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Editör Yazısı

Biz bu dergiyi çıkarırken her şeyden önce okulumuzu 
tanıtmak istedik. Bizden önce çıkmış “İNCİ” lerin 
güzelliğinde ve niteliğinde bir ürün ortaya çıkarmak 
istedik. Bir yıl uzun bir zaman gibi gelse de, kısa bir 
süreçti. Danışman öğretmenimiz Şule Akseki ve dergi 
hazırlama ekibimiz ile bu süreyi dergimizi çıkarmak, 
okulumuzu tanıtmak için iyi şekilde değerlendirdik.
Yıl boyu yaptığımız etkinlikleri, okulumuzun 
başarılarını, kısaca ‘’bizi’’ sizlere tanıtmak amacıyla 
bütün çalışmalarımızı bu dergide birleştirdik. 
Dünyamızın yaşadığı hızlı değişim gibi, bu derginin 
de yeniliklere ihtiyacı vardı. Bu yıl, diğerlerinden 
farklı olarak dergimizin bir teması var. İlk olmasından 
dolayı geniş ve bizi yansıtan, aslında bizi biz yapan bir 
tema seçtik. Bu yıl ki temamız kültür.
Gerek ülkemizdeki gerekse dünyadaki diğer kültür-
ler olsun, sizin için içlerinden en güzel, en değişik, en 
dikkat çekici olguları seçtik. Sizlere aktardık. Klasik 
kültür tanımlarındansa - kültür şudur yemekler bu-
dur dil şudur. Size kültürün güzelliğini ve bilinmeyen 
özelliğini yansıtmak istedik.
Okulumuzu, bizi biz yapan değerlerimizi, yeni sanat 
ve spor kulüplerimizi size tanıttık. Yıl boyu yapılan et-
kinlikler ve çalışmalara öğretmenlerimizin cümleleri-
yle yer verdik.
İnci dergi kulübünün ve tüm yaratıcı yazarlık 
kulübünün yazılarıyla zenginleşen bir duygu, düşünce 
ve kültür dergisi oldu. Zaman harcayarak ve emek 
vererek, ilmek ilmek dokunan bu işi biz dergi kulübü 
ekibi olarak severek ve beğenerek çıkarttık. Sizin de 
beğenmenizi umuyor ve iyi okumalar diliyoruz.

NOT: Yayımlanan tüm yazıların sorumlulukları 
yazarlarına aittir. 

Bu dergi, Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler 
Yönetmeliğinin (TD Şubat 2005 / 2569) “Yayınlar” 

başlıklı 24. maddesi temel alınarak hazırlanmıştır. 

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

CİHAT KORA
ANADOLU LİSESİ

İZMİR
2 0 0 5
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Ey Türk Gençliği!

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

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, 
seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cum-
huriyeti 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 memleke-
tin 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 sahip-
leri 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!

  
Mustafa Kemal Atatürk

20 Ekim 1927

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, çehrene 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? ŞaşarımW!
Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.

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

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

Bastığın yerleri ‘’toprak!’’ diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid 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 Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne na-mahrem eli;
Bu ezanlar -- ki şehadetleri dinin temeli --
Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -- varsa -- taşım;
Her cerihamda, İlahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım!
O zaman yükselerek Arş’a 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.

İstiklal Marşı
Mehmet Akif Ersoy
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 Sevgili Öğrenciler

 İnsanların hayatında, bir zaman sonra yüreğinin sisli bir köşesinde hayal meyal hatırlayacağı, öyle gü-
zel anlar vardır ki yaşanmış, her günü sevgiyle dolu. Ve zaman geçer, her şey geçmişte kalır. Geriye dönüp, 
tebessümle hatırlayacağımız o günlere tutunmak isteriz ama o yer ve o insanlar değişmiştir artık. Yıllar sonra 
kapaklarını aralayıp çevirirken sayfalarını bu derginin, işte o zaman çarpar yüzümüze geçmişin hep birlikte 
güzel anlar paylaşmanın sıcaklığı. 

 Biz öğretmenler siz öğrencilerimizle geleceğe dokunuyoruz. Hata yapma şansımız hiç yok, olmamalı 
da. Bunun için öğrencilerimizi önemsiyor, dinliyor ve gönüllerini fethederek yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye 
için dünya ile yarışacak inciler yetiştiriyoruz. Vizyonumuz İzmir’in en sosyal ve en başarılı Anadolu Lisesi, 
Türkiye’nin en iyi İngilizce öğreten devlet lisesi olmak. Öğretmen ve yöneticilerimizin çabası bunun için. 
Adını Cihat KORA gibi değerli, çalışkan ve üretken bir eğitim sever şahsiyetten alan okulumuz, bu isme yaraşır 
nice başarılara öncülük etmekte ve nice projelere, sosyal ve kültürel etkinliklere imza atmaktadır. Sevgiyle 
kenetlenmiş, birbirine bağlı ve geleceğe güvenle bakan Cihat Kora Anadolu Lisesi ailesinin birer değerli üyesi 
olanlara ne mutlu. 

 Bu sene 8.sini çıkardığımız İNCİ adlı derginin hazırlanmasında emek veren tüm öğretmen ve 
öğrencilerime teşekkür ediyor, hep beraber mutlu bir Türkiye için ele ele diyorum.

Baki KAVAK
Okul Müdürü
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Öğrencilerimizin Gözüyle Rehberlik Servisi
Bunu yapabilmek gerçekten önemli. Düzenledikleri 
konferanslar bizi bilinçlendirmek için yaptıkları 
eğitimler bizde farkındalık yaratmaya başladı bile. 
Hazırlık öğrencilerinden son sınıfa kadar bütün 
öğrencilere yetişmeyi başarıp gereken ilgiyi gös-
teriyorlar. Ben burada size yaptıklarının sadece bir 
kısmını anlatabiliyorum. 
Bizi daha iyi yerlere getirmek için yaptıklarının 
yanında bizim yanımızda olmaları bizi kendilerine 
daha yakın hissettiriyor. Teneffüslerde, konferanslar-
da hatta gezilerde hocalarımız bizimle o kadar samimi 
ki… Rahat bir ortamda oluşan konuşmalar diğer tür-
lüsüne göre çok daha faydalı. Hele rehberlik odasında 
o rahat minderler, sırf dinlenmek için bile gidilebilir. 
Birde yanımızda sizi dinleyen rehberlik hocanız varsa 
sizden mutlusu yok. Değmeyin keyfimize. 
Rehberlik öğretmenlerimiz öğrencilerinin hepsini is-
miyle tanıyor, onlarla rahatça konuşup, şakalaşıyor, 
onlara duymaları gereken güveni veriyor. Bizim gibi 
modern bir okulda böyle Atatürkçü, çağdaş, duyarlı, 
öğrencilerini çocukları gibi seven öğretmenler yakışır.  
Ve bu onlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. 
Bu yazının kahramanlarını söylemeden olmaz. Sey-
han hocam ve Sündüs hocam siz o içten gülümse-
melerinizle bizim yanımızda olduğumuzu çoktan 
kanıtladınız.  Sizi seviyoruz.  İyi ki varsınız.     

Rehberliğin önemi okul hayatı boyunca oldukça 
büyük; özellikle bizim içinde bulunduğumuz öğreten 
değil de öğrencileri birbiriyle yarıştıran bir sistemde 
“okul” kavramının sempati uyandırması ya da sevdi-
rilmesi olanaksız; ya daa onun gibi bir şey. Bizlerde 
gelecek kaygısı uyandıran ders sayısının çok olması, 
ya da konuların gereksiz ayrıntılarla dolu olması, ya 
da her dersin sınavının olması, ya da alan seçiminin 
fazla geç yapılması, ya da bunların hepsi; bilemiyo-
rum. Bununla beraber zekânın veya başarının veya 
yeteneğin yalnızca ama yalnızca sınavlarla ölçülm-
esiyle çalışılmasının oldukça yanlış ve yanıltıcı bir 
yöntem olduğunun herkes farkında; fakat kendimizi 
kaptırmışız ve kaptırmak zorunda hissediyoruz. Elim-
izden gelenin en iyisini yapmaktan başka şansımız 
yok. İşte bu nedenle; amacı öğrencinin psikolojisini 
anlayarak, kendisini geliştirmesine ve hangi alanda 
iyi ve mutluysa oraya yönelmesine; seçimlerinin 
sorumluluklarını almasına; kendini tanımasına ve 
içinden geçtiği sürece uyum sağlamasına yardım et-
mek olan rehberlik servisi, bizleri aydınlatması ve bi-
zlere destek olması açısından okul hayatında gerçek-
ten büyük bir yer tutuyor. 
Öğrencilerin psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu lise 
dönemlerinde okul rehberlik servisi aileden sonra 
bize büyük destek verir. Rehberlik servisi okul, aile 
ve arkadaş döngüsünde köprü görevi görür. Bazen bi-
zlere bazen de ailelerimize verdikleri eğitimlerle bizi 
geleceğe daha iyi hazırlar. Her okulda rehberlik ser-
visi vardır ama önemli olan bunun nasıl yapıldığıdır. 
Bizim okulda rehberlik hocalarımız bizim için eller-
inden gelenin fazlasını yapıyor. Öncelikle bizi çok iyi 
tanıyorlar. Neye ihtiyaç duyduğumuzu, eksiklerimizi 
biliyorlar. Olaylara bizim bakış açımızdan bakabili-
yorlar. Gerektiği zaman öğretmen, gerektiği zaman 
sırdaş ve yakın arkadaş olabiliyorlar. 

Okul rehberlik servisimizin çalışmaları Psikolojik 
Danışmanlar Seyhan ÖZTORUN ve Sündüs ADEM 
tarafından yürütülmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Unicef ’in ortaklaşa 
hazırladığı “7-19 Yaş Aile Eğitimi”

İkinci evimiz olan Yeditepe Üniversitesi öğretim 
görevlileri okulumuzda tanıtımlarını yaptılar.

Müdürümüz ile Yapılan Röportaj

1-Kendinizi üç kelimeyle tanımlar mısınız?
Merhametliyim. Çalışkan ve güvenilir olduğumu 
düşünüyorum.
2-Yaşam karşısında kabullenemedikleriniz neler-
dir?
Çalışıyorum numarası yapanlar ve verilen sözün yer-
ine getirilmemesi.
3-Bu yıl dergimizde tema olarak kültür işlenecek. 
Sizin bu konu ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?
Kültür ani değişikliliğe gidilebilecek bir şey değil. 
Çünkü kültür milletlerin kimliğidir. Bizlerde Türk 
milleti olarak kültürümüzü yozlaştırmadan çağın 
gerektirdiği değişikliğe uydurarak geliştirmeliyiz. Her 
bölge, her kuşak yeni bir kültür oluşturmaya kalkarsa 
sağlıklı kuşaklar oluşturulamaz. Mevcut kültürümüzü 
korumalıyız.
4-CKAL’da olmaktan memnun olduğunuzu biliyor-
uz. Sizi okulumuzda heycanlandıran neler var?
Öğrancilerimizin başarısı, öğrencilerimizin terbiyeli 
olması, vatana hizmet eden bireyler olması, çok gü-
zel etkinliklerin yapılması, kültür haftası, cumhuriyet 
baloları… Bunlar beni çok heyecanlandırıyor.
5-Yaptığınız görev kutsal bir görev. Daha önce de 
kutsal görevlerde bulundunuz mu?
Vatanı korumak, askerlik bence çok kutsal bir 
görevdi. Nesil yetiştiren bir meslek olması nedeni-
yle öğretmenliğin daha kutsal bir görev olduğunu 
düşünüyorum.
6-Bu okulda yaptıklarınız için teşekkür ederiz. 
İleride de yenilik planlarınız var mı?
Kaynak bulabilirsem okulun çatısını kaldırıp yeme-
khane yapmayı ve kantini yıkıp halı sahayı büyütmeyi 
düşünüyorum.
7-Öğretmen olmasaydınız hangi mesleğe sahip ol-
mak isterdiniz?
Mülkü idare sınıfından olmak isterdim.
8-Okulumuzun müdürü olarak çok şey 
değiştirdiniz. Eğer okul müdürü değil de dünyanın 
müdürü olsaydınız neleri değiştirirdiniz?
Tertemiz bir okul yapmaya çalışıyorum. Yine aynı 
şekilde tertemiz, yemyeşil bir dünya oluşturmaya 
çalışırdım.

İdil NARİN 11-A 641      

Bahçivanımız Mehmet KARADAĞ

İzmir’in güzel semti Bostanlı’da  bir okul. Diğer okul-
lara göre daha yeni, daha farklı. Öğreniminin yanı sıra 
dış görünümüyle de farkını ilk bakışta ortaya koyuyor 
Cihat Kora Anadolu Lisesi. Mimarisi değil mevzu ; 
küçük ama şirin bahçesi. Her mevsim yemyeşil olan 
çam ağaçlarıyla çevrili bahçeyi rengarenk güller süs-
lüyor. Pembe, beyaz, mor, kırmızı… Bu güller bahar 
geldi mi öyle bir coşuyor ki insanın derse giresi hiç mi 
hiç gelmiyor.
Peki ama kim bu bahçenin emektarı ? Arada sırada 
ortaya çıkan, sesini duymadığımız, gizemli bir adam. 
4 yıllık lise hayatım boyunca onunla konuşma fırsatı 
bulduğum ilk zamandı bu röportaj. Yanına gittim, 
bahçeyi suluyordu. ‘Sizinle röportaj yapabilir miyim? 
Bugün ne zaman uygunsunuz?’ dedim.  “Öğle arası” 
dedi Bahçıvan Mehmet abi. O gün saatler geçmiyordu. 
Birkaç soru hazırlamıştım. Daha sonraki soruları ko-
nunun akışına göre doğaçlama soracaktım. Öğle vakti 
geldi. Bahçıvanın yanına gittim. Başladım sorularımı 
sormaya; “Kaç yıldır bu okulda çalışıyorsunuz ?”   
dedim. “Okul açıldığından beri ben buradayım.” 
dedi. Benimle konuşurken gözleri hep ağaçlardaydı. 
“Meslek hayatınızda öğrencilerle aranızda hiç sıkıntılı 
bir olay geçti mi ?” diye sordum. “Hayır, hepsi  benim 
çocuğum gibi.” dedi. Çok şaşırmıştım, o soğuk, uzak 
bakışlarının ardında o kadar içten bir ses yatıyormuş 
ki… “İşinizden memnun musunuz, okulla ilgili bir 
şikayetiniz var mı ?” dedim. Verdiği cevap beni yine 
şaşırttı. Ben “memnunum” deyip , geçiştirecek zanned-
erken kurduğu cümle aslında her şeyi açıklıyordu. 
“Burada özgürüm.” dedi ve diğer dallardan 5-10 cm 
dışarıda duran dalı kesip eline aldı. Aslında bu her 
şeyi açıklayan birkaç   saniyeydi. İnsanların çoğu eme-
kli olup bahçesiyle ilgilenmek ister. Bu gizemli adam 
çoğu insanın hayalini yaşıyordu. Hem de bir sürü 
gencin arasında. “Koskoca bahçeyi tek başına çekip 
çevirmek zor olmuyor mu?” “Hepsini ellerimle dik-
tim, neredeyse hepsinin tohum, fidan, ağaç evrelerini 
biliyorum.’’ dedi. 
Aslında bu işin ne kadar sabır isteyen, ne kadar 
emek harcanan, sevilmese asla yapılamayacak bir 
iş olduğunu anladım. Mehmet abiye teşekkür edip 
uzaklaştım. Arkamdan bir ses “Ne zaman bir sorun 
olursa gel sor.” dedi. 

Damla KARA 11 TM-A 710
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Müzik Odasında Neler Alıyor?.....

Sevgili öğrencilerim;
CKAL ailesindeki ilk yılım olduğu için 2013-1014 
öğretim yılı meslek yaşamımdaki özel bir yıl. Sizler 
gibi düzeyli öğrencilerle birarada olmaktan çok mut-
luyum.
  Müzik odasında neler oluyor? Neler ol-
muyor ki… Öncelikle kısa sürede çok güzel şeyleri 
paylaştığımızı dile getirmek isterim.
Cihat Kora Anadolu Lisesi hazırlık sınıfı öğrencilerinin  
ve velilerinin katılımıyla düzenlenen “Tanışma 
Kokteyli”nde akordeon, yan flüt, keman ve gitardan 
oluşan müzik grubumuz Türkçe ve İngilizce şarkılarla 
misafirlerimize güzel dakikalar yaşattılar. Müzik 
grubumuzun konseri de ilgi çekti. 
Okul açılışından itibaren azimle çalışan ritim 
grubumuz ilk gösterisini 29 Ekim töreninde sergil-
edi. Beğenilen bu gösteri 30 Ekim 2013’te  Karşıyaka 
Kaymakamı Sayın Saadettin Yücel ‘in de misafir 
olduğu Cumhuriyet Balosu’nda 2. gösterisini sundu.
10 Kasım Atatürk’ü Anma günü etkinliğinde ulu ön-
derimiz  Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılar  
okul koromuz tarafından sergilendi. Bu konserde bize 
bağlamasıyla Beden Eğitimi öğretmenimiz  Sayın Ah-
met Karaman eşlik etii. 

Ritim grubumuz  24 Kasım töreninde farklı bir per-
formansla beğeni topladı. 
Yeni yıl etkinliklerimiz içinde Can Ayhan adlı 
öğrencimiz DJ performansıyla kutlamalara renk kattı. 
Ayrıca müzik grubumuzun verdiği konser beğeni 
topladı. Öğrencileimiz okullarında farklı bir günü 
yaşadılar; gönüllerince dans edip eğlendiler.
Sizleri ikinci dönemde neler bekliyor?..
Okulumuz Vodafone Freezone şarkı yarışmasına 
katılıyor. Doğa Can Sayılkan, Ayberk Kadınkız, Beril 
Akşit, Mert Akgün, Barkın Büyükçakır ve Halilcan 
Karadaş’tan oluşan ekibimizi destekliyoruz. 
Okulumuz Vodafone Freezone şarkı yarışmasına 
katılıyor. Doğa Can Sayılkan, Ayberk Kadınkız, Beril 
Akşit, Mert Akgün, Barkın Büyükçakır ve Halilcan 
Karadaş’tan oluşan ekibimizi destekliyoruz. Nisan’da 
onlara İstanbul’da başarılar diliyoruz.
Bir de şunu paylaşmak isterim ki; bizim için çok 
önemli. Okul Aile Birliğimiz, baterimizin yenilen-
mesi, ses sistemlerinin yenilenmesi, gitarların elden 
geçmesi, mikrofon alınması gibi konularda bize destek 
olmuştur. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum.  
Müzik odasında daha pek çok fikir var. Sizlerden ge-
len enerjiyle nice verimli çalışmalar yapacağız. Buna 
inanıyorum. Bir sonraki İNCİ’de görüşmek üzere… 
Müzikle kalın.

Esengül KESİKBAŞ
Müzik Öğretmeni

Düşler Atölyesinde Neler Oluyor?.....

