ailesine, okul müdürümüz Baki Kavak’a 
ve sorumlu öğretmenlerimiz Yeşim Kantoğlu, 
Tamer Bilgiç, Ebru Aktuğ ve Önder Güven’e 
sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, bizler için iyi bir 
deneyim olmasını umuyorum.

 Comenius, ya da diğer adıyla Roots & 
Wings, iki yıl süren bir Avrupa Birliği kültürel 
etkileşim projesidir. Bu projede amaç, seçilen 
kardeş ülke öğrencileri ile okulumuz öğrencilerinin 
birbirlerinin kültürünü tanıması ve öğrenmesidir. 
Okulumuz bu iki yıllık süreçte kardeş ülke olarak 
İtalya ile eşleşmiş bulunmaktadır.
 Projenin hazırlık evresinde sorumlu 
öğretmenlerimizin yönlendirmeleriyle birçok 
çalışma yapıldı. Okulumuzu tanıtan videolar ve 
fotoğraflar çekildi, projeye ait bir website kuruldu, 
resim öğretmenimizin desteği ve öğrencilerin 
yoğun çalışmaları sonucunda okulumuzun üçüncü 
katında bir Comenius köşesi yaratıldı. Okulumuz 
öğrencilerinde ilgi yaratan bu çalışmaların ileride 
tanıyacağımız İtalyan öğrencilerimizin de dikkatini 
çekeceğini umuyoruz.

 Projeden sorumlu öğretmenlerimiz geçen 
yıl Aralık ayında İtalya’nın Pontedera 
kasabasındaki E. Montale isimli okula giderek 
İtalyan dostlarımızla tanıştılar. Orada geçirdikleri 
dört gün içinde E. Montale’deki derslere girdiler ve 
Pontedera’yı genel anlamıyla tanımış oldular. 
Öğretmenlerimiz iki ülkenin eğitim sistemleri, aile 
yapısı ve sanat anlayışı gibi özelliklerini 
karşılaştırıp edindikleri bilgi birikimiyle okulumuza 
döndüler.
 Mart ayında projeden sorumlu üç İtalyan 
öğretmen okulumuza geldi. Yapılan çalışmaları 
oldukça beğenen İtalyan öğretmenlere dört gün 
boyunca okulumuz ve İzmir tanıtıldı. Misafirlerimiz 
için hazırlanan gezi programı, dans gösterileri ve 
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Üçüncü Geleneksel 

Kültür ve Spor Şenlikleri

Öykü yazarı Kerem IŞIK'la "Ülkemizde bir yazar 
nasıl yetişir" konusunu konuştuk. Kendi anılarını da 
paylaştığı bu söyleşide okumanın yazı yazmak için 
ilk adım olduğunu ve yazarlıkta hep farklılık 
arayışında olmamız gerektiğini öğrendik.

CKAL öğrencileri ve Gediz Üniversitesi 
öğrencilerinden oluşturulan karma iki münazara 
takımı konusu “Askerlik süresi herkese eşit 
olmalıdır.” olarak belirlenen çok keyifli bir maç 
izletti. Çekişmeli maçın ardından “Askerlik süresi 
herkese eşit olmamalıdır.” düşüncesini savunan 
muhalefet grubu galip geldi.

Karşıyaka Anadolu Lisesi, Atakent Anadolu Lisesi, 
Süleyman Demirel Anadolu Lisesi ve okulumuz 
öğrencilerinin katıldığı panelde konuşmacılar çok 
beğenilen kitap ve romanların dizi ve sinemaya 
uyarlanması hakkında görüşlerini dinleyicilerle 
paylaştılar.

Kardeş okulumuz Gülen KORA İlkokulu 
öğrencilerinin ve öğretmenlerinin hazırlamış 
olduğu "Kadına Şiddet" konulu tiyatro gösterisini 
izledik.



Üçüncü Geleneksel 
Kültür ve Spor Şenlikleri
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Okulumuz öğrencileri tiyatro ekibi, edebiyat 
öğretmenimiz Kamuran GÖÇER yönetmeliğinde 
prova ettikleri Otogargara adlı tek perdelik oyunu 
sergilediler. İzleyenlerden beğeni kazanan oyun 
büyük alkış topladı.

Karşıyakalı profesyonel bir tiyatro ekibinin 
hazırlayıp sunduğu madde bağımlılığını konu 
edilen oyun "Kanımdaki Şeytan" CKAL'da seyir-
cileriyle buluştu.

Okulumuz edebiyat öğretmeni Vildan Ağan 
rehberliğinde arkadaşlarımız bestelenmiş şiirler 
temalı bir şiir dinletisi gerçekleştirerek şiirleri 
bizlere okudular.

Fotoğrafçı ve yazar Arzu SANDAL anneannesinin 
hastalığı sonucu yazdıklarını topladığı kitapla ilgili 
anılarını bizimle paylaştı. Gezileri sırasında 
yaşadığı olayları bize anlattı vve gezmeye hevesli 
arkadaşlarımıza tavsiyeler verdi.



www.cihatkorafutbolligi.com

Üçüncü Geleneksel 
Kültür ve Spor Şenlikleri
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Bu yıl ikincisi düzenlenen Liseler Arası Ayak Tenisi 
Müsabakaları'nı erkekler grubunda derece ile 
bitiren alan okullar: 
1. Cihat Kora Anadolu Lisesi 
2. Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi 
3. Karşıyaka Bld. TOKİ Tic. Mes. Lisesi

Müsabakalara katılan okullar: Karşıyaka Lisesi, 
Şemikler Lisesi, Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi, 
Gazi Anadolu Lisesi, Toki Karşıyaka Lisesi, 
Cihat Kora Anadolu Lisesi

Kız grubunda derece alan okullar: 
1. Karşıyaka Lisesi 
2. Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi 
3. Şemikler Lisesi

Katılan okullar: Karşıyaka Lisesi, 
Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi, 
Şemikler Lisesi, 
Cihat Kora Anadolu Lisesi



www.cihatkorafutbolligi.com

Okulumuzda düzenlenen Kafes Futbolu 
etkinliklerinde derece yapan okullar: 

1. Ali Kaya Ortaokulu 
2. Özgiller Dalan İlkokulu 
3. Cemil Akyüz Ortaokulu

Katılan Okullar: Emine Lahur Ortaokulu, Girne 
Ortaokulu, Özgiller Dalan İlkokulu, Türkbirliği 
İlkokulu, Mehmet Seniye Özbey İlkokulu, Cemil 
Akyüz Ortaokulu, Evin Leblecioğlu Ortaokulu, Ali 
Kaya Ortaokulu, Hasan Pınarçalı Ortaokulu, Şehit 
Nazımbey İlkokulu

Üçüncü Geleneksel 
Kültür ve Spor Şenlikleri
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Üçüncü Geleneksel 
Kültür ve Spor Şenlikleri

Neşe dolu kültür haftamızın son günü olan cuma 
günü (pekçoklarımız için "Pilav Günü") çoşkuyla 
kutlandı. Güne çok sayın müdürümüz Baki 
KAVAK'ın konuşmasıyla başladı. Çoşkulu 
konuşması çok alkış topladı. 

Lokma ve pilav yedik. Arkadaşlarımızın büyüleyici 
dans gösterilerini izledik. Okulumuz müzik grubu 
başarılı bir performans sergiledi. Bütün bunların 
yanı sıra okulumuz resim öğretmeni Neşe 
ÖZYAVUZ'un düzenlediği Alice Harikalar 
Diyarında adlı eserden hareketle okulumuz 
öğrencileri bizleri giydiği kostümler ve yaptıkları 
eserlerle o diyara götürdüler. 
 

Sayın Cihat KORA'nın yaptığı konuşma ise 
hepimizin gururunu okşadı ve onun ne kadar altın 
kalpli bir insan olduğunu tekrar hatırladık.

Kağıt heykel sanatçısı Gülcemal YILMAZ eserle-
rinden oluşan sergiyle kültür şenliklerimize 
katkıda bulundu. 
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hiç şampiyonluğu olmayan, ülkenin “ EN BÜYÜK ” 
dendiğinde sokak kavgaları yapılmayan, küfürleşme 
ile başlayıp ölümle sonuçlanan kötü sonuçların 
hemen hemen hiç rastlanmadığı, kulüp başkanı 
demeciyle medyatik savaş yaşanmayan tek takımı. 
  Milletçe tek yürek olduğumuz müsabakalar 
öncesi ve sonrası sergilenen davranışların ülke 
futbolumuzun gerçeğini yansıtması gerekiyor. 
Madem ki taraftar olmayı beceremiyoruz, o zaman  
bir süre tek taraf olarak kalalım. Taraftar olarak 
kaybettiğimiz insani ve ahlaki değerlerimizin acilen 
geri kazanılması gerekmektedir.
  Bu konuda en büyük amacımız “YETENEKLİ, 

TERBİYELİ, EFENDİ” sporcu yetiştirmek olmalı. En 
büyük görev alt yapı hocalarımıza düşüyor. Olması 
gereken büyüğüne saygıyı bilen ve uygulayan 
yetenekli gençleri yetiştirmek. Maç içinde sürekli 
hakemle, arkadaşlarıyla hatta kenarda ki hocasıyla 
tartışan sporcudan ülke futboluna hayır gelmez. 
Bunun önlemini “oyuncu yaş iken” alınmalı ve 
sporcular oldukça dar bir süzgeçten gerilmelidir. Aksi 
takdirde bugünkü tablo saha içi olayları, özellikle 
tribünlerin tahrik edilmesi boyutunda artarak 
sürecektir.
  Özellikle siyasetçilerimiz bu konuda üzer-
lerine düşen görevleri, ÖNCEYİ-SONRAYI dikkatlice 
düşünüp öyle kara vermelidirler. Yoksa Türk Milli 
Futbol Takımımızın taraftarlığı  bile ülke futboluna ve 
huzuruna zarar verecek şekle dönüşebilir!  
Her şekilde, her ne olursa olsun; EN BÜYÜK TÜRKİYE, 
BAŞKA BÜYÜK YOK! 

İlla ki Takım 
Tutulacaksa Eğer: TMT

İsmail ÇOBAN - Beden Eğitimi Öğretmeni
 Ülkemizdeki futbol öyle bir yere geldi ki, değil 
izlenecek, konuşulacak tarafı bile kalmadı. Saha 
dışında görmeye alıştığımız kavgaları günümüzde 
saha içinde sıklıkla görüyoruz. Milyonlara mal olmuş 
oyuncular birbirlerine yaptıkları oyun dışı sertlikler 
haricinde ağız dalaşları ve küfürleşme ile tribünleri 
nasıl sahaya indiririzin peşindeler.
 Tüm bul olumsuzluklara medya,spor 
yorumcuları ve özellikle kulüp başkanları “sabrımız 
taşıyor”,  “çifte standart”, “taraftarımız haklı”, “onlarda 
bize yapmıştı” ve benzeri çıkışlar ile düşürülmesi 
gereken tansiyonun arttırılması da eklenince işler 
içinden çıkılamaz bir hal alıyor.

 Türkiye de takım tutmak, taraftar olmak 
tehlikeli bir hal almaya başladı. Maç önü ve maç sonu 
gruplar halinde gezen taraftarlar  büyük kavgalara, 
yaralamalara hatta ölümlere bile sebebiyet veriyorlar. 
Kulüp başkanları, sebebiyet verdikleri ölümün 
ardından “Çok üzüldük, ailesine ve dostlarına…” diye 
başlayan mesajlar ile sebep oldukları can 
kayıplarının ardından dilek dilemeyi marifet 
sayıyorlar. Ertesi gün sivri, kışkırtıcı demeçler başlıyor. 
Hatta henüz dün göreve başlayan çiçeği burnunda 
kulüp başkanı dahi var olan yüksek tansiyona katkı  
yapmak adına söylemlerde bulunuyor.
  Böyle bir ortamda taraftarı olunacak yegane 
bir takım var ülkemizde, maç önü ve sonu büyük 
olaylara gebe olmayan, milletçe hep birlikte hareket 
etmeyi becerebildiğimiz tek değerimiz…
  Türk Milli Futbol takımımızdan bahsediyo-
rum. Uğrunda milletçe hop oturup hop kalktığımız, 

www.cihatkorafutbolligi.com
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sorumluluklar düştüğünü ifade eden Baki Kavak, 
“Atatürk'ün Önderliğinde, Türk milletinin büyük 
emeklerle kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin, tüm 
varlık ve değerleriyle sonsuza dek yaşatılması, 

hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğu 
olmalıdır" dedi.  Müdür Kavak, ayrıca okulun 
modem sınıfları, laboratuvarları, kütüphanesi ve 
çok seçkin öğretmenleriyle güzel İzmir'in en 

iddialı okulu olma  heyecanını 
yaşadığını dile getirdi. Gazile-
rin, Atatürk'le ilgili anılarını dile 

getirdikleri Cumhuriyet 
balosunda, Cihat Kora 
Anadolu Lisesi Müdür 
Yardımcısı Sadri Çınar 
y ö n e t i m i n d e 
öğrenciler. Atatürk 
oratoryosunu sundu-
lar. Daha sonra 
Atatürk'ün sevdiği 

şarkılar, Müzik 
Öğretmeni Serkant 

Atılgan yönetiminde 
öğretmenler tarafından 

seslendirildi. Balonun en çok 
ilgi gören anlarından birini, 

Mesut Yontan'ın benzerliğiyle 
tüm heybetini yansıttığı 
Atatürk'ün sarı zeybek türküsü 
eşliğinde zeybek oynaması 
oluşturdu. Öğrencilerin valsleri 
de büyük beğeni ile izlendi. Bir 
öğrencinin yaptığı Atatürk 
rölyefinin Hayırsever Cahit 
Kora'ya armağan edildiği gece, 

10. Yıl Marşı'nın bütün 
katılımcıların ellerinde Türk bayrakları ile 

seslen dirmeleriyle son buldu.

 

 Cumhuriyetin kuruluşunun 89 yıl dönü-
münde İzmir'de bir ilk yaşandı Cihat Kora Anadolu 
Lisesi öğrencilerinin düzenlediği görkemli etkinlik, 
Cumhuriyetin ilk yıllarında Büyük Önder’in himayes-
inde gerçekleştirilmeye başlanan baloları yeniden 
yaşattı. İzmir Cihat Kora Anadolu Lisesi 
öğrencilerinin, Cumhuriyetin 89. yılı etkinlikleri 
kapsamında bir Cumhuriyet balosu düzenleme 
projesi bir haftada hayata geçirildi, okul yönetimi, 
öğretmenler ve veli-lerin de katkı verdiği proje, 30 
Ekim 2012 günü okul bahçesinde 
gerçekleştirildi. 
 Katılımcıların tümünün dönemin 
modasına uygun giyindiği Cumhuriyet balosu, 
Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliği ile bilinen 
Mesut Yortan'ın davetlileri selamlaması ile 
başladı. Baloya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
İslamoğlu, Hayırsever Cihat Kora ile kızı Özay 
Kora'nın yanı sıra Muharip Gaziler Derneği ve 
Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri ile öğrenciler 
ve velileri katıldı. 
 Cihat Kora Anadolu Lisesi Müdürü Baki 
Kavak, Cumhuriyet balosunun açılışında yaptığı 
konuşmada kurtuluş savaşının ardından yeni ve 
güçlü bir devletle başlayan Cumhuriyet yönetiminin 
üzerinden 89 yıl geçtiğini belirterek, "Bağımsızlık için 
elde dilen bu büyük zaferi sürekli hale getirmek 

isteyen ve hedefi, muasır medeniyetler seviyesine 
ulaşmak olarak belirleyen büyük önder 
Atatürk'ün, bu hedefiyle ancak Cumhuriyet ve 
demokrasi ile varılabileceğini gördüğünü kaydetti. 
Cumhuriyeti sürekli kılmak için bugün herkese büyük 

Cumhuriyet 
Yeniden

İrem HEKİMOĞLU
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Cumhuriyet Yeniden

Cumhuriyet Balosunda enstrüman çalarken

Muharip Gaziler Derneği Cumhuriyet Balosunda

Cumhuriyet Balosunda 10. Yıl Marşı söylenirken

Okul öğrenci koromuzun performansı

Tüm okulun dansı

Törenin beyin ekibine teşekkür edilirken
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Elektroyeşil Finale kalan projelerden Cihat Kora Anadolu 
Lisesi ikinciliği, Özel Sezin Lisesi ise üçüncülüğü 
elde etti. İlk üç okula plaketleri Volvo Car Türkiye 
Pazarlama Direktörü Ebru Ekşi Akınoğlu 
tarafından verildi. Türkiye genelinde 97 projenin 
başvuruda bulunduğu Volvo Adventure Çevre 
Projesi Yarışması’nda uluslararası jüri tarafından 
yapılan ön eleme sonrası 35 proje finalist olmaya 
hak kazanmıştı.
 İsveç Göteborg’da yapılacak ve dünya 
genelinde bioçeşitlilik, atık, su, enerji ve ulaşım 
konulularında 10 projenin yarışacağı Volvo Adven-
ture Yarışması’nda, birinci olacak proje 10.000 
USD, ikinci proje 6.000 USD, üçüncü proje ise 
4.000 USD ödül kazanacak.
 Elektronik atıklara karşı toplumda 
farkındalık oluşturmak için farklı yöntemler uygu-
layan elektroyeşil ekibinin e-atiktan yaptıkları 
maket ve tabloları ilgi uyandı.

 Cihat Kora Anadolu Lisesi olarak, insana 
ve çevreye karşı etik, sorumlu bir yaklaşımı 
benimsemekteyiz. "Önce Eğitim, Sonra Denetim" 
sloganıyla Cihat Kora Anadolu Lisesi Elektroyeşil 
Çevre Proje Ekibi'miz elektronik atık toplama ve 
geri dönüşümü konusunda toplumun 
bilinçlendirilmesi için çalışmaları yaptı. Proje dahil-
inde, okulumuz öğretmen, öğrenci ve velileri başta 
olmak üzere elektronik atıkların toplanması ve geri 
dönüşümü ile ilgili topluma yönelik bilgilendirme 
çalışmaları yürütüldü. Bu projeyle okulumuz 
yüksek çevre bilinciyle sağlığımızı, sınırlı doğal 
kaynakları korumak ve e-atıkları ekonomiye 
katmadeğer sağlamayı misyon edindi. Bu 
doğrultuda tüm faaliyetlerimizde, e-atıkların 
zararlarının azaltılmasını ve geri kazanım yoluyla 
ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasını 
hedefledik. Bu nedenle projemiz aslında, tehlike-
lerinin arkasında elektronik atıklara olumlu bir 
yaklaşım kazandırmak, farkındalık oluşturmak 
amacıyla yapıldı. 
 Bu proje sayesinde çevreci öğrencilerimiz 
geliştirdikleri sloganları kullanarak e-atık 
konusunda farkındalık oluşturmaya toplumun tüm 
kesimlerinin neden sorumluluk üstlenip, çözümün 
bir parçası olması gerektiği anlatılmaya çalıştı. 
Ayrıca çok uzun zamandan beri hayatımızın bir 
parçası,  haline gelmiş elektronik aletler ve 
bunların atık haline gelmesi itibariyle farkında 
olduğumuz veya olmadığımız sonuçları sergilen-
mekte, yeniden değerlendirebilirlik başta olmak 
üzere çözüme yönelik öneriler sunulmaya çalışıldı.  
"Hurdacılık Out, Geridönüşüm In" sloganıyla 
çektikleri video ile toplumda e-atıkların geri 
dönüşümünün önemini vurgulayan videoyu sayfa-
daki QR Code vasıtasıyla izlemeyebilirsiniz.
 Volvo Car Group tarafından Birleşmiş 
Milletler Çevre Programı (UNEP) işbirliğiyle dünya 
genelinde düzenlenen Uluslararası Volvo Adven-
ture Çevre Projesi Yarışması´nın Türkiye finalistleri 
belirlendi. 2001 yılından bu yana yarının karar 
vericileri olan gençleri, uygulanabilir yerel çevre 
projelerini ele alma konusunda cesaretlendirerek, 
çevre konusundaki farkındalığın artmasını 
sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada bu 
sene Özel Pendik İkbal Anadolu Lisesi birinci oldu. 

Hurdacılık Out, 
Geridönüşüm In!
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Uludağ
Arca ALTUNAY - Emre SÖNMEZ

 Uludağ’a gitmek için yola çıktığımızda 
saat 5 sularıydı. Herkesin içinde bir heyecan ve 
gözlerinde uyku vardı. Hava da karanlık 
olduğundan uyumak pek zor olmadı. Otobüsün 
geneli uyandığında Bursa civarındaydık birkaç 
saat sonra Bursa’ya vardık. Odalarımıza 
yerleştikten sonra hemen giyinip kar oynamaya 
çıktık. Kar oynamayı bırakıp yemek salonuna 
çıktığımızda çoğu arkadaşımız yemeğini bitirmişti. 
Yemek yerken günü planladık. 