“Eyfelsiz olmaz. Paris’i de isteriz dediler.” Bir de baktık 
ki Eyfel’in altında sohbet ediyoruz. 
Aylardan Ekim’di ve her sene en coşkuyla hazırladığı 
Atatürk sevgisi çalışmalarına başladığım bir o 
muhteşem beşli geldi yanıma. Sevgili Ezgi , Sevgili Nil 
, Sevgili Arda , Sevgili İdil ve Sevgili Berrak dediler 
ki ; hocam en büyük hayalimiz 1923’ün Cumhuri-
yet Balosu’nu yapmak lütfen bize yardımcı olur mu-
sunuz? Müdür Bey ile konuşabilir misiniz? Dediler 
ve bu en güzel düş için özellikle Sadri Hoca ve bütün 
okul elele verip dört beş günde muhteşem bir Cum-
huriyet Balosu hazırladık ve yaşadık. İyi ki varsınız 
Atatürk Gençliği ve çok teşekkürler o koskocaman 
yüreklerinize.      
             Sıra gelmişti artık benim düşüme…  Yıllarca içinde 
yaşadığımı hissettiğim Alice’in Harikalar Diyarı’nı 
gerçekleştirmeye. Bu konudaki çalışmalarda bana 
sevgili Özay Kora’nın, kağıt heykel sanatçısı Gülcelal 
Yılmaz’ın, idarecilerimizin, öğretmenlerimizin, veli-
lerimizin, sanatçı dostlarımızın, okul çalışanlarının ve 
kantin görevlilerinin yardımı oldu. Onların emeğiyle 
Alice’inkinden  harika bir diyar yarattık. Yaşadık hep 
birlikte Bu inanılmaz gerçeği yaşatanın Cihat Kora 
ruhu ve muhteşem insanlar olduğunu düşünüyorum. 
   Sanatın insanları ortak güzelliklerde 
birleştirip , hayatı gerçekte olması gerektiği en iyi an-
lamlarla paylaşmak için olduğunu düşünüyorum.
   O çok büyük S ile başlayan sanatın önünde 
saygıyla eğilirken, yaşattığınız tüm duygular için hepi-
nize sonsuz teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum.
    İyi ki vardınız, iyi ki varsınız. (Yolumun 
düştüğü en güzel şehir HOŞÇA KAL)

  Neşe ÖZYAVUZ 
Resim Öğretmeni

Sevgili düş şehri sakinleri,
Yıllardır içinde yaşadığım bir düş şehri vardı. 
Yaşadığım en güzel olayları ve en sevdiğim insanları 
içine yerleştirdiğim en güzel müziklerle, resimlerle 
süslediğim tüm hayallerimi besleyen… Kalabalık 
bir şehir:  çalıştığım tüm okulları ve öğrencilerimi 
barındıran tüm sevdiklerimle nefes alan bir şehir. Bu 
şehir her zaman yaşadığımı hissettiğim fakat hiçbir 
zaman göremediğim bir şehirdi. İki yıl önce bu hari-
kalar ötesi okul olan Cihat Kora Anadolu Lisesi’ne 
girdiğim ilk günden itibaren içimde inanılmaz bir 
heyecan ve mutluluk duydum. Daha o gün anlamıştım 
çok farklı bir dünyaya adım attığımı, hayallerimi 
gerçekleştirebileceğimi anlamıştım. Resim atölyesini 
gördüğümde ise yıllarca düşlerimi süsleyen atölyenin 
içinde olduğuma inanamamıştım. Burası benim düş 
şehrimdeki atölyeydi. Düş şehrindeydim. Şehrin o 
muhteşem güzellikteki pırıl pırıl ışıklarının altında… 
Bu muhteşem ışıklar  Cihat Kora’nın gençleriydi.  
 İşe, resim atölyesini, bir sanat atölyesine 
çevirmekle başladım. Öğrencilerimle birlikte atöly-
eye bir tabela hazırladık. Tabelamızı astıktan sonra 
kutu kutu boyalar taşıdık ve atölyemizi düşlerimizi 
kurabileceğimiz renklere boyadık. Ardı arkası kesilme-
di düşlerin. Her düş kuranın düşlerini gerçekleştirmek 
için işe koyulduk. Çünkü “ Düşler Atölyesi”nde  kuru-
lan her düşün gerçekleşmesi gerekiyordu. 
 Düşler atölyesinde hayat başladı. Öğrencilerim 
“ Hocam her yer çok güzel ama üstümüzde tavan var; 
keşke o da cam olsaydı.” dediler. Gökyüzünü göre-
bilmek için hemen tavanı boyamaya başladık. Kısa za-
manda bir gökyüzümüz oldu.  “Küçük prens olmaya-
cak mı?” dediler. Hemen bir dolabın kapağına küçük 
prensin gezegenini boyadılar.        
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12’ler Giderken Ne Dediler?

‘CKAL’ın 10. Yılında bizlere veda edip yepyeni 
bir hayata başlayacak siz değerli arkadaşlarımızın 
düşüncelerini öğrenmek istiyoruz. Sizin gibi eğlenceli 
bir gruptan eğlenceli cevaplar bekliyoruz.’ dedik ve 
keyifle anketimizi yaptık. Öncelikle bu çalışmaya 
katılan herkese teşekkür ederiz. Bazı cevapları sizlerle 
paylaşmak istiyoruz.
1: CKAL size ne ifade ediyor?
AYDA KOSTAK: Tamer hocanın odasına gidip dedi-
kodu yapmak.
ASENA ÇAKAL:  Koridorda damat halayı çekip aaeea 
diye bağırıp koşabilmektir.
YAĞMUR ÜNSAL: Ters bi durum karşısında 
tanımadığın insanlarla bile birlik oluşturabilmektir.
GÖNÜLDEN SEDA ALEV: 12/A’nın sıcaklığı yeter.
BERRAK OLÇUM: Lisenin bir göz yanılması 
olduğuna inanmaktır. Sihirbazın avucundan çıkardığı, 
ardı arkası gelmeyen rengârenk mendiller gibi sonsu-
za dek lisede kalacağını düşünmektir.
SETENAY ERALP: İngilizce şarkıları Türkçeye 
çevirip söylemek. (Çünkü hazırlık okuduk ve illaki 
kullanacağız o İngilizce eğitimini.)
ILGIM ÖZTEKİN: Her günü sürprizlerle dolu bir okul. 
Burada tanıdığım, hayatım boyunca unutmayacağım 
bir sürü insan var. HOŞÇAKAL CKAL!
TÜRKÜ SOYLU: En güzel yıllarımızın, en eğlenceli 
dönemlerimizin geçtiği güzel okulum. Öğretmenleri
yle,çalışanlarıyla,öğrencileriyle hep beraber kocaman 
bir aile oluşturduk ve bu aileyi bırakıp gidecek olmak  
beni çok üzüyor.
İREM HEKİMOĞLU: CKAL bana aile olmak için 
mutlaka kan bağı olmaması gerektiğini, bir ailenin 52 
ebeveyni ve 600 çocuğu olabileceğini öğretti.Ckal’lı 
olmanın bir gurur olduğuna inanıyorum ve bu guru-
run bir parçası olabildiğim için çok mutluyum.
ASLI  AYDOĞDU: Hayatımın en güzel yıllarımı 
geçirdiğim sıcacık bir aile ortamını ifade ediyor.
Ckal’ın bize kattığı tüm güzel şeylerle hayatımıza yön 
vereceğiz. 

2: CKAL’ın atmosferindeki aile sıcaklığına katkınız 
nedir?
YAĞMUR ÜNSAL: 12/A’nın dans ve halaylarına 
kattığım oryantal dans solosu
HELİN GÜMÜŞ: 12/A efsanesi olarak halaylarımızla, 
şarkılarımızla katkımız büyük 
SELİN SOYLU: Adı, Cahit Koray olarak bilinen oku-
lumuzu, Cihat Kora olarak düzeltmeye çalışmak
AZRA DADYA ERALP: Çikolata kızlar grubunu kur-
dum. Okulun en havalı grubuyuz 
BERRAK OLÇUM: Mavi sincaplar grubuyla çikolata 
kızlar grubunun hâkimiyetine son verdik 
YALIN YALCUK: O sıcaklığın kaynağı benim 
ILGIM ÖZTEKİN: Gerek tiyatro etkinlikleri, ger-
ek müzik aktiviteleri bu okulun bana kattığı, benim 
ölümüne zevk aldığım şeyler.
TÜRKÜ SOYLU :  Benim  katkımdan çok bu okulun 
bana kattıkları sayılamayacak kadar fazla .Ben  600 
kişinin arasında  tek bir öğrenciyim sadece.
İREM HEKİMOĞLU: Yıllarımı verdim ayol, ben bu 
ailenin reisiyim! (İrem başkan )

BERK GÜLER: Okulumu herkese tavsiye ediyo-
rum. Kadın, erkek, genç, ihtiyar bu güzel okuldan 
yararlanmalı bence…
BERK AKGÜN: Ckal benim yuvam gibiydi, acısıyla 
tatlısıyla 5 yılım geçti. Öğretmenlerimi anne, babam 
saydım, Abdullah abi amcam, Mehmet abi eniştem, 
Emel abla halam gibiydi. 

ÇEK CUMHURİYETİ
Tabak kırıklarını süpürme
Çek düğünlerinde, gelinle damat törenin düzenlendiği 
salona girerken ayaklarının önüne tabak kırılır 
ve ardından çift birlikteliklerini ve mutluluklarını 
simgelemek için bu kırıkları süpürür. 
ALMANYA
Nikah sonrası kütük kesimi
Alman geleneklerine göre düğün töreni sonunda çift 
bir kütüğü testereyle keser, bu da karşılaşacakları zor-
luklara birlikte göğüs gerecekleri anlamına gelir. 
KOSOVA
Beyaz boyalı gelin
Kimisi hayallerini beyaza yansıtır ve bembeyaz ge-
linlik giyer demiştik. Kosova’da ise bu iş gelinliği 
aşmakta. Adet gereği tarihi gelin kostümü giydirilen 
gelin, düğün töreninin kötü şans getirmemesi için 
yüzü beyaz boyayla boyanarak üzerine geçmişin de-
senleri çiziliyor.
FİNLANDİYA
Taç takma
Finlandiyalı gelinler düğünde el yapımı altın bir taç 
takarlar. Törenden sonra bekar genç kızlar gelinin 
etrafında toplanır. Gelin, genç kızlar arasından birini 
seçerek altın tacını ona verir, seçilen kızın ondan son-
ra evleneceği düşünülür.
FRANSA
Gelin banyosu
Diğerlerine nazaran çok daha sade ve masum gibi 
görünse de, Fransa’da bu gelenek evliliğe verilen 
önemi temsil ediyor. Düğün günü gelin, eski aşkları 
ve düşüncelerinden tamamen arınmak için uzun bir 
banyo yapar.
İSRAİL
Cam dolu beze basma
İsrail’de ise Musevi inancına göre, düğünlerde 
Kudüs’teki kutsal tapınağın yok oluşunu sembo-
lize eden içi cam parçalarıyla dolu bir beze basma 
geleneği bulunuyor. Törende cam kırmak ise hayattaki 
mutluluğu ve üzüntüyü sembolize ediyor.

Bu kadar büyük bir kültür havuzunu yazıya dökmek 
için sayfalar yetmez. Sadece inanışın ve kültürün, 
düğünlere, adetlere ve davranışlara etkisini göster-
ebiliriz.

   Şahan Kalaycıoğlu
9-C  302

Bütün güzel renkler içinde, kimisi bembeyaz hay-
aller içinde, ne olursa olsun hepsi en mutlu duygular 
içinde yaşarlar düğünlerini. Toplumu bir, insanı bi-
rey yapan kültürün ilk sırasına oynayan  parçasıdır 
düğünler. Dolayısıyla toplumun özellikleri ve karak-
terini yansıtır. Dünya üzerinde bin bir çeşit tören, 
farklı farklı düğünler var. Size çok ters ya da aykırı 
gelebilirler, adettendir deyip geçmenizde fayda var 
 Kimisi hayallerini giyimine yansıtır, bem-
beyaz gelinlikler içinde boy gösterir bu şölende, kimi-
si renkler içinde katılır törene, hangi biri kim bilir 
ne anlama gelen renkler. Kimileri tabak çanak kırar 
düğünlerinde, kimileri için ise kızı ağlatmak bir adet-
tir. Yüzlerce ülke, bin bir çeşit gelenek, yüzlerce farklı 
ırk ve bir o kadar yaşanmışlık ve görmüşlük. Hepsi bir 
ahenk içinde kültürün bütün parçalarını meydana ge-
tirir.
 AFRİKA
Düğünde süpürge üzerinden atlama
Düğünde gelinle damat bir çalı süpürgesinin üz-
erinden atlar. Oldukça ilginç ve değişik duran bu 
gelenek kölelerin evlenmesinin yasak olduğu köle-
lik zamanlarına dayanır. Süpürge üzerinden atla-
yarak, gelin ile damadın geçmişindeki kötülükleri ve 
kötü anıları silip birlikte yeni bir hayata başlamaları 
amaçlanır.
ÇİN
Yatakta fındık fıstık 
Düğünden önce damat evlilik yatağını hazırlar ve 
üzerine portakal, fıstık ve çeşitli meyvelerden koyar. 
Ailenin küçük çocukları yatağın üzerine oturtulur ve 
meyvelerle oynamalarına izin verilir. Yatağın üzerinde 
ne kadar çok çocuk olursa o kadar çok doğurganlığı 
sembolize eder.
       
       

Kültürün Neşlereli Bir Parçası: DÜĞÜNLER
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Dünya Festivalleri
HARBiN BUZ VE KAR FESTiVALi – ÇiN

Çin’in Heilongjiang Eyaleti’nin başkenti olan Harbin, 
ülkenin Rusya sınırının en kuzeydoğu kesiminde yer 
alıyor. Uzun ve soğuk kış aylarında sıcaklığın 22 derec-
eye düştüğü kentte her yıl 5 Ocak’ta başlayan Buz ve 
Kar Festivali, ay boyunca sürüyor. Festival süresince 
kentin her yerinde muhteşem buz heykeller boy gös-
teriyor. Kayak ve snowboard yarışları, büyüleyici buz 
heykeller, lazer ve havai fişek gösterileri, Songhua
Nehri’nde yüzme gibi etkinlikler Harbin Buz ve Kar 
Festivali’ni dünyanın en büyük uluslararası buz festi-
vallerinden biri yapıyor. 

Dünyanın en eski ve en renkli kutlamalarından biri 
olan Venedik Karnavalı Şubat ayında gerçeleşiyor. 
Karnavalın simgesi olan maskeler ve kostümler, her yıl 
değişen karnaval temasına uygun olarak hazırlanıyor. 
Maske geleneği, sosyal sınıflar arasındaki ayrımı or-
tadan kaldırma ve herkesin eşit olduğu bir kutlama 
ortamı yaratma isteğinden doğmuş. iki hafta süren 
karnaval boyunca Venedik kanallarında, meydanlarda
ve dar sokaklarda canlı heykeller boy gösteriyor, mas-
keli balolar düzenleniyor, tarihi olaylar canlandırılıyor 
ve daha birçok sanatsal etkinlikle sayıları yüz bini bu-
lan ziyaretçi büyüleniyor. 

Yeni Zelanda’nın Aucland kentinde her yıl Mart ayında 
düzenlenen festival, Pasifik adalarında yaşayan insan-
lara adanmış en büyük etkinlik. 1993 yılından beri 
gerçekleştirilen, her yıl 200 bini aşkın turistin ziyaret 
ettiği festival Pasifik halklarının kültürünü yaşatmayı 
ve dünyaya tanıtmayı amaçlıyor. Festival kapsamında 
yerel müzik ve dans gösterileri, geleneksel törenler, 
yemek yeme yarışmaları düzenleniyor.

BELTANE ATEŞ FESTİVALİ İSKOÇYA

Kökleri Pagan döneme dek uzanan Ateş Festivali,her 
yıl Nisan ayının 30’unda iskoçya’nın Edinburg 
kentinde düzenleniyor.Festivalin amacı, doğadaki 
canlanmayı ateşle tasvir ederek baharın gelişini kut-
lamak. 

Sorida, Lower Keys’de her yıl Temmuz ayının ikinci 
hafta sonu, dünyanın ilk ve tek sualtı müzik festi-
vali düzenleniyor. Kuzey Amerika’nın yaşayan tek 
mercan bariyer resifine dikkatleri çekmek üzere 
gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 600’ü aşkın 
dalgıç resişerin yaklaşık 10 km güneyinde dalış 
yaparak sualtı festivaline imza atıyor. ilginç festi-
valde geçti¤imiz yıllarda bir arp sanatçısı denizkızı 
kostümüyle konser verirken, bir rock grubu da gitar 
çalmayı denedi. Festivalin amacı mercan resifinin 
korunmasına diikkat çekmek.

SUALTI MÜZiK FESTiVALi – ABD

MAYMUN SOFRASI – TAYLAND

Her yıl Kasım ayının son pazar günü, Bangkok’un 
kuzeyindeki Lopburi bölgesinde yaşayan 2 bin 
maymun için, meyve sebzelerle donatılmış devasa 
bir açık büfe kuruluyor. Etkinlik aslen, “Maymunlara 
Açık Büfe Festivali” olarak anılıyor. Etkinliğin çıkış 
noktası eski bir efsane. 
Rivayete göre Maymun Kral zor bir durum-
dayken Ramayana’nın kahramanı Prens Rama’ya 
(Vishnu’nun reenkarnesi) yardım etmiş.Taylandlılar 
da bu efsaneden yola çıkarak Maymun Kral’ın so-
yuna şükranlarını sunuyorlar.

Valencia’nın Bunyol kasabası, her yıl Ağustos ayının 
son çarşambası,hayal edilebilecek en çılgın domates 
savaşına ev sahipliği yapıyor.Binlerce insan çıldırmış 
gibi birbirine kasalar dolusu domates fırlatıyor.
Festivalin hikayesi 1944 yılına uzanıyor. Bir kutlama 
sırasındaki geçit töreninde kasabalı gençler arasında 
kavga çıkıyor. Gençler manav tezgahlarından 
aldıkları domatesleri birbirlerine fırlatıyor. Poli-
sin müdahalesiyle ortalık yatışıyor. Ertesi yıl aynı 
tarihte kutlamada yine kavga çıkıyor ve gençler bu 
defa yanlarında getirdikleri domatesleri birbirlerine 
fırlatmaya başlıyor. Ondan sonraki yıllarda bu bir 
geleneğe ve festivale dönüşüyor.

DOMATES FESTiVALi – iSPANYA

PASiFiK FESTiVALi – YENi ZELANDA

VENEDiK KARNAVALI – İTALYA

Diwali ya da “Işıklar Festivali” Hinduların en önemli 
festivallerinden biri.Yalnızca Hindistan’da değil, 
Hindu inancına sahip diğer ülkelerde de kutlanıyor. 
“Fener Alayı” olarak çevrilebilecek Diwali, iyiliğin 
kötülüğe karşı zaferini simgeliyor. Festival boyunca 
kutlamaya katılanlar yeni elbiseler giyip yiyecekler-
ini akrabaları ve dostlarıyla paylaşıyorlar. Evlerin 
ve diğer mekanların gaz lambalarıyla ve mumlarla 
aydınlatıldığı festivalde tüm ülke muhteşem havai 
fişek gösterilerine sahne oluyor.

DIWALI – HiNDiSTAN
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Pabucu dama atılmak: Osmanlı döneminde esnaf 
ve sanatkarların bağlı bulunduğu teşkilat, ticaretin 
yanında sosyal hayatı da düzene sokuyordu. Kusurlu 
malın, malzemeden çalmanın ve kalitesiz işin önüne 
geçmek için de ilginç bir yönteme başvurmuşlardı. 
Bir ayakkabı aldınız veya tamir ettirdiniz diyelim. 
Ama sonuç istediğiniz gibi çıkmadı. Böyle durumlar-
da heyet, şikayetin ne olduğunu ve sanatkarı dinliyor. 
Eğer şikayet eden gerçekten haklıysa, o ayakkabıların 
bedeli şikayetçiye ödeniyordu. Ayakkabılar da ibret-
i alem olsun diye ayakkabıyı imal edenin çatısına 
atılıyordu. Gelen geçen de buna bakıp kimin iyi, 
kimin kötü ayakkabı tamir ettiğini anlıyordu. Böylece 
pabuçları dama atılan ayakkabıcı maddi kazançtan 
oluyordu. 

Ağzından baklayı çıkarmak: Vaktiyle çok küfürbaz 
bir adam yaşarmış. Zamanı gelince bu huyundan 
vazgeçmek istemiş. Soluğu bir tekkede almış ve tek-
kenin şeyhinden yardım istemiş. Adamın niyetinde 
samimi olduğunu anlayan şeyh mutfaktan bir avuç 
bakla tanesi getirtmiş. Şeyh adama dönerek ”Şimdi 
bu bakla tanelerini al, birini dilinin altına diğerlerini 
cebine koy. Küfür etmek istediğin zaman bakla dil-
ine takılacak sen de küfür etmeme kararını hatırlayıp 
küfür etmekten vazgeçeceksin. Bakla ağzında ıslanıp 
da erimeye başlayacak olursa cebinden yeni bir 
baklayı alıp dilinin altına yerleştirirsin.” demiş. Şeyh 
yeni dervişiyle yağmurlu bir günde tekkeye giderken 
bir evin penceresi hızla açılır ve genç bir kız çocuğu 
”Şeyh efendi biraz durur musunuz?” diyerek onları 
evlerinin önünde bekletir. Şeyh efendi dakikalar 
geçtikçe yağumurun hızının arttığını fark eder. Tam 
o sırada genç kız tekrar pencereden görünür, “Bi-
raz daha bekler misiniz?” der. Şeyh efendi “Kızım 
bizi niçin yağmur altında bekletiyorsun?” diye sorar. 
Bunun üzerine genç kız: “Tavuklarımızı kuluçkaya 
yatırıyorduk. Yumurtaları tavuğun altına koyarken 
bir kavuklunun tepesine bakılırsa piliçler de be-
sili olurmuş. Annem sizi geçerken gördü. Onun için 
böyle bekletiyoruz.” Bu münasebetsizliğe kızan Şeyh 
Efendi yanındaki dervişe dönerek “Çıkar ağzındaki 
baklayı!” der.

Saman altından su yürütmek: Geniş bir ovanın üz-
erinde bir köy, bu köyün de bir tanecik ırmağı varmış. 
Irmağın suları aynı anda köyün bütün tarlalarına yet-
ecek kadar gür olmadığından her gün bu ırmağı bir 
köylü kendi tarlasını sulamak için kullanıyor, diğerleri 
de sıranın kendisine geleceği günü bekliyorlarmış. 
Ancak bir gün köyün açıkgözlülerinden biri ırmaktan 
kendi tarlasına gizli bir kanal yapmış. Diğer köylüler 
bu durumu fark etmesin diye kanalın üstünü toprak 
ve samanlarla kapatmış. Böylece tarlasına her gün yet-
eri kadar su geliyor, bolca mahsul alıyormuş. Bir süre 
sonra ırmağın suları azalıp bu açıkgözün tarlasından 
bereket fışkırınca köylüler vaziyetten kuşkulanıp 
adamın tarlasına baskın yapmışlar.Bir de bakmışlar ki 
kanallar suyla dolu ve üzerinde otlar yüzüyor. Cevap 
belli: “Be adam, saman altından ne su yürütüyorsun?”
Bize de mi lo lo!: Bir gün adamın biri pazarcıyla bir 
sebepten münakaşaya başlamış ve kahramanımız 
sonunda kendini tutamayarak pazarcıya okkalı bir 
küfür savurmuş. E tabi pazarcı da kendisine küfre-
deni mahkemeye vermiş. Adam ettiğine bin pişman, 
pazarcıdan özür üstüne özür diliyor ama pazarcı 
yumuşamıyormuş. Adam, ümitsiz durumu bir 
arkadaşına anlatmış. ”Mahkemelerde itibarım iki 
paralık olacak.” diye hayıflanmış. Arkadaşı: ”Ben seni 
bu dertten kurtarırım ama on altın isterim.” demiş.  
Adam çaresiz kabul etmiş. ”Ne yapmam lazım söyle, 
ben bu davadan yırtayım on altının lafı olmaz.” demiş. 
Arkadaşı: Mahkemeye çıktığında hiç konuşma, sa-
dece ”lo lo lo” de. Hakim seni dilsiz sanınca dava 
kendiliğinden düşer.” demiş. 
Duruşma günü gelmiş. Mahkemede küfreden davalı,  
arkadaşının dediğini yapınca beraat etmiş. Sevinç 
içinde eve dönerken ona akıl veren arkadaşı çevirmiş 
yolunu: ”Hani bizim on altın?” Adam, kendini rölüne o 
kadar kaptırmış ki ”lo lo” diye cevap vermiş. Arkadaşı 
da , ”Bize de mi lo lo!” demiş.
  
Güme Gitti !: Yeniçeriler,  günümüzdeki polislerin 
işini yaptığı dönemlerde, olaylara müdahale edip, göz 
altına alacakları adamları zindana götürürlerdi. İçeri 
atarken de “hooop…güümm!” derlermiş. Bazıları 
suçsuz yere zindana atılırmış. Ahali de bir olay 
sırasında suçsuz yere içeri alınan insanlar için: “ Vay 
be! Adam bağıra bağıra güme gitti!” dermiş.

Atı  alan Üsküdar’ı geçti: Zamanında bolu beyine baş 
kaldıran Köroğlunun dillere destan yağızmı yağız atı 
çalınır.Köroğlu bütün civarı arar tarar yok.  Atını bu-
lamaz.Birisi” Bir de İstanbul’daki pazarları dolaş.” der. 
İstanbul’da pazarları dolaşırken atına rastlar. Pazar sa-
hibine “Şu ata bir bineyim hele.” der. Pazarcı da Buyur 
der. Eski sahibinin kokusunu alan at şahlanıp dört 
nala ordan uzaklaşır. Atını çaldırdığı için dövünen 
pazarcıya ihtiyarın biri gelip:
“Ah evlat atı alan Üsküdar’ı geçti.O Köroğluydu, atın 
gerçek sahibi…”der.
Ayıkla pirincin taşını: (Bir zorluğu çözümlerken, 
bir engeli ortadan kaldırmaya çalışırken bazen hiç 
beklenmedik sürpriz olaylar çıkar ve daha büyük 
engeller karşınıza dikilir. Böyle durumlarda bu deyim 
kullanılır.)
Deyimin öyküsü Osmanlı tarihine dayanır. Ya-
vuz Sultan Selim’in Yemen’i Osmanlı topraklarına 
katmasından bir süre sonra Yemen’de isyan çıkmış, 
uzun uğraşmalar sonunda Yemen Fatihi Sinan Paşa 
duruma hakim olmuş; Yemen bundan sonra 400 yıl 
Osmanlı egemenliğinde kalmıştı. Söylentiye göre 
Sinan Paşanın askerleri bir gün çölde konaklamış. 
Yemek pişirmek üzere hasır torbalar içindeki mısır 
pirinçlerini yere sedikleri büyük bir çadırın üstüne 
dökmüş ve taşlarını ayıklamaya başlamışlar. Bu sırada 
bir fırtına çıkmış ve rüzgarın savurduğu bir kum bu-
lutu pirinçleri üstüne inerek, ufak bir tümsek halinde 
yığılmış. Kumların altında kalan pirinçlere bakakalan 
yeniçeriler arasında şakacı bir asker arkadaşlarına:
-Biz Allah’ın nimetini taşlı diye beğenmiyorduk, bi-
zim gibi günahkar kullara üç beş taş az bile gelir. Asıl 
şimdi ayıklayın bakalım pirincin taşını. Ulu tanrımız, 
Kabe’ye hücum eden fil sahiplerinin başına ebabil 
kuşlarından taş yağdırmıştı. Bizim başımıza da daha 
büyük taş yağdırmadan hemen tövbe edelim, diyerek 
arkadaşlarını güldürmüş.

Buyrun cenaze namazına: IV. Murat , zamanında, 
tütün, içki, keyif verici madde yasağı koyar ; yasağa 
uymayanları cezalandırır. Birgün Üsüdar civarında bir 
kahvehanade tütün içildiğini öğrenir.Padişah derviş 
kılığında buraya gider. Selam verir. Oturur. Kahveci 
yanına gelip:
-Baba erenler kahve içer mi diye sorar.
-Padişah: Evet , der.
-Kahveci: Tütün içer misin, der.
-Padişah: Hayır, der.
Kahveci işkillenir: Tütün içmiyorda ne işi var burda?  
Zaten padişahın tebdili kıyafet dolaştığı haberleri 
var,eli titreye titreye kahveyi getirir.Başlar sormaya :
-Kahveci: Baba erenler ismini bağışlar mısın?
-Padişah: Murat.
-Kahveci: Peki isimde sultan da var mı ?
-Padişah: Elbette var.
deyince kahvecinin beti benzi atar, zangır zangır ti-
tremeye başlar. “Öyleyse buyrun cenaze namazına.” 
der olduğu yere yığılır. IV. Murat bu lafa çok güler ve 
kahveciyi bir defalığına affeder.

Gemileri yakmak: Gemiyle işgale gittikleri bir ye-
rde ordusu rakibin gücü karşısında korku duymaya 
başlayınca Sezar askerlerini yüksek bir tepeye çıkartır 
ve aşağıda kalan birkaç askere gemileri ateşe vermel-
eri söyler. Geldikleri gemiler gözlerinin önünde çıtır 
çıtır yanan ordu şok geçirmiştir. Sezar: “Gördüğünüz 
gibi gemileri yaktık. Artık dönüş yok; ya bu savaşı 
kazanırsınız ya da hepimiz burada ölürüz.” der.Savaş 
Sezarın ordusunun ezici zaferiyle sonuçlanır.

Deyimlerin Hikayesi Var
İNCİ’nin  temasını kültür olarak belirledikten sonra 
kültürümüzün önemli bir parçası olan deyimlerden 
birkaç tanesini ele aldık. Sizlerle bunları paylaşmak 
isityoruz. Bizlere çizimleriyle destek veren Batuhan
arkadaşımıza teşekkür ediyoruz.
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Önemli Günler ve Haftalar
16.09.2013 Okul Açılış Töreni

04.10.2013 Hazırlık Sınıfı Velilerine Yönelik 
Kokteyl ve Bilgilendirme

Cumhuriyet Balosu

Bayraklar Havaya!

İlk Dans

Gençler Dans Ediyor



20 | İnci İnci | 21 

Ckal 1920 lerde Olsaydı

Mustafa Kemal Atatürk diyince akla Cumhuriyet gelir, 
1923 gelir… 29 Ekim 1923, Türkiye’nin doğum günü 
bir yerde. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 
bize armağan ettiği büyük Türkiye Cumhuriyetinin 
doğum günü!
Cumhuriyet demek, demokrasi demek; özgürlük de-
mek. Atatürk biliyordu ki savaştan yeni çıkan halk, 
kökten bir değişime hazır değildi. Onun için bu 
değişimi yavaş yavaş gerçekleştirmek gerekiyordu. İlk 
olarak 23 Nisan 1923 tarihinde, 18 Mart 1920’de kap-
anan Meclis-i Mebusan’ı Ankara’da topladı. Ardından 
4.Vahdettin’de olan halifeliği 1 Kasım 1922’de kaldırdı. 
Nihayetinde bu kökten değişim 29 Ekim 1923’te 
Atatürk’ün Cumhuriyet’i ilan etmesiyle gerçekleşti.
 Cumhuriyet fazilettir, biz gençler de onu yaşatmak 
için varız. Özgürlük yolunda, Mustafa Kemal’in 
ışığıyla hiç durmadan yürüyeceğiz.Hep birlikte nice 
90 yıllara…
Tarih 30 Ekim 2013, şanlı Cumhuriyet Bayramımızın 
ertesi günü, ılık bir sonbahar gecesi… Cihat Kora 
Anadolu Lisesi, öğretmeni, öğrencisi, müdürü, 
çalışanları; her şeyiyle Cumhuriyeti yaşatmaya hazır. 
Sahne, masalar, ışıklar, kırmızı halı, zaman tüneli, 
1920’lerin kıyafet tarzı geçen sene olduğu gibi bu sene 
de Cumhuriyeti zarif bir biçimde yansıtıyordu. 

   Okulumuz müzik grubu kapıda misafirlerimize 
klasik müzik eşliğinde ‘’hoş geldin’’ derken arkada bir 
grup ise düzeni sağlıyordu. Protokolün karşısında, 
tam ortada, öğrencilerin yaptığı ay yıldızımız, önünde 
ise Elif Bacı’nın kağnısı ve de küçük bir platform, bu 
muhteşem gece için sıralarını bekliyorlardı.
Beklenilen tüm aile ve misafirler geldikten sonra İstiklal 
Marşı’mızın o yüce sesi çınlatıyordu kulaklarımızı. Bi-
zler de eşlik ediyorduk büyük bir gururla. 

30.10.2013 Cumhuriyet Balosu

Ritm Grubumuz

Konuşmalar, drama, kora, zeybek gösterisi, çalan 
müzikler ve danslarımızla, herkes mutlu, herkes bir 
Türk evladı olarak maziye, 29 Ekimlere gidiyor ve 
anın tadını çıkartıyordu. Gecenin sonunda, uçu-
rulan dilek fenerleri ve havai fişek gösterisiyle bir-
likte misafirlerimizi uğurladıktan sonra, yine ailecek 
okulumuzu toparlıyorduk; yüzlerimizde tebessüm, 
duruşlarımızda gurur, aklımızda Mustafa Kemal.
Cumhuriyet fazilettir, biz gençler de onu yaşatmak 
için varız. Özgürlük yolunda, Mustafa Kemal’in 
ışığıyla hiç durmadan yürüyeceğiz.Hep birlikte nice 
90 yıllara…

Gazilerimiz

Kaymakamımız

Kore Gazimizi Rahmetle Anıyoruz
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Mesut YONTAN ve Cihan Zeyrek 9/C 239

Mesut YONTAN ile Yapılan Röportaj

1. Duygusal olarak 29 Ekim size ne ifade ediyor?
Ben teknoloji insanıyım fakat bayramlarıma saygım 
vardır.

2. Atatürk’e benzemeniz sizi nasıl etkiliyor?
Son derece gurur verici, yeri geldiğinde ağlıyorum, 
yeri geldiğinde tebessüm ediyorum. Atatürk’le kan 
bağımız olduğu tespit edildi.

3. Seçme şansınız olsaydı yine bu özelliği ister 
miydiniz, neden?
Seve seve. Yaptığı kahramanlıklar son derece gurur 
verici.

4. Bu özellik size bir sorumluluk getiriyor mu? 
Niçin?
İnsanların bana olan bakış açısı farklı oluyor. Büyük 
sevgi görüyorum.

Müzik Grubu

Açılış Konuşması

Misafirlerimizi Karşılarken

  09:04
Gelmesin, istemiyorum !
Günler geçmesin, dakikalar akmasın,
Dursun zaman.
Gitmesin , istemiyorum !
Yıkılmasın ulu çınar. 
Kapanmasın o düşmanları korkutan gözler.
Boğmasın bizi yasa ,
Öksüz bırakmasın bizi ”Baba”.
Dokuzu beş geçmesin saat, istemiyorum !
O dünyaları dize getiren mavi gözlü dev,
Gitmesin , istemiyorum !
Çıksın meclis kürsüsüne,
“Yüce Türk Milleti!” desin . 
Susmasın, istemiyorum!

Peki, ben ne mi istiyorum? 
Barış, demokrasi, eşitlik…
Türk’ü, Kürt’ü , Laz’ı, Çerkez’i,
Beraber gülsün istiyorum !
Atatürk’ün salıncakta salladığı çocuk olmak istiyorum !
Derdini dinlediği köylü olmak istiyorum!
Sınırda nöbet tuttuğu Mehmetçik  olmak istiyorum!
Mevcudiyetimin ve istikbalimin yegane temelini,
İlelebet yaşatmak istiyorum!
Onunla tanışmak istiyorum!
Saat dokuzu beş geçmesin istiyorum!

MERT BULUT HZ-D 477

10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri

  
ATAM
Gözlerin…
Mavi gözlerinde uçsuz bucaksız
Umudu bilmek, inancımı tazelemekti…

Saçların…
Sarı saçlarını rüzgarda uçuşan buğdaylar
Duymak, özgürlüğümü görmekti.

Gülümsemen…
Rahmetli anamın şen kahkahasını anımsamak
Mutlu olmak, güvende hissetmemdi.

Bir sözün… yeterdi ayaklarının altına serilmem için
Yeterdi, düşmana saldırmak için
Yeterdi, kanımdaki gücü hissetmem için.

Gücün… herkesi etkisine alan büyüklüğün.
Aklın… bizi bu cehaletten kurtaran bilgeliğin.
Cesaretin… herkesi kendine çeken önderliğin.
Disiplinin… düşmanı dize getiren heybetin.
Ve de sevgin… tüm bu özelliklerinle bize bakan kalbin.

Senin varlığın yeterdi yüreğimi ortaya koymak için
Bir bakışın, bir iç çekişin yeterdi.
Sana inanmak, seninle olmak; onurdu
Tek bir hareketin, tek bir adımın yeterdi.
Devrimlerini yaşamak gururdu.
Bir gülüşün dünyalara bedeldi
Yaşadıklarını bildiğim için.