 Plana göre ilk sadece kar topu 
oynayacaktık ama kayak pistine geldiğimizde 
fikirlerimiz değişti ve kaymaya karar verdik. İlk 
günün verdiği acemilikle çok düştük, çok güldük. 
Keyifli ve yorucu saatlerin ardından zirvedeki 
kafeye girip sıcak çikolatalarımızı yudumladık. 
Kaymanın yanı sıra birçoğumuzun hayatında ilk 
defa gördüğü telesiyejin verdiği heyecan da çok 
farklıydı. 

 Odamıza geldiğimizde çok yorgunduk, 
hemen uyuduk. Uludağ’ın benzersiz, temiz ve 
soğuk havasıyla uyandığımızda hepimiz enerji 
doluyduk. Hızlıca akşam yemeğini yiyip 
arkadaşlarımızla eğlenceye gittik. 

 Sabah erken kalkıp kahvaltımızı yaptıktan 
sonra koşa koşa kayak takımlarımızı almaya gittik. 
Bu sefer daha deneyimliydik yine de çok 
güleceğimizden emindik. Aralıksız 5 saat boyunca 
yoğun tipi altında doya doya kaydık. Çoğumuz 
kayak sporunu ilk defa bu gezide yaptığı için 
kaymaya doyamadık. Ama hava kararıyordu ve 
pist bizim gibiler için artık tehlikeliydi. Tesislere 
döndüğümüzde çabucak hazırlanıp yemeğe indik. 
Son akşam yemeğimizi yedikten sonra sohbet 
etmek için odalarımıza çekildik. O gece çok 
eğlenceliydi.

 Sabah uyandığımızda uzun bir yol bizi 
bekliyordu. Bu güzel yerden ayrılmanın verdiği 
hüzünle otobüse doluştuk. İlk durağımız Bursa 
içindeki meşhur İskenderciydi. Karnımızı doyur-
duktan sonra huzurlu bir yolculukla güzel 
İzmir’imize döndük.

Kıbrıs
Emre GÜLSOYLU

 Güneş henüz yüzünü göstermeden 
havalimanında bir araya gelip Kıbrıs´a doğru yola 
çıktık. Kıbrıs´a indiğimizde bir otobüsle ODTÜ 
Kuzey Kıbrıs Kampusuna hareket ettik. Orada 
bizim için ayrılmış yurt odalarına yerleştik. Hemen 
ardından ODTÜ´lü öğrenciler üniversite hakkında 
bir sunum yaptı ve bize üniversiteyi gezdirdi. Labo-
ratuvarlardan amfilere, yemekhanelerden, spor 
tesislerine kadar gezdik. ODTÜ´de öğle yemeğini 
yedikten sonra Yakın Doğu Üniversitesi´ne hareket 
ettik. 
 Yakın Doğu Üniversitesi’ne adım atar 
atmaz bizleri üniversite kütüphanesine götürdüler. 
Kütüphanede verilen bilgilerin ardından 
istediğimiz fakülteleri gezme imkanımız oldu. Gezi 
sonunda üniversitenin sahibinin Araba Müzesi´ni 
gezdik. Yorucu bir günün ardından ODTÜ´ye, 
odalarımıza geri döndük. Akşam saatlerinde 
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun yanında bulu-
nan bir köyü de ziyaret ettik.

 Ertesi sabah erkenden kalkıp Girne 
Amerikan Üniversitesi´ne gittik. Burada bize 
okulun laboratuvarlarını, derslerin yapıldığı 
amfileri, sanatsal etkinliklerin yapılığı sahneleri ve 
yemekhaneyi gezdirdi üniversiteli öğrenciler. 
Konferans salonlarında verilen bilginin ardından 
Girne Amerikan Üniversitesi’nden ayrılıp Girne’ye 
gittik ve orada Girne Kalesi´ni, çarşıyı, sahil şeridini 
gezdik. Kıbrıs’a geldiğimizi kanıtlamak için biraz da 
hediyelik eşya alışverişi yaptık.
 
 Ertesi gün ilk olarak Mağusa’ya gittik. 
Buradaki oldukça büyük kaleyi gezdik. Daha sonra 
Karpaz ve Dipkarpaz bölgelerini gezdik. Buralarda 
birkaç kilise ve manastır gördük. Gezinin bu anına 
kadar heyecanlıydık çünkü henüz denize 
girmemiştik. Rotamızı güzel bir sahile çevirdik ve 
oldukça eğlendik. Akşam GAU’da Alexandra Stan 
konserine katıldık.
 
 Son gün eşyalarımızı topladık ve 
ODTÜ´ye veda ettik. ODTÜ´den Lefkoşa´ya gittik 
ve orada hanları, Barbarlık Müzesi´ni gezdik. Öğle 
yemeğini yedikten sonra Ercan Havalimanı´na 
doğru hareket ettik ve evimizin yolunu tuttuk.



www.cihatkorafutbolligi.com

 Karşıyaka Halk 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü 
tarafından okulumuzda 
açılan Futbol kursunun 
sağladığı imkanlar dahil-
inde; Güzeltepespor Kulübü ve okul takımı işbirliği ile 
kurduğumuz futsal takımımız; İzmirspor, Altınordu, 
Konak Belediyespor gibi İzmir’in önde gelen 
takımlarının  da mücadele ettiği Türkiye Futsal 
Ligi’ndeki grubunda on maçının onunu da kazanarak 
namağlup şampiyon oldu. Bu vesileyle ülkemizi 
UEFA Kupası’nda temsil etme yolunda Eskişehir’deki 
Türkiye Şampiyonası’na İzmir‘i temsilen katılan 
takımımız eleme müsabakalarında Türkiye 3. Ne 
elenerek şampiyonaya veda etmiştir.
 

 TFF Nike 
sponsorluğunda düzenle-
nen Türkiye Liseler Arası 
Halı Saha Turnuvası’na 4 
takım olmak üzere 32 
ö ğ r e n c i y l e 
k a t ı l d ı k . Ta k ı m l a r ı m ı z 
başarılı oyunları ile ilk turu 
gruplarında lider olarak tamamladılar. 

İstanbul
 İstanbul’a olan yolculuğum 23 Nisan gecesi 
başladı. Genellikle yolculuklar sıkıcı geçer ama bu 
yolculuk süresince hiç sıkılmadım. Yorgun bir şekilde 
kalacağımız yer olan Yeditepe Üniversitesi 
Kampusu’na ulaştığımızda yetkililer bizi konferans 
salonunda bekliyordu. Konuşma başladığı andan 
itibaren grubumuzun yarısından fazlası, yorgunluktan 
olsa gerek, rüya bile görmeye başlamıştı.
  İstanbul gezisi boyunca Bilgi Üniversitesi, 
Yeditepe Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Koç 
Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi olmak üzere en 
çok tercih edilen altı üniversiteyi gezdik. Gezdiğimiz 
üniversiteler hakkında ayrıntılı bilgi edindik. 
Gezimizin devamında Topkapı Sarayı, Ayasofya, 
Sultanahmet, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi yerleri de 

Okulumuzdan

 Cihat Kora 
Futbol Ligi kurulduğu 
zamandan bu yana her 
zaman  olduğu gibi bu 
sene de artan bir ilgiyle 
devam etmekte. Bu yıl  
Karşıyaka İlçesi HALK 
EĞİTİM MERKEZİ 
müdürlüğünün sağladığı imkan/katkılar ile  
düzenlediğimiz futbol ligimiz çok zevkli mücadele-
lere sahne olmaktadır.  

 

 
 Basketbol takımımız katıldığı ilçe 
turnuvasında okulumuzu başarıyla temsil etmiştir.

görme imkanımız oldu. Bunların dışında İstanbul 
gezisi genel hatlarıyla “tarihi” olmaktan öte eğlenceli 
bir geziydi. Öğleden sonraları bize sunulan boş 
vakitlerde İstanbul’un ünlü yerlerini dolaştık. 
  İstanbul’a geldiğimde beni en çok şaşırtan 
şey İstanbul’da olduğumu anlamamış olmam oldu; 
yani fiyatları dışında İzmir’den hemen hemen farkı 
yok. İstanbul’da yaşam pahalı da olsa buna değiyor. 
Özellikle her gün Boğaz’ı görebilmek paha biçilmez.
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 Okulumuz Tiyatro Kulübü, edebiyat 
öğretmenimiz Kamuran GÖÇER yönetmenliğinde bu 
yıl Necati CUMALI’nın, Ege köylerinden birinde geçen 
bir aşk hikayesini anlattığı “NALINLAR” adlı oyunu 
sahnelendi. Tiyatro grubumuz her yıl olduğu gibi bu 
yıl da Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği 
LİSELERARASI TİYATRO FESTİVALİ kapsamında 28 
MAYIS SALI günü ZİYA GÖKALP KÜLTÜR 
MERKEZİ’nde  sahne aldı.   Osman ile Seher’in 
aşklarının anlatıldığı oyunda para muhtar kimliğinde 
baş roldeydi. Osman’la Seher’i ayırmak için Seher’in 
ailesini ‘Osman’ın gözü sizin paranızda’ diyerek 
kışkırtan muhtarın oyununu komşu kadın Döndü 
Karakuş bozdu. İki aşığın birbirlerine kavuşma 
mücadelelerini izlerken zaman zaman güldük zaman 
zaman da üzüldük. Oyun bittiğinde bütün izleyenlerin 
ortak düşüncesi oyuncuların ne kadar profesyonelce 
rol yaptıklarıydı. Büyük takdir gören öğrenciler 
duydukları güzel yorumlarla emeklerinin karşılığını 
aldıklarını söylediler. Arkadaşlarımızı kutluyoruz. Bu 
güzel hikayeyle bizi buluşturduğu için değerli yazar 
Necati Cumalı’yı saygı ve sevgiyle anıyoruz.                
                                
 

Tanışma
 Cihat Kora Anadolu Lisesi'nde her yıl düzen-
lenerek gelenekselleşen Hazırlık Tanışma Kokteyli. 
veli ve öğretmenleri renkli görüntüler eşliğinde 
buluşturdu. Velilerin öğretmenlerle tanışma ve 
kaynaşmasını amaçlayan hazırlık tanışma kokteyli, 
bu yıl da okul bahçesinde gerçekleştirildi.Klasik 
müzik eşliğinde kokteylde keyifli saatler geçiren 
veliler, geçen yıl hazırlık okuyan öğrencilerin vals ve 
tango gösterilerini de seyretme fırsatı buldu. Veliler 
daha sonra çocuklarının eğitim gördüğü sınıfları 
ziyaret etti ve öğretmenleriyle bir araya geldi.
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Okulumuzdan

OYUNDA ROL ALAN ÖĞRENCİLER: 
MERT AKGÜN               
Ilgım ÖZTEKİN              
BÜŞRA TUNÇEL            
GÖZDE GÜNGÖR          
MURAT    DEMİR          
Kerim Can MUTLU      
TUĞÇE ILICALI              
EGE    ÖZDEMİR           

Türk Yıldızları
 Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Türk 
Yıldızı uçuş pilotlarından Binbaşı Bülent SAVAŞ 
okulumuza geldi.   

 Türk Yıldızlarında pilot olmak için gerekli 
şartlar, eğitim süreci ve gösteri uçuşlarına hazırlık 
süreçleri hakkında öğrencilerimizle sohbet etti. 
Samimi olarak bilgi, deneyimlerini paylaştı. Ken-
disine Konya’dan geldiği için teşekkür ediyor, tüm 
Türk Yıldızlarını selamlıyoruz.

- OSMAN YAVAŞ
- ESMA AKKUZULU
- SEHER AKKUZULU
- SEHER AKKUZULU
- ÖMER AKKUZULU
- MUHTAR
- DÖNDÜ KARAKUŞ
- ALİ KINALI
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Almanya
 Okulumuz öğretmeni Kenan 
Bıçakçıoğlu ve Münih Joseph von 
Fraunhoferschule’nin öğretmeni Bay 
Schwanke arasındaki anlaşma sonucu 16 
öğrenci ile Münih’e 26.01.2013- 02.02.2013 
tarihlerinde giden öğretmenimiz ve 
öğrencilerimiz bir hafta orada kalarak 
Almanya’daki ders, aile ortamını tanıma fırsatı 
bulup yeni tecrübeler edindiler. İki ay sonra 
oradaki arkadaşlarımız Bay Schwanke 
eşliğinde Türkiye'ye geldi ve bu defa biz onlara 
okulumuzu, aile yaşantımızı tanıttık. 
Türkiye'den çok olumlu izlenimlerle ayrıldılar. 



Okul < İNCİ
Haziran 2013

25

Liderlerin 
Oyunu

Ufuk Murat TAÇ - Edebiyat Öğretmeni
  

 Okulumuz Münazara Kulübü Mart ayında 
Gediz Üniversitesi’nde düzenlenen “Liderlerin 
Oyunu” liseler arası münazara yarışmasında İzmir 
genelindeki 80 lise arasından ilk 8’e girerek çeyrek 
finale adını yazdırdı.

 8-9-10-11 Mart 2013 tarihlerinde düzenlenen 
münazara maçlarının ilk gününde Arda YAMANLAR, 
Simge TELLİ ve Tuğçe ILICA’dan oluşan takımımız 
önce Aliağa TED Koleji ile karşılaşmıştır. “Kadına 
yönelik şiddete verilen cezalar arttırılmalıdır” konulu 
münazarada takımımız çok iyi mücadele etmiş ancak 
küçük bir farkla maçı kaybetmiştir.
 Aynı gün ikinci müsabakada takımımız bu kez 
İzmir Kız Lisesi ile “HES projeleri durdurulmalıdır” 
konusunu tartışmış ve maçtan galip ayrılmıştır.
 Oyunların ikinci gününde ilk maçını 
Mithatpaşa Teknik Lisesi ile “Güvenlik için kişisel 
özgürlükler sınırlandırılabilir” konusunu tartışan 
takımımız bu maçtan da galibiyetle ayrılmıştır.
 İkinci günün ikinci karşılaşmasında takımımız 
İzmir Kız Lisesi’ni “Askerlik herkes için eşit olmalıdır” 
konulu münazarada yenmiş ve turnuvanın ilk iki 
gününde 3 galibiyet 1 mağlubiyetle adını ilk 32 lise 
arasına yazdırmayı başarmıştır.
 Oyunların üçüncü gününde karşılaşmalar 
eleme usulüne göre yapılmıştır. Artık kaybeden 
takımlar oyunlara veda edecektir. 
 Günün ilk maçında takımımızın karşısında 
Gazeteci Çetin Altan Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesi vardır. Bu okulla “Çocuklara yönelik fast-food 

reklam kampanyaları durdurulmalıdır” konusunu 
tartışan takımımız maçtan galip ayrılarak ilk 16 takım 
arasına girmiştir.

 Aynı günün ikinci karşılaşmasında takımımız 
adını ilk 8 lise arasına yazdırabilmek için bu defa 
Aliağa METEM ile karşılaşmıştır. “Stadyumlarda 
çıkan olaylarda takımlara değil, bireylere ceza 
verilmelidir” konusunu başarılı bir biçimde tartışan 
takımımız bu maçın ardından çeyrek finaldedir.
 Çeyrek final müsabakasında takımımızın 
karşısına bir kez daha Aliağa TED Koleji çıkar. Bunu 
ilk maçın rövanşını almak adına bir fırsat olarak 
değerlendiren öğrencilerimiz maça büyük bir hırsla 
çıkarlar. “Devlet sosyal güvence sağladığı bireylerin 
organlarına el koyabilir.” Konusunu çok başarılı bir 
biçimde tartışan öğrencilerimiz ne yazık ki bu maçtan 
çok küçük bir puan farkıyla mağlup ayrılmışlardır.

 Turnuva boyunca öz güveniyle, sempatik 
tavırlarıyla ve güler yüzlülüğüyle tüm katılımcıların ve 
jürinin dikkatlerini üzerinde toplayan öğrencilerimiz 
ilk kez katıldıkları böylesine ciddi bir organizasyon-
dan başarılı bir şekilde ayrılmıştır. 



Kitap Kulübü
Şule AKSEKİ - Edebiyat Öğretmeni

 2012 mayısından bu güne CİHAT KORA 
ANADOLU LİSESİ öğretmenlerinden bir gurup “Kitap 
Okuma Kulübü” etkinliği yapıyor. Bu kulübün üyeleri 
Ayşe PEKER, Bahar AKIN, Canan ERTÜRK, Güler 
CANDAN, Gülseren YAZICI, 
Kamuran GÖÇER, Sündüs 
ADEM ve Şule AKSEKİ. 
Kulüp üyelerinin öğretmen 
olmak dışında ortak 
paydaları, kitapsever 
olmaları. Kulüp, okunacak 
kitabı belirliyor ve seçilen 
kitabın ne zaman, nerede 
konuşulacağını tespit ediyor. 
Bizler de bu sohbetlerden 
birine konuk olduk. 
Öğretmenlerimizin farklı farklı branşlardan olmaları, 
branşları dışındaki bir alanda uğraşları olmaları ve 
emekli olsalar bile üretkenliği bırakmamaları bizlere 
örnek oldu.
 Öğretmenlerimizin yaptıkları sohbeti zevkle 
dinledik. Yazımızın bundan sonraki bölümü onların 
kaleminden…
 Herkese merhaba! Söze başlamadan önce 
bu haberi okuyanlara kitaplarla örülmüş mutluluklar 
diliyoruz.
 I S S I Z 
E R K E K L E R 
KOROSU’nda sohbetin 
yanında romanın 
kurgusunda yer alan 
şarkıları söyledik, 
h ü z ü n l e n d i k . 
Adamoğlu Pansiyon’da 
düzenlenen fasıl gece-
sini gözümüzde 
canlandırdık.
 KILIÇ YARASI 
GİBİ’nde romanı 
konuşmayı bir ara 
bırakıp film çekmeye 
başladık. Filmimizin 
oyuncuları arasında Rutkay AZİZ, Nurgül YEŞİLÇAY 
ve Beren SAAT vardı. Senaryomuz su gibi akıp 
gidiyordu.
 YÜKSEK TOPUKLAR’ı konuşurken haliyle 

“Feminist yönümüz öne çıktı mı?” diye düşünürken 
yazarın bizleri ne kadar iyi gözlemlediğini, kadın 
psikolojisini başarıyla dile getirdiğini fark ettik.
 LİZBON’A GECE TRENİ, bizi öylesine sardı ki 
Lizbon’a birer bilet alıp Mundus’un yürüdüğü yollarda 
olmak istedik. Portekiz tarihinin bir bölümünü 
öğrenirken sanatla iç içe olduk.
 ÖLMEYE YATMAK’ta Dündar öğretmenin 

öğrencileriyle birlikte nasıl 
çabaladığını; genç 
cumhuriyetin nasıl 
s a ğ l a m l a ş t ı r ı l d ı ğ ı n ı 
anlamaya çalıştık. 
Başkahramanımız Aysel’in 
bakış açısını tartıştık. Bir 
dönemin öyküsünü yarım 
bırakmamak adına BİR 
DÜĞÜN GECESİ adlı eseri 
de okuduk. Bu serinin 
üçüncü ve en son romanı 

HAYIR da okunacak kitaplarımız arasındadır.
 YEDİNCİ GÜN, “Artık yoruldum ve yarın 
dinleneceğim, siz de öyle yapın.”  cümlesiyle bitiyor. 
Yazarken yorucu muydu bilemiyoruz ama okunması 
oldukça yorucu bir kitap.
 BAYAN BRODIE’NİN BAHARI’nda insan 
doğasını, öğretmenlik anlayışını bir kez daha 
sorguladık.
 BENİM ADIM KIRMIZI, bizlere nakkaşların 
dünyasını inceleme fırsatı verdi. Kültürümüzün bir 

parçası ve işlenen 
cinayet bir araya 
gelince heyecan 
doruktaydı. İşin ilginç 
yanı biz bu kitabın 
sohbetini yaparken 
Kafe Kırmızı’daydık. 
 I s a b e l l 
Allande’nin Aşktan 
Gölgeden romanını 
keyifle okuduk. Bir de 
baktık ki bu romanın 
filmi çekilmiş. Filmi de 
hep birlikte izleyelim 
ve sonra yorumlayalım 
dedik. 

 Bir eserin yönetmenin bakış açısına göre 
yorumlandığında okurun hayal gücünün 
sınırlandırılığını gördük. Film ve romanı 
karşılaştırırken heyecan doruktaydı.