Atam, biz seni çok sevdik.
Sana güvendik.
Arkandan gittik, koştuk, savaştık.
Hey gidi yetmiş altı sene… az mı?
Sen yoksun ya, bize on asır geçmiş gibi
Biz seni çok sevdik Atam,
Bir gittin, gidiş o gidiş…

                                                        MARA ELİF SCHÖN 10/A 213
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  57 yıllık korkusuz bir ömür , yıllarca esaret çeken 
milyonlar , ansızın çıkıp gelen bir yiğit , dillerden 
düşmeyecek olan zafer türküleri…
  57 yıllık ömre ne sığdırır ki insan ?
   Bir gün öyle biri çıkıp geldi  ki O’nun eğitimi de , 
aldığı nefes de , dualar ederek yattığı uyku da sadece 
“vatan”dır. 
   Yolun başında and içti , uzun ve imkansız denilen 
yolunda adım adım yürüdü. Düştü , kalktı , hiç kimse 
duymadan hükümler giydi.  Ama her şeye rağmen 
hükmetmesini de var olmasını da bildi.
  Türk tarihinin en zor döneminde yetişti sarışın 
çocuk. Ya o dönemin normal çocukları gibi okuy-
up hayata atılacaktı vatan derdine düşmeden ya da 
bağımsızlık hasretiyle yanıp tutuşan yüreğinin sesini 
dinleyecek, çıkacaktı yola. Ve işte hikâyesi böylece 
başladı Mustafa’nın. Yılmadan usanmadan çalıştı, her 
geçen gün kendisini geliştirdi, her geçen yıl olgunlaştı, 
araştırdı, öğrendi. 
   Uzun ve yoğun öğrenim hayatının sonuna geldi. Bu 
zamana kadar hep okumuştu artık uygulama vaktiydi. 
Artık karanlıkların aydınlığa çıkma vakti idi. 
Tüm dünya milletlerinin bitti dediği yerden başladı O. 
Mutlak çare vardı adı KURTULUŞ olan. O zamana ka-
dar birçok savaşa gitmişti, başarılar elde etmişti. Ama 
artık vakit eldekileri derleyip toplama, son kozları 
oynama vakti idi. Büyük bir kumar gibi görünüyordu 
Kurtuluş Savaşı’ndaki politikamız tüm devletlere.İşte 
orada Mustafa Kemal’in ileri görüşlülüğü girdi devr-
eye. Dünya umutsuz bir çırpınış olarak bakıyordu 
Türklere. “Ordu yok “ diyorlardı, O “ Kurulur.” diyor-
du. “Para yok “ diyorlardı, O “ Bulunur. “ diyordu. “ 
Düşman çok “ diyorlardı, O “ Yenilir. “ diyordu.
Tüm milletler batan, kaptansız gemi gözüyle 
bakıyordu bize. Bilmiyorlardı ki bir gemide kaptan 
her zaman vardır. Hem de öyle bir kaptan vardır ki 
yeri gelir denizlerin dalgası olur , yeri gelir kan  deni-
zlerine açılır , yeri gelir korkusuzca gemiyi düşmanın 
üzerine sürer. 
Bitti denilen yerde güneş doğmuştu Türk’ün üzerine.    

 Dünlerin getirdiği baskı, zulüm ve kan yerini 
kurtuluşa , bağımsızlığa ve şehit kanıyla sulanan vatan 
 topraklarına bırakmıştı. 
Biten İstiklal Savaşı’nın ardından herkes bir adım 
geri çekildi. “Türk” denilince herkes önce bir irkildi. 
Savaştığı düşman komutanların dahi, Atatürk’e saygı 
ve hayranlık besledi. Söylerken bile tezat yüklü bir 
cümle ama tam olarak durum buydu işte. 
 Atatürk gibi bir lider ile savaşmaktan çok şey 
öğrendiklerini ve O’nun Tanrı’nın Türklere sunduğu en 
büyük armağan olduğunu söylediler. Düşmanlarının 
bile beğenisini toplayan bir lider , hayatı boyunca asla 
boyun eğmemiş olan bir duruş , devrimlerini sonuna 
kadar götüren bir kararlılık , hayatı boyunca sahip 
olduğu tek gerçek vatanı olan bir beden… İnanması 
zor ama gerçek. Genç yaşta başlayan serüven , on-
larca savaş , onlarca görev , atlatılan onlarca tehlike , 
kafasında milyonlarca düşünce…
  Basit midir asırlık bir imparatorluk rejimini korkusu-
zca yıkıp yerine cumhuriyeti inşa etmek ? Kolay mıdır 
dünyanın konuştuğu tek ve gerçek lider olabilmek ? 
Kolay mıdır Türk olmak ? Bunlar ne kolay oldu ne de 
hemen oldu. Bağımsızlık yolunda öyle çok şehitler 
verdik , öyle çok gözyaşı döktük , öyle çok yıprandık 
ki…Ama başta da öyle bir lider vardı ki…
   İnandığı gerçekleri hiçbir hayale savunmadı 
Atatürk. Asla hayallere atılmadı , yolundan dönmedi. 
Kapalı , dar bir tünel vardı ve o tünelin içinde mily-
onlarca umutsuz beden vardı. Ya karanlıklar aydınlığa 
çıkacaktı ya da O karanlıklara gömülecekti. Ama 
Atatürk’e göre hiçbir zaman umutsuz durum olmadı. 
Öyle çok inanmıştı ki kurtuluşa hiçbir şey yolundan 
edemedi O’nu. Halkına öylesine bağlıydı ki adeta halk 
ile var oldu.
     Halk O’nu asla sorgulamadı. İşte bu yüzden tarihte 
bir ilktir o. Tüm halkın güvendiği ,inandığı ve O’nun 
yolunda sorgusuz sualsiz gittiği tek liderdi Atatürk. 
   Türkiye’nin bağımsızlığından başka inandığı bir şey 
daha vardı Ata’nın. O da Türk gençliği idi. Öyle umut-
lu öyle emindir ki Türk gençliğinden. Birçok kongrede 
, birçok demecinde güven veren hususlardan biriydi  
Atatürk için. Ve yine haklıydı. 
  10 Kasım sabahı belki gözlerini yummuştu ebedi-
yete ama hiç sönmeyecek bir ateşi de başlatmıştı artık. 
İnatçı bağımsızlık kavgamızda omuzlarımızda büyüy-
ordu ateşi. Kanımızla yazmıştık tarihi , haklıydık ve 
kazandık. Atatürk’ün de Türk gençliğinden beklediği 
gibi bundan sonra da kaybetmeye hiç niyetimiz yok. 
Omuzlarımızdaki yük ile çökmeyeceğiz. Dönüp 
arkamıza baktığımız zaman bize bakıp gülümseyen 
bir adam göreceğiz. Ve herkesin “bitti” dediği yerde 
biz yeniden başlayacağız. 

                                            Gözde URLU 11-D 687

ATAM

KARŞIYAKA İLÇE MEB ATATÜRK KONULU İLÇE 1.

  Okuyoruz, çünkü bilginin kudretini biliyoruz, onu 
artık tanıyoruz.
  Cehalet, en büyük düşmanımız. İlke edindik kend-
imize, öğreniyoruz. Çalıştı, çünkü bu ülkede hala 
eğitim hakkına sahip olmayan bireyler vardı. Eğitim 
şarttı, çünkü bu toprakların cehalete direnecek şansı 
yoktu. Namlular kazandı bu ülkeyi artık kalem-
lere emanet ediyor kendini. Kalem aldık elimize, 
öğreniyoruz. Çünkü Atatürk’ü tanımak, ilimi temel 
almaktır.
   Geleceğe güveniyoruz çünkü; gelecek biziz, kend-
imize güveniyoruz. Başaracağız, sözümüz var. 
Söylediği her söz hala kulağımızda. Ülkeye, bi-
zlere kazandırdığı her şey hala yaşıyor, yaşayacak, 
yaşatacağız. 
  Hiç duyamasak da sesini, hala onu dinliyoruz. 
Göremesek de bir kere bile, hala onu takip ediyoruz. 
Bölündük binlerce parçaya, her bedende onun fikirl-
erini ve duygularını taşıyoruz. Güneş bir daha asla 
doğmamak üzere batmayacak bu topraklarda. Biz 
gençler gündüzü, geceden savunuyoruz. Biz gençler 
Atatürk’ü tanıyoruz…

 Onun gibisi bir daha gelmeyecek biliyoruz
 Bizler onu yaşatmak için çalışıyoruz.

                                                
Şahan Kalaycıoğlu 9-C 302

  Bekliyoruz, arıyoruz onun gibisini
  Onun gibisi bir daha gelmeyecek biliyoruz.

    Hepimizde bir parça Atatürk var aslında. İçimizde, 
kalbimizde, ruhumuzda yaşadığını, hala var 
olduğunu biliyoruz. Çünkü okudukça ve hatırladıkça 
maziyi ve onu; hissediyoruz, güçlü hissediyoruz, 
onun gücünü en derinden hissediyoruz. Gençler, biz 
değer verdiği gençler olarak, onu görmeden seviyor-
uz. Seslenemese de bize, biz onu duyuyoruz.
  Bizler ülkesine bağlı insanlarız. Sevgimizi en içten 
şekilde yaşarız. Atamıza ve vatanımıza olan sevgiyi. 
O kadar derinden ve suskunca aşıktık ki bu toprak-
lara, bağırmamız gereken zamanlarda sustuk, kork-
tuk. Birisini arıyorduk, sesine yankı olmak için. O’nu 
arıyorduk….
  O da bizim gibiydi, o da bir Türk’tü. Tüm dünyanın 
hayran olduğu, tüm dünyanın bir Türk’e hay-
ran olabileceğini gösteren bir Türk’tü. Hepimiz 
gibi o da içinde büyütürdü sevgisini. Vatanına ve 
toprağına olan aşkını. Fikirler ve düşünceler ileriye 
atılan adımların geçtiği yoldur. Onlara ihtiyacımız 
vardı çünkü yürüyeceğimiz bir yol arıyorduk, 
kaybolmuştuk. Önderimizdi, çünkü bir türlü dışa 
vuramadığımız sözlerin kağıda dökülmüş haliyle bir 
şiir gibiydi Atatürk.
   Düşüncelere ve fikirlere sahipti, tam da 
kaybolduğumuz anda. Meşalelerle güneşi arıyorduk, 
özgürlüğü, demokrasiyi, cumhuriyeti arıyorduk. Ve 
sonra gölgelerimizi fark ettik, güneş doğmuştu. Bu 
topraklar aydınlığa, cumhuriyete kavuşmuştu. İşte 
şimdi tam zamanıydı seslere yankı olmaya…
  Okuyoruz, o da öyle yapardı. Böyle yapmamızı 
isterdi. İstedi, kendini durmadan yenileyen okuyan, 
bilgili gençlere emanet etti aşkını, vatanını. Bilgiye 
ulaşmak için takıldığımız her taşı kaldırdı teker 
teker. Yeni sesler getirdi dilimize, aklımızdakileri 
daha rahat söyleyebilmek için. O seslerle enfes bir 
koro oluşturdu, kitaplar sundu önümüze. Bir yazardı 
Atatürk. Hem okurdu, hem yazardı. 

Atatürk’ü Tanımak
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24 Kasım Öğretmenler Ocak Ayındaki Kermes Lamia’da Yılbaşı Eğlencesi
Yıldızlar Altında Körfez Turu
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1915’ten Selam Getirdim
1915’ten selam getirdim.
Analarımın ellerinden öptüm ilkin,
Evlatlarını yitirmiş vatanın gözlerinden.
Küçücük yavruların tuttum başını,
Aldım avuçlarımın içine,
Gelecek için öptüm alınlarından…
Ağlayan gözlere, yüreklere susun dedim.
Susun rahat etsin şehitler
Kazandık
Vatan bizimdir artık!
Geçmesin, geçmesin bir daha
O ‘tek dişi kalmış canavarların’gemileri.
Ertuğrul gökte
Anka kuşu gibi canlanmasın
Nusrat’a yeniden döşetmesin mayınları.
Mermiler çarpışmasın Anafartalarda
Mustafa Kemaller toprağa düşmesin…
1915’ten selam getirdim,
Vardım yanlarına şehitlerin
Karışmış kanları, bedenleri toprağa
Koyun koyun yatarlar, kardeşçe
Sarılmışlar düşmanla birbirlerine
Derler ki cansız halleriyle
Bakın, biz kol kolayız
Barış içinde!..
Ah o düşman askerleri
Hintlisi, Fransızı, İngilizi, Anzakı
Aylarca savaştılar bu tepelerde.
Zamanı geldi, teker teker düştüler toprağa
Oysa bakın;
Nasıl kardeş olmuşlar bizimle,
Anadoluya karışmış
Ruhları bedenleriyle birlikte…
1915’ten selam getirdim
Yüreği sağlam Türk evlatlarından
Şehitlerden, gözü yaşlı analardan 
Masum çocuklardan selam getirdim
Çanakkale’den günümüze
Selam getirdim…
   Aleyna BAKIR  HZ-C 372

12 Mart 18 Mart Çanakkale Şehitleri Şiir Yazma Yarışması 
İlçe Üçüncülüğü

23 Nisan

1915’ten Selam Getirdim
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  Roma’nın bize kattıklarını ve grup içinde ilerleyen 
dostluklarımızı da kalbimizde taşıyarak iki hafta bo-
yunca yaşayacağımız kasaba olan Pontedera’ya doğru 
yola çıktık. Partnerlerimiz, aileleriyle birlikte bizleri 
beklediğimizden çok daha sıcak karşıladılar ve o gece 
hepimiz yeni evlerimize dağıldık. Pontedera kadar 
küçük bir kasabanın içine iki haftada sığdırdıklarımız 
o kadar eşsiz anılar ki… Artık her birimizin İtalya’da 
bir ailesi, evi ve kardeşten öte arkadaşları var. Gerek 
hocalarımızla, gerekse kendi içimizde yaşadığımız her 
güzel şey İtalya gezimizi unutulmaz kıldı.
   Projenin başında Comenius’un bize katacaklarını 
listeyle vermişlerdi; yeni bir kültür tanımak, yeni 
bir dil öğrenmek, Avrupa’yı tanımak. Evet, bunların 
hepsini iyi kötü kazandığımızı düşünüyorum. Fakat 
Comenius bize birlik olmayı, harika dostluklar ed-
inmeyi ve en önemlisi, küçük şeylerden mutlu ola-
bilmeyi öğretti. Projeye dahil olmamızı sağlayan 
herkese, özellikle görevli öğretmenlerimize sonsuz 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Gizem OLKUN 11-A      664

Koca bir yıl boyunca emek verdiğimiz Comenius 
projesinin meyvelerini almaya, İtalya’ya yola çıktık. 
Yolculuk boyunca grubumuzdaki herkes aynı heyecanı 
farklı kalp atışlarında yaşadı. Kimimiz ‘Oradaki sanat 
eserleri nasıl? ‘, kimimiz ‘Acaba partnerimiz nasıl biri-
si?’ kimimiz ‘İtalyan yemekleri gerçekten de söylendiği 
kadar lezzetli mi?’ diye düşünürken üç saat çabucak 
geçmiş, kendimizi dünyanın başkentinde, Roma’da 
bulmuştuk.
  Roma havalimanından otelimize giderken ade-
ta geçtiğimiz caddelerin büyüsüne kapılmıştım. 
Özenle korunmuş tarihi binaların eşsiz mimarisini, 
modern yaşantıya duygu katan kusursuz heykelleri 
gördükçe saf bir mutluluk büyüyordu içimde. Ote-
limize yaklaşırken bazılarımız tıpkı benim gibi şehri 
seyrediyor, bazılarımız otobüsü inletircesine İtalyanca 
şarkılar söylüyor, bazılarımız ise sözlüklerine sarılmış 
İtalyancayı kavramaya çalışıyordu. Derken karşımızda 
Hıristiyanlığın merkezi Vatikan belirdi ve otobüs an-
iden durdu. İnanması güçtü fakat otelimiz tam da ora-
da, Vatikan’a uzanan caddedeydi. Hepimiz valizler-
imizi alıp otele yerleştik ve iki haftalık İtalya rüyasına 
hazırladık kendimizi.
 İlk sabah kahvaltıdan hemen sonra Vatikan’ı gezdik.  
Kocaman beyaz yapının içine girdiğimde bakışlarımı 
nereye çevireceğimi şaşırmıştım, her yer görülm-
eye değer sanat eserleriyle doluydu. Eski papaların 
ve İsa’nın tasvirlerine, Meryem Ana’nın masumiyet 
dolu portrelerine, yapımı yıllar sürmüş resimli ta-
vanlara baktıkça Tanrı’yı ilk defa kendime bu kadar 
yakın hissetmiştim. Bir Müslüman olarak beni bile 
bu kadar etkileyen Vatikan’ın Hıristiyanların üzer-
inde bıraktığı etkiyi düşünemiyordum. Her ne kadar 
çoğumuz Vatikan’dan ayrılmak istemesek de Pazar 
ayini başlamadan Roma’yı gezmeye koyulduk. Buram 
buram tarih kokan sokaklarda yürüdükçe, sanatı 
iliklerimizde hissettikçe şehre aşık olmaya başlamıştık. 
Trevi Çeşmesi, Kolezyum, İspanyol Merdivenleri… 
Hepsine ait anılar edindik. Şehri tanımanın yanı sıra 
Comenius grubumuz içinde güçlenen arkadaşlık 
bağlarımız bizleri projeye sıkıca tutunmaya davet edi-
yordu.

Öğretmenlerimizin Kitap Kulubü Etkinliği

Merhaba İNCİ okurları!

Bizler ‘’Kitap Kulübü’’ olarak ikinci yılımızı yaşıyoruz. 
Bu yıl da birbirinden nitelikli kitaplar okuduk. Sizlere 
okuduğumuz romanlardan birkaç cümle seçtik. Tabii 
ki bir eseri tanıtmaya birkaç cümle yetmez ama merak 
uyandırmaya yeter. Keyifli okumalar diliyoruz.
SON OYUN: Bu roman Ahmet Altan tarafından 
yazılmıştır. Roman kahramanı bizleri yaşamı sorgu-
lamaya çağırır.
‘’Bir kötülüğe bulaşmak istemiyorsan, sana ilk teklif 
ettiklerinde reddedeceksin, ilkinde reddetmek için 
kuvvetli bir mazeretin vardır. Ama ilkini kabul etti-
ysen ikinciyi reddedemezsin.’’ Sayfa: 125
BÜYÜK GÖZALTI: Bu roman Çetin Altan tarafından 
yazılmıştır. Roman kahramanı nasıl bir gözaltında 
yaşadığını anlatıyor.‘’Sert fırtınalarla, dev dalgaları 
içini oyuk oyuk ettiği haşin bir kaya gibiydi babaanne. 
Öpmesini öğrenmeden unutmuş, ağlamasını kimseye 
göstermeden bir ayıp kuyusuna atıp boğmuştu.’’ Sayfa 
139
‘’Öfkesi kadar neşeli, neşesi kadar üzüntülü, üzüntüsü 
kadar kaprisli, kaprisi kadar şişirici, bir uçtan bir uca 
savrulan hem bencil, hem içli, hem yalnız, hem kork-
ak, hem gaddar, hem kuru, hem sulu göz, dengesini 
bulamamış zavallı bir kadındı, annem.’’ Sayfa 246
HEBA: Bu roman Hasan Ali Toptaş tarafından 
yazılmıştır. Roman kahramanı bizi toplumsal düzeni 
sorgulamaya yönlendiriyor.
‘’Bir insanın, kendisine zulmedene gülümsem-
eye mecbur bırakılmasından daha beter bir zulüm 
olamazdı yeryüzünde.’’ Sayfa 226

‘’Doğruyu-iyiyi ve bunların zıttını belirleyen toplum 
mu haklı, yoksa çok da ideal bir kurum olmayan to-
plumun ‘heba’ ettikleri mi?’’
GÜMÜŞ KARASI DENİZ: Bu roman Susan Fletcher 
tarafından yazılmıştır. Roman kahramanı Maggie bi-
zlere umutlarımızı yitirmememiz gerektiğini vurgu-
lar.
‘’Rona sevgilisi onu terk edince Maggie’ye soruyor: 
Kabullenmeyi, vazgeçmeyi nasıl öğrendin? Yaşamaya 
nasıl devam edebildin? Maggie cevap veriyor: Tama-
men düzelmezsin. Ama zamanla, yeteri kadar düzelir-
sin.’’ Sayfa 404-405
REBECCA: Bu roman Daphne Du Maurier tarafından 
yazılmıştır. Roman kahramanları bizi psikolojik bir 
gerilimin içine sürüklüyorlar.
“Keşke yeni bir icatla, anıları bir parfüm gibi bir şişeye 
doldurmamız mümkün olsaydı, deyiverdim. Anılar 
o şişede hiç solmasaydı, hiç bayatlamasaydı. Sonra, 
canımız istediğinde şişenin mantarını çıkarıp o anı 
yeniden yaşayabilseydik.’’ Sayfa: 47
ÇÖL ÇİÇEĞİ MASALI: Bu roman Tufa Erbarıştıran 
tarafından yazılmıştır. Roman kahramanları bizi çöl 
atmosferine götürüyor.
‘’Bilmek için, öncelikle öğrenmenin temel koşulu 
olan okumak gerekir.’’ Sayfa: 7
SEN DÜNYAYA GELMEDEN: Bu roman Margaret 
Mazzantini tarafından yazılmıştır. Roman kahramanı 
Gemma, bize savaş ortamındaki bir aşkı anlatıyor.
‘’Bir başka seçenek her zaman için vardır’’ Sayfa 373
DÖNMEK MÜMKÜN OLSA: Bu roman Marc Levy 
tarafından yazılmıştır. Roman kahramanı bizi dina-
mik bir maceraya sürüklüyor
‘’Gerçekleşmemiş bir tanışmanın nostaljisini kend-
ime saklyacağım belki ama böyle olması benim  
seçimim .İnsanın hayatının aşkı, yaşamış olduğudur, 
hayalini kurduğu değil.’’ Sayfa: 275
KIRMIZI PAZARTESİ: Bu roman Gabriel Gar-
cia Marquez tarafından yazılmıştır. Roman 
kahramanının sonunu bilmemize rağmen olayların 
akışına kendimizi kaptırıyoruz.
‘’Öğrenmemiz gerekenden çok daha fazlasını 
öğretmişti bizlere; ama her şeyin üstünde de hay-
atta hiçbir yerin boş bir yatak kadar hüzünlü 
olmayacağını öğretmişti. Santiago Nasar onu ilk 
gördüğü andan itibaren aklı başından gitmişti. Ben 
onu uyarmıştım: savaşçı balıkçılla düşüp kalkmaya 
cesaret eden şahini, tehlike bekler diye.’’ Sayfa: 61
 
 

SOSYAL PROJELERİMİZ Comenius ile İtalya Ziyareti
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Human Body Sergisi
 İNSAN BEDENLERİNDE DOKUNUN 
BOZULMASINI ENGELLEYE PLASTİNASYON 
YÖNTEMİNİN KULLANILDIĞI SERGİNİN 
BİLİMSEL DANIŞMANLIĞINI EGE 
ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ 
ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ.
DR.OKAR BİLGE ÜSTLENMİŞ.Plastinasyon 
yönteminin etik ve ahlaki değerlere uygun olup 
olmadığı bazı çevrelerce tartışılsa da insanın kendi-
yle karşı karşıya kalmasını sağlayan yöntem olduğu 
kesin.
Plastinasyon
Vücuttan çıkarılan sıvı ve yağların yerine likit 
plastik konularak kadavraların sertleştirilmesini 
sağlayan ve bozulmasını önleyen yönteme plasti-
nasyon adı veriliyor.Plastinasyon yönteminin etik 
ve ahlaki değerlere uygun olup olmadığı bazı çevrel-
erce tartışılsa da insanın kendiyle karşı karşıya 
kalmasını sağlayan yöntem olduğu kesin.
BODY WORLDS sergisinin ardındaki yaratıcı ikili
Ünlü bilim adamı Gunther von Hagens, 
Plastinasyon’un – estetik anatominin sunumunu 
olanaklı kılan anatomik örnek koruma yönteminin 
– mucididir.
Plastinasyon yoluyla ölümden sonraki beden, 
halkın insan bedenini daha önce hiç görülmediği 
biçimde görmelerine olanak veren, harikulade 
anatomik figürlere –plastinatlar- dönüştürülür.
Anatomi ve halka açık anatomi sergileri alanında 
çığır açan Dr. von Hagens, sürekli evrilmekte olan 
çalışmalarının esinini Rönesans dönemi anato-
mistleri ile kendi kuşağının bilim adamlarından 
almaktadır. BODY WORLDS sergilerinde ve Yaşam 
Döngüsü’nde sunulan anatomik örneklerden so-
rumludur.
Dr. Angelina Whalley, BODY WORLDS sergiler-
inin kavramsal planlayıcısı ve tasarımcısıdır.

Sahip olduğumuz en önemli varlığımız olan beden-
lerimize büyüleyici bir yolculuğa çıktık.
     CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ 
VE ÖĞRETMENLERİ  26.09.2013 TARİHİNDE 
İZMİR’DEKİ ‘’THE HUMAN BODY EXHİBİTİON’’ 
ULUSLARARASI SERGİYİ ZİYARET 
ETTİ.120 ÖĞRENCİ VE 5 ÖĞRETMEN(SEMA 
YİYİT, FİGEN ÖVÜN,ŞEBNEM TANİŞ,ESİN 
ÜNSAL,EBRU BORA) İLE SERGİYE KATILAN 
OKULUMUZ, İNSANIN VÜCUDU,ORGAN 
VE SİSTEMLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI, 
ÜÇ BOYUTLU GÖRSEL MATERYALLERİ 
İNCELEDİ.GERÇEK KORUNMUŞ İNSAN 
BEDENLERİNDEN OLUŞAN SERGİ TÜM 
ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİMİZDE MER-
AK VE İLGİ UYANDIRDI.ÖZELLİKLE TIP VE 
BİYOLOJİ ALANLARINA İLGİ DUYAN 10. VE11. 
SINIF FEN GRUBU ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN 
BU SERGİ HAYATLARINDA BELKİDE BİR KEZ 
GÖREBİLECEKLERİ VE YAŞAYABİLECEKLERİ 
ÖZEL BİR DENEYİM OLDU.

Plastinasyon Yöntemi
Plastinasyon, vücudu eğitim ve öğretim amaçlı 
olarak korumak üzere tasarlanmış görece basit bir 
işlemdir. Çoğu  buluş gibi, Plastinasyon da basit bir 
kavramdır:
1. Tahnit Etme ve Anatomik Diseksiyon 
Sürecin ilk adımı, atardamarlardan formalin 
pompalayarak çürümenin durdurulmasını kap-
sar. Formalin tüm bakterileri öldürür ve dokunun 
çürümesini durdurur. Diseksiyon araçları kulla-
narak ayrı anatomik yapıları hazırlamak üzere deri, 
yağ ve bağ dokuları çıkarılır.
2. Vücut Yağı ve Suyun Çıkarılması 
İlk adımda vücut suyu ve çözülebilir yağlar, bir 
çözücü banyosuna (örneğin bir aseton banyosu) 
koyarak vücuttan çözülür.
3. Zorlu Emdirme 
Bu ikinci değişim süreci Plastinasyonun merkez 
adımıdır. Zorlu emdirme sırasında reaktif bir 
polimer, örneğin silikon kauçuk, asetonun yerini 
alır. Bunu yapmak için örnek bir polimer çözelti-
sine batırılır ve vakum tankına konur. Vakum, 
örnekten asetonu çıkarır ve polimerin her bir hücr-
eye işlemesine yardımcı olur.

4. Konumlandırma Vakum emdirmenin ardından 
vücut istendiği gibi konumlandırılır. Her bir anato-
mik yapı olması gerektiği gibi hizalanır ve teller, 
iğneler, pensler ve köpük bloklar yardımıyla sa-
bitlenir.
5. Kürleme (Sertleştirme) 
Son adımda, örnek sertleştirilir. Bu, kullanılan 
polimere bağlı olarak gaz, ışık veya ısı ile yapılır. 
Bütün bir vücudun Diseksiyonu ve Plastinasyonu 
yaklaşık 1.500 çalışma saati gerektirir ve normalde 
tamamlaması yaklaşık bir yıl alır.
   Temel amacı sağlık eğitimi olan sergi aynı zaman-
da herkese vücudun derinliklerine yolculuk yapma 
fırsatı veriyor. Sergiden vücudumuzun pek çok 
detayını kavramış ve sağlığımıza daha fazla dikkat 
etmemiz gerektiğini anlamış olarak ayrıldık.
     
  SERGİYİ TÜM VELİ VE ÖĞRENCİLERİMİZİN 
ZİYARET ETMESİNİ ÖNERİR,SERGİDE 
EMEĞİNİ GEÇENLERİ KUTLARIZ.
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7-19 Nisan 2014 tarihleri arasında kutlanan 9. “İzmir 
İnternet Haftası”nın bu yılki teması “Mobil Uygula-
malar” olmuştur. Çalıştay, konferans ve çeşitli atölye 
çalışmaları düzenlenmiştir.
  16 Nisan’daki  çalıştay kapsamında ‘’DİGİTAL 
GÖÇMENLER ÇALIŞIYOR ‘’atölye etkinliğine 
çalışmalarıyla okulumuzu temsil etmek üzere Bi-
yoloji öğretmeni Sema Yiyit  katılmıştır. Ayrıca Bi-
yoloji öğretmenimiz Sema Yiyit ‘in  Fatih Projesi  
İzmir Eğitim Bilişim Ağı(EBA) stüdyo ders çekimleri  
,etkileşimli tahta ile ders anlatım çalışmaları devam 
etmektedir.
Digital Natives, Digital Immigrants
 Our students have changed radically. Today’s students 
are no longer the people our educational system was 
designed to teach.
By Marc Prensky 
From On the Horizon (NCB University Press, Vol. 9 
No. 5, October 2001) 
© 2001 Marc Prensky 

9. İzmir İnternet Haftası

   Cihat Kora Anadolu Lisesi öğrencileri, Okul 
idaremizin aldığı yeni ve donanımlı mikroskop ile 
çalışmalar yapıyor. Bir hücreli canlıları, üniversiteler-
den sağlanan hazır preparatları inceleyen öğrenciler, 
etkileşimli tahtaya görüntü yansıtan, donanımlı 
ve teknolojisi yüksek mikroskopla kayıt da yapa-
biliyor. Hazırladıkları kültür ortamından aldıkları 
örnekleri inceleyip bir hücrelilerin gizemli dünyasını 
canlı olarak izleyebiliyorlar. Biyoloji dersine olan 
ilgiyi de arttıran mikroskop çalışmaları öğrencilere 
laboratuvar ortamını en önemlisi de bilimi sevdiri-
yor. İncelemeleri sırasında bir hücreli silliler örneği 
Stentor(Borazan hayvancığı) ,Paramesyum(terliksi 
hayvan);kamçılılar örneği Öglena ve koloni oluşturan 
volvox ile karşılaşan öğrenciler bu görüntüleri kayıt 
yaparak paylaşabiliyorlar. 
Mikroskobun alınmasını sağlayan Okul Müdürümüze, 
Biyoloji zümresi öğretmenleri (Sema Yiyit ve Şebnem 
Taniş)olarak teşekkür ederiz.

Etkileşimli Tahta - Mikroskop Çalışması
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Fatih Projesi Tablet Bilgisayar Dağıtım Töreni

17 Şubat 2014 Pazartesi saat 13:00´de Başbakan Recep 
Tayyip ERDOĞAN ´nda katılımıyla Ankara´da Fatih 
Projesi Tablet Bilgisayar Dağıtım Töreni eş zamanlı 
olarak 81 il merkezinde belirlenmiş okullarda ilçe 
protokolünün katılımıyla gerçekleşmiştir. 

 Okulumuz Cihat Kora Anadolu Lisesinde yapılan 
tablet bilgisayar dağıtım töreninde Kaymakamımız 
Sadettin YÜCEL Başkanlığında İlçe Milli Eğitim 
Müdürümüz Mustafa İSLAMOĞLU, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürlerimiz ve Okul Müdürlerimizin 
katılımıyla 52 öğretmene, 86 öğrenciye tablet bilgisa-
yar dağıtılmıştır.

Ulusal  kanallarımızdan A-haber canlı yayında 
9Bsınıfı öğrencileri ve Biyoloji öğretmeni Sema Yiyit 
ile tablet bilgisayarların sınıflarda kullanımı ile ilgili 
çekim gerçekleştirmiş ve yayınlamıştır.
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“Kariyer ve Yaşam” Projesi

Kariyer Ve Yaşam Projesi’nde Neler Yapıldı?
          
    5 hafta boyunca Selçuk Yaşar Kampüsü’nde süren 
eğitimler hakkında bilgi veren Yaşar Üniversitesi aka-
demisyenleri şunları söylediler:
 “Lisede okuyan öğrencilerimizin üniversite terci-
hlerinde ve kariyer yolculuklarında daha kolay iş bu-
labilmelerini, istihdam edebildikleri alanda mesleki 
yeterliliklerinin yanı sıra kişisel ve sosyal yetenekler-
inin de ortaya koyarak kendilerini ispatlayabilmeler-
ini ve bunun sonucu olarak da özgüven kazanmalarını 
sağlamayı amaçladık.”

   “Başarılı bir takım oluşturmanın gereklilikleri, lider 
kavramı ve liderde bulunması gereken özellikler hem 
teorik olarak hem de sahnede gerçekleştirilen bir 
oyunla öğrencilere aktarılmıştır. Yani lider olmanın 
özellikleri ve örnek liderler hem görsellerle hem de 
katılımcıların interaktif katılımı ile anlatılmıştır. 
Eğitimin en sonunda ise takım olma ve liderlik 
ile ilgili doğru bilinen hatalı sözler katılımcılarla 
paylaşılmıştır.”

  Yaşar Üniversitesi ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliği ile başlatılan “Kariyer ve Yaşam” projesi 
etkinliğine 30 Nisan 2014 tarihinde Cihat Kora An-
adolu Lisesi’nden 6 öğrenci, Biyoloji öğretmenimiz 
Sema Yiyit başkanlığında katılmıştır.Etkinlik bo-
yunca İzmir’deki yüzlerce lise öğrencisinin mesleki 
yaşamına yön verecek çalışmalar gerçekleştirildi.
Türkiye’nin nitelikli iş gücü ihtiyacından yola çıkan 
Yaşar Üniversitesi ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
“Kariyer ve Yaşam” projesini gerçekleştirdi.. Yaşar 
Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüklerinin destek verdiği projeye İzmir’in An-
adolu, fen ve meslek liselerinden  1600’e yakın öğrenci 
dahil oldu. Mayıs ayının son haftasına kadar süren  
eğitimlerde öğrencilere iş ve sosyal yaşamlarının pek 
çok aşamasında kullanabilecekleri bilgiler sunuldu. 
    Proje kapsamında beden dili, etkili iletişim, 
girişimcilik ve liderlik,proje yönetimi gibi alan-
larda eğitim alan olan öğrenciler iş hayatlarında 
karşılaşabilecek problemlerle profesyonelce baş ede-
bilmeyi öğrendiler.

  Yaşar Üniversitesi akademisyenleri tarafından 
gerçekleştirilen sertifikalı eğitimlerde strateji ekibimi-
zin öğrencileri şu eğitimleri almıştır. 
‘Beden Dili ve Etkili İletişim-Yrd.Doç.Dr. Ürün 
Yıldıran Önk
 ‘Takım Çalışması ve Liderlik-Doç.Dr.Sabah Balta
 ‘Proje Yönetimi- Yrd.Doç.Dr Gökay Özerim
‘İnovasyon ve Girişimcilik-Prof. Dr.Orhan İçöz
Cihat Kora Anadolu Lisesi  Strateji Ekibimiz;
Başkan;Sema Yiyit  (Biyoloji Öğretmeni)
Öğrencilerimiz;Mahmut Esat kaylı (10B), Mu-
rat Demir (10B),Su Nayır (10D),Can  Taşpınar 
(10D),Berdan Erdost Bozkurt (10D), Sıla Sözer (11A)
                       

“  Öğrencilere, liseden itibaren başlayan ve ilerleyen 
dönemde üniversite yıllarında gerçekleştirecekleri su-
numlarda, iş görüşmelerinde veya iş toplantılarında 
yararlı olacak bilgiler aktarılmıştır. Yaşantımızın her 
anında son derece önemli olan sözsüz iletişim becer-
ilerinin neler olduğu ele alınmıştır.. Sözsüz iletişim 
bileşenleri olan fiziksel görünüş, statü sembolleri, 
fiziksel yakınlık ve dokunmayla ilgili bilgilerin yanı 
sıra özellikle beden dili üzerinde durulmuştur.. 
Sonrasında da beden dilinin kontrollü ve etkili 
kullanımıyla ilgili ipuçları verilmiştir. Gençlerin, daha 
etkili iletişim kurması, yeni girdiği ortamlara daha 
kolay uyum sağlaması ve sözcüklerin etkisini artıran 
beden dilini yerinde ve doğru kullanması yönünde 
öneriler sunulmuştur.
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Halk Oyunu Ekibimiz Avrupa’da Öğrencilerimiz İngiltere’de 2013-2014 MEZUNLARIMIZ
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Mayıs Şenlikleri

Şiir Dinletisi 20 Mayıs Salı Ben Feuerbach 20 Mayıs Salı

Tiyatro Uçan Şemsiye 21 Mayıs Çarşamba

Ömer Türkeş Söyleyişi

Mayıs Şenlikleri

Kibarlık Budalası
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Panel

Meslek Tanıtım

Mayıs Şenlikleri
Resim Sergisi

Mayıs Şenlikleri
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Kamuran Göçer ile Röportaj

Okulumuz tiyatro kulübü bu sene Moliere’nin Kibarlık 
Budalası adlı oyununu sahneye koyacak. Oyunumuzu 
edebiyat öğretmenimiz Kamuran Göçer yönetiyor. 
Oyun hakkındaki bilgileri ve öğretmenimizin yönet-
menlik hakkındaki düşüncelerini aşağıdaki röporta-
jda okuyacaksınız. Röportajı oyunun baş kahramanı 
rolündeki Mirhat Dalyan yapmıştır. Sizleri onlarla baş 
başa bırakıyoruz.