İNCİ > Okul
Haziran 2013

26



Test < İNCİ
Haziran 2013

27

“Pilar, Robert Jordan'a bakıp başını salladı. Sonra 
başını sallayarak büyük, demir kazana doğru 
eğildi. Bunlar nasıl insanlar diye düşündü Pilar. 
İspanyollar nasıl insanlar böyle? Boyu kısa 
olduğuna göre matador olmamalıydı. Ben de bunu 
isterdim. Bir şey demiyorum. Hiç öfke duymuyor, 
bir açıklama yapmadan sessiz duruyorum. Bir 
insan hiçbir şey bilmediği zaman her şey ne kadar 
basit…”

A) Yüzyıllık Yalnızlık, Gabriel Garcia Marquez
B) Çanlar Kimin İçin Çalıyor, E. Hemingway
C) Don Kişot, Miguel de Cervantes
D) Germinal, Emile Zola
E) Kent ve Köpekler,  Mario Vargas Llosa

“Jan Valjan buna bir mana veremedi. İhtiyar kadın 
mum yakhmamak için gün batımında girerdi 
yatağına. Jan Valjan, Kozet'e susmasını işaretledi. 
Merdivenden birisinin çıktığını duymuştu. İhtiyar 
kadının hastalanıp eczaneye gitmiş olacağını 
düşündü, şüphelendi, kulak kabarttı. Basamaklar-
daki ayak sesi, bir erkeğin ayak sesleriydi. Ne var 
ki, ihtiyar kadının da çivili kunduraları vardı, yaşlı 
kadınlar da ağır ağır, güm güm basarlar…”

A) Köy Papazı, Honoroe de Balzac
B) Pastoral Senfoni, Andre Gide
C) Parma Manastırı, Stendhal
D) Sefiller, Victor Hugo
E) Madan Bovary, Gustave Flaubert

“Stareç, delikanlıyı takdis etmek için elini kaldırdı. 
Orada kalmak istediği halde Aliyoşa hiç sesini 
çıkarmadı. Hatta pek merak ettiği halde aziz 
adama, Dimitri’nin ayaklarına kapanıp secde 
etmesinin ne demek olduğunu bile soramadı. 
Aliyoşa, biliyordu ki, eğer bir fayda görseydi, Stareç 
bu hadisenin sebebini kendiliğinden anlatırdı. 
Sustuğuna göre de söylememek gerekiyordu.”

A) Savaş ve Barış, Tolstoy
B) Ana, Maksim Gorki
C) Karamazof Kardeşler, Dostoyevski
D) Babalar ve Oğullar, Ivan Turgenyev
E) Uyandırılmış Toprak, Mihail Şolohov

“Naim Efendinin heyecandan dili tutulmuştu. Hele 
genç kızın kendilerine doğru yaklaştığını hisseder 
etmez tepeden tırnağa kadar dondu, kaldı. Seniha 
da telaşlı ve heyecanlıydı. Fakat her vakitki gibi 
görünmeye çalışıyordu; geldi, yatağın ayakucunda 
karyolanın demirine dayandı, durdu. Bir müddet, 
hiçbir şey söylemeksizin büyük babasının yüzüne, 
sonra annesine, daha sonra odanın içinde birtakım 
gayrı muayyen noktalara baktı…”

A) Miskinler Tekkesi, Reşat Nuri Güntekin
B) Kürk Mantolu Madonna, Sabahattin Ali
C) Sinekli Bakkal, Halide Edip Adıvar
D) Yezidin Kızı, Refik Halit Karay
E) Kiralık Konak, Yakup Kadri K.

“Bunu genç kadının gözlerine bakarak söylemişti. 
Fakat Nuran yalnız etrafla ve biraz da kendisiyle 
meşguldü. Beş gündür kafasında bir yığın kararlar 
vermiş, kâh evini ve hayatını can sıkıcı bulmuş, 
genç adamın daveti için sabırsızlanmış, kâh 
çocuğunun kendi yatağının yanı başında duran 
karyolasına bakarak, dışarıdan gelecek hiçbir 
şeyin kendi sükûnetini bozamayacağını sanmıştı. 
Üç saat süren bir didişmeden sonra gelmişti…”

A) Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Fatih-Harbiye, Peyami Safa
C) Evlerden Biri, Orhan Kemal
D) İsa’nın Güncesi, Melih Cevdet Anday
E) Fikrimin İnce Gülü, Adalet Ağaoğlu

“Orada, aydınlık penceresini gördüğüm odamda, 
masamın başında kendimin oturmakta olduğunu 
hayal ettim. Bunu öyle bir istek ve güçle hayal 
ettim ki, perdelerin arasından belli belirsiz gözüken 
kirli beyaz duvar parçacığının önünde, portakal 
rengini hafifçe seçebildiğim lambanın hemen 
yanında kendi başımı bir an görebildiğimi 
sandım…”

A) Anayurt Oteli, Yusuf Atılgan
B) Benim Adım Mayıs, Buket Uzuner
C) Yeni Hayat, Orhan Pamuk
D) Güven, Vedat Türkali
E) Başkalarının Gecesi, Murathan Mungan

 Romanlar hayatımıza yön veren yüksek tepelerdir. O tepeye çıktığınızda dünya daha önce hiç 
görmediğiniz gibi görünmeye başlar. O romanı okumadan asla o noktaya çıkamaz, o bakış açısından 
dünyaya bakamazsınız. Sizin için bazı romanlardan parçalar aldık. Acaba hangilerinden? 

1) B - 2) C - 3) C - 4) E - 5) A - 6) C
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İskoçya’dan
Gizem OLKUN

İskoçya’dan bahsedilince aklımıza ilk gelen şey 
ekose etekli erkekler oluyor. İskoç erkeklerinin etek 
giymesinin sebebi nedir?

İskoç eteklerinin giydiği şeye “kilts” adı veriliyor. 
Genellikle sadece düğünler veya Noel gibi özel 
kutlamalarda giyiliyor. Gelenekselleşmesi için 
önde asılı duran “sporran” denilen çantacıklarla 
giyiyorlar.

Okulda hangi dersleri görüyorsunuz? Eğitim 
sisteminizden memnun musunuz?

Lisede ilk ve ikinci yılımızda tüm dersleri; yani 
Matematik, Coğrafya, İngilizce, Müzik, Drama, 
Beden Eğitimi, Sanat, Fen Bilimleri, Tarih, Ev 
Ekonomisi, Ahşap İşlemeciliği ve Fransızca 
derslerini görüyoruz. Bu derslerin çoğunu haftada 
2-3 saat alıyoruz. Üçüncü yılımızda ders sayısı 
sekize, beşinci yılımızda ise beşe indiriyoruz. Evet, 
eğitim sistemimizden memnunuz çünkü 
öğrendiğimiz şeyleri uygulayabiliyoruz.

En ünlü İskoç yazarları kimlerdir? Türk yazarlar 
hakkında bilginiz var mı?

Bence en ünlü İskoç yazarı Sherlock Holmes’ün 
yazarı Sir Arthur Conan Doyle’dur. Türk yazarlar 
hakkında pek bilgim yok.

Konuştuğumuz yabancı insanlara göre Türkiye 
diğer ülkelerce pek iyi tanınmıyor. İnsanlar 
Türkiye’nin Arabistan’la fazlasıyla benzer olduğunu 
düşünüyor. Ülkemiz hakkında siz neler biliyor-
sunuz? Bu bilgilere nereden ulaştınız?

Haritada nerede olduğunu, konuştuğunuz dili, 
dininizi ve bazı inançlarınızı, Türk lokumu, kebap ve 
baklava gibi birkaç yemek ve atıştırmalıklarınızı 
biliyorum. Ayrıca Türk insanlarının çok kibar, 
misafirperver ve turistlere yardım etmeye hevesli 
olduklarından haberdarım. Bu bilgileri Türkiye’de 
geçirdiğim tatillerde edindim. Ayrıca bize Türk 
insanlarını tanıma şansını verdiğin için teşekkür 
ederiz.

Sorularımızı cevaplayarak bizlere İskoçya’yı 
tanıttığın için ben teşekkür ederim.

Rica ederim!

Merhaba Abby! Öncelikle bize İskoçya’nın genel 
görünümünü tarif edebilir misin?

Merhaba Gizem! İskoçya etkileyici bir mimariye, 
bolca yağmura ve fazlasıyla vatanseverliğe sahip 
bir yer. Bildiğinizi düşünüuorum, İskoçya bir 
Birleşik Krallık ülkesi. İskoçya efsanevi canavarıyla 
ünlü bir Loch Ness Gölü, Edinburgh Kalesi ve 
Glasgow Katedrali’ni barındırıyor.  Sanatı, mimariyi 
ve tabi ki yağmuru seviyorsanız İskoçya’yı 
görmelisiniz.

Bize yemek kültürünüzden bahsedebilir misin?

İskoçya’da bir sürü farklı yemek yiyoruz fakat 
Burns Gecesi veya Noel gibi özel kutlamalarda 
geleneksel Haggis patatesleri ve turp püresi 
yiyoruz. Ayrıca tereyağlı bar ve Shortbread adını 
verdiğimiz tereyağlı atıştırmalıklarımız da bulu-
nuyor. 

İskoçya’da boş zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz?

İskoçya’daki çoğu insan sporla ilgilenmeyi ve maç 
izlemeyi sever. Bunun dışında bowling oynamak 
ve film izlemek için publara gideriz. Bazı kişiler 
tiyatroya gidiyor ancak oldukça pahalı olduğundan 
pek sık gidilmez. Ben de tiyatroya yılda bir kere 
annemle gidiyorum.

İskoç insanlarının vatansever olduğunu 
söylemiştin. Halk şarkılarınız hala dinleniyor mu?

Dinleniyor fakat günlük yaşamda değil. Halk 
şarkılarını genellikle Burns Gecesi’nde veya 
Noel’de dinliyoruz ve bu şarkılarda dans ediyoruz. 
Noel’de herkesin söylediği şarkının adı “Auld Lang-
syne”. Mutlaka dinlemelisiniz!

“Cesur Yürek” filminde gördüğümüz William 
Wallace sizi nasıl hissettiriyor?

William Wallace çoğu İskoç insanını gururlu ve 
vatansever hissettiriyor. İnsanlar bazen filmin en 
ünlü repliklerinden olan “Özgürlük!” kelimesini 
haykırıyor.



İZBAN Notları
Jiyan AKHAN Emre SÖNMEZ Beste KANTER

sayı değişkenlik gösterir. Örneğin, Karşıyaka'da 15 
personel çalışırken, Ulukent'te 9 personel görev 
yapıyor. Genelde istasyonda bulunan turnike ve 
peron sayısına göre personel ayarlanır.

Çalışma atmosferinizden biraz söz eder misiniz?

Ondan hiç bahsetmeyelim (Gülüşmeler). Maç 
günlerinde, Karşıyaka maçı olduğu zaman çok 
sıkıntı yaşıyoruz. Ne kadar da önlem alsak 
olmuyor. Arkadaşlar biraz toplum psikolojisiyle 
hareket ettiği için normalde kart basacak kişi, o 
gruba uyarak kart basmayı reddediyor.

Acil durumlarda ne gibi önlemleriniz oluyor?

Daha önceden belirlenmiş bir acil durum varsa, 
miting gibi, maç gibi önlemini alıyoruz. Önlem 
olarak, sıkıntılı durum yaşanacak istasyona başka 
istasyonlardan personel desteği sağlarız.

İntihar gibi beklenmedik bir olayda ise en yakın 
istasyondan destek alırız. İntihar olayı Şemikler'de 
ve Halkapınar'da yaşandı. Maalesef yaşıyoruz. 

İntiharları önlemek için bir çalışmanız var mı?

O psikolojiye giren bir insanın önlenmesi çok zor. 
İZBAN'da trenin önüne atmaz da, sokakta 
arabanın önüne atabilir kendini ya da bir köprüye 
çıkıp kendini aşağıya bırakabilir. Eğer o içinde yer 
ettiyse, intihar etmeyi kafaya koyduysa ona 
yapılacak bir şey artık yok.

İntihar eğilimi gösteren kişiler hakkında 
eğtimlerimiz var. Bu kişiler genelde ne yapar? Bu 
kişiler trenin duracağı yerde beklemez, trenin 
istasyona giriş yaptığı yerde, peronun en ucunda 
bekler. Bu gibi şüpheli insanları güvenlik perso-
nelimiz markaj altına alır, ona daha yakın durur ve 
dikkatini dağıtarak onu engellemeye çalışır.

Unutamadığınız bir anınız var mı?

Halkapınar'da yaşanan intihar olayı. Halkapınar'a 
yakındım, duyar duymaz oraya geçtim. O da sizin 
gibi bir öğrenci arkadaşımızdı. Bir mektup yazmış, 
montuyla beraber oraya asmış. Sadece sevdiği kız 
ona yüz vermediği için intihar ediyor ve çok 
başarılı bir öğrenciymiş. Değdi mi? Bir de bu var.

 İzmir Banliyö Sistemi Güvenlik Koordi-
natörü  Enis Sarıkaya ile İZBAN’ın güvenliği, 
mevcut durumu ve geleceği hakkında yapmış 
olduğumuz söyleşiden bazı notlar:

Sizi tanımamız için,  yaptığınız işi tanımlar mısınız?

15 senedir bu meslekteyim. Atatürk 
Havalimanı'nda bu işte işe başladım. Oradan 
Bitlis'te özel bir şirkette şefliğe geçtim ve son 
olarak İZBAN'dayım. Niçin bu kadar gezdim? 
Eşimin memur olması nedeniyle. Kendisi emiyet 
mensubu. O gezdikçe ben de gezdim. İZBAN'da 
2010'dan beri çalışıyorum. Çalışmaya başladığım 
ilk dönemlerde henüz işletme açılmamıştı. İşe 
vardiya amiri olarak başladım ve zamanla 
müdürlüğe kadar yükseldim.

Bir iş gününüzü anlatır mısınız? Gün içerisinde 
neler yapıyorsunuz?

Sabah saat 08:00'da ofise gelirim ve yazı işlerine 
bakarım. Çalışan arkadaşlarımızın durumları, 
görev yerlerinde bulunup bulunmadıkları, raporlu 
olup olmadıkları hakkında bilgileri alırım ve sonra 
istasyonlardaki görevime başlarım. 

Bir istasyonda kimler çalışır ve iş bölümü nasıldır?

Bir istasyonda en alt kademeden başlarsak; 
temizlik personeli, güvenlik personeli, istasyon 
operatörü ve gişe memuru vardır.
Her istasyonda kaçar personel var?

İstasyonun yapısı ve yolcu yoğunluğuna göre bu 
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Sistemin geleceğinde ne var?

İZBAN henüz bir bebek. Bebeğimizi büyütmeye 
çalışıyoruz. Genel müdürlerimiz olsun, belediye 
başkanımız olsun, bakanımız olsun… Planlarımız 
arasında Torbalı hattı var. İnşallah en yakın 
zamanda Torbalı'ya kadar uzanacak ve daha da 
büyüyecek. Türkiye'de hemen hemen tek. Doğuda 
iki şehir arası bile bu kadar uzun değildir. 

İZBAN bizim. Sahip çıkmamız gerekir. Bazı 
arkadaşları görüyorum ayaklarını koltuklara 
uzatıyorlar, oturulmayacak yerlere oturuyorlar, 
körüklere yaslanıyorlar. O körük trenin rahatlaması 
içindir. Eğer sen oraya bir şey sıkıştırırsan orada 
sıkıntı olur. Bunlar bizim paramızla alınan şeyler ve 
gerçekten bizim sahip çıkmamız gerek. İzmir için 
çok güzel bir yapı İZBAN. Düşünün, öğrenci 
olduğunuz için sadece bir liraya 80 kilometre 
gezebiliyorsunuz. Canın sıkıldı, Aliağa'ya git, canın 
sıkıldı, ne bileyim Cumaovasına git. Bir de iki tarafı 
deniz olan bir yeri bağlıyorsun.

Ulaşımla ilgili dünyadaki yenilikler nelerdir ve 
İZBAN bu yenilikleri ne kadar takip edebiliyor?

Hemen hemen en modern trenlerle seferlerimiz 
devam ediyor. Bir Japonya kadar olmasak da 
moderniz. İhalesi yapıldı, yeni trenlerimiz geliyor. 
Şu anki trenlere göre biraz daha konforlu olacak.

Trenlerin hız kapasiteleri ne kadardır?

Saatte 140 km sanırım. Yakın istasyonlar arası o 
kadar hıza ulaşamaz ama en hızlı çalıştığı yer 
Hatundere ve Menemen arası. Orada güzel bir 
boşluk var ve trenlerimiz saatte 120km kadar 
çıkıyor orada. Hız arıyorsanız gitmenizi öneririm.

Trenlerin yönetimini çok merak etmişimdir. 
Trenlerin bu uyumu ve sefer saatlerinin yolcuya 
bildirilmesi nasıl gerçekleşiyor?

OSİS ile gerçekleşiyor. OSİS, İZBAN'ın beyni, 
trafiğin işletildiği yerdir. Kameralar ve çizelgelerle 
raylar ayarlanır. 12 dakikada bir bir tren vardır. 
Trenlerimiz direkt olarak uyduya bağldıdır ve 
trenin ne zaman bir sonraki istasyona ulaşacağı 
bilgisi buradan gelir. 

Örneğin bir kişiyi tren içinde dilenirken gördüm, ne 
yapmam gerekiyor?
 
Bu gibi bir durumda güvenlik görevlisiyle iletişime 
geçmek gerekir. O kişi önce uyarılır ve trenden 
indirilir. İkinci kere yaparsa yine uyarılır ve trenden 
indirilir. Eğer bu kişi üçüncü kere aynı işi yaparsa 
emniyet güçlerine teslim ederiz. Çünkü bizim 
birinci prensibimiz yolcu memnuniyeti. Yolcularla 
bu iş yürüyor, yolcu olmazsa, biz de olmayız.

Trenlerde güvenlik görevlileriniz var mı?

Hayır, yok. Günde 170 sefer yapıyoruz eğer her 
sefere bir güvenlik görevlisi koyarsak 200 kişiye 
yakın ek güvenlik personelimizin olması gerekir. 
Trenlerimiz akuple olmuş iki trenden oluşur, bir 
trende toplamda altı vagondan vardır. İlk üç vagon 
arasında ve son üç vagon arasında vagonlar arası 
geçiş imkanı vardır. Bir günde 375 güvenlik görev-
lisi çalışır. 24 saat güvenlik hizmeti veririz. 
İstasyonlarımızda ortalama 12 kamera vardır. Bu 
kameralar 24 saat yetkililer tarafından takip edilir 
ve bir süre sistemimizde depolanır. 

İZBAN'ı en çok öğrenciler tercih ediyor diyebilir 
miyiz?

Biz her kesime hizmet ediyoruz. Her kesim var. 
Öğrencisinden, pazara gidenine kadar bizi 
kullanıyor. Mesela İzmir Metro'nun çalışması 
birkaç istasyona bağlıdır. Bir Çankaya'sı, Konak'ı, 
Basmane'si hep iş yerleri olduğu için iş saatlerinde 
yoğundur ama İZBAN'ı 24 saat hizmet verir hale 
getirsek, 24 saat de kullanılır.

Güvenlik görevlileri alınırken güler yüz de bir etken 
mi?

Tabii, dediğim gibi önceliğimiz yolcu memnuniyeti. 
Ne kadar da güvenlik görevlileri de olsa sert insan-
lar olmamalı. 

İstasyon girişlerindeki güvenlik önlemleri yeterli 
mi?

Bir havalimanı güvenliği gibi her yolcuyu tek tek 
durdurup üstünü arayamayız, varsa bagajlarını 
açtıramayız. Bu işi yaparken ne yolcuyu madur 
edeceğiz, ne güvenlikten zaafiyetimiz olacak. 
Eğitimlerimizde tekrarlarız: Her insan şüphelidir 
ama her insana şüpheli gibi davranamazsınız. El 
dedektörlerimiz belli bir ağırlıktan fazla metallere 
duyarlıdır. Bu bir kalem de olabilir, bir silah da 
olabilir. Bunun tahlilini ve teşhisini güvenlik görev-
lisi yapar. 

Size bir anımı anlatayım bununla ilgili: Atatürk 
havalimanında çalışırken bir vatandaşın ceketinde 
kalem gibi bir şey gözüküyor. Dolma kalem gibi 
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sakinleştirmek ya da şikayetçi varsa kişileri güven-
lik güçlerine teslim etmektir.

Son dönemde gelen bir yenilikle, gün içerisinde 
belli saatlerde bisikletlerimizle de İZBAN'ı 
kullanabileceğiz. Trenlerinizde bagaj koymak için 
alanlar var. Gelecekte bisikletler için de bu gibi 
yerler yapılacak mı, ne gibi gelişmeler olacak?

Bisiklet alanı için gelişme olmayacak. O kadar 
geniş bir alanımız yok. Fakat bisikletler belli bir 
sayıyla trene alınır. 30 kişilik bir bisiklet grubu gelip 
de aynı trene binmeyi talep edemezler. Bu yenilik 
işimizi zorlaştırdı. Aslında bizim için bir sıkıntı yok 
ama yolcularımız için büyük sıkıntılar olabilir. Bu 
sıkıntıları da aşacağız, karşılıklı anlayışla. Trenlerde 
bisiklet yerleri ilk ve son vagonlardır. Biz anlayışlı 
olup o vagonlara binmeyeceğiz, onlar da anlayışlı 
olup orta vagonlara binmeyecekler. Bu şekilde 
çözülecek. Bu gibi bisiklet taşıma hizmetini 
İstanbul'da görmedim. İstanbul yoğun diyebilir-
siniz ama biz de yoğunuz. Günde 170000 kişi 
taşıyoruz. Bir ayda İzmir nüfusundan bir milyon 
fazla kişi taşıyoruz.