1)Hazırladığınız oyunun konusu nedir?
Oyunumuz komedi türündendir. Moilere’nin 
‘’Kibarlık Budalası’’ oyununu oynuyoruz. Oyunda asil 
olmaya heveslenen bir 17.yy burjuvasının bu heves 
uğruna başına gelenler  anlatılıyor.
2)Oyunun vermek istediği bir öğüt söz konusu mu-
dur?
Olduğunuzdan başka biriymiş gibi görünmeye 
çalışmayın. Kendinizi olduğunuz gibi kabul ederseniz 
hayatla barışık yaşarsınız.
3)Oyun kaç kişiyle oynanıyor?
15 kişiyle oynuyoruz.
4)Öğrencilere tiyatro hazırlamanın ne gibi artıları 
vardır?
Tiyatro benim için zaten çok önemlidir. Ancak 
öğrencilerle yapmanın ayrı bir tadı var. Öğretmenliği 
çok sevdiğim için ikinci bir zevkim olan bir tiyatroyu 
öğrencilerimle yapmak bambaşka bir duygu. Bu tıpkı 
en sevdiğiniz arkadaşınızla elele tutuşup plastik topla 
dolu bir havuza atlamak gibi.
5)Oyun için hazırlanma süresi ne kadardır?
6-7 ay arasında bir sürede yorucu ancak zevkli bir 
çalışma yapıyoruz.

6) Sizce bu tür kültürel faaliyetler öğrencinin başarı 
durumunu nasıl etkiler?
Severek yapılan bir faaliyet olduğu için öğrenciyi 
psikolojik olarak rahatlatır. Bu da tabii ki derslerine 
olumlu olarak yansır.
7)Oyununuzu nerede ve ne zaman sergileyeceksiniz?
22 Mayıs Perşembe günü Ziya Gökalp Kültür 
Merkezi’nde sergileyeceğiz. Hepinizi bekliyoruz.

Okulumuza çağrılan ilköğretim okulları arasında 
düzenlenen canlı resim yapma yarışmasında Girne 
İlköğretim Okulu, Selçuk Yaşar İlköğretim Okulu 
Maltepe İlköğretim Okulu           dereceye girdiler. 

Resim Yarışması Lokma Dökümü

Spor Etkinliklerimiz

Hayali Canlılar Sanat Sergisi
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Yalınç: İlk başta bize zaman ayırdığınız için çok 
teşekkür ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz?
 Gülsen: Tabii. Almanya’nın Göttingen Üniversitesi’nde 
İngilizce ve İspanyolca Öğretmenliği ve Yabancı 
Dil olarak Almanca okudum. Okurken beş aylığına 
İspanya’ya dil asistanı olarak gittim. Okul bittik-
ten sonra da bir yılımı İngiltere’de üniversitede dil 
asistanı olarak geçirdim. Almanya’daki öğretmenlik 
stajyerliğimi erteleyip Leonardo da Vinci programı 
kapsamında staj yapmak için Türkiye’ye geldim.
Yalınç: Peki neden İzmir’e gelmeyi tercih ettiniz? Cihat 
Kora Anadolu Lisesini seçme sebebiniz nedir?
Gülsen: İleride İzmir’e yerleşmek istediğim için. 
Kurumu kendim seçtim. Karşıyaka’da kalacağımı 
bildiğimden, liseleri araştırdım. Yazışmalardan 
CKAL’ın düzgün ve güzel çalıştığını anladım ve 
buraya gelmeye karar verdim. Yıl içinde yapılan faali-
yetler bana doğru karar verdiğimi düşündürdü. Şenlik 
Haftası etkinlikleri, tiyatro gösterisi, Comenius proje-
si ve yabancı değişim öğrencileri sayesindeki kültürel 
alış veriş öğrencilerin sadece akademik anlamda değil, 
spor, sanat, kültür, sosyal ve kişisel anlamda da kend-
ilerini geliştirdiklerini gösterdi. Ayrıca Soma olayında 
duyarlı bir davranış sergilediler.
Yalınç: Birkaç aydır Türkiye’nin eğitim sistemini gö-
zlemleme fırsatı buldunuz. Buranın ve Almanya’nın 
eğitim sistemiyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? 

Gülsen ŞEN ile Yapılan Röportaj CKAL Ailesinin Tatlı Konuğu: 

Hille yaşıtlarından çok farklı, sıra dışı, kendini çok 
geliştirmiş, öğrenmek ve keşfetmek için her za-
man büyük bir açlığı var. Daha 15 yaşında olduğuna 
inanamadığımız bir kızımız.
Onu buralara getiren, içinde taşıdığı büyük Türkiye 
aşkı. Dilimize, coğrafyamıza, kültürümüze, tarihim-
ize kısacası her şeyimize olan hayranlığını sıklıkla 
dile getirmekte. Türkiye ve burada geçirdiği zaman 
içinde yaşadıkları, Hille’nin hayatında büyük bir yer 
almakta. Her ne kadar ülkemizi ve bizleri çok sevi-
yor olsa da içindeki Alman yaşamaya devam ediyor. 
Gerek ev yaşamımızda, gerekse günlük yaşamdaki 
planlamama, organizasyon, dakiklik gibi konular 
onun hep şaşırmasına neden oluyor. Bizlerin olay-
lara yaklaşımını, hayata bakış açılarımızı çoğu zaman 
sorgulamakta ve bunları anlamakta zorluk çekmekte. 
Bu arada Hille’nin çok dağınık olmasının tabii ki ko-
numuzla hiçbir ilgisi yok. Planma ve organizasyon 
demişken aklıma geldi, ama neyse mesaj verilmiştir 
konu kapanmıştır.
Gelelim evdeki Hille’ye. Evde boş zaman diye bir 
şey yok onun için. Çünkü her zaman çalışıyor resim 
yapıyor, kitap okuyor, Türkçe çalışıyor, birini bulup 
ondan bitmek bilmeyen sorularıyla yeni bir şeyler 
öğrenmeye çalışıyor, karşı tarafa bir şeyler öğretmeye 
çabalıyor.
İyi ki seni tanıdık Hille’cim! İyi ki tüm CKAL ailesinin 
hayatına girdin. Sen bir savaşçısın bunu biliyorsun. 
Kendini ve bizi tanıma yolculuğunda ufak da olsa bir 
katkımız olmuştur umarım. Yolun açık olsun sevgili 
kızım…

Birsen DÖNERTAŞ
Almanca Öğretmeni

Yabancı birine evini aç-
mak, günlük yaşamına, 
girmesine izin vermek 
elbette kolay bir karar 
değil. Ancak söz konusu 
Hille olunca, biz ailecek 
hiç tereddüt etmeden 
evimizin kapılarını ona 
açtık; onu aileden biri 
olarak içimize aldık.

Gülsen: Almanya’nın sistemi elemeye dayalıdır. 
İlkokuldan sonra, dört yıl, çocukları seviyelerine 
göre üç farklı okula gönderiyorlar. Bu üç okulun 
biri (Gymnasium) lise diplomasına ve üniversiteye 
hazırlarken, diğer ikisi (Realschule ve Hauptschule) 
daha çok meslek okullarına yönlendiriyor. O yüzden 
bir dönemin sadece %35-40ı liseden mezun oluyor 
ve bu oranın da yüzde yüzü üniversiteye gitmiyor. Az 
bir miktar üniversite yerine meslek yapmayı seçiyor. 
Almanya’da üniversiteye ulaşmak dolayısıyla gayet zor. 
Eğitimde diğer fark disiplin, gerçi bu fark başka alan-
lar için de geçerli. Almanya’da bir yılın ilk haftasından 
son haftasına kadar ders işlenir mesela. Almanya çok 
sıkı, Türkiye çok serbest. İkisinin ortasını bulmak 
en güzeli olurdu. Türkiye’de, sadece Bakanlığın değil 
öğretmenlerin ve öğrencilerin de eğitime daha fazla 
ağırlık vermeleri gerekir bence.
Yalınç: Öğretmenlik mesleği hakkında neler 
düşünüyorsunuz?
Gülsen: Dilleri çok sevdiğim için, ben sadece 
İngilizce ve İspanyolca okumaya başladım. İkinci 
sınıfta öğretmenlik bölümüne geçtim. Tecrübeler-
ime dayanarak şunu söyleyebilirim ki, hayattaki en 
güzel ve en eğlenceli mesleklerden birini seçmişim. 
Öğrenciler çok tatlı, her gün onlarla beraber olmak 
çok güzel bir şey. 
Yalınç: Son olarak, buradaki geçirmiş olduğunuz 
süreci nasıl değerlendirirsiniz?
Gülsen: CKAL’daki stajım hayatımın en güzel dönem-
lerinden biri. Öğrenciler olsun, öğretmenler olsun, 
bütün okul ekibi beni çok güzel ağırladılar. İleride 
iletişimimi koparmayacağım bir sürü güzel kalpli in-
sanlar tanıdım. Mesleki katkısından çok, bu staj ben-
im için kişisel ve sosyal önem taşıyor. 
Yalınç: Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
Gülsen: Kesinlikle ve kesinlikle hayatınızın birkaç 
ayını yurtdışında geçirin, insana çok şey katıyor.
Yalınç: Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. 
Gülsen: Ben teşekkür ederim. Hepinize. Sayın 
Cihat Kora’ya, bize böylesine güzel ve kaliteli bir 
okul kazandırdığı için, Özay Kora ve Müdürümüz 
Baki Kavak’a, öğretmenlere , öğrencilere ve bütün 
çalışanlara.

Yalınç Demirel HZ-E 353  

OKUL GEZİLERİMİZ
Ankara Gezisi
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Bursa Gezimiz İstanbul Gezimiz Cihat Kora Futbol Ligi

2008 yılından bu yana her yıl artan bir ilgiyle süren 
ligimiz yine bu yıl Anadolu takımlarının isimleriyle 
daha renkli şekilde devam etmektedir.

      www.cihatkorafutbolligi.com

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU&NİKE 
TÜRKİYE LİSELER ARASI HALI SAHA LİGİ-

2014
Her Türkiye Futbol Federasyonu Nike sponsorluğunda 
düzenlenen Türkiye liseler arası halı saha ligine her yıl 
olduğu gibi yine 3 takımla katıldık.
Takımlarımızın 3’üde ilk turda gruplarından çıkarak 
bir üst turda okulumuzu temsil etme şansı yakaladılar.
Öğrencilerimize mücadeleleri için teşekkür ediyoruz.

OKUL KIZ FUTSAL TAKIMI

Kızlarımız bu yıl yine okulumuzu başarıyla tem-
sil ettiler.Hazırlık maçları ve antrenmanlar ile 
hazırlandığımız sezon ,okulumuzda Karşıyaka liseler 
arası kız-erkek takımları ayak tenisi müsabakalarıyla 
son buldu.Kız öğrencilerime fedakarlıklarından 
dolayı teşekkür ederim…
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Okul Futbol Takımı 2014
      Okul futbol erkek takımımız Halk Eğitim Merke-
zi tarafından düzenlenen Karşıyaka ilçe futbol 
turnuvasında  namağlup şampiyon olmuştur.
      1999-2000 doğumlu 5 öğrencimizin de yer 
aldığı müsabakalardaki mücadelelerinden dolayı 
öğrencilerimi kutluyorum.

Okulmuzda yapılan ayak tenisi ve kafes futbolu etkin-
liklerinin yarı finalden itibaren videolarını okul fut-
bol sayfamız olan  www.cihatkorafutbolligi.com dan 
izleyebilirsiniz…

Üçüncü Takım
1-Gülin Demirağ
2-Gülsima Arık
3-Elif Gürses

Streetball Turnuvası

Streetball Turnuvası Erkek Takımları:

     Okulumuz öğrencileri sınıflar arasında streetball turnuvası yapılmış öğrencilerimiz turnuvaya büyük ilgi 
göstermişlerdir. Kazanan takımların başarılarının devamını dileriz.

Okul Futbol Takım Kaptanımız Doğukan DAL

İkinci Takım
1-Ateş Karadadaş
2-Ahmet Keskiner
3-Doğukan Karabayır
4-Bulut Su İçmez
5-Cem Akbulak

Üçüncü  Takım
1-Özarcan Aksoy
2-Mert Tekin
3-Mehmet Yiğit
4-Mehmet Yiğit Çifçi
5-Atilla Çelikgil
6-Arda Özkaymakçı

Birinci Takım
1-Oğuzcan Taşçı
2-Mert Bolevin
3-Doğa Şan
4-Yalın Yalçuk
5-Burkay İnan

Streetball Turnuvası Kız Takımları:

Birinci Takım
1-Dilan Sirkecioğlu
2-Duru Köşber
3-Beste  Şenocak
4-Gaye İşlek
5-Funda Arslan

İkinci Takım
1-Gözde Urlu
2-Pırıl Köksal
3-Şendağ Duru
4-Sinay Aksu

Okul Basketbol Takımı 2014

Okulumuz basketbol takımı İzmir ili liseler arası turnuvaya katılmış olup, çeyrek finale yükselmiştir. İlk 8 
takım arasına girmiştir.
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CKAL YAZAR VE ŞAİRLERİ

Yağmurlu bir gündü. Vapura yetişmek için son 
hızımla koşuyordum. Birden bankamatiğin kuytu 
köşesinden bir ses duyarak durdum. Duyduğum ses 
bir bebek ağlamasıydı. Hemen sese doğru ilerledim. 
Küçük bir erkek bebekti bu. Hemen kucağıma aldım 
onu ve üzerini iyice örttüm. Üzerinde bir not var mı 
diye baktım. Yoktu. Ne yapacağımı bilemedim; zaten 
vapur da kaçmıştı. Bebeği kucakladığım gibi evin yol-
unu tuttum.
      Eve gittiğimde eşim ve çocuklarım beni bir bebekle 
görünce çok şaşırdılar. ‘’Bu bebek nereden çıktı?’’ 
, “Kimin bebeği?” gibi onlarca soru sordular. Ben 
de olanları anlattım. Bu arada eşim bebeğin karnını 
doyurmuştu. Ne yapmamız gerektiğini konuştuk ve 
en iyisi polise gitmek diyerek yola çıktık. 
       Karakolda, olanları baştan sona anlattım. Görevli 
polis, bebeği aldı. Onu Çocuk Esirgeme Kurumu’na 
göndereceklerini söyledi. Bunu duyunca çok üzül-
düm. Bebeğin yaşayacağı hayatı tahmin ediyordum. 
Çünkü ben de bu kurumda büyümüştüm. O küçük 
bebeğin büyüyüp, on sekiz yaşına gelip kurumdan 
ayrıldığında başına kötü şeyler gelmesinden çok kork-
tum. Ben Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan ayrıldığımda 
hem çalışıp hem okuyarak hayatımı kurtarmıştım. Bu 
nedenle bu bebeğe bir yardımım dokunmalıydı; onu 
polise getirip, sokaktan kurtarmak dışında bir şeyler 
yapmalıydım.
        İyice düşündükten sonra en iyisinin onu sık sık 
ziyaret etmek olduğuna karar verdim. Daha sonra onu 
her hafta ziyaret etmeye başladım. Üç, dört yaşlarında 
benim kim olduğumu sorduğunda akrabası olduğumu 
söyledim. On, on iki yaşlarında ise ona gerçeği 
açıkladım.
         Aradan on yıl geçti. Şimdi bu bebek ne mi yapıyor? 
Tıp Fakültesi’nde okuyor ve ailemizin beşinci üyesi. 
Edindiğim tecrübelerle her zaman ona yardımcı old-
um. Şimdi geleceğin doktoru çünkü hayatın getirdiği 
zorlukları başından en iyi şekilde savmayı biliyor. 
Hayatın sınavlarını başarıyla geçeceğine inanıyorum. 
Onun da benim gibi muhtaç olanlara yardım elini 
uzatacağına inanıyorum.
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Elimden Tutar Mısın? Durun bayım! Kopardığınız takvim 
yaprağını savurmayın hemen. İzin vermeyin 
değerlendiremediğimiz bir günün daha geçmiş 
olmasına. Kalbinize koyun o yaprağı, beni düşünün. 
Elimi hiç bırakmayacakmışçasına tuttuğunuzu his-
sedin, kokumu çekin en derinlerinize. Bir film izleyin 
düşlerinizde, kadrajın yalnızca ikimizi aldığı..
Ağaçlı, sonu görünmeyen bir yolda, dans ederiz kalbi-
mizin ritimleriyle. Geçmiş radyosunun sesini kısarak, 
dinleriz birbirimize sakladığımız sessizliğimizi… 
Özlem kokusu ağırlaşınca kovalarız birbirimizi. 
Ben size her kalemde duygularımı damlattığım say-
falardan bahsederim, siz de dinlersiniz benden kendi-
nizi. Beklemek olmaz! Beklemeye vaktimiz olmaz… 
Yaşamaya korktuklarımıza gelir sıra. Gözlerimizi 
kapatıp, birbirimizi izleriz. Yürekler nasılsa bulur 
birleşmenin bir yolunu… Sorarım gözlerinize, bir 
başkasına da baktınız mı böyle? Başarabildiniz mi 
kelimeler olmadan konuşabilmeyi? İşitmeye ürkek 
kulaklarım, tıkar kendilerini gerçeklere. 
Nefeslerimiz tükenene kadar koşalım, koşalım ki 
konuşarak kırmayalım birbirimizi. Bayım… Gözler-
iniz! Yanaklarınıza yağmur yağdıracak gibi duruyorlar. 
Kapatın hemen,  gülümseyin! Gözyaşları beraberinde 
getirir geçmişi; oysa insanoğlu zamana rakip olamaz 
onarma işinde. Karanlık çöktü yine üzerimize, hala 
korkuyor musunuz ondan? Öyleyse serelim en par-
lak yıldızları önümüze, hayran bırakalım gökyüzünü 
kendimize! Filmin sonuna yaklaştığımızı hissediyo-
rum, zaman dönmüş sırtını bizlere. Bugünleri geçirip, 
yarınları getirmiş. Kopardığınız her takvim yaprağına 
biraz ben eklemiş. Ne zaman özlem tıkarsa burnunu-
zu, kaldırın kafanızı gökyüzüne. Gülümseyin; çünkü 
hala aynı güneşi bekleyecek kadar yakınız birbirimize!  