Bisikletle yolculuk için belirli bir saat aralığı var. Bu 
bir geçiş süreci mi, gelecekte tüm seferlere 
yayılacak mı?

Bence bu bir geçiş süreci değil ve saatler uzun 
süre kullanılacak. Gelecekte sefer sayıları çok 
artar ve trene düşen yolcu yoğunluğu azalarısa 
belki tüm seferlere yayılır.

Halkapınar'da aktarma yapmak çok büyük bir 
sıkıntı. Özellikle 3 trenin, bir İzmir Metro aracının ve 
iki İZBAN aracının aynı anda perona giriş yaptığı 
zamanlarda. Bu böyle devam edecek mi?

Hayır. Eğer gördüyseniz ön taraftaki aktarma 
köprüsünün yarısı genişletildi. Bugünlerde 
açılacak. İkinci kısım da aynı şekilde metro tarafını 
kesip genişletecekler. Sonra da iç taraftaki 
aktarma köprüsünü kesip daha da genişletecekler. 
Üç senede çok büyük yol kat ettik arkadaşlar. Belki 
de bu kadar yolcu ummuyorduk, İzmir'in bizi bu 
kadar seveceğini sanmıyorduk ama istek hızla 
çoğaldı ve bu isteği karşılamak için elimizden 
gelenden daha fazla çalıştık.  

düşündük onu ve kalemi cebinden çıkarmasını 
istedik. Cebinden kalemi çıkardığında fark ettik ki 
kalem silahmış. O kişinin hem fiziksel özelliğinden 
şüphelendik hem de ağır metalden şüphelendik. 
Yazın ortasında kalın giyinen biri şüphelidir. Hamile 
gibi gözüken ama bilekleri, yüzü ipincecik olan bir 
kadın şüphelidir. Bunun eğitimleri veriliyor ve 
üniversitede ayrı bir derstir bu.

Bizim için herkes şüphelidir. Çünkü bizim bir 
hatamız binlerce kişiye mal olur. Bir seferde 1500 
tane can taşıyoruz. Bizim hata yapma lüksümüz 
yok. O yüzden her zaman dikkatliyiz.  

Peki, açık kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldı mı?

Hayır, hiç böyle bir şey olmadı. Dünyaya baktığımız 
zaman banliyölere yapıpmış saldırı iki tanedir. Biri 
İspanya'da ETA örgütünün bir saldırısı biri de 
Pakistan'da bir örgütün saldırısıdır. ETA aşırı bir 
örgüt ve Pakistan'da karışık bir yer. Türkiye'de 
genelde sivile yönelik eylemler olmaz. Eğlemler 
polise ve askere yönelik olur. Zaman zaman şaşıp 
da sivile yönelik eylemler de oldu mu? Evet, oldu 
ama genelde polise ve askere yönelik hareketler 
olur. Bu gibi olaylar olmuyor diye de 
boşvermişliğimiz yok. Yine de, umarım böyle bir 
şey olmaz.

Bireysel olarak böyle kötü durumlarla karşılaşıyor 
musunuz?

Bazı istasyonlarımıza içkili vatandaşlarımız geliyor. 
İçkili vatandaşlarımızın yolculuk hürriyetini kimse 
kısıtlayamaz. Alkollü yolcuların çıkardığı kav-
galarda görevimiz ilk olarak iki tarafı 
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80’lerden size iz bırakan herhangi bir olay nedir?
S. ÇINAR: Öğrencilik yıllarımda polisten yediğim 
jop darbeleri.
B. DÖNERTAŞ: 80’lerdeki özellikle kabartılmış 
saçlarım, büyük küpelerim ve vatkalı kıyafetlerimi 
unutamam.
M. TAÇ: Sabahları annemin sobanın üzerinde 
kızarttığı ekmeklerin kokusunu duyarak uyanmak. 
Yazlık sinemalarda yaklaşık 4 saat boyunca hiç 
durmadan çiğdem çitlemek.
N. ÖZEN: Tüm kitaplarımın annem tandırda 
yakılması.
K. BIÇAKÇIOĞLU: Türkiye'ye gelince benimle alay 
edilmesi.

Görmek istediğiniz yerler nereleridir?
S. ÇINAR: Uzak doğu bana hep egzotik gelmiştir.
K. BIÇAKÇIOĞLU: Din, kültür, yemek… Yani her 
açıdan Uzak doğu. Çekik gözlüleri hep 
sevmişimdir.
M. TAÇ: Gondolla gezmek için Venedik, 
dinginliğiyle Kanada, ıslak caddeleriyle Londra.
B. DÖNERTAŞ: Amerika’yı görmek istiyorum ama 
uçak korkum olduğu için gidemem.
K. GÖÇER: Mimarisi ve Franz Kafka’nın doğduğu 
topraklar olduğu için Prag.
İ. ATAŞ: Bir coğrafya öğretmeni olarak; Nepal, 
Everest tepesi, Norveç fiyortları, Niagara şelalesi. 

Tarihten bir karakter olsaydınız bu kim olurdu?
B. DÖNERTAŞ: Jeanne D’arc çünkü çok havalı.
K. GÖÇER: Fikirlerinin ardında dik duruşu saye-
sinde Jeanne D’arc.
Ş. AKSEKİ: Florance Nightingale dünyaya 
katkılarından dolayı.
K. BIÇAKÇIOĞLU: Neyi yakıştırıyorlarsa o olmak 
isterim. Kim iyi olmak istemez ki?
G. AKIN: Atatürk’ün bayan versiyonu.

En özgür hissettiğiniz anda ne yapıyordunuz?
S. ÇINAR: Genelde kendini özgür hisseden biriyim 
fakat öğrencilerle girdiğim bir iddia sonucu Gala-
tasaray Lisesi önünde dilencilik yapıp para 
topladığımda kendimi çok özgür hissetmiştim. Bir 
mendil dolusu para toplayıp bu paraları bir başka 
dilenciye vermiştim.
N. ÖZEN: Sırt çantamla birlikte otostop çekerken. 
K. BIÇAKÇIOĞLU: Araba ve motor kullanırken, 
hele hele almanyada ehliyetsiz araba kullanırken.

Üniversitede yaptığınız en sıradışı davranış nedir?
K. GÖÇER: Adanada okuduğum yıllarda sıcaktan 
oldukça şikayet ettiğim günlerden birinde 
sınavların bitmiş olmasının verdiği rahatlıkla 
kendimi çimlerdeki fıskiyelerin altına atmıştım.
B. DÖNERTAŞ: Sabaha kadar ders çalıştıktan 
sonra uyuyakalıp sınavı kaçırdım, daha sonra da o 
dersten bütünlemeye kaldım.
M. TAÇ: Bütün kitaplarımı satmak pahasına dergi 
çıkarmam.
K. BIÇAKÇIOĞLU: Ders çalışan arkadaşlarımın 
defterinin arasına ot koyardım.
G.. AKIN: Profesöre eylem yapmıştık.  Eylem ses 
getirsin diye yanımızda gazeteci de götürmüştük 
ama profesör eylemler sırasında başka bir ilde 
vefat edince haber yapılmamasını istedik.

Hangi öğrencinizi ne sebeple unutmadınız?
S. ÇINAR: Erzurum’da çocuk felci geçirmiş Fulya 
adındaki öğrencimi koltuk değneksiz koridorlarda 
dolaştırırdım. O kadar mutlu olurdu ki mutluluğu 
ve kişiliği onu hiç unutturmadı.
B. DÖNERTAŞ: Muhteşem bir kişiliği olduğu için 
Emre Sönmez’i, saplantılı ve dürüst yapısıyla Jiyan 
Akhan’ı, Almancaya takık olduğu halde bir türlü 
100 alamayan fakat dersime oldukça önem veren 
Arca Altunay’ı ve örnek öğrenci olan Gizem 
Olkun’u asla unutamam herhalde..
F. ÇELEBİ: Cizre’de okula silahlı gelen bir 
öğrencime yakın olmam sayesinde okulu dere-
ceyle bitirmesi

Öğretmen 
Anketi



İ. ATAŞ: Aynı branştayız, uzun boylu ve iri yapılıydı.

Hayatınızı bir kitap, şarkı ya da nesne olarak 
tanımlasaydınız neler olurdu?
Ş. AKSEKİ: Şarkı: Sev Kardeşim, Roman: Halide 
Edip Adıvar - Mor Salkım, Film:Rüzgar Gibi Geçti, 
Nesne: Kalem
N. ÇAYIRCI: Mutfak robotu. Çünkü içine attığınız 
malzemeleri karıştırıp ortaya güzel bir sentez 
çıkarıyor.
M. TAÇ: Kazancakis’in Zorba romanı, Mikis 
Thedorakis’in Zorba isimli şarkısı ve aynı adlı filmin 
başrol oyuncusu Antony Quinn’in bu şarkı 
eşliğinde kumsalda yaptığı sirtaki.
K. BIÇAKÇIOĞLU: Nesne şarap çünkü beni insan-
lar tanıdıkça daha çok sever. Şarkı ise “Neden 
Saçların Beyazlamış Arkadaş?”
G. AKIN: Nesne öğrencilerim, şarkı Zeki Müren’den 
“Bir Demet Yasemen”, kitap ise Aborjinleri anlatan 
“bir çift yürek”.
K. GÖÇER: Kol çantası. Çünkü çantanın gözleri 
vardır ve her şey yerli yerindedir. Ben de oldukça 
düzenli biriyim.

Hayatınız kitap olsa adı ne olurdu?
Ş. AKSEKİ: Kumsaldaki Yazılar
N. ÇAYIRCI: Sıradanlığa Yer Yok
N. ÖZEN: İnadına Yaşamak
İ. ATAŞ: Güneşli Günler
K. BIÇAKÇIOĞLU: Kenaniyanna (Polyanna’nın 
erkek versiyonu)
G. AKIN: Bahar

Şimdi olsa izlerim dediğiniz çizgi filmler nelerdir?
N. ÇAYIRCI: Kalimera, Heidi, Vikingler.
F. ÇELEBİ: Şeker Kız Candy.
İ. ATAŞ: Küçük bir komin düzeni anlatan Şirinler.
K. BIÇAKÇIOĞLU: Arı Maya, Heidi, Vikingler, 
Asterix ve Oburix.
N. ÖZEN: Heidi, Zaman Tüneli.
B. DÖNERTAŞ: Nils ve Uçan Kaz.

Unutamadığınız Yeşilçam karakterleri kimlerdir?
S. ÇINAR: Malkoçoğlu, Karaoğlan gibi halk 
kahramanlarının filmlerini hiç unutmuyorum. 
Çünkü çocuk aklımla  Malkoçoğlu ve Karaoğlan ile 
girdiğimiz savaşlarda herkesi bozguna uğratırdık 
diye düşünürdüm.
K. GÖÇER: Hafize Ana.
Ş. AKSEKİ: Küçük Hanımefendi.
N. ÇAYIRCI: İnek Şaban.
M. TAÇ: Tosun Paşa,  Tarkan ve Himmet Ağabey, 
diyen karakter.
F. ÇELEBİ: Selvi Boylum Al Yazmalım’dan Asya ve 
İlyas.
N. ÖZEN: Yol filminde Tarık Akan’ın canlandırdığı 
Seyit Ali.
K. BIÇAKÇIOĞLU: Malkoçoğlu, Turist Ömer, Adile 
Teyze
G. AKIN  Yılmaz Güney, Tarık Akan, Filiz Akın, Şener 
Şen, Tuncel Kurtiz

Sizce teknolojinin bu kadar geliştiği bir zamanda 10 
saniyede ulaşılacak bilgiler için onlarca sayfa bilgi 
ezberlemek mantıklı mıdır, neden?
S. ÇINAR: Kanada laboratuarlarında yazan bir söz 
vardır; “Anlatırsan unuturum, gösterirsen 
hatırlarım, yaparsam öğrenirim.” Bu sözle aynı 
yönde düşünüyorum. Ezberciliği doğru bulmuyo-
rum. Fakat ülke şartları bunu gerektiriyor. Ayrıca 
eğitim sistemimiz yüzünden ezberletilen birçok 
şey işe yaramıyor, gereksiz bilgi oluşturuyor.
Ş. AKSEKİ: Bilgi ezber olarak edinilmiş olsa da her 
zaman değerlidir.
K. GÖÇER: Bu konuda pragmatik düşünüyorum. 
Öğrencilerin kısa vadede başarı sağlaması için 
ezberlemeleri gerektiğini düşünüyorum.
K. BIÇAKÇIOĞLU: Şimdi değil hiçbir zaman fazla 
bilgi yüklemeyi ve ezberi tasvip etmedim. Ben 
ezberci bir eğitimden geçmedim. Fakat insanlar 
kendi öğrendiğini aynen vermeye çalışıyor. MEB 
ezberci eğitimden uzaklaşsa da öğretmenler kendi 
bildiği, alıştığı stilde devam ederler. Bence ezberci 
sistemden uzaklaşmak gerekli. Bunun yanında bu 
kadar fazla konunun verilmesi de artı bir dezavan-
taj, öğrenciler böylelikle çok yoruluyor. Avrupa'yla 
bir karşılaştırma yapılsa gülersiniz. Avrupa'da 
etkinlikler çok daha önemliyken burada öyle değil. 
Oysa etkinlikler hem rahatlatır hem de öğretir.
İ. ATAŞ: Kalıcı değildir. Düşünsel ve fikirsel yapıya 
etkisi yoktur. Bu yüzden mantıksızdır.
G. AKIN: Hafızayı boşuna yormamak gerek.

Lisede en sevdiğiniz öğretmeninizle aranızdaki 
benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
S. ÇINAR: Lise öğretmenlerime benzemek 
istemedim. Çünkü o zamanlar ilgisiz ve şiddete 
dayalı bir eğitim vardı.
M. TAÇ: Şemikler lisesinde okurken edebiyat 
öğretmeni olan Şekip Ünlü benim şu anda sahip 
olduğum niteliklerin hemen hemen çoğuna 
sahipti. Aramızdaki tek fark onun benden çok 
daha birikimli olmasıydı. Zira hala onunla 
görüşüyor ve ondan çokça şey öğreniyorum.
K. BIÇAKÇIOĞLU: Almanca öğretmenim Gülden 
Gönül’ü insancıllığı ve yardımseverliğiyle unuta-
mam. Bir de çok güzeldi,  ben de yakışıklıyım.
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 Öğretmenlerimizi 
 Yüz Öğrenciye Sorduk

0

20

40

60

80

100

0,0 12,5 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0 87,5 100,0

0

20

40

60

80

100

0,0 12,5 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0 87,5 100,0

En ciddi öğretmen 
İsmail ÇOBAN
Yeşim KANTOĞLU
Ercan YEŞİLTEPE
Önder GÜVEN
Diğer

Olmazsa olmaz dediğin 
öğretmen 
Ufuk Murat TAÇ
Kenan BIÇAKÇIOĞLU
Birsen DÖNERTAŞ
Turan BEZGAL
Diğer

Kendine en yakın 
hissettiğin öğretmen 
Ufuk Murat TAÇ
Şebnem TANIŞ
Birsen DÖNERTAŞ
Yeşim KANTOĞLU
Diğer

En şık öğretmen
Birsen DÖNERTAŞ
Fadime ÇELEBİ
Ebru AKTUĞ
Serpil SÜVARİ
Ercan YEŞİLTEPE
Diğer

En komik öğretmen
Turan BEZGAL
Sacit SOYLU
İsmet ATAŞ
Emre POLAT
Diğer

Dışarıda kahve içip 
sohbet etmek 
istediğin öğretmen
Ufuk Murat TAÇ
Yeşim KANTOĞLU
Neşe ÖZYAVUZ
Diğer

İdolün olan öğretmen
Önder GÜVEN
Birsen DÖNERTAŞ
Ercan YEŞİLTEPE
Tamer BİLGİÇ
Diğer

Kaleye geçer dediğin 
öğretmen
Serkant ATILGAN
İsmet ATAŞ
Önder GÜVEN
Diğer
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En melankolik 
öğretmen
Gülbahar AKIN
Neşe ÖZYAVUZ
Ercan YEŞİLTEPE
Necdet ÖZEN
Diğer

En karizmatik 
öğretmen
İsmet ATAŞ
İsmail ÇOBAN
Emre POLAT
Diğer

Çocuklarına anlatacağın 
öğretmen
Yeşim KANTOĞLU
Sacit SOYLU
Ufuk Murat TAÇ
Önder GÜVEN
Diğer

Tam bir süper kahraman 
dediğin öğretmen
Tamer BİLGİÇ
Turan BEZGAL
Baki KAVAK
Diğer

Padişah olsan 
sarayına sadrazam 
olarak atayacağın kişi
Önder GÜVEN
Mehmet Ağabey
Diğer

Padişah olsa buyruk 
vermez dediğin 
öğretmen
Sacit SOYLU
Nejdet ÖZEN
Kenan BIÇAKÇIOĞLU
Diğer

0,0 12,5 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0 87,5 100,0

Boksör olsa 
konuşmasıyla nakavt 
eder dediğin bayan 
öğretmen 
Yeşim KANTOĞLU
Berna Tan SAYAR
Diğer

En çok tavır atan 
öğretmen
Esin ÜNSAL
Berna Tan SAYAR
N. Ceyhan ÇETİN
Diğer

Issız bir adaya düşsen 
yanına alacağın 
öğretmen
Şebnem TANIŞ
Gülbahar AKIN
Turan BEZGAL
Diğer

Meclise girse kavgaya 
karışır dediğin 
öğretmen
Berna Tan SAYAR
İsmail ÇOBAN
Yeşim KANTOĞLU
Diğer
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Kitaro
Ufuk Murat TAÇ - Edebiyat Öğretmeni

olan “synthesizer”la 
tanışmıştır. 
 K i t a r o ’ n u n 
yaşamındaki bir başka 
dönüm noktası da o sıralar 
meditasyon müzikleri 
yapmakta olan Fumio Miyas-
hita ile tanışmasıdır. Böylece 
elektronik müzikle medi-
tasyon müziğinin hoş bir 
sentezini oluşturma yolunda önemli bir yol kat 
etmiş, belki de bugün New Age olarak adlandırılan 
müzik türünün temellerini atmıştır. Hemen 
arkasından Hindistan, Çin, Tayland ve diğer Asya 
ülkelerine yaptığı seyahatler Kitaro’nun felsefi 

anlamda olgunluğa 
ulaşmasını sağlar. Artık 
Kitaro dünya müzik 
literatüründeki yerini almak 
için hazırdır. 
 Masanori Takahaşi 
(nam-ı diğer Kitaro), yaptığı 
müziğe kesin bir etiket 
koymak yanlısı değildir; 

genel olarak “müziğinin ruhsallığı çağrıştırdığını ve 
önemli olan şeyin dinleyiciyi düşünme ve hisset-

meye sevk etmesi” 
olduğunu söyler. 
 Müzik yazma ve okuma 
eğitimi almamış olması 
bir handikap olarak 
görülse de Kitaro, 
yaptığı müzikle 
dünyanın dört bir 
yanında beğenilip 
takdir edilmiş, milyon-
larca takipçisi olan bir 
sanatçıdır.

 Dallas, Bizimkiler, Perihan Abla, İpek 
Yolu… Bu isimler bugünkü nesil için pek bir şey 
ifade etmezken, bir nesil için çok şey demekti. Her 
hafta Dallas’ı bekler, acaba bu bölümde JR. nasıl 
bir kötülük planlayacak diye düşünürdük. Bizim-
kiler, Pazar akşamlarımızın vazgeçilmeziydi.  Peri-
han Abla ile Şakir’in hikâyelerine tanıklık ederken 
aslında bir saatliğine de olsa İstanbul’un o şirin 
semti Kuzguncuk’ta yaşardık. İpek Yolu’nda ise…
 Bugün, o nesilden olan herkes eminim ki 
İpek Yolu dendiğinde tek şey hatırlayacaktır: O 
eşsiz müziği… Kitaro’nun 1980 yılında çıkardığı 
Silk Road isimli albümünün bu muazzam parçası, 
seksenli yıllarda siyah beyaz televizyon izlemiş 
herkese bir şeyler çağrıştıracaktır. Parçanın o 
mistik havası ve dinginliği, insanı bulunduğu 
yerden alıp Orta Asya’nın steplerine, Uzak Doğu’ya, 
Tibet’in o ıssız bozkırlarına götürmektedir. 
 Kitaro’nun –ki aslında sanatçının adı 
Masanori Takahaşi’dir,  Kitaro takma adı 
arkadaşları tarafından Japon anime karakteri olan 
"Kitaro"dan esinlenerek kendisine verilmiştir- tek 
önemli yapıtı bu değildir 
elbette. Sanatçının 
1978 yılından 
başlayarak aynı mistik 
duygularla yapılmış 
onlarca albümü ve 
yüzlerce şarkısı 
vardır. 
İlk eserlerini lise 
yıllarında kendi 
i m k â n l a r ı y l a 
kurduğu “Alba-
tross” adlı grupla 
veren Kitaro, bir süre sonra bir dünya turuna çıkmış 
ve bu seyahati sırasında Alman müzisyen Klaus 
Schulze ile tanışma fırsatı bulmuştur. Bu 
karşılaşma Kitaro’nun müzik anlayışında da 

birtakım değişmelerin 
b a ş l a n g ı c ı n ı 
oluşturmuştur. Zira 
Klaus Schulze 
vasıtasıyla Kitaro, 
ileride müziğinin ana 
enstrümanı olacak Kitaro - Silkroad Kitaro - Caravansary
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Wagner ve 
Verdi

Emre SÖNMEZ
Wagner 200 Yaşında

 Sanat eserleri kendi içlerinde birçok konuda 
bilgi ve fikir içerir. Kimileri birkaç kelimeyle 
oluşturulduğu dönemi anlatır, kimileri birkaç notayla 
sanatçının duygularını bizlere yansıtır. Böylece sanat, 
insanlığın düşünce yapısına geçmişten tecrübe ve 
farklı fikirlerle katkı sağlar.
 Richard Wagner de bestelediği operalarla, 
yönettiği tiyatrolarla kendi fikirlerini ve yaşadığı 
dönemi günümüze kadar taşıyan bir sanatçı. 
Besteleriyle etkilediği kişiler arasında Hitler ve 
Nietsche gibi kişiler bulunan Wagner, Shekspeare’den 
de etkilenmiştir. Sanat hayatı boyunca sadece beste 
yapmakla kalmamış aynı zamanda müziğin teorisi-
yle de ilgilenmiştir. Klasik müzikte romantik dönemin 
Verdi ve Beethoven ile birlikte öncülerindendir. Ayrıca 
kendi geliştirdiği Gesamtkunstwerk akımıyla operada 
bir devrim gerçekleştirmiştir. Daha sonra sinemaya 
da yansıyan bu akımın anlamı bütünlüklü sanat 
eseridir. Yani müziğin, dramanın, şiirin ve sahnede 
bulunan her şeyin aynı düzlemde estetize edilme-
siyle mükemmel ve tamamlanmış sanat eserine 
ulaşılacağını savunur. 

 Getirdiği yenilikler 
sayesinde operayı basit 
bir eğlence aracı olmak-
tan kurtarmıştır. Bu 
yeniliklerden Lirik Dram 
yeni bir lirik sanat 
anlayışıdır. Operayı, 
seyirciyi duygusal olarak 
etkileyen müzikli bir 
dram haline getirmeyi 

amaçlar. Konularını Nibelungen gibi Germen halk 
destan ve masallarından alıp günahlardan arınma, 
özgürlük gibi temalar üzerine yorumlamıştır. Yarattığı 
eserler arasında ise Uçan Hollandalı, Nibelungen 
Yüzüğü, Tristan ve İsolde gibi operalar vardır. Ayrıca 
en büyük hayali olan bir opera binası açma fikrini de 
Bavyera Kralı II.Ludwig sayesinde gerçekleştirmiştir. 
 1813 Almanya doğumlu olan Wagner, 1883’te 
ölmesine rağmen 200 yıl boyunca tüm dünyada 
besteleri ve getirdiği yeni sanat akımlarıyla 
yaşamaya devam etmiştir.

Verdi ve İtalya

 Sanat, her türlü fikir ve ideolojiyi içinde 
barındırabilir. Verdi de her ne kadar romantik döne-
min öncülerinden olsa da İtalyanlar için İtalyan 
milliyetçiliğinin sembollerinden biridir. Birçok kez Va 
Pensiero adlı ilahisinin İtalya milli marşı olması 
gerektiği dile getirilmiştir. Bu istek kabul görmese de 
İtalyanlar İtalyan birliğinin sağlanmaya çalışıldığı 
yıllarda “Viva Verdi!“ ifadesini bir parola olarak 
kullanmışlardır. O yıllardan bu yana Verdi İtalyan 
milliyetçiliğiyle özdeşleşmiştir.
 Verdi, 1813 İtalya doğumludur. Babasının bir 
hancı olmasına rağmen ailesi Verdi’nin müzik eğitimi 
alması için uğraş vermiştir. Önce eski bir piyano alan 
babası, daha sonra müzik eğitimi için oğlunu Busetto 
kasabasına gönderir. Bu sebeple Verdi İtalya’da 
Busetto Kuğu olarak da bilinir. 
 Dünyanın en önemli sanatçılarından biri olan 
Verdi’nin diğer müzisyenlerden farkı sadece 
bestelediği operalar değildir. Operaya getirdiği 
yenilikler Verdi’nin önemini daha çok arttırıyor. La 
Travaita adlı operasında toplum psikolojisiyle ilgili 
güncel bir konuyu işlemesi yeniliklerinden biridir. 
Ayrıca sokakta insanlar tarafından söylenebilecek 
besteler yapması da o güne kadar yapılmamış bir 
ezgi çeşidi oluşturdu. Bu yenilik de halk tarafından 
Verdi’nin çok daha hızlı benimsenmesini sağlamıştır.
 Nabucco eseri ile başarıyı yakalayan Verdi 
daha sonraları birçok operaya imza attı. En önemlileri 
arasında La Traviata, Don Carlos gibi operaları 
bulunur. Ayrıca herkesin Verdi’nin müziği bıraktığını 
sanmasının ardından yarattığı Otello adlı opera ise 
Verdi’nin en olgun eseri olarak anılır.
 1901’de hayatını yitiren Verdi vasiyeti üzerine 
28 kişilik sessiz bir cenaze töreniyle uğurlanır. Ancak 
daha sonra çok büyük bir törenle cenazesi Casa di 
Riposo’ya nakledilmiştir. Nakil sırasındaki görkemli 
tören halkın Verdi’yi ne kadar benimsediğinin bir 
göstergesidir. Bunun dışında şu anda AC Parma 
olarak bilinen İtalyan futbol kulübü ilk olarak Verdi FC 
olarak kurulmuştur. Ayrıca şu an Verdi’nin ismiyle 
anılan konservatuar Verdi gençken parmak 
pozisyonu yanlış diyerek Verdi’yi kabul etmemiştir. 
 Verdi, sadece İtalya için değil tüm dünya için 
büyük bir sanatçıdır. 1901’de dünyadan ayrılmasına 
rağmen doğumundan bu yana 200 yıldır besteleriyle 
tüm dünyada hayat bulmuştur.

“Viva Verdi!”
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Aşkın Dönüşü
Gizem OLKUN

bir şeyler düşünürüz.
 Demek Simge’ydi adı. Simge’nin güzelliği 
bir hafta boyunca İbrahim’in aklını esir almıştı 
fakat o buna bir türlü anlam veremiyordu. Bir hafta 
öncesine kadar Yeliz’in özlemiyle paramparça 
olmuş kalbi nasıl bu kadar çabuk toparlanmıştı? 
Gerçekten de Simge’nin bir bakışı kalbine ikinci bir 
şans mı tanımıştı? İbrahim, bu kafa kurcalayan 
sorulara cevap aramaktansa Simge ile 
karşılaşabileceği yerler arıyordu. Bu sefer işini 
kadere bırakmamakta kararlıydı.
 Bir akşamüstü Beşiktaş’taki fotoğraf sergisi 
için yola koyulmuştu. Her zaman yaptığı gibi 
otobüsten iki durak önce inip yürümeye başladı. 
Yürümeyi bu kadar sevmesinin nedeni farklı 
insanları,  büyük şehir koşuşturmacasında 
gözlemlemeye bayılmasıydı. Kimileri hızlı hızlı 
otobüs duraklarına doğru koşuyor, kimileri kararlı 
adımlarıyla kaldırımları inletiyor, kimileri ise 
sevgilisiyle mutluluk içinde yumuşak adımlarla 
yürüyordu. İbrahim’e göre hayat, yalnızlara zordu. 
İnsan, sevincini ve üzüntüsünü paylaşabileceği, 
beraber kahkahalar atabileceği, sıcacık ellerinde 
hayat bulabileceği birine sahip değilken, değil 
günler, dakikalar bile geçmek bilmiyordu.
 İbrahim bunları düşüne düşüne kültür 
merkezine gelmişti. Sergi alanına girdiği anda 
kendi çektiği fotoğraflarla karşılaştı: İki küçük kız 
kardeş, süt dişleri dökülmüş kocaman gülümse-
meli bir erkek çocuğu, yaşlı bir çift ve daha birçok 
portre… Tabi Tarık Bey, fotoğraflara İbrahim’in 
adını yazmaktansa stüdyonun adını yazmayı 
uygun görmüştü. Büyük ihtimalle salondaki kimse 
İbrahim’i tanımıyordu bile. İbrahim, bunu kafasına 
takmadan stüdyonun diğer fotoğraflarına göz 
gezdirmeye başladı. Gözleri birdenbire o tanıdık 
yemyeşil gözlerle karşılaştı. Simge hem portre 
olarak, hem de gerçek olarak karşısındaydı.
 -İbrahim’di, değil mi?
İbrahim bunu duyunca nedense inkâr etmek, 
ortadan kaybolmak istedi. Bu heyecan İbrahim’e 
çok tanıdık geliyordu. Liseden beri hoşlandığı kızı 
ne zaman görse heyecandan gözleri açılır, içine bir 
sıcaklık basar ve söyleyecek hiçbir şey bulamazdı. 
Artık o eski İbrahim olmadığından bu konuşmayı 
ileriye taşmakta kararlıydı.
 -Evet, ben İbrahim, tanımana şaşırdım 
doğrusu.
 -Nasıl unutabilirim ki, ne de olsa Tarık’ın  
sevdiği nadir kişilerden birisin.

 Sabahın ilk ışıklarıyla aydınlanan Cihangir, 
renk renk kedileri ve dar sokaklarıyla yeni bir güne 
hazırlanıyordu. Reyhan Apartmanı’nda günün ilk 
tıkırtıları duyulmaya başlamıştı. İbrahim, 
yatağından kalkar kalkmaz banyodaki aynada 
kendine baktı. Oldukça bitkindi; gözaltları 
morarmış, sakalları uzamış ve yanakları çökmüştü. 
Masmavi gözleri buğulu bir camın arkasına 
saklanmıştı sanki. Bitkinliğinin sebebi Yeliz 
olmalıydı. Ondan ayrılalı altı ay kadar olmuştu ve 
bu süre içinde kendini tamamıyla işine vermişti. Bu 
şekilde onu düşünmekten bir süre de olsa kurtula-
biliyordu.
 Her gün olduğu gibi Taksim’deki fotoğraf 
stüdyosuna yürüyordu. Birkaç haftadır burada 
çalışıyordu. Her gün onlarca yüz İbrahim’in elle-
rinde sonsuzluğa ulaşıyor, dünyaya bir iz 
bırakıyordu. Fotoğrafını çektiği her yüz, onun  kal-
binde birikerek Yeliz’in o büyüleyici suratını gizle-
meye çalışıyordu ama ne fayda! Gözleri onu 
görmese de o her yerde Yeliz’i görmeye, onu 
istemeye devam ediyordu.
 Stüdyoya geldiğinde patronu Tarık Bey, 
fotoğraf çekimine çoktan başlamıştı. İbrahim nasıl 
olduysa bugünkü dergi çekimlerine erken 
başlanacağını unutmuştu.
 -Biraz daha sıcak bir gülümseme tatlım… 
Harika!
 Tarık Bey’in fotoğrafını çektiği kız şu ünlü 
modellik ajansından olmalıydı. Gece kadar siyah 
saçları, yemyeşil gözleri ve bir heykeli andıran 
vücudu İbrahim’in bir an donup kalmasına neden 
olmuştu. İbrahim’in sabahki düşünceleri bir bulu-
tun arkasında kalmışçasına görünmez oldu.
 -Ooo… İbrahim Bey de nihayet buyur 
etmişler.
 Tarık Bey’in bu imalı sözünden sonra kız 
tüm dikkatini İbrahim’e vermişti. Kızın gözleri 
İbrahim’in üzerinde dolaştı durdu. İbrahim ona 
baktığında gülüşündeki ışıltıyla büyülenmişti. Adını 
sormak üzere kıza yaklaşacaktı ki çekimin sona 
erdiğini fark etti ve hemen not defterini çıkarıp 
Tarık Bey’in yanına gitti.
 -Kaydet bakalım İbrahim. Vogue Teen 
dergisi kapak fotoğrafı, modelimiz Simge Özçevik,  
mekân… Her neyse. Stüdyo yaz gitsin, daha sonra 
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bir nedeni vardır, sergiden sonra bir bara gidip bu 
nedeni bulmaya ne dersin?
 -Neden olmasın? Hem böylece birbirimizi 
daha yakından tanımış oluruz.
 İbrahim sergi boyunca Simge’yle dışarı 
çıkacakları anı bekledi. Yeliz’den sonra birçok kızla 
akşam yemeği yemiş, uzun uzun flört etmiş hatta 
birkaç kızı evine bile davet etmişti; ama Simge’yle 
bara gitmek çok farklı olacaktı. Farklı bir gece 
olacaktı, bunu hissediyordu.
 Sergi sona erdiğinde bir taksiye atlayıp 
Taksim Meydanı’na geldiler. Gidecekleri bar 
Cihangir’deydi. Oraya kadar yürümeyi tercih 
ettiler; çünkü Simge, İbrahim’i biraz daha yakından 
tanımak istiyordu. İbrahim, yol boyunca Simge’ye 
günlük hayatından kesitler anlatıyordu:
 -Her sabah işe giderken şu amca, 
fotoğrafını çekmemi istiyor, yaşlanışını gün gün 
fotoğraflamam hoşuna gidiyormuş.
 Bazen gereksiz şeyler de anlatsa bu durum 
Simge’nin hoşuna gidiyor, kızı sıkça güldürüyordu. 
Bara yaklaşırlarken Simge, havanın soğukluğunu 
bahane ederek İbrahim’e sarılmıştı. İbrahim, bu 
yakınlığı önceleri tuhaf karşılamıştı fakat daha 
sonra bu yakınlık İbrahim’in hoşuna gitmeye 
başlamıştı.
 Bara geldiklerinde İbrahim, köşedeki küçük 
kırmızı koltuklara oturmayı teklif etmişti. Yeliz’le 
geldiklerinde hep buraya oturur, gece geç saatlere 
kadar eğlenir ve İbrahim’in evine giderlerdi. Hatta 
Yeliz’den ayrıldıktan sonra İbrahim her gelişinde 
onu görme umuduyla burada kapanış saatine 
kadar oturur, bir şeyler içerdi. Artık beklenecek biri 
kalmamıştı. İbrahim, Simge’nin bu boşluğu 
dolduracağından emindi.
 Bu arada Simge bir yandan telefonuyla 
oynuyor, bir yandan da İbrahim’e laf yetiştirmeye 
çalışıyordu. Birkaç dakika sonra İbrahim’e döndü:
 -Bir kız arkadaşım buralardaymış, 
haftalardır görüşmek için can atıyoruz da, buraya 
gelmesinin bir sakıncası var mı?
 İstemeye istemeye de olsa İbrahim’in 
dudaklarından bir “Olur!” çıktı. Bu yanıt karşısında 
Simge, İbrahim’in yanağına kocaman bir öpücük 
kondurmuştu. İbrahim bu öpücüğün verdiği 
şaşkınlıktan kurtulmaya çalıştığı sırada kapıdan 
giren kıza dikkat kesildi. Daha kızın kim olduğunu 
anlayana kadar kalbi yerinden fırlayacakmış gibi 
atmaya başladı. O anda İbrahim için her yer 
karardı, bir tek onu, Yeliz’i görüyordu. Yeliz, 
yüzündeki şaşkın ifadeyle İbrahimlerin masasına 
doğru yürüdü, eğilip Simge’yi yanağından öptü. 
Neler oluyordu? Yoksa Simge’nin çağırdığı 
arkadaşı Yeliz miydi?
 -Hoş geldin Yelizciğim. Tanıştırayım, bu 
yakışıklı benim fotoğrafçım İbrahim.
 Yeliz, hiç bozuntuya vermeden İbrahim’in 
elini sıkmış ve onunla merhabalaşmıştı. Simge’ye 
İbrahim’le ilgili bir şey söylemeyeceği suratından 
belliydi. İbrahim, Yeliz’in başlattığı bu oyuna devam 

etmeye karar verdi. Bütün akşam sanki yeni 
tanışmış gibi devam ettiler. Hiç görüşmemiş, hiç 
sarılmamış, hiç öpüşmemişler gibi… İbrahim’in 
kafası,  yanındaki Simge ve karşısındaki Yeliz’le 
allak bullak olmuştu. İçinde bulunduğu durumu 
düşündükçe daha çok içti. Her bir bardağın 
boşalışında Yeliz’le geçen günleri hatırlıyordu. 
Simge’nin güzelliği Yeliz’le sönmüştü.
 Bir ara Simge’nin telefonu çaldı ve Simge 
birden yerinden kalktı. Tarık Bey’in aradığını ve 
hemen onu görmek istediğini söyledi. Simge’nin 
kalkması üzerine İbrahim ve Yeliz de bardan 
çıkmaya karar verdiler. Simge’yle sade bir 
vedalaşmanın ardından Yeliz’le İbrahim sokakta 
baş başa kaldı. Bu sokak, her gece beraber 
İbrahim’in evine gittikleri sokaktı. Bütün geceki 
eğlencelerini, kahkahalarını sabaha kadar 
sürdürmek için yürüdükleri yolun başıydı.     
 Derin bir sessizlik sardı her ikisini de. 
İbrahim’in evine gidene kadar konuşmadılar. 
Yeliz’in ayakları yol boyunca İbrahim’i takip etti.  
Reyhan Apartmanı’na vardıklarında İbrahim, 
Yeliz’e baktı ve onun içeri girmek istediğini 
düşündü. İbrahim evin kapısını açtı ve içeri girdiler. 
Yeliz, İbrahim’in ellerini tuttu ve gözlerine baktı. Bir 
anda sessizlik bozuldu.
 -İbrahim, bu evin eski düzenine ihtiyacı var.
 -Neden bahsediyorsun?
 -Hem etrafın, hem de senin kafanın 
toparlanması gerekiyor. Bunu yapmak da bana 
düşüyor sanırım.

İbrahim, Yeliz’i anlamak için uzun uzun gözlerine 
baktı. Yeliz’in gözlerinde gördüğü şeye inanamadı; 
gözlerinde masumiyet ve aşka yeniden davet 
vardı.
 İbrahim, her zaman olduğu gibi Yeliz’in 
güzel ela gözlerine karşı koyamadı ve her şeyi 
akışına bıraktı. İbrahim biliyordu ki bir kadın bir 
erkeği kendine âşık ederse, kazanan her zaman 
kadındır. Bu durumda erkek, kadının esiri olmuştur. 
Böylece İbrahim’in işini kadere bırakmama isteği 
de yanıp kül oldu. İşte bu anda işini aşka bıraktı.
 İbrahim uyandığında Yeliz karşı koltukta 
oldukça masum bir şekilde uykusuna devam 
ediyordu. Hiç ses çıkarmadan banyoya gidip 
aynaya baktı. Gözlerini saklayan buğulu cam 
berraklaşmış, mutluluktan masmavi parlıyordu. Bu 
görüntüyle karşılaşınca ister istemez yüzüne 
kocaman bir gülümseme yerleşti. Bu gülümse-
mede eskiden çökmüş olan yanakları, Yeliz’e 
kavuşan dudaklarına eşlik etti. İbrahim, bir daha bu 
aynanın onu mutsuz ve bitkin görmesine izin 
vermeyecekti. Pencereden dışarı baktı İbrahim. 
Cihangir, aydınlanan sokakları ve kedileriyle yeni 
bir güne, yeni mutluluklara ve yeni heyecanlara 
artık tam anlamıyla hazırdı.