Aleyna BAHÇIVAN 10-D 816

Her Anında Biraz Ben

Mükemmellerin Şehri

Herkes için yaşadığı yer, memleketi en güzel yerdir el-
betteki. Ama bendeki İzmir aşkı bambaşka… Nerelisin 
diye sorduklarında ‘’İzmirliyim.’’ derim gururla. Birine 
İzmir’i anlatırken, İzmir’in fotoğraflarını çekerken, en 
basiti odamın camını açıp denizi gördüğümde bile 
mutlu olabiliyorum. İzmir, mutluluğun başkentidir. 
En mutsuz anında sahilde oturup, denizi izlemek, 
dalga seslerini dinlemek bile mutlu eder insanı.
Midemize de  düşkünüzdür biraz.Zeytinyağsız 
yemeğimiz olmaz bizim. Deniz kenarında dalgaları 
dinlerken acıkıveririz. 
İzmirliyiz biz. Bizim için çekirdek yoktur çiğdem 
vardır; domates yoktur domat vardır; mısır yoktur 
darı vardır ve simit yoktur gevrek vardır. Hele bir 
boyozumuz vardır ki sırf onun için İzmire gelen bile 
tanırım. Yaz akşamları dillere destan midyemizi ka-
pan gelir sahile. İşte bir İzmir klasiği daha… 
Öyle mızmız, kibar olmak için can çekişen insanlardan 
değilizdir, rahatımıza düşkünüzdür.’Yapıyorum’ de-
meyiz, ‘yapıyom’  deriz. Eğlencemize düşkünüzdür 
biz İzmirliler. Cuma akşamı başlar bizim için eğlence. 
Yedi yaşındaki de yetmiş yaşındaki de aynı anda aynı 
yerde eğlenebilir. Sahil boyu eğlence mekânlarımız 
vardır. Kahkahalarımızla inletiriz o güzel İzmir 
sokaklarını…
Ege insanıyız biz. Kolay uyum sağlarız girdiğimiz or-
tama. Cana yakınlığımızla biliniriz. Yardım severiz 
de ayrıca. Kentkartsız otobüse binseniz bile mut-
laka biri çıkar ve sizin yerinize kartını basar. Parayı 
uzattığınızda ise kabul etmeyizz. Sakın şaşırmayın 
gülümseyerek ve küçük bir teşekkürle borcunuzu 
sileriz.
İzmir’in kızlarına gelince güzellikleriyle meşhurdur. 
Güzel oldukları kadar hamaratlardır da. Ellerinden 
her iş gelir. Pek çok erkeğe taş çıkarırcasına korkusuz 
ve güven doludurlar. 
Ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK:”Ben 
İzmir’i ve İzmirlileri severim.” demiştir. Biz de 
Atatürk’ümüze çok düşkünüzdür. Laf söyletmeyiz 
kimselere. Tüm milli bayramlarımızı en özel şekilde, 
ATATÜRK gençlğine yakışırcasına kutlarız. 
Dünyanın neresine gidersek gidelim içimizdeki İzmir 
tutkusu da bizimle gelir. Güzel kentimize nerede olur-
sak olalalım kimseye laf söyletmeyiz. Çünkü hepsine 
verecek birer cevabımız olur. Havasından, tarihine ka-
dar mükemmellerin şehridir İzmir.
 Anlayacağınız İzmirli olmak bir gururdur. İzmirli ol-
unmaz; doğulur…

Naile ŞAFAK 9-B 271

Nezaket Dedikleri

Nezaket kesinlikle eğitim işi.
Bahsettiğim eğitim, kişinin; hangi okulda ne 
okuduğu, o okula kaç puanla girdiği ya da puanlarının 
yüksekliğiyle alakalı değil. Okulla ilgili değil en 
başta… Tabi ki okul; eğitim yuvamız, bilgi kaynağımız 
her halukarda ama, nezaketi de “az çok”, “ucundan 
kıyısından” okulda mutlaka öğreniyoruz.
Eğer nezaket hayatınızdaysa ve birçok insanın size 
nezaket gösterdiğine inanıyorsanız zaten bu eğitimi 
almışşınız demektir. Nezaket önemli!..
Nezaket göstermek, işleri çok kolaylaştıran bir destek-
tir aslında. Farkında değiliz. Küçük bir tebessüm, 
zor anlarımızda uzatılan bir dost eli, selamlaşmak, 
teşekkür etmek, saygı duyduğumuzu hissettirmek 
nezaketin en basit örnekleri, niceleri de var tabi.
Bunları yapabilmek için farkındalık gerekiyor; eğer 
ki bu davranışları sergilediğimizde ne kadar erdemli, 
ne kadar aranan biri olabileceğimizin farkındaysak, 
öğrenmişsek yani eğitilmişsek, hayat daha kaliteli olur.
Son zamanlarda, hepimiz bir boşvermişlik içindey-
iz. İşleri yapmak için yapan, kendimizden başkasını 
düşünmeyen ancak aynı zamanda da ‘diğerleri’nden 
şikayet eden kişiler olduk. Hep şikayet hep mutsuzluk 
hep umutsuzluk.
Böyle mi devam etmeli? Tabi ki de hayır.
Çevremizdeki “nazik”  insanların yardım tekliflerini 
geri çeviriyoruz. İsteyerek ya da istemeyerek; “işim 
var” , “ uğraşamam” gibi basit ama kırıcı sözlerle 
birbirimizi üzüyoruz. Ne gerek var aslında. Bu şekilde 
içi boş ilişkiler kurmaya. Oysa dünya bizi böyle mi 
tanıyor? Atalarımız bizi hep canayakınlılığımızla, 
samimi oluşumuzla, hoşgörülü tavrımızla tanıtmışlar 
dünyaya. Belki de öyleydik. Daha kendi içimizde 
değerlerimizi giderek yitiriyorken dünya çapında 
tanınmışlık ve saygı bekliyoruz. Bu da ayrı bir ironi…
Biz ki en küçük yardımda teşekkür etmekten çekinen, 
biz ki selamlaşmak eylemini sadece yakınlarımız ded-
iklerimizle gerçekleştiren ve karşımızdakini sırf farklı 
düşünceye sahip olduğu için eleştiren bir toplum 
olduk. İşleri yoluna koyamamaktan yakınıyoruz. Bu 
karmaşanın içerisinde mutluluk arıyoruz. Ne acı… 
Hiçbirimiz atalarımızın deyişiyle sütten çıkmış ak 
kaşık değiliz. Maalesef eğitimsiziz. Hepimize düşen 
bu konudaki yetersizliğimizi birlikte gidermek. Bu 
yolda çabalayan herkese “MERHABA”. 

Petek Dindar  9-C  224
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Haklar ve Haksızlıklar
   Irk, renk, din, dil, cinsiyet…İşte bu  kelimeler  kardeşi 
kardeşe düşüren, kırdıran, küstüren…Oysaki insan 
olarak,insanca yaşamak için karşıtlıklara,farklılıklara 
değer vermek gerekir. Birbirimizin haklarına saygı 
göstermek gerekir.
   İnsan hakları mı demeliyiz yoksa insan haksızlıkları 
mı?Sahip olduğumuz haklardan çok haksızlıklar 
var dünyamızda.Evet, dünyamız, bizim dünyamız, 
üstünde hepimizin yaşamaya hakkımızın  olduğu 
dünya..
    Sahi nedir bu insan hakları?İnsan nedir, hakları 
nelerdir, peki ya maruz kaldığı haksızlıklar nelerdir 
insanoğlunun?
    Şu koskoca evrendeki düşünebilen tek varlıktır ve 
sadece insan olmasından kaynaklanan haklara sa-
hiptir. Anne rahmine düştüğü andan itibaren, daha 
doğmadan önce sahip olduğu haklar vardır .Aslında 
çok özeliz değil mi? Sadece insan olduğumuz için 
haklar tanınıyor bize ve ne yazık ki sonra birer birer 
geri alınıyor o haklar elimizden. 
   Ne ırkı ne renk ne inanç ne de cinsiyet haksızlıklara 
neden olmamalı.Nerede, ne zaman, kimlerin çocuğu 
olarak doğacağımızı  bizler seçmiyoruz..Hangi ülk-
ede, hangi renkte, hangi cinsiyette doğacağımız bize 
sunulan bir seçenek değil.İşte bu nedenle hiçbir insan 
sahip olduğu özelliklerden, ait olduğu ırktan veya mil-
letten dolayı yargılayamayız.
  İnsan bu dünyada ezilen, hakları çiğnenen tarafta 
olmayı istemez, sorsalar hiç kimse şanssız olan tarafı 
seçmez. Ezilen yani haksızlığa uğrayan tarafı ortadan 
kaldırabilmek için daha doğrusu “taraf ” kavramını 
ortadan kaldırabilmek için var insan hakları.
  Tarafsız, eşit bir dünya yaratmak için var, daha adil 
bir dünya için…
          

Afrika’da insanların susuzluktan,açlıktan,savaştan 
ölmediği, kadınlara şiddet uygulanmadığı, savaşlarda 
sadece tek bir kimyasal bombayla ülkelerin yok 
edilmediği, kızların çocuk yaşta evlendirilmediği, 
doğu ve batı farkının kalmadığı, siyah ve beyazın, 
kadın ve erkeğin eşit olduğu bir dünya düşünün…
  Savaşlar, açlık, susuzluk, eğitimsizlik, şiddet 
ve hastalıklar ne çok acısı var insanoğlunun.       
Hiroşima’daki çocukları,onlar doğmadan seneler 
önce atılan bir kimyasal bombanın izlerini taşıyan 
çocukları ,düşünün.
  Afrika’daki bir tabak yemeğe, bir bardak suya hasret 
çeken o güzel çocukları düşünün.
  Kendileri de aynı yoksunluğa,açlığa,susuzluğa 
muzdaripken çocuklarına yardım edemeyen anne ve 
babaları düşünün bir de…
  Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz, Aynı haklara sa-
hibiz..Onların da var olamaya,yaşamaya,çocuklarını 
büyütmeye,mutlu olmaya,gülmeye okumaya,sinemaya 
gitmeye,müzik dinlemeye,alışveriş yapmaya…hakları 
var.
  İşte bu nedenle insan hakları yeterince somut bir 
kavram gibi dursa da ,aslında soyut bir kavram oluyor 
yaşananları gördükçe.
  Hepimiz o acı çeken, haksızlığa uğrayan insanların 
da haklara sahip olduğunu biliriz  
ancak  ;“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” derces-
ine onların bu mağduriyetine gözlerimizi kapar ve 
kulaklarımızı tıkarız.
   Ne yazık ki ben bu dünyada sadece insanları göre-
biliyorum henüz insanlığa rastlayamadım.
   Eğer bir gün biri oturduğu o rahat koltuktan küçük 
bir çocuğun ülkesinin, yok edilmesi için askerlerine 
emir veriyorsa bana insan haklarından söz etmeyin.
   Eğer 21. yüzyılın dünyasında, zenci insanlar beya-
zlar tarafından dışlanıyorsa, küçük bir kız çocuğu 
babası yaşındaki adamla evlendiriliyorsa, kadın de-
kolte giydiği için tecavüze uğruyorsa, bir çocuk kole-
jde okurken ötekisi köyünde okul olmadığı için eğitim 
göremiyorsa, biri şık bir restoranda yemek yerken 
bir diğeri açlıktan ölüyorsa bana sakın ola ki insan 
haklarından söz etmeyin.
   Bir ülkenin sokaklarındaki silah ve bomba sesleri, 
bir çocuğun açlıktan guruldayan midesinin sesi, 
yasaların sesini bastırabiliyorsa o ülkede insan hakları 
ihlali vardır. Ve haksızlığa uğramayanlar ezilen tarafa 
karşı her zaman sağır, dilsiz ve kör olmuştur.
   Unutmayın ki; insan haklarını maddeleştiren de 
insanoğlu,bu hakları yok sayan, çiğneyen de…
  

KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI İNSAN HAKLARI 1.
BİR UMUTTUR YAŞAMAK
  Umut, yaşama sebebimiz, yapacaklarımız, etki ede-
ceklerimiz, değiştireceklerimizdir. Her şey umut üzer-
ine kurulu değil midir hayatta? İnsanoğlunu besleyen, 
dünyayı ayakta tutandır umut, var oluş nedenimizdir. 
Hasta bir insanı yatağından kaldıran,  gözleri görmey-
en birine ışık olan, fakir bir insanı zengin kılandır 
umut. İçimizde hep var olan, bizimle birlikte gelendir. 
Bizimle değişen. Ne zaman ki umut çıkar içimizden, 
hayatta olma nedenimiz de kayıp gider ellerimizden.
Bazen umut boyları değişir, umutlarımız farklılaşır, 
olmayacağına inandığımız halde umut etmeye devam 
ederiz. Var olmak için, devam etmek için, kazanmak 
için. Bazen sadece umut ederiz. Olup olmayacağı 
ya da ne zaman olacağı meçhuldür. Bu umutlar 
gerçekleştiğinde her şey rüya gibi gelir insana. Hay-
ata daha çok bağlanırız ve yepyeni umutlar filizlenir 
içimizde. Yeniden hayal kurmaya başlarız.  Bu sefer 
daha çok isteyerek,  daha çok inanarak,  daha içten.  
Her hayal bir umut değil midir aslında? Uyanık bir 
adamın rüyasıdır umut ve başı yoktur, sonu olmadığı 
gibi. Yaşadığımız sürece hayal ederiz. İçimizde umut 
olduğu sürece varız, var oldukça değişip değiştireceğiz.
İnsanın fırtınalı havada tuttuğu bir dost elidir umut. 
Her fırtınanın ardından bir güneş doğar umudun üz-
erine. 
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BİLMEYEN ANLAMAZ

“Yazıldığı gibi okunur.” Dilimizin bana göre en büyük 
güzelliği… Türkçe tüm dillerin arasında en samimi 
olandır.
O,herkese göre değişen renkli bir kuşaktır. Eski Türkçe 
dönemi ve Osmanlı Türkçesiyle saygı tonu içerir. 
Günümüz Türkçesiyle doğru kullanıldığında modern 
bir yapısı vardır. Yeni neslin Türkçesiyle biraz gariptir. 
Bazen yeni buluşlarıyla da şaşırtır. Otobüs’ü “oturgaçlı 
götürgeç” yapar ama yine de özdür, bizimdir.
Şakalarını ve esprilerini bile Türkçe’yi tam olarak 
bilmeyen anlamaz. Ve size bazen, “Türkler özellikle 
mizah konusunda diğer milletlerden daha zeki.” dedi-
rtir.
Türkçe kullanan her yazarın kendine özgü bir uslubu 
vardır.
Nazım Hikmet gibi serbestir bazen. Mehmet Akif 
gibi ince eleyip sık dokuduğu da olur. Her dizesi 
düşündürür, anlamaya çalışılır. Kimi zaman fevri 
yazılır. Duyguların dizgininde sıralanır.
İstiklal Marşı bile her dizede farklı bir anlam oluşturur. 
Anlaması zordur ama Türkçe sıcaktır, içtendir.
İngilizlerin nasıl “The” eki varsa bizim de “Be, ya!” gibi 
sözcüklerimiz var. Bunlar anlamsız olmasına rağmen 
Türkçe’yle bütünleştiğinde güzelleşir.
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 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ilk maddesi iki 
cümleden oluşmaktadır.İlk cümlesi “Bütün insanlar 
özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.”Evet, 
tüm insanlar eşit doğarlar ancak eşit şartlarda bir 
hayat süremezler.İkinci cümlesi ise “Akıl ve vicdana 
sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla 
davranmalıdırlar.”Madem tüm insanlar akıl ve vicdan 
sahibi, öyleyse artık aklımızı  kullanalım ve elimizi 
vicdanımıza  koyalım.Ve böylece barışın,özgürlüğün
,saygının,sevginin hakim olduğu bir dünya olsun ye-
ryüzünde.
   Bir gün gelecek, Hıristiyan veya Müslüman, siyah 
veya beyaz, Yunan ya da İngiliz oluşlarıyla değil, insan 
oluşlarıyla değer bulacağız.Gün gelecek herkes sana, 
bana, bize “insan” diyecek.”Sadece insan” olmak çok 
zor olmamalı değil mi?
   Gün gelecek silah sesleri susacak, gün gelecek 
tüm çocuklar karınları tok bir şekilde uyuyacak.
İnsanoğlunu hayali olan böyle bir dünya,gün gelecek 
gerçek olacak.Buna inancımızı yitirmemeliyiz. 
İnancımızı yitirirsek işte o zaman…
                                                                                

 Duygu Melisa OVAT 10-A 821

Hasretin sımsıcak, yokluğunun küllerini taşıyor. Ger-
çekler engel seni görmeme, kokunu derinime çek-
meme. Ne zaman göz kapaklarım yer çekimine yenik 
düşse, beliriveriyorsun karşımda. Uzat elini bana, bi-
raz tebessüm dile getirir saklı masumiyetini. Ne ka-
dar koşsam, uzaklaşamam senden. Hislerim yolumu 
tıkar, dizlerimi a. Koşu bandı misali, bir yanılgıyla 
uzaklaşırım senden,  gittikçe yaklaşarak.
Geçmiş kırıklıklarını kalbine batırıyorsun. San-
ma ki görmüyorum, hissetmiyorum. Yalnızca 
yağmuru bekliyorum; çünkü suyun düş kırıklıklarını 
gömdüğünü biliyorum. Karanlık bir kuyuda 
kaybettiğim gülüşlerimi buldum sende. Seni kaybed-
ince ne olacak? Duygularım pusulasız çıkmış sana, 
kendime nasıl döneceğim sonra? Hayır, gitmeni is-
temiyorum. Bildiğim tek şey doğru insanların doğru 
zamana pek rastlamadığı. Sana seni anlatmadım, 
biliyorsun istemem görmeni içimdeki seni. Gelişi 
ışık, gidişi perişanlık; güneş olup doğansın. Ben ise 
karanlığa işlemiş bir ay sahnende. 
Perde senin doğuşun benim batışım, oyunun adı iki 
kişilik yalnızlık. 