İNCİ > Öykü
Haziran 2013

42

Elektronik 
İsyanlar

Berrak OLÇUM

Vazgeçti. Tekrar hamur karışımı halini alıp kalıbına 
döndü. İşin yorgunluğunun üstüne böyle gereksiz 
bir gerginlik eklenince adamın uyumaması için 
hiçbir sebep kalmamıştı. Işığı kapatıp uzandı. 
Yayıldığı koltukta tam uyumak üzereydi ki 
ayağında bir ürperti hissedip irkilerek uyandı. 
Gözünü açtığında ayağının ucunda onu      ürperte-
bilecek bir şey olmadığını gördü. Sadece sinirlenip 
attığı telefonu duruyordu. Yine telefonuna bir 
araba dolusu küfür ederek gözlerini kapadı. 
Uyumak istiyordu. Az önce hissetiği ürperti bu 
sefer tam anlamıyla bir dürtmeydi. Birisi adamı 
ayağından dürtüp uyandırıyordu. Adam uyandı. Ya 
da uyandığını sandı. Çünkü gördükleri hiç de 
gerçekçi değildi. Küfürler ettiği telefonu adamın 
ayağını dürtüyordu. Bir yanında televizyon 
kumandası, diğer yanında ise klimanın kumandası 
“Yetti be!” dedi telefon. Adam anlamadı. Kendine 
gelmek için yanaklarına vuruyordu. Telefon biraz 
daha kızgın bir sesle “Öyle olmaz, böyle olur o!” 
deyip televizyon kumandasını ayaklarından 
tutarak adamın yanağına doğru savurdu. 
Kumanda adeta dört köşe olmuştu. Yediği 
tokatların intikamını da almış oldu. Sonrasında 
telefon anlamsız bir hareket yaptı. Adam ne 
olduğunu anlamaya çalışırken televizyon konsolu-
nun arkasındaki kablolar yerde sürünerek adamın 
yanına ulaştı. Telefonun işaretini beklediler. 
Telefon anlamsız bir hareket daha yaptı. Kablolar 
adamı koltuğa bağlamaya başladı. Adam hareket-
siz kalmıştı. Kablolar işlerini layıkıyla yerine getir-
menin gururuyla ekip arkadaşlarına bakıyorlardı. 
Olana bitene anlam veremiyordu adam. Salonda 
bunlar olurken koridordan “rap, rap, rap” diye ayak 
sesleri gelmeye başlamıştı. Banyodan gelen tıraş 
makinesi ve elektronik tartının ayak sesleriydi 
bunlar. 
 Tartı ve tıraş makinesi adamın bağlı 
olduğu koltuğun ayak ucuna gelip adama 
çatmaya başladılar. Önce tartı konuştu: "Hep 
ezildim, hep ayaklar altına alındım! Gün geldi, pilim 
bitti, günlerce pilsiz durdum. Kilo aldın bana 
vurdun, kilo verdin bir kere pilimi yeniledin mi?" 
dedi tartı. Sonrasında tıraş makinesi sistemli bir 
sesle "Ben bu konu hakkında konuşmak bile 
istemiyorum." dedi. Mutfaktan katı meyve suyu 
sıkacağı, çay-kahve makinesi, kıyma yapma maki-
nesi, yoğurt yapma makinesi, meyveli süt 
karıştırma makinesinin sesleri geliyordu. Kendileri 
yoktu. Sadece bağırıyorlardı. Çünkü adam onları 

 

 Anahtar delikte döndü. Adam eliyle 
itmeye üşendiği kapıyı alnıyla iterek açtı. Onu 
karşılayan her geceki gibi karanlıktı, Karanlıkla 
birlikte yalnızlık. Kapının yanındaki lambayı açtı. 
Açtığını sandı herhalde. Tavana baktı ama ışık 
yoktu. Tekrar açmayı denedi bu sefer ışık vardı. 
Öyle yorgundu ki basmayı düşünüp basmadığını 
sandı. Karanlığı gönderdi. Şimdi sadece yalnızlık 
vardı.
 Adam çantasını masanın üstüne bıraktı. 
Televizyonun karşısındaki koltuğa yayıldı. Fırına 
girmek üzere kalıba dökülen kek karışımı gibi 
yayıldı o koltuğa. Adam hala alışamamıştı bu 
tempoya. Neredeyse iki hafta olacaktı yeni işine 
başlayalı. Dokuz saat bilgisayarın başında oturup 
çizim yapmak onu çok yoruyordu.
 Koltuğun yanında duran sehpadan el 
yordamıyla kumandayı almaya çalışıyordu. 
Sehpanın üstünde işe aşladığı gün bozulan 
telefonu duruyordu. Telefonunu henüz tamire 
göndermemişti. Hep işi yüzünden. Telefonunun 
tam işine yarayacağı zaman bozulmasına ettiği 
küfürler dudak uçuklatıyordu. Sehpadan telefonu 
alıp uzandığı koltuğun ayak ucuna doğru fırlattı. 
Ona kızıyordu ama yine de kıyamıyordu. Sehpaya 
elini uzattığında klimanın kumandasını buldu. 
İstediği bu da değildi. Neyse ki, yanında televiz-
yonun kumandası vardı.  Televizyonu açmaya 
çalıştı. Açılmadı. Birkaç kez kumandanın pillerini 
olduğu yeri avucunun içine vurdu, tekrar denedi. 
Televizyon yine açılmadı. Klimanın kumandasına 
uzanıp pilleri değiştirdi. Televizyon açılmıyordu.  
Kumanda aynı şiddeti tekrar gördü. Açılmıyordu 
işte. Adam tam pes edecekken gözü televizyon 
konsoluna takıldı. Televizyonun arkasından çıkan 
onlarca kablo konsolu ele geçirmişti sanki. Bu 
dağınık  görüntü midesini bulandırdı. Adam yerin-
den kalktı ve konsolun yanına gitti. Midesini 
bulandıran kablolara biraz dikkatle baktığında az 
önce tokat içinde bıraktığı kumandanın suçsuz 
olduğunu anladı. Yalnızca televizyonun bağlantı 
kablosu çıkmış. O karmaşık halde duran kabloların 
arasından televizyonun kablosunu çekmeye 
çalıştı. Sağlam bir düğümle karşı karşıyaydı. 
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çıkarmamıştı. Onların isyanı kötü kullanılmaya 
değildi. Kullanılmamayaydı. Haklıydılar da.  Diğer 
bütün elektronik  ev aletleri gibi onlar da haklıydı. 
Yatak odasından koşarak gelen elektrikli süpür-
geydi. Yazık, hortumu kırılmış oncağızın. Yanında 
da diğer elektrikli süpürge, onun da motoru 
yanmış. Salona ulaştıklarında ikisi de içlerindeki 
toz torbalarını adamın ağzına sokmaya çalıştılar. 
İkisi de bir ağızdan "Nasıl oluyormuş onca pisliği 
yutmak?" diye sinirle söyleniyorlardı. Adam anlam 
veremiyordu bütün bu olanlara. Bütün elektronik 
ev aletleri adama sinir besliyormuş da adam 
farkında değilmiş.
 Adam elektronik ev aletlerine teslim 
olmak üzereyken salonun kapısında beyaz bir ışık 
belirdi. Işık giderek büyüyordu. Işığın ortasında bir 
ekmek kızartma makinası vardı. Ama bu makine 
normal bir ekmek kızartma makinesi değildi. Bu, 
adamın çocukluğundan beri yediği kızarmış 
ekmekleri yapan ekmek kızarma makinesiydi. 
Adam onu görünce şaşırdı. Sakalları beyazlamış, 
tanıyamıyordu neredeyse. "Yardım et!" diye bağırdı 
adam. "Ne olursun, kurtar beni bunların elinden."  
"Sakin oldun" diye bağırdı makine. Bütün 
elektronik ev aletlerinin sesi kesildi. Dönüp 
baktıklarında ekmek kızartma makinesini 
gördüler. Hepsi sayıyla eğildiler. Çünkü o; bütün 
elektronik ev aletlerinin en yücesiydi. "Sorun ne?" 
diye sordu yüce ekmek kızartma makinesi. Bütün 
elektronik ev aletleri adamdan yana olan dertlerini 
anlatmaya başladılar. "Duydun mu evlat?"  dedi 
yüce ekmek kızartma makinesi. Adam utanmıştı. 
Belki bir başka elektronik ev aleti sorsa utanmazdı 
ama o başkaydı. Boynunu büktü. Yarım ağız bir 
şeyler söyledi. Özür dilemiş olmalıydı. 
"Duyamadık" dedi ev aletleri. "Yüksek sesle söyle 
evlat." dedi. ekmek kızartma makinası. "Özür 
dilerim!" diye bağırdı adam. Adamın utancı 
artmıştı. Yanakları al al olmuştu. Yüce ekmek 
kızartma makinesi "Haydi evlatlar, çözün onu, o iyi 
bir adam." dedi. "Kızarmış ekmekle büyüyen biri 
kötü olamaz". Kablolar televizyon konsolunun 
üstüne hüzünlü adımlarla ilerlediler. Kumandayı 
aradı gözler, her zamanki gibi koltuğun altına 
saklanmıştı. Yoğurt makinesi de sesini kesmişti. 
Elektrikli süpürgeler  yatak odasına doğru 
gidiyorlardı. Her şey eski halini almıştı. Adam 
koltukta olanı biteni hayretle izliyordu. Işıkların 
içinde duran ekmek kızartma makinesine doğru 
yürümeye başladı ama ışıa bir türlü ulaşamıyordu. 
Yüce ekmek kızartma makinası "Unutma evlat, 
elektronik ev aletleri çok hassastırlar." dedi. Adam 
tam ona ulaşmak üzereydi ki ışık da makine de bir 
anda kayboldu. Kısa süreli bir şaşkınlıktan sonra 
adam koltuğun üstündeki telefonuna koştu. 
Telefonu cebine atıp evden çıktı. Nereye mi 
gidiyordu? Telefonunu tamir ettirmeye.

Günlük Dünya
Şahan KALAYCIOĞLU

 İnsanlar nereye koşturuyorlardı böyle? 
Sona bir an önce ulaşmak için bu kadar hızlı 
koşuyorlarsa, neden yaşıyorlardı? Hep daha 
fazlasını, daha iyisini, daha iyisine ulaşmak için mi 
bu doyumsuzca yaşamak? Takip etmek 
imkansızdı bu sonu belirsiz ve gittikçe yükselen 
hızı. Saatin akrep ile yelkovanı baş döndürücü hızla 
yerini öbürüne devrederlerken, izlemeye karar 
verdi dünyayı kelebek. 
 Hayal kırıklığını düşündüğünüz, 
gördüğünüz veya bildiğiniz bütün anlamlarıyla 
yaşıyordu. Ağaçtaki yeşilin tonlarını, sudaki huzur 
veren berraklığı ve topraktaki hayat kokusunu 
bulamıyordu, koklayamıyordu, hissedemiyordu 
kelebek, yitirmişti hepsini. Bulutlar ve kanatları 
onun özgürlüğünün timsaliydi ancak eski renkleri 
bulamıyordu pamuk tarlalarında. Dünyanın tüm 
renkleri zamanla birlikte akarken, beyazı arıyordu 
kelebek. 
 Nereye uçtuysa ve her nereye konduysa 
oradan kovulmuştu. Buraya ait olmadığını 
düşünmeye başlamıştı, herkesten tam anlamıyla 
daha fazla yaşamaya hakkı olduğunu bu dünyada. 
İnsanların gittikçe yok ettiği ve hazin sona doğru 
giden bu dünyaya yanlışlıkla geldiğini düşündü. 
Küçük insanlar ise, henüz bu sürate kendisini 
kaptırmamış, bedenlerinden ve ruhlarından umut 
saçıyorlardı. Dumanın kapattığı ve ışığı kestiği 
cihan bir güneş gibiydi umut. Sadece o minik eller 
anlıyordu onu ve seviyordu, sadece küçük ve temiz 
ellere kondu kelebek. 
 Gece güzeldi, yıldızların hepsi düşmüş ve 
karanlık hakimdi semaya ancak böyle 
kapanıyordu böyle kötülükler. Siyahı örten tek renk 
siyahtır ve hiç olmadığı kadar siyahtı gökyüzü. 
Artık gücünün tükendiğini hissediyordu. Yaşama 
tutanacak, henüz insanlar tarafından kesilmemiş 
bir dal aradı. Bulamayınca hayata gözerini yumdu 
kelebek.
 Kanadındaki hayatın renkleri siyaha yenik 
düşmüştü renkli bir ömrün siyah hüznü…
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Dionysos'un 
Şarabı

Su NAYIR

 Kafamın içinde filler koşuştururken, senin 
gülümsemeni gördüğümde gözlerim Piri Reis'in 
gözleri Kristof Kolomb'un haritalarını eline 
geçirdiğinde nasıl parladıysa öyle parlardı.
 Sen beni seversen eğer, şu yıldızlı 
gökyüzünde, güneşten sonra en çok parlayan ben 
olurdum.
 Sen beni sevmedin ama, fırında yemek 
yaptın benim için. Fırında yemek yapmanın, 
mutluluk olduğunu söyledin. 
 Gökyüzünün ağlayarak ıslattığı çimenlere 
otururken üstümün kirlenmesini sorun 
etmeyecektim, kirlenmezdi çünkü. O ıpıslak 
çimenlere oturduktan sonra yıldızları izleyip 
Venüs'ün nasıl da dönüp dolaşıp "çoban yıldızı" 
ismini aldığını düşünecektik seninle saatlerce.
Belki Eros dahi ayıplayacaktı senin beni sevmiyor 
oluşunu ama umursamayacaktın.

 Çünkü umursamak beraberinde sorumlu-
luk almayı gerektirirdi ve sorumluluk almak sana 
göre değildi.
 Adı "Sefil" olan mutlu filler çizerdik ve 
birbirimizin hayatını değiştiren kitaplar olmaya 
çalışırdık. Bu sürede  ben senin için beş para 
etmezdim, çünkü bir insanın değeri parayla ölçül-
mezdi. 
 Bana kızdığın zamanlar beni susturmak 
için akordeon çalardın. 
 Şimdi uzaklardan bir akordeon sesi 
duyuyorum, tarihi eser kaçakçısı olduğum 
şüphesiyle tutuklanma riskim de olsa kimse beni 
hayatımın en güzel manzarasını izlemekten 
alıkoyamaz. Şarap da bitmek üzere, Dionysos 
halimden anlasa keşke. 
 Sen beni sevmesen de olur, ben seni 
seveceğim.

 

 Epey oluyor, baharın bu soğuk günlerinde, 
şu devam eden kıştan bir buz gibi gece hatırıma 
geliyor.
 Hayatımın en güzel manzarasının 
karşımda olduğu geceydi ve ben kırmızı şarap 
içiyordum. Tüm Athena Tapınağı benimdi o an. 
Hiçkimse, hiçbir şey umurumda değildi,dememi 
engelleyen o adam dışında her şey tam da 
istediğim gibiydi.
 Sırf rengini seviyorum diye ellerinle yapıp, 
boynuma taktığın firuze taşından kolyeyi hala 
çıkaramıyorum. Çoğu zaman bakımlıyım, çünkü 
bana bakımlı ellerin ve ayakların her şeye meydan 
okumak olduğunu söylemiştin.
 Her şeye meydan okuyorum.
 Deli değilim ama, divaneyim. Senden 
önce, insanların hayatını değiştirebilen kitaplar 
olduğunu bilirdim, fakat hiçbir insan evladı bilmez-
dim ki bir başkasının hayatını değiştirebilen.
 Sen bir kitap değildin, ama hayatımı 
değiştirmiştin.
 Seninle tanıştığımız gün, bir buçuk hayal-
peresttim. Gözümde, akordeon çalan bir sokak 
sanatçısından ziyade sevdiği kadın defne ağacına 
dönüştüğü için yıllarca gözyaşı döken Apollon'dun.
 Ben ne zaman akordeon sesi duysam, 
durur dinlerim. Sanki o an beni durdurmak için 
akordeon çalıyordun ve bir şeyi durup dinlersem, 
ona aşık olurum. Seni durup dinlemiştim.
 İnsanlar birini sevdikleri zaman yaşama 
daha sıkı tutunurlar. Daha sağlıklı yiyecekler yerler 
mesela, spora başlarlar yahut daha sakin 
bölgelere taşınırlar. 
 Çünkü birinin yaşamasındaki amacı 
anlayabilmenin yolu sevgiden geçer.
 Ve akordeon çalan insanlar, sevilmeye 
değerdir.
 Sana aşık olduğumda günlerden cumaydı 
ve ne dediğimi bilmiyordum. Gözlerinin rengi 
yerine, hareleriyle ilgileniyordum. Bir hemcinsimin 
seni 9 ay boyunca karnında taşıdığını düşünüp, 
onu ölesiye kıskanıyordum. 
 Ben meşgul bir insandım. Olmayacak 
şeyleri düşünmekle meşguldüm. 
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Yalnızlık
Berak OLÇUM

Tahta bir iskemlede
ikamet eder

yaşlı bir adam.
Elleri beyaz.
Yüzü beyaz.

Saçları… kalanları beyaz.
Bir yalnızlığı var adamın

omuzlarında taşıdığı
Kambur sırtına kadar inen

simsiyah yalnızlığı.
Dünya tekrar döner mi
Yaşam devam eder mi

düşünür
İki asırdan beri
Pantolonu mavi
yaşlı bir adam.

Pantolonunun mavisi
pabuçlarına bulaşmış.

Hayatına değil.

Ağlayarak gelmemiş miydik hepimiz dünyaya? 
Daha ilk günden ciğer yakan havayı soluduğunuzda, 

Biliyordu herkes elbet öleceğini.
Peki neydi ki bizi ayıran?

Sonsuzluk iksiri yoktu ki kimsenin, 
Her şeyi alacak parası da,

Para da değilse eğer,
Neydi ki bizi birbirimizden ayıran? 

Renk ayırsaydı ırkları,
Beyaz siyahtan korkardı.

Beyaz da korkmadıysa eğer,
Neydi ki insanı ayıran?

Akıl olamazdı herhalde,
Aklı olan ayırmazdı zaten.

E, kimse ayırmıyorsa madem,
Kimdi ki akılsız olan?

Melez değil miydik ki iki ırktan doğan?
Hani büyük aşkın meyvesi olan.
E, Adem’den beri melezsek eğer,

Neydi ki bizi böyle ayıran?

Güneş
Su NAYIR

Bir ağacın gölgesinde yeşerirdi aşkları
Adam yaşarken silik hayatını

Ellerinde hayalleri
Güneşin batışını izlerdi kadın

Oysa güneş hep batardı bildiği gibi

İki odalı bir ev görünürdü uzaktan
Güneş saçlarından doğardı kadının

Kimedir bilmediği güller taşırdı
Güneşi hiç görmemiş adam

Nasıl parlarsa aşıkların gözleri
Öyle parlardı güneş

Ölürdü akşam üstleri, solar tükenirdi kanı
Uzanıp yatardı kıyı boyunca

Gül dikeni yeterdi yıkmaya hayallerini
Denize gölgesi düşen beyaz giysili kadının

Aşk da ölürdü bazen akşam üstleri
Evine dönerdi kelebekler

Benim gözlerim,
Ele bakınca yeşil,

Yele bakınca nankör,
Sana bakınca… Kör!

Benim saçlarım,
El dokununca siyah,

Yel dokununca beyaz,
Sen dokununca… Ayaz!

Benim ellerim,
El okşayınca buruk,
Yel okşayınca yanık,

Sen okşayınca… Kırık!

Benim sevdam,
El söyleyince mübah,
Yel söyleyince sabah,

Sen söyleyince… Günah!

Ve benim yüreğim,
Gelsen de ölüm,
Gitsen de ölüm,
Çare ver gülüm!

Neydi ki
Jiyan AKHAN

Biçare
Veysel Cengiz ARITÜRK -  Matematik Öğretmeni



İNCİ > Okul
Haziran 2013

46

Değerli İnsan Olmak

Sevgili  gençler…

         Bir eğitim –öğretim yılının sonuna gelmek demek, bir yaş daha büyümek ve olgunlaşmak demektir. 
Aynı zamanda bir bitişin başlangıcı bir başlangıcın bitişidir.

 Kimisi liselere giriş yaparken, kimisi bitirir. Kimisi  üniversitenin kazanma heyecanını yaşarken kimisi 
de iş hayatına atılır.

        Hangi durumda olursa olsun değişmeyen tek şey insanın nerede olursa olsun, nereye giderse gitsin 
kendisini de yanında götürmesi gerçeğidir. O açıdandır ki, biz yanımızdan ayırmadığımız benliğimizi çok iyi 
eğitmiş olmalıyız. Toplumu yukarıya çeken insan olmalıyız. Şöyle ki, günümüzde “önemli insan olmakla 
değerli insan olmak” farklı şeylerdir. Önemli insan, belli makamlara gelmek, belli bir gelir düzeyine ulaşmak, 
şatafatlı ve gösterişli yaşamak, göz önünde olmak için çabalayan, bunlara ulaşmak için her yolu mübah 
sayan kişidir. Değerli insan ise, okuyan, bilgili, yardım sever, üreten, paylaşan, çevre bilinci olan, mütevazı 
kişilerdir ki genellikle haksızlıklara karşı duran doğru insanlardır. 
 O halde bizim kaygımız ne olmalı? Şimdi soruyorum size:
 
 Önemli insan mı?
 
 Değerli insan mı? olmak istersiniz?
  
 Bunun yanıtı sizin nerede, nasıl davranacağınıza karar vermenizde gizlidir. 
 
 Kazanacağınız şey, para, şöhret ve makamsa çok önemli değil. Bir gün elinizden gider ve siz önemi-
nizi yitirirsiniz. 
 
 Ama kazanacağınız şey, onurlu bir yaşam, saygı, sevgi, üretmek, paylaşmaksa kazancınız değerli bir 
insan olmaktır ki, onu kaybetme şansınız yoktur. Çünkü,
 
 SİZ ÇOK DEĞERLİSİNİZ!
        

        M. SADRİ ÇINAR
        Müdür Baş Yardımcısı
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Altın Oran ve 
İnsan Vücudu

İhsan HORTOOĞLU - Müdür Yardımcısı

münün alt bölüme oranı altın oranı verceği gibi, 
kolumuzun tamamının üst bölüme oranı yine altın 
oranı verir.

b) Parmaklar: Ellerimizdeki parmaklarla altın 
oranın ne alakası var diyebilirsiniz. İşte size alaka… 
Parmaklarınızın üst boğumunun alt boğuma oranı 
altın oranı vereceği gibi, parmağınızın tamamının 
üst boğuma oranı yine altın oranı verir.

Doğanın Geometrik Düzeni
 Fibonacci  (1170-1240): Fibonacci orta 
çağların büyük matematikçilerindendir. İtalya’da 
Pisa’da doğmuştur.  Kuzey Afrika’da Berber 
Araplardan eğitim almış ve Akdeniz bölgesinde 
seyahat etmiştir. Bu gün kulandığımız 1 2 3 4 5 6 
7 8 9. ve 0 şeklindeki rakam dizinini Avrupa’ya 
“Liber Abbaci” adındaki kitabında öğretmiştir. 
Avrupalı matematikçiler bundan sonra ilk okulda 
öğretilen dört işlemi yapmaya ve  bu sistemi 
kullanmaya başlamışlardır. Fibonacci serisi 
şöyledir: Her bir rakamın kendisinde önce gelen 
rakamla toplanması ile oluşturulan seriye Fibo-
nacci serisi denir.  Deneyiniz: 1+1=2, 2+1=3, 3+2=5, 
3+5=8  …………….vs:
 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 
987, 1597, 2584, 4181…

 İşin insanı şaşırtan yönü bu serinin 
doğada kendisini sıkça göstermesidir: (Örneğin  
Çiçekler, Deniz Kabukları, Bitkiler, Yapraklar vb) 
Öyle ki bu sanki önde gelen bir doğa yasası gibi 
görünür.

Ayçiçeği: Ayçiçeğinin merkezinden dışarıya doğru 
sağdan sola ve soldan sağa doğru tane sayılarının 
birbirine oranı altın oranı verir.

 

 Sevgili Okurlar,
 Dergimizin geçen sayısında ele aldığım 
Altın Oran konulu yazıma göstermiş olduğunuz 
ilgi bana bu konuya biraz daha eğilme cesareti 
verdi. 
 Bu sayıda da sizlerle Altın Oran ile ilgili 
çalışmalarımı paylaşacağım. Altın oranın tarihçe-
siyle başlayalım:

Tarihçe 
 Altın Oran, matematikte ve fiziksel 
evrende ezelden beri var olmasına rağmen, insan-
lar tarafından ne zaman keşfedildiğine ve 
kullanılmaya başlandığına dair kesin bir bilgi 
mevcut değildir. Tarih boyunca birçok defa 
yeniden keşfedilmiş olma olasılığı kuvvetlidir.

 Mimar Sinan: Mimar Sinan'ın da bir çok 
eserinde bu altın oran görülmektedir. Mesela 
Süleymaniye ve Selimiye Camileri'nin minareler-
inde bu oran görülmektedir.

 İnsan Vücudu: İnsan Vücudunda Altın 
Oran'ın nerelerde görüldüğüne bakalım:
a) Kollar: İnsan vücudunun bir parçası olan kolları 
dirsek iki bölüme ayırır(Büyük(üst) bölüm ve 
küçük(alt) bölüm olarak). Kolumuzun üst bölü- 
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rum. Ne yalan söyleyeyim, ben de zevk alıyordum. 
Gün geçtikçe bu keyif yerini sorgulamaya bıraktı 
bende. Aslında kaçırdığımız çok önemli bir nokta 
var. Bu aletler bizi gittikçe tembelleştirdi. Yürüyen 
merdivenler, merdiven çıkmak denen eylemi yok 
etti sayılır, hareket sensörlü ışıklar nedeniyle artık 
yerimizden kalkıp ışık düğmesine gitmemiz gerek-
miyor ve daha birçok şey… Bütün bunlar artık beni 
bir "soylu" gibi hissettirmek yerine bir "aciz" gibi 
hissettiriyor.
 Yaşadığım apartmanın kapısı otomatik 
olmayan bir kapı. Bir sabah her zamanki gibi okula 
gitmek için apartman koridorundan kapıya doğru 
yöneldim. Kapıya doğru yaklaştım ve kapı 
açılmadı. Kendi kendime “Niye açılmıyor bu kapı?” 
diye sordum ama kapının birazdan açılacağına 
dair hiçbir şüphemin olmadığı bir şekilde yürü-
meye devam ediyordum. Ve tahmin ettiğiniz son 
oldu, kapıya çarptım. İlginç bir şekilde bu olaydan 
sonra kapıya sinirlendim. Evet! Belki şu anda bana 
gülüyorsunuz ama bu olay sensörlerin beni ken-
dine bağımlı yaptığını fark ettirdi. O kadar 
tembelleşmiştim ki elimi kapı koluna götürüp 
basmak için bile hareket ettiremedim. İnsanlar 
gerçekten de çok çabuk şekilde kolaylığa 
alışıyorlar.
 Günümüzde birçok araba üreticisinin yeni 
modelinde sürücünün dikkatini sürekli kontrol 
eden ve dikkati dağıldığında durumu algılayıp 
sürücüyü kahve içmesi için uyaran sensörler var.  
Yani ne yapmamız gerektiğini bize söylüyor, bizi 
yönlendiriyorlar ve bunu bıkmadan, yılmadan her 
an yapabiliyorlar. Çünkü onların kaprisleri yok, 
egoları yok, kısacası, duyguları yok. Bir sürücü 
uykusuz, stresli yani dikkatli dağılabilecek bir 
zamanda araba kullanmamalı ama çoğu zaman 
duygularımızın esiri olarak yaptığımız işler kötü 
senaryolar yazmamıza neden olabiliyor. Örneğin, 
kızan bir kişi daha çok hız yapar, uykusuz bir kişi 
sürüş esansında uyuklayabilir. Söylemeye 
çalıştığım şey, sensörler kendi alabileceğimiz   ka-
rarlara karışıyorlar. Şu anda kendi bilincimizden, 
kendi çevremizden başka denetçiler de var. 
 Makinalar veya bilgisayarlar bizi ele 
geçirecek diye klişe bir laf etmek istemiyorum 
ama bu küçük yapılar sayesinde hayatımız 
kolaylaşıyor ve onlara bağımlı oluyoruz. Bu olaylar 
her şeyin başlangıcı olabilir. Çünkü onların 
duyguları yok, tamamen mantık üzerine kurulular. 
Tekrar soruyorum efendi kim?

 Bugün bize kapıyı açan, ışıkları yakan, 
arabamızla geri giderken bir cisme çok 
yaklaştığımızda bizi “bip bip” diye öterek uyaran 
küçük duyu sistemleri sensörler. Biz insanların 
duyuları doğadaki diğer canlıların duyularına 
kıyasla oldukça zayıftır. Öte yandan, zekamız tüm 
canlıların zekasından üstün.  İnsanların çevrele-
rinde olup bitenleri algılamasındaki yetersizlikleri 
zekamızı kullanarak yok etmeye çalışıyoruz. Duyu 
organlarımıza benzer biçimde çalışan (fiziksel 
olayları elektrik sinyallerine çevirerek) sistemleri 
üreterek yeterince iyi algılayamadığımız sıcaklık, 
basınç, hız ve benzeri değerleri sensörler 
vasıtasıyla algılayabileceğimiz seviyeye getiri-
yoruz. Örneğin, hava sıcaklığını hissedebiliyoruz 
ama kesin bir değer veremiyoruz. Bu durumda 
sensörler yardımıyla tüm dünyanın ortak bir 
şekilde kabul ettiği bir değere ulaşabiliyoruz. Bu da 
bizim yaşamımızı kolaylaştırıyor ve doğadaki 
varlığımızı daha da güçlendiriyoruz.
 Bu kadar açıklama yeter sanırım. Asıl 
konuya gelelim, bir süredir kendime bu soruyu 
soruyorum: Efendi kim? Bizden binlerce kat küçük 
ve bizim oluşturduğumuz bu karmaşık yapılı 

sistemler şu an bizi kendilerine bağımlı yapmaya 
başladı bence. Günlük hayatlarımıza girdiklerinde 
her şey normal gözüküyordu. Bize kapıları ve 
ışıkları açıyor kendimizi önemli hissetmemizi 
sağlıyorlardı. Sanki hemen yanımızda bir uşak 
varmış gibi bazı şeyler kendiliğinden oluveriyordu. 
Birçok insanın bundan keyif aldığını tahmin ediyo-



      

 Yeni bir akıllı telefon kullanıcısı olarak 
teknolojinin günümüzdeki hızını şaşkınlıkla takip 
ediyorum. Şimdikilere kıyasla fazla işlevi olmayan 
eski nesil telefonlar, sadece konuşmaya ve 
mesajlaşmaya yararken, şimdilerde tüm gençlerin 
ellerinde olan bu akıllı aletler sosyal paylaşım 
sitelerine girmekten tutun en çok zevk aldığımız 
oyunları oynamaya kadar her türlü işi yapıyor.
 Eskilerden birçoğu bu yeni çağa ayak 
uydurmayı gözlerinde çok büyütüyorlar. Genel olarak 
her türlü gelişmeye kendilerini kapalı tutuyorlar. 
Bunun yaştan ziyade kişilikle 
ilgisi olduğunu düşünüyorum. 
“Kurcalama, bozarsın!” söylem-
leriyle büyümüş olmalarından 
kaynaklı “kurcalamama 
hastalığı”na yakalanmışlar. 
Yapmak istediklerini bir türlü 
yapamadıkları için bizleri de bu 
gelişmeden mahrum bırakmak 
isteyenler var. “Sen ne anlarsın, 
bozarsın, bırak hemen o elinde-
kini.” Fakat teknolojinin kolaylığını 
bir anlasalar (anlamak isteseler, 
kurcalasalar) onlar da ciddi 
anlamda hayatlarına çok fazla şey katacaklar.
 İletişim bazında, reklamlarda gördüğümüz 
çeşitli avantajların, geniş kapsamlı olanakları bizlerin 
diğer insanlarla düşünce paylaşımı yapmamızı hem 
hızlı, hem de basit kılıyor. Geçmiş zamanlarda 
yaşanan iletişim zorlukları, eminim ki hepimizin 
aklının bir köşesinde yer etmiştir. Günümüz 
rahatlığına şükrederiz bunları duyunca. Şahsen ben 
dedelerimizin, ninelerimizin elektriksiz, telefonsuz ne 
yaptıklarını hep merak etmişimdir. Kendimi biraz 
olsun onların  yerine koyunca, düşüncelerimi 
genişletmeye başladığım an sıkılıveriyorum. Çok 
şükür ki Kutay olarak doğmuşum!
 Akıllı telefonlar yalnızca konuşmak için 
kullanılmıyor, haber almak o kadar kolaylaştı ve 
gelişti ki her an “bize sunulan” her şeyden haberdar 
olabiliyor ve bilinçlenebiliyoruz. 20. yüzyılın 
başlarında insanlar sadece gazete ve radyolardan 
bilgi alıyorlardı. Günümüzde gazeteler de radyolar da 
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Kutay KANIK

cebimizde. Yalnızca birkaç dokunuşla istediğimiz 
haberlere kolayca ulaşabiliyoruz. Hatta ve hatta 
cihazlarda canlı olarak televizyon seyredebiliyoruz. 
Bu gelişme bizde şöyle bir durum yarattı: Bir haber, 
savaşı anlatıyor ve biz o haberi okudukça üzülüyor, 
belki de öfkeleniyoruz. Fakat her şey haberi 
kapattığımızda bitiyor. Yaşadığımız tüm o duygular 
sona eriyor. Sanki o savaş gerçekten yaşanmamış, 
hiç kan dökülmemiş gibi. Çünkü telefonumuzdan 
kafamızı kaldırdığımız anda savaşın yaşandığı 
bölgeden gerçekten yaşadığımız bir dünyayla 
karşılaşıyoruz. Bırakın kafamızı kaldırmayı, 
gözlerimizi biraz yukarı hareket ettirdiğimizde 
alakasız bir haber görebiliyoruz. O an, dünyanın savaş 
yaşanan bölgesinden yeni bir yere geçiş yapıyoruz ve 
yeni duygular, yeni düşüncelere izin veriyoruz  ken-
dimizi sarması için. Bu durum nedeniyle hem kişisel 

olarak, hem gözlemlerim doğrultusunda 
söyleyebilirim ki, biz gençler duyguları çok hızlı 
ve yüzeysel yaşıyoruz çoğu zaman. 
 İşte o duygulardan biri: Eğlence… Artık her 
telefonda bir Mağaza var. Oyun ve uygulama 
mağazaları kişinin kendi kendine vakit geçire-

bilmesine olanak tanıyor. 
Canınız sıkıldığında bir oyun 

açıveriyosunuz ve onunla 
saatlerce vakit geçirebili-

yorsunuz. Bu da bize 
yalnızlık bile 

yaşatmayacak seviyeye 
getirebiliyor. Üstelik çoğu oyun bizlere 

ücretsiz olarak sunuluyor. Tek sorun ise bu kadar  
çeşit arasından hangisinin sizin zevkinize uygun 
olduğunu belirleyebilmek. Kategorize edilseler de…
 Akıllı telefonlar üretilen içeriği tüketme 
amacıyla üretilmiş olsalar da, yavaş yavaş, telefon-
larda içerik üretimi kolaylaşmaya başladı. Örneğin bu 
yazıyı kendi telefonumdan yazdım. Yazıyı bir word 
dosyası olarak kaydedip istediğim kişilere 
iletebileceğim. Bu hem benim için bir kolaylık, yazı 
yazmak için yanımda sürekli kalem ve kağıt taşımak 
zorunda kalmıyorum, hem de bu yazıyı okuyacak, 
düzenleyecek ve dergi sayfası haline getirecek Emre 
için kolaylık. Çünkü onlar da daha kolay düzenlene-
bilir bir yazı elde ediyorlar.
 Telefonlarımız yaşantımızın büyük bir 
bölümünü kaplar, boş zamanlarımızın çoğunu onlarla 
geçiririz. Önemli olan bunu aşırıya kaçırmamamızdır. 
İşi dozunda bırakan bir akıllı telefon kullanıcısı 
olmanız dileğiyle…

Teknolojinin 
Hayata Etkisi



 Kalıcı değiliz. Gülüşler gelip geçici, 
üzüntüler gelip geçici, arkadaşlıklar gelip geçici, 
çevremizde gördüğümüz herkes, her şey gelip 
geçici, ama bunların süresi tamamiyle bize bağlı. 
Kalıcı olan tek şey kabataslak anılar, şarkılar ve 
biziz. MFÖ’nün de dediği gibi; yalnızlık ömür boyu. 
Hayat gelip geçici diye en büyük aşkları 
yaşamamam, yeni insanları tanımamam, en tatlı 
mutlulukları tatmamam tamamen aptallık olur. 
Her mutluluğun sonunda üzüntü var diye 
gülümsememem korkaklıktan başka bir şey değil. 
Eğer bunu göze alabilecek kadar cesur olabi-
lirsem, eminim ki yaşadığım üzüntü, yaşadığım 
mutluluğa oranla çok daha az kalır. Daha sonra 
hatırlayacağım o kabataslak anılarda da genellikle 
ne kadar üzüldüğümü değil de, ne kadar mutlu 
olduğunu hatırlarım. Mutlu olmak, eğlenmek 
gerçekten göründüğü kadar zor değil. Ufak tefek, 
saçma sapan şeylerden zevk almayı öğrenirsek, 
ancak böylece mutlu olmak için bir neden 
beklemeyiz ve her zaman gülümseyebiliriz her 
şeye karşı. Hayat üzülmek için çok kısa. Mesela 
ben çakıl taşlarının üzerinde yürürken adımlarımın 
çıkardığı sese bayılırım veya yolda yürürken 
kulağımda çalan şarkının ritmiyle aynı hızda yürü-
meye. Hele o harika gaza getiren şarkılardan biri 
çalıyorsa kulağımda kendimi rockstar falan 
zannediyorum bir havalar bir havalar… (bkz. Super 
massive black hole) Bu arada hayallerim arasında 
rockstar olmak da var.
 Hepimizin amaçları var ve onu 
gerçekleştirmek için planları. Planlara uyarak 
yaşamak, ne kadar sıkıcı, sürprizsiz, neyin ne 
zaman gerçekleşeceğini bilerek yaşamak. Her şeyi 
oluruna bırakalım, boşverelim her şeyi falan demi-
yorum, ama bence biraz serbest olmanın hiçbir 
zararı yok. En azından genel hatları belirleyip geri 
kalanı oluruna bırakmalıyız, arasıra plana sadık 
kalmadan ufak tefek kaçamaklar yapmak lazım. 
Herkesin dediği gibi anı yaşayalım klişelerine 
girmiyorum, ama şu an yapabileceğimiz en iyi şeyi 
yapalım. Herhangi bir amacı olması gerekmiyor, 
sadece yapalım. Şu sınırlayıcı planları artık o kadar 
umursamamalıyız. Ah bir de ileriye yönelik planlar 
var. Çok çalışmak, üniversiteyi kazanmak, meslek 
edinmek, kariyer yapmak, emekli olmak. O parayı 
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Mert AKGÜN

kazanınca ne yapacağımı bilmiyorum. Daha mutlu 
olup olmayacağımı da bilmiyorum, ama bana 
öğretilen çalışıp çok para kazanmam.  Mesleğim 
de, kazancım da şu anki yaşımı geri getire-
meyecek. İleride dönüp geçmişe baktığımda 
mutsuz ama takdir belgeleriyle, yüksek notlarla 
dolu olmasından çok, dolu dolu yaşanmış, gülüm-
seyerek hatırlayacağım ayrıntılarla, güzel anılarla 
dolu bir geçmişim olsun istiyorum. Sadece en iyisi 
olmaya, mükemmeliyetçi olmaya gerek yok. 
Çünkü bir daha şimdiki kadar enerjimin, boş vakti-
min ve dertsiz kafamın olacağını düşünmüyorum. 
Yaş arttıkça sorumluluklar da artıyor. İleride zengin 
olmak için bu yaşlarımı boşa saymak, ileride en 
büyük pişmanlıklarımdan olabilir. 
 Şu para odaklı, sadece para için yaşayan, 
bencil, cimri ve her şeyin parayla 
gerçekleşebileceğini düşünen tiplere acıyorum. 
Asla gerçek arkadaşları olmayacak, çünkü onlara 
göre tek gerçek arkadaşları babalarından aldıkları 
veya kazandıkları yeni basım banknotlar. O kadar 
para odaklı yaşıyorlar ki; cepleri parayla dolu 
olmasına karşın onu sadece kendileri için 
harcıyorlar çünkü kimse onlar için o paraya 
değmez. Asla paylaşmazlar, hava atarak kendile-
rini diğer insanlardan üstün tutarlar. O parayla 
hiçbir zaman gerçek bir dost satın alamayacaklar. 
Yetenek, gerçek bir aşk veya gerçek bir mutluluk 
da satın alamayacaklar. Onlar için mutluluk yeni 
aldıkları telefonu göstererek hava atmak veya o 
pahalı, cafcaflı giysilerini giyerek herkese kendile-
rinin ne kadar harika olduğunu ispatlamaya 
çalışmaktır. Bu şatafattan gözleri kamaşan karşı 
cinsleri hatırlatmak bile istemiyorum. Kaliteli birini 
sadece yetenek ve karakter etkileyebilir, son 
model telefonlar ve o mütevazıdan yoksun artist 
tavırlar değil.

Super Massive Black Hole



Basit İnsanlar
Cihan AŞIK

Halkını açlık ve sefaletten kurtardı. 
 Hadi gel bambaşka bir 
yere gidelim; Almanya’ya. 
Erwin Rommel diye basit bir 
çocuk vardı. Babası basit bir 
lisede müdürdü. Arkadaşları 
belki de ona binlerce kez onun 
basit bir çocuk olduğunu 
söylemiştir. Hatta o kadar basit 
bir çocuktu ki 14 yaşında tam 
ölçekli bir planör yaptı. 1912’de 
basit askeri okula girdi. Basit bir komutan olarak 
Fransa’nın işgaline katıldı. O kadar basit bir 
komutandı ki birliğine “hayalet birlik” denirdi ve 
Alman Yüksek Komutanlığı bile bu basit birliğin 
haritadaki yerini işaretleyemezdi. Afrika’da ise 
İngilizler ona “Çöl Tilkisi” derdi . İtalyanları destek-
lemeye gitmiş kendinden 2-3 kat kalabalık 
İngilizleri önüne katıp El Alamein’e kadar kovaladı. 
Basit bir müdürün oğlu ne olacak?
 Hadi Fransa’ya gidelim, yıl 1769 basit bir 

çocuk Napolyon 
doğdu. Basit bir ada 
hem de, Fransa 
anakarasında bile 
değil. Basit bir topçu 
komutanı oldu. Basit 
bir Afrika seferi yapıp 
İskenderiye ve Malta’yı 
aldı. Daha sonra 

Fransa birinci konüllüğüne getirildi İtalya’yı işgal 
etti ve Basit İmparator  Napoléon Bonaparte 
olarak taç giydi. Avrupa devletlerinin hepsine 
meydan okudu, Rusya dışında her yerde kazandı. 
Rusya bu basit adamın sonu oldu.
 Anavatana geri dönelim sevgili okur. İster 
sev ister sevme, basit bir banka memuru ile basit 
bir ilkokul öğretmeninin oğlu, Halil Turgut Özal. 
Türkiye’ye faydası mı oldu, zararı mı bunu 
tartışmanın yeri değil. Asıl şunu tartışın basit bir 
adam nasıl cumhurbaşkanı oldu!?
 Görüyorsun işte! Bak, basit dedikleri 
insanlar,  büyük hayelleri ve hatta ütopyaları olan 
insanlar geldikleri aile, aldıkları eğitim farketmek-
sizin tarih sayfalarına geçtiler. Yıllarca onların 
başının etini yiyen gerçek basit insanlarınsa adları 
sadece mezar taşlarında (kaldıysa) yazıyor. İşte bu 
sebepten belki de Nietzsch gibi dağa çıkmalı, 
mağrada yaşamalı. Ama bence en iyisi sabret ve 
dostlarını iyi seç.

 Dünya üzerindeki her büyük insana daha 
gençken dayatılan anlamsız cümle. Hatta bundan 
sonra da bir de “Vatanı Sen mi kurtaracaksın?” 
derler, alaycı tavırla. Ki kendileri üstün insan,  gelir 
seni beni hakir görür.
 Bu insanlar her yerde işte, okulda, 
kahvede, kütüphanede, her yerde. Bir veba gibi 
yayılıyor bu düşünce; “sen mi kurtaracaksın, sen 
kimsin ki?”.  Ellerinde üç-beş lira (sanki 
hayatlarındaki boşluğu para tıkayabilirmiş gibi) 
uğruna çalışacak bir büyük hayali, bir ütaopyası 
olmadan, sıradan işler ve sıradan hayallerle ömür-
lerini yerler ve ne yazık ki pek çok insanıda sırf 
kendilerinden büyük düşünüyorlar diye hakir 
görürler. Ağızlarında yılların bayat konuşmaları ve 
kalıplaşmış laflar… Hep aynı safsata.

 Fakat gurulu 
genç, asil genç sen 
üzülme. Bak sana ne 
diyeceğim, bilmem 
bilir misin bir Atatürk 
var tarihte babası 
gümrük muhafaza 
teşkilâtı'nda bir 
memur idi. Basit bir 
aile. Sonra kendisi de 
basit bir asker oldu. 
Sonrası? Sonrasını 

herkes bilir gel bilmediklerini anlatayım bir Lenin 
var Rusya da komünist devrim yapmış; (doğrusu 
yanlışı yok adam tarih yazmış) basit bir devlet 
memurunun oğlu. Kendisi basit bir devrim yaptı ve 
basit bir devlet kurdu ve basit devleti dünyanın en 
büyük süper gücü oldu. 
 Bir de Mihail Gorbaçov var  Kuzey 
Kafkasya'nın Stavropol bölgesinde Privolye 
köyünde doğdu. Basit bir 
köylü işte. Sonra gitti hukuk 
fakültesini bitirdi. Basit bir 
avukat oldu ve o zaman ki 
siyasi teşkilatlarda basit aktif 
roller aldı. Çalışmaları onu 
basit Sovyetler Birliği’nin basit 
genel sekreteri yaptı. Kim bilir Gorbaçov’a kaç kez 
sordular “Lan, Mihail bu basit halinle koskoca 
Rusya’yı sen mi kurtaracan” diye. Ama kurtardı. 
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Kim PHILBY
Betül TEZCAN

Cambridge ağını zamanla ortaya çıkararak 
çökertmeyi başardılar. Philby, adına hatıra pulu 
bastırılacak kadar değerliydi Ruslar için. Dağılan 
SSBC'nin gizli servisi KGB'nin 1930'lu yıllarda 
hedef ülkelerin birinci sırasına oturttuğu 
İngiltere'de "Cambrige Beşlisi" adı verilen ve hepsi 
de iyi ailelerden gelen beş gizli ajan kullandığı 
sonradan ortaya çıktı. Bunlardan biri de Philby idi. 
Rusların İngiliz ve Amerikan politikalarına karşı 
attığı erken önlemler nedeniyle kendisinden 
şüphelenen MI-5, Philby'i sorguya almış ancak 
Kim Philby kendisini o kadar soğukkanlılıkla 
savunmuştur ki sorgu odasından çıktığında terfi 
bile etmiştir. Ancak bu tarz bir casusluğun ömür 
boyu gizlenemeyeceği aşikardır.
 Deniz aşırı ilk görev yerinin Türkiye 
olamasına şaşırmamak gerekir. İngiltere adına 
çalışıyor görünüp Moskova'ya hizmet ediyordu. 
Meramını anlatacak kadar Türkçe ve çok iyi dere-
cede Arapça biliyordu. Ölümü TASS ajansı 
tarafından küçük bir haber olarak duyruldu. 
İngilizler ise hiçbir zaman Philby'nin ihanetini 
unutmadılar. İstihbarat servislerinin yöneticisi 
konumundaki bir ismin onları nasıl sattığını 
devamlı olarak hatırlattılar.
 Hala MI-5 ve diğer birimlerde görev 
alacaklara onunla ilgili bilgiler verilmekte, uyarı-
lar yapılmaktadır. Çünkü Philby neredeyse İngiliz 
İstihbarat Servisi SIS'e başına geçiyordu ve bu  
serviste Sovyet Masası Şefliği yapıyordu. The  
Times dergisindeki son röportajında "Vatanınıza 
neden ihanet ettiniz?" sorusuna çok ilginç bir 
cevap vermişti: "İhanet etmek için" demişti, 
"insanın bir yere ait olması gerekir. Oysa ben hiçbir 
yere ait değilim."

ASRIN CASUSU'NDAN BİR KİTAP: 
SESSİZ GEMİ

 Bu kitap Kim Philby'nin kendi ifadesiyle 
istihbarat alanındaki deneyimlerini yansıtıyor. 
Dünyanın önde gelen güçlerinden İngiltere'nin 
Gizli İstihbarat Servisi'nde uzun yıllar hizmet 
vermiş olması böyle bir kariyeri ilgi çekici kılmaya 
yeterliyken, Philby'nin özel durumu onun meslek 
hayatına ilişkin anılarınıda daha merak konusu 
haline getirmektedir. Britanya Gizli İstihbarat 
Servisi'nde oldukça üst mevkilere yükselmiş olan 
Philby kariyerinin daha en alt basamağından beri 
Sovyetler Birliği adına çalışmaktadır.

 Çoğunuz Kim Philby tanımıyor olabilir-
siniz. Ancak hayatı ve mesleği gerçekten 
ilginç biri. Kim Philby diğer adıyla "asrın 
casusu" oldukça zeki, soğukkanlı, sabırlı ve 
entellektüel çift taraflı bir casustur.
 Gerçek ismi Harold Adrian Russell 
Philby'dir. Rudyar Kipling'in romanındaki 
İngiliz casusu çocuk Kim'in adını almış ve tüm 
dünyaya da kendini Kim Philby olarak 
tanıtmıştır.  Sömürge olan Hindistan'da İngiliz 
yönetici sınıflardan bir ailenin ferdi olarak 
doğmuştur. Beş arkadaşı ile birlikte Sovyet 
Rusya'ya yardım etmek için Avusturya'lı bir KGB 
AJANI ile temasa geçtiğinde bu ajan kendisine 
"Kendinizi oldukça düzen yanlısı tanıtın, 
gerçek düşüncelerinizi belli etmeyin, gazeteci 
olun ve edindiğiniz önemli bilgileri bize 
ulaştırın." benzeri bir istekte bulunmuştur. Kim 
Philby İspanya'ya gazeteci olarak 
gönderildiğinde bilinçli olarak faşist yönetim 
yanlısı haberler yollamış, böylece hiç bir 
şüphe çekmeden bilgiler edinmeye devam 
etti. İspanya'dan İngiltere'ye döndüğünde 
polislerle olan önemli ilişkileri, entellektüel 
kişiliği, derin bilgileri sayesinde İngiliz Gizli 
Servisi MI-5' e girmeyi başarmış, bundan 
daha da komiği Sovyet Masası Şefi 
Makamı'na atanmıştır. Daha sonralarda İngiliz 
Dış İstihbarat Servisi'nde MI-5'de Karşı 
İstihbarat Servisi'nin Operasyon Dairesi'nin 
şefliğine kadar yükselmişti. Buna karşın, asıl 
olarak MI-5'e İngiliz veya Amerikan istihbarat 
servislerine değil, kendini gizleyebilmiş inançlı 
bir komünist olarak Sovyet İstihbarat 
Servisleri'ne çok değerli bilgiler vermiştir. 
Mesela Philby'nin yardımı sonucu 
Balkanlar'da, Arnavutluk'ta örgütlenen Kon-
trast gücü, karşı devrimci darbe açılmıştır.
 1949 yılında Soğuk Savaş'ın zirvede 
olduğu bir dönemde Washington'daki İngiliz 
Büyükelçiliği'ne tayin edildi. Burada CIA ile 
birlikte komünistlere karşı çalışacaktı. Bu 
esnada birçok teknolojik sırrı Ruslar'a gön-
derdi. Amerikan Atom Enerji Komisyonu'nda 
istediği gibi  dolaşıyordu.   Ancak bütün bilgilerin 
Ruslar tarafından ele geçirildiğini anlayan İngilizler 
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Yok Artık
Baumgartner

Arca ALTUNAY
 

 Bir Felix Baumgartner efsanesi geçti 
dünyadan. Evet! Gerçekten bir efsane oldu bana 
göre çünkü atmosferin sınırından atlayan ilk ve tek 
insan. Böyle bir atlayış karşısında o kadar 
şaşkındık ki Felix'e odaklanamadığımızı 
düşünüyorum. Bununla kalmayıp basında çıkan 
bazı haberlere göre Felix sadece atlamadı ışık 
hızını da geçti(!)
 Işık hızı demişken şunu da ekleyeyim; bir 
insan veya bir makinanın ışık hızına ulaşması 
imkansız. Çünkü böyle bir güç yok. Oldu ki bir 
madde ulaştı değilim Einstein'a göre bu madde 
artık bir madde değil enerjiye dönüşür.
 Gelelim sayısal verilere ve kırdığı rekorlara. 
Felix Baumgartner insanlı bir balonla çıkılan en 
yüksek irtifaya, 39.045 metreye ulaştı. (Uzayın 
başlangıcı yerden 40 km yani 40.000 m olarak 
kabul ediliyor.) Bu yükseklikten paraşütle atlayarak 
en yüksekten atlama rekorunu da kırdı. Kırdığı 
üçüncü rekorsa hız rekoruydu. Baumgartner 
henüz paraşütü açılmadan önce serbest düşerken 
saatte 1342,8 km hıza ulaştı. Böylece saatte 1236 
km olan ses hızını bir uçak ya da uzay kapsülünün 
içinde olmadan aşan ilk insan oldu. Felix, 39.045 
metrelik inişin 36.529 metresini 4 dakika 20 
saniye süren serbest düşüşle indikten sonra yere 
yaklaşık 2500 m kala paraşütü açıldı. Evet, Felix 
paraşütü kendi açmadı imzaladığı bir protokole 
göre yere 2500 m kala paraşüt kendiliğinden 
açılacaktı ve öyle oldu. Böylece Felix en uzun 
serbest düşüş rekorunu kıramamış oldu. Yaklaşık 
5 dakika paraşütle süzüldükten sonra yere indi.
 Peki Felix Baumgartner'in arkasında kim 
vardı? Para biriktirerek kendine bir kapsül ve bir 
balon almadı herelde. Felix olayın ana kahramanı 
gibi gözükse de arkasında sağlam bir ekip ve 
teknoloji vardı. Bu atlayışta kullanılan ve her biri 
havacılık ve uzay teknolojisinin ürünü olan; kapsül, 
balon basınçlı elbise, paraşüt ve ölçümlerin 
yapıldığı cihazlar bu atlayış için özel olarak 
hazırlandı. Bütün bu olay için toplam 50 milyon 
Dolar harcandı ve RedBull ile NASA iş birliği yaptı. 
Bir noktayı eleştirmek istiyorum; bu kadar çok 
provadan sonra hala kaskta atlayış günü arıza 

çıkıyor. Bunun çok büyük bir hata olduğunu 
düşünüyorum. Her şey o an için Felix'in ellerin-
deydi. Büyük bir cesaret göstererek hatalı kask ile 
atlamayı kabul etti. Bir yandan hayranlarını hayal 
kırıklığına uğratmadı, bir yandan da ölümü göze 
aldı ve atladı. Bu hatalı kask atlayış sırasında buhu 
yaptı ve Felix'in kendi gözleriyle atlayışını görme-
sine engel oldu.
 Atlayış ve yükseliş sırasında Felix'in iletişim 
sorumlusu onu çok iyi anlayan bir insandı. Şimdi 
biraz eskilere gidelim. Aslında bu atlayış benzeri 
olmayan bir atlayış değil. ABD'nin hava kuvvetleri 
(USAF: United States Air Force) 1959 ve 1960 
yıllarında buna benzer denemeler yaptı. O 
dönemde yüksek irtifada uçan pilotların güvenli 
bir şekilde yere inişlerini sağlamaya yönelik 
çalışmalar sırasında, pilot Joe Kittinger 16 Ağustos 
1960'taki son atlayışını 31.330 metreden yapmış 
ve bu atlayış sırasında 988 km hıza ulaşmıştı. 
Kittinger, Baumgartner'in kendi atlayışından 52 yıl 
sonraki atlayışında kapsülle iletişim sorumlusu 
olarak görev aldı.
 

 Kaskta sorun çıksa da televizyon 
konusunda temkin elden bırakılmadı. Atlayışı 
yaklaşık 25 saniye geriden izledik ve bu ciddi bir 
fark. Olası bir kaza anında yayın kesilecekti. Felix 
hayatı boyunca tehlikeli atlayışlar yapmıştı 
köprüler, binalar… tehlikeli diyebileceğimiz çoğu 
yerden atladı ve kariyerini en tehlikelisi ile bitirdi. 
Avusturyalı atlayış tutkunu Felix Baumgartner 
bundan sonraki yaşamını sakin geçireceğini 
açıkladı. Baumgartner'in bu atlayışı RedBull'un 
sponsurluğunda ''Stratos'' adı verilen bir proje 
kapsamında gerçekleşti. Bu atlayış elbette bir 
gösteri olmaktan çok havacılık, uzay ve tıp 
çalışmalarında bazı veriler sağlayacak. Ne diyelim 
RedBull gerçekten de kanatlandırdı!
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411 Numaralı 
Odanın Sırrı

Burcu GÜNDOĞDU
 Agatha Christie, polisiye romanlarının 
kraliçesi olarak dünya edebiyatında kendine özgü 
bir yer edinmiş. Yazdığı 70’i aşkın romanının 
birçoğu tiyatro sahnelerine taşınmış. Bunların 
yanında 1971 yılında İngiltere’nin en yüksek onur 
unvanı olan ‘’Britanya İmparatorluğu Kadın 
Komutanı’’ unvanının da sahibi olmuştur.
 Romanlarındaki cinayet vakalarında 
okuyucuyu, katilin kim olduğu sorusunun cevabını 
aramaya yönlendirmiş. Yarattığı Belçikalı dedektif 
Hercule Poirot ve tatlı bir yaşlı kadın olan Miss 
Marple de okuyucuya eşlik etmiştir. Ve nihayet 
katil hiç ummadık bir şekilde, hiç ummadık biri 
olarak ortaya çıkarken, kusursuz bir cinayetin 
olmadığı ispatlanır.
 Romanları bir yana, Christie’nin 11 gün 
süren kayboluş hikayesi de oldukça ilginç ve 
sırlarla dolu. Yazar, 1926’da beklenmedik bir 
şekilde ortadan kaybolur ve 11 gün boyunca ken-
disinden haber alınamaz. Bu kayboluş, şöhretle 
yeni yeni tanıştığı zamana rastladığı için Londra’da 
büyük etki uyandırmıştı. Arabasının da ağaçlara 
çarpıp devrilmiş bir halde bir göl kenarında 
bulunması ortalığı daha da alevlendirmişti. Belli ki 
kaza veya cinayet görüntüsü oluşturmak istemişti 
Agatha.
 Kayboluşundan 1 gece önce kocasıyla 
aralarında feci bir kavga geçmişti. Bu yüzden, 
kavgayı duyan komşuları kocası Archiebald 
Christie’den şüphelendiler. Fakat onun olayla ilgisi 
yoktu, olması da imkansızdı. Çünkü o gece ve o 
geceden sonra uzun süre metresi Nancy Neele’nin 
yanında kalmıştı. Kavganın sebebi de bu olaydan 
sonra anlaşılmış oldu.
 Nihayet 11 gün sonra Agatha, 
Yorkshire’deki bir otelde bulundu. Herkes merak 
içinde Agatha’dan bir açıklama beklerken Agatha 
olanlar hakkında hiçbir şey anlatmadı. Belki de 
hatırlamıyormuş gibi davranıyordu. İşin asıl ilginç 
tarafı ise otele kocasının metresinin adını vererek 
kayıt yaptırmış olması. Doktorlar, yazarın kim 
olduğunu unuttuğunu ve kendini Nancy Neele 
sandığını iddia etti. Belki de öyleydi ya da değildi. 
Bunu Agatha’dan başkası bilemezdi.

 Bu 11 günün sırrı Agatha’nın yaşadığı süre 
boyunca açığa çıkmadı. Agatha’nın ölümüyle 
birlikte Warner Bros adındaki yapım şirketi 
Agatha’nın yaşamını konu alan bir film projesine 
giriştiler. Fakat o 11 günlük kayboluşun senaryosu 
fazla ilgi çekici karşılanmadı. Bu noktada da ünlü 
medyum Tamara Rand devreye girdi. Tamara 
Rand, transa geçerek Agatha’nın ruhunu çağırdı ve 
Agatha’nın söylediğine göre bu kayboluşun sırrı 
İstanbul’daki Pera Palas Oteli’nin 411 numaralı 
odasında saklıydı.
 Hal böyle olunca, tüm dünya basını Pera 
Palas’a akın etti. Tamara Rand, Los Angeles’dan 
İstanbul’a Agatha’nın dediklerini aktarıyordu. Bir 
yandan da Amerikan Televizyonu İstanbul’la canlı 
bağlantıdaydı. Agatha’nın söylediğine göre 
süpürgeliğin arkasındaki döşemelerin orda bir 
anahtar vardı. Oda iyice didiklenirken döşemelerin 
yerinden çıktığı fark edildi ve döşemeler 
kaldırılınca paslı ve oldukça eski bir anahtar ortaya 
çıktı. Bu anahtar ise onları Agatha’nın gizli hatıra 
defterine ulaştıracaktı. 
 Bu olayın ardından otel yöneticileri bir 
basın toplantısı düzenledi. Malum anahtarın Pera 
Palas’ta bulunması sebebiyle anahtarın otele ait 
olduğunu ancak 2 milyon dolar karşılığında 
anahtarın verilebileceği söylendi. Bu paranın Pera 
Palas’ın onarımında kullanılacağı da belirtildi. 
Warner Bros temsilcileri de konuyu yönetim kuru-
luna iletmek üzere Los Angeles’a döndüler.
 Yapım şirketi, tekrar Tamara Rand’den 
medet umarak bir ruh çağırma seansı daha 
düzenledi. Tamara Rand’ın söylediğine göre Rand, 
anahtarı eline aldığında Agatha, hatıra defterinin 
nerede olduğunu söyleyecekti. Bunun üzerine 
Warner Bros yetkilileri durumu Pera Palas’a bildirdi 
ve Pera Palas yönetimi de şirketi otele davet 
ederek seansın otelde gerçekleştirilmesini istedi. 
Buna karşılık Warner Bros temsilcileri de yüklü 
miktarda para talep etti. En sonunda taraflar 
anlaşmaya vardılar fakat hiç hesapta yokken Pera 
Palas greve gidince Agatha’nın esrarına ilişkin tüm 
gelişmeler durdu.
 Agatha, vasiyetinde de bu hatıra defterin-
den bahsetmiş ama nerede olduğunu gizli 
tutmuştu. Söylentilere göre defterde 11 günün sırrı 
dışında romanlarındaki çözülmemiş kısımlar da 
açığa çıkıyordu.  Bulunan paslı anahtar  hala bir 
bankanın kasasında saklanıyor. Agatha’nın gizli 
hatıra defterinin nerede olduğu henüz bilinmiyor. 



Her zaman yanımızda olan 
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