Aleyna BAHÇİVAN 10-D  816

İki Kişilik Yalnızlık
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 Birçoğumuzun çok açık bir şekilde his-
sedip gözlemlediği bir gerçek var: Uygarlığımız 
maalesef birkaç kola ayrılan dar bir patika üzer-
inde gelişmektedir. Etrafı oldukça uçurumlu olan 
o patika ise, teknoloji ve onunla bağlantılı diğer 
gelişme süreçleridir. Bu nedenle insanlara çocukluk-
tan itibaren ağırlıklı olarak beyinlerinin sol tarafını 
kullanmaları ve hayatlarını da ona göre yönlendirme-
leri öğretilir.
Mantık, kurallar, disiplin, hesap-kitap, belirgin ra-
syonel (akılcı) refleksler ve net, belirgin sözcükler... 
Duygu ve his dünyasıyla iletişimimiz ise giderek 
zayıflamakta, hatta can çekişmekte... Sanki yaşadığımız 
dünya bilinç eşiğimizin dışına –duygulara-  kapalı kal-
maya yüz tutmakta... Oysa görüntüler,renkler, anılar, 
kokular ve melodiler bizim gizemli bilinçaltımızdadır. 
Bütün evrenle iletişim ve bilgi alışverişinin gizemli 
yolu aslında buradan geçer. 
Yanlış anlaşılmasın, içinde yaşadığımız bu modern 
ve modern ötesi dünyada beynimizdeki işlevsel sol 
taraftan vazgeçmek doğru değildir. Mantık, rasyonel 
isteklerimizi anlamamıza, amaç belirlememize ve plan 
yapmamıza yardımcı olur. Fakat sağ taraf ( duygular, 
renkler, anılar dünyası) ile iletişimde olmadan, kendi 
bütünlüğümüzün farkına varamayız. Koşulları sürekli 
ölçüp tartarak ve onlara değerler biçerek hayatımızı 
kontrol altında tuttuğumuzda tek başımıza var 
olduğumuzu hissedemeyiz. Bunun için görüntüler, 
renkler, kokular ve melodiler diğer duyularla dolu bir 
dünyada sürekli kulaç atarak yüzdüğümüzü bilmemiz 
gerekir.
Beynimizin sağ tarafı ile ilgili faaliyetler söz konusu 
olunca; hayatın o bölgede yerleşik anlar konusundaki 
bonkörlüğü ancak biz farkına vardıkça artmaktadır. 
Tıpkı kalbimizi sakınmaksızın açtığımızda sevgiye 
ve ruhumuza kulak verdiğimiz zaman huzurumuzun 
arttığı gibi... 
Yaşadığımız anda var olanın farkına varabilirsek 
dünyayı keşfedebiliriz. Gökyüzünün, rüzgârın, 
günbatımının ve gündoğumunun, ışıkla değişen 
renklerin, kelebeklerin, çiçeklerin anlamını verebili-
riz. Kuşlar, çocuk cıvıltıları, mutfaktan ve doğadan 
yayılan kokular etrafımızı sarar. Ancak o zaman, on-
lar bizler için gizlediklerini önümüze sererler. O “ân-
lara”, geçmişte yaşananlara yeniden gidebilirmişiz gibi 
hissettirirler. İçinde kokular, renkler, sesler ve duygu-
larla seyahat edilen bir tür zaman tüneli gibi…

Duygular adeta insanların karakterini berraklaştırır, 
amacını netleştirir, kalplerini saflaştırarak merhamet 
ve duyarlılığı hissettirir.   Burada en önemli sorun, 
insan belleğinin göreceli zayıflığı: Bazen hafıza şaşar, 
hangi kokunun, hangi rengin ve sesin hangi anıya 
denk düştüğünü anımsayamaz insan. Buna meydan 
vermemek için de beynin sağ tarafını solu gibi sürekli 
işlevsel tutmak gerekir!
Koku duyusu, hafızamızı diri tutan en güçlü duyudur. 
Onun aracılığıyla anılarımız canlanır. Bir annenin 
bebeğinin kokusu, sevene sevgilisinin doğal kokusu, 
gece serinliğinde bir çamlığın kokusu, baharın koku-
su ve bir şehrin kendine özgü kokusu… Benzersiz 
duyguları kanatlandırır! Bunu sanırım hepimiz şu 
hayatın içinde deneyimlemişizdir. Ayrıca kokular al-
fabesi, sesler alfabesinden çok daha etkileyicidir. Öyle 
bir inandırıcılığı var ki; zaman zaman içimize işleyip 
bizi doldurur. Bizi ele geçirdikleri anlarda, sözlerden, 
gözlerden, duygulardan ve iradeden çok daha güçlül-
erdir. Kendimizi yapmayacağımızı düşündüğümüz et-
kinlikleri yaparken görürüz.
O masum ve haşarı çocukluk oyunlarımıza, 
neşemize eşlik etmiş olan lavanta kokusu yıllarca 
saklar kendinde olanı ve bir gün telaşla geçerken 
bir bahçe kenarından, önümüze seriverir o günlerin 
neşesini... O an başımızın üstündeki göğü, ilerdeki 
dağları, önümüzde yürüyen diğer insanları fark edip, 
adımlarımızı yavaşlatırız. Bir sabah uyku mahmuru 
evin içinde dolanırken, yüzünüzü yıkamak üzere la-
vaboya yöneldiğinizde anneannenizin sabun kokusu 
buram buram yayılır o anki hayatınıza…. Bu kokuya 
eşlik eden, içinde sevgi, şefkat, sabır ve tebessüm 
saklamış nur yüzler hep birlikte kalkar gelirler.
  Kimi zaman da bir renk, örneğin mavi; 
okyanusları, denizi, göğü… Sarı; güneşi, buğday 
başaklarını, altının saflığını… Kırmızı; yaşama olan 
tutkulu bağlılığımızı, aşkı… Pembe; neşe, güven ve 
rahatlığı...Lacivert; sonsuzluk ve üretkenliği… Mor; 
casaret, gizem, derinlik ve estetiği getirir serer o bite-
viye, sıkılgan anlarımızın orta yerine… Renkler birer 
umut ve aidiyet heykelciği gibi belirirler.
Bazen hoş kokulu taze bir yiyecek, sımsıcak bir “Mer-
haba!”, gözün içindeki o ışık, kimi zaman bir sözcük, 
güzelliğini yitirir endişesiyle irkildiğimiz o anlarımızı 
saklar ve hayatın sıradan olduğunu sandığımız bir 
zamanda getirip önümüze serer. O zaman gerçek 
kazançlarımızın ve gizli zenginliklerimizin farkına 
varırız.
Haydi  kendi kendimize yaşadığımız yıllardan elim-
izde ne kaldığını duyumsayalım.!
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Duygu ve His Dünyası
 İstanbul  2020
        Sabah gözlerimi açtığımda içimde her zaman-
kinden daha farklı bir heyecan vardı. Tüm diğer 
günlerden farklı bir gündü bugün. Yatağımdan hızla 
çıkıp mutfağa koştum. Babamın karşısına heyecanla 
oturduğumda o, istifini hiç bozmadı. Bir an için gaze-
tesinin üzerinden bana bakıp güldüğünü fark etsem 
de ifadesini kontrol altına aldı. Annem masaya pey-
niri koyarken endişeli görünüyordu. Babam emekli 
bir doktordu. Uzun süredir yaptığı araştırmalar sonuç 
vermişti. Zaman makinesi tümüyle hazırdı artık. On 
yedinci yaş günü hediyem olmasında ısrar etmiştim. 
Babam denememe izin vermişti. 
      Geçmişe gitmek istediğimi daha önce onlara 
söylemiştim. Annem beni teknoloji çağı çocuğu 
gördüğünden geleceğe gideceğimi düşünmüştü ve 
şaşkınlığını gizleyememişti. Özel olarak diktirdiğimiz 
eski tür kıyafetlerden birini giydim. Küçük de bir ba-
vul hazırlamıştık. Babam internette eski dönemlere 
ait bir kimlik hazırladı. Her ne kadar ismimin Gaye 
olmasından büyük bir memnuniyet duysam da za-
mana çok uygun bir isim olmayacaktı. İsmimin Afet 
olmasını istedim. Cumhuriyet kadınlarından en çok 
Afet İnan’ı  sevmemdi, bunun en büyük nedeni. Bir 
haftalık bir deneyim olacaktı. Babam elime bir düğme 
verdi, bastığım anda makine beni geri getirecekti. 
Annem ve babama sarılıp beyaz, formül ve kapsüller-
le dolu laboratuarın ortasındaki makinenin içine gir-
dim. Gözlerimi kapatıp, geçmişin beni içeri çekmes-
ine izin verdim.
                                                                                                                                             
Smyrna 1928
         Gözlerimi açtığımda İzmir Körfezi karşımda 
uzanıyordu. Daha önce fotoğraflarda gördüğüm 
bu yeri siyah-beyazın dışında başka renkler içinde 
görmek garibime gitmişti doğrusu. “Biz eskiden 
Beyoğlu’nda takım elbiseyle gezerdik.” diyen 
insanların sözünün doğruluğunu şimdi kendi gözler-
imle görmüştüm. Smyrna’ da akşam olmak üzereydi. 
Etrafıma bakındım. Körfezin karşısında, bahçeli şirin 
evler sıralanmıştı.
Birden gök gürledi ve ardından yağmur bardaktan 
boşalırcasına yağmaya başladı. Saçlarımın sırılsıklam 
olup yüzüme yapıştığını fark ettim. Gözlerimle etrafı 
tararken yaşlı ve iyi giyimli bir adamın bana baktığını 
gördüm. Yanıma yaklaşarak siyah bir şemsiye uzattı 
bana. Evinin, tam karşıdaki bahçeli mor villa olduğunu 
söyledi. Kapının arkasından da yaşlı bir kadın bize 
bakıyordu.
             

Beni evlerine davet ettiler. İçeriye girdiğimde 
kalakaldım. Fark şaşırtıcıydı. Kendimi bir eve değil 
de bir antikacı dükkanına girmiş gibi hissediyordum. 
Filmlerde gördüğüm şamdanlar maun sehpaların 
üzerindeydi. Holden çıkıldığında geniş bir salona 
varılıyordu.
         Yaşlı adam ve kadın çok içten ve sıcaktılar. Onların 
sıcaklığı eve yansımış gibiydi. Yalnız konuşmalarını 
anlamak için dikkatlice dinlemem gerekiyordu. Arada 
geçen Arapça sözcükleri anlamakta güçlük çekiyor-
dum.
“Kafa kağıdın var mı?”diye sormuştu adının Arif 
olduğunu öğrendiğim yaşlı adam.
         Başta kafa kağıdının ne olduğunu anlayamadım. 
Daha sonradan kimlik olduğunu hatırladım. Onlara 
ismimi ve kimsesiz olduğumu söyledim. Çocukları 
olmadığı için beni kendi kızları yerine koydular. 
Bu dünya, benim alıştığım zamanın çok dışında bir 
zamandı. Babaya “siz” veyahut “beybabacığım” deni-
yordu. “Mamafih” sözcüğü en çok kullanılan sözcük-
tü.
Eski bir film gibi geçti bir haftam. İnsanların güve-
nilir ve sıcak olduğu bir zamandı. Fakat ortalıkta yeni 
bir savaş dedikoduları dolaşıyordu. Aklıma II.Dünya 
Savaşı’nı getirmişti, bu söylentiler. Hangimiz savaş 
ortamında olmak isteriz? Babamın güvenli kollarını, 
annemin sıcak bakışlarını özlemiştim. Artık düğmeye 
basıp geri dönme zamanım gelmişti. Belki doğum 
günü pastam tazeliğini hala koruyordur. 
                                                                                                                       

Yasemin Ezerm Hz-D   357

Geçmişe Dönüş

Hoş geldin kadınım benim hoş geldin
yorulmuşsundur;
nasıl etsem de yıkasam ayacıklarını
ne gül suyum ne gümüş leğenim var,
susamışsındır;
buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim,
acıkmışsındır;
beyaz ketenli örtülü sofralar kuramam
memleket gibi yoksuldur odam.

Hoş geldin kadınım benim hoş geldin
ayağını basdın odama
kırk yıllık beton, çayır çimen şimdi
güldün,
güller açıldı penceremin demirlerinde
ağladın,
avuçlarıma döküldü inciler
gönlüm gibi zengin
hürriyet gibi aydınlık oldu odam…
Hoş geldin kadınım benim hoş geldin.

Nâzım Hikmet RAN

Şiir Eleştirisi
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Güç

Nâzım Hikmet’in Hoş Geldin Kadınım şiiri 1948 
yılında yazılmış, Yapı Kredi Yayınları tarafından 
çıkarılan Bütün Şiirleri adlı kitabın içinde yer almıştır. 
Kitap 1967 yılında Nâzım Hikmet’in ölümünden 
sonra yayınlanmıştır. Bu şiirde şairin kadına bakış 
açısını ve “memleket, hürriyet” gibi kelime seçim-
leri ile siyasetten uzak kalamadığını görüyoruz. Ser-
best nazım biçimi ile yazdığı şiirinde hece ölçüsü 
bulunmamaktadır. İlk bölümün son iki dizesinde 
“kuramam” ve “odam” kelimeleri dışında belirgin bir 
uyak yoktur. Şiirin üç bölümü vardır: İlk ikisi dokuz, 
üçüncüsü tek dizeden oluşmaktadır. Bölümlere, “Hoş 
geldin kadınım benim hoş geldin” diye başlamıştır. 
İlk bölümde, yıllardır Anadolu ve Rumeli’de süregelen 
ataerkil düşüncesini büyük bir ustalıkla yıkmıştır. “So-
frada yeri öküzden sonradır.” bakış açısı ile büyümüş, 
Sovyetler Birliği’ne üniversite eğitimini tamamlamak 
için gittiğinde bu bakış açısı değişmiş, şiirlerinde de 
hiç zorlanmadan bunu yansıtmıştır. Onun için kadın 
ne döşek, ne köçek, ne ayal, ne vebaldir. O, Nâzım’ın 
kolları, bacakları, yavrusu, annesi, karısı, kız kardeşi, 
hayat arkadaşıdır. Hoş Geldin Kadınım şiirinde ise 
erkeğin kadına dayattıklarını, kadına duyduğu sevgi 
ile tersine çevirmiştir. Bunu,
“Yorulmuşsundur,
nasıl etsem de yıkasam ayacıklarını”
dizelerinde görüyoruz. 
Bölümün devamında, kadının ne kadar müşkül du-
rumda olduğunu, onun her şeyin en iyisini hak ettiğini 
biliyor ancak ona bunları sunamamasını anlatıyor. 
“Memleket gibi esir ve yoksuldur odam”
dizesi ise ilk bölümün son dizesidir ve sonradan 
“esir” kelimesi çıkarılmıştır. Memleketin esirliğinden 
kastı, Nâzım’ın gençlik yıllarında İstanbul’un ve 
Anadolu’nun işgal altında olmasıdır. 

İkinci bölümde ise kadının davranışlarının, kend-
isinde ne tür etkiler bıraktığını anlatmaktadır.
“Ayağını basdın odama
kırk yıllık beton, çayır çimen şimdi”
dizeleri ile, kadının, kadınının eve gelişinden duyduğu 
memnuniyeti, o yokken çirkin olan her şeyin bir anda 
bahar kadar güzelleşmesi ile anlatmıştır. Bu bölümün 
son iki dizesinde kadının gelişini ise şöyle dile get-
irmektedir: 
“Gönlüm gibi zengin
hürriyet gibi aydınlık oldu odam”
İlk bölümde memleket gibi yoksul olan odasını, 
kadınının gelişi ile gönlü kadar zengin bulmaktadır 
artık. Çünkü o, Nâzım’ın gönlündeki bütün güzel 
duyguları ortaya çıkarmıştır. 

Güç, nesnel bir kavram olamayacak kadar kapsamlı 
bir sözcüktür. Değişkendir. Acımasızdır. Çünkü 
gücün olduğu yerde zayıflık ve acizlik de vardır. Sin-
sidir. Bazen sadece gölgelerin arasında bekler durur. 
Fiziksel, ruhsal ve parasal olarak üçe ayrılır.
Fiziksel güç, bedenseldir. Geliştirilebilir, eğitilebilir. 
Disiplinsiz elde edilemez ve bu güce sahip olmak 
karşınızdaki insanın korkusuna hükmeder. Bu güce 
sahip olmak demek aynı zamanda silaha sahip olmak 
demektir. Ama zayıf noktaları da vardır. Mesela ne ka-
dar güçlü olursanız olun rakibiniz sizin zayıf yönler-
inizi biliyorsa güçsüzsünüzdür.
Ruhsal güç, içseldir. İnsanın sağlam karakteri ve 
inancı doğrultusunda kuvvetlenir. Bu güç doğuştan 
gelir, bedenimiz ve zihnimizde yer edinir, köklerini ya 
salar ya da salmaz. Kendini erkenden belli eder. Bazı 
insanların karakterleri güçlü olmasa bile inançları her 
şeyin üstesindeyse o kişi güçlüdür. “İnanç” derken 
dini inancı değil, evrene olan inancı kastediyorum. 
Hayata olan, doğaya ve insanlığa olan inancı.
Parasal güç,ya şans ya da çalışmayla elde edilir. Ruh-
sal gücü alamasa da fiziksel gücü içine alabilecek nite-
liktedir. Maddidir ve bu çağın en önemli gücüdür. 
Ruhsal anlamda güçsüz olan-ların her şeyin üstesinde 
tuttukları güçtür.
Bu üç güçten en az biri hayatımızı devam ettirebilmek 
için gereklidir. Güçsüzlerin bu evrende yeri yoktur ve 
hayat zaten onları ezer geçer. Büyük balık küçükleri 
yer ve zaman akmaya de-vam eder. Zaman sizin 
için beklemez ve yaşamı biçimlendirmek sizin elin-
izdedir.  İnsanların yaşamında, dünyanın yapısında 
değişiklikler yaratmış hiçbir insan güçsüz değildi. 
William Churchill’in dediği gibi; uçurtmalar, rüzgâr 
kuvvetiyle değil, bu kuvvete karşı uçtukları için yük-
selirler.
Peki ya siz nasıl uçuyorsunuz?

Mara Elif Schön 10- A  213

Çanakkale Zaferi
Bu yurdun her bir karışı hasret kokuyor
Derinden gelen sesler ki bize maziyi hatırlatıyor

Gözlerin kurumadığı, acı ve zafer
Sevinse bu yürek el vermez bir yanda keder

Varsa bu yurt eğer –ki biçilemez değer-
Yaşadığımız anılar ve yaşayacağımız bütün günler
Geçmişe ve Çanakkale Şehitlerine hepsi değer

Güneşe sefer yapan bu vatanın eli süngülü çocukları
Alınları ak ki geleceği koruyacak bu toprağın 
torunları

Çanakkale buram buram feryat ve yas kokuyor
İçine çektikçe bu hava ciğerleri, en derinleri yakıyor

Bu yedi gök ki kurşunlar havada birbirini buluyor
Geçmiş hala orada tüm heybetiyle duruyor
Çanakkale buram buram istiklal ve kudret kokuyor

Ay, ruhlar cenneti bulsun diye bu kadar parlak
Yıldız, yanı başında barış habercisi bir ulak

Çanakkale Mehmetçik dolu, ayaklarında yok postal 
Ay ve yıldız bembeyaz, vatanın kanı al

Vatan bizimdir, bayrak bizim, nesiller bizim
Atam! Süsleyecek bıraktığın yolu ayak izim
Susmayacağım! Çıkacak düşmana karşı her zaman 
sesim

Silkelen bu toprağın torunu! Koru emanetini ve 
onurunu
Unutma! Conk Bayırı’nı, Anafartalar’ı, Gelibolu’yu

Ne çınarlar ki güz uğruna yaprakları toprağa düştü
Ne gençlikler ki vatan uğruna şehit olup toprağa 
düştü

Bu ülke böyle zorluklarla, fedakarlıklarla kazanıldı
Şehitlerin ayak izleri meydanlara kazındı
Bir tarih tam burada, Çanakkale’de yazıldı.

 
Şahan KALAYCIOĞLU 9-C 302

A Student’s Sentiments
Come  with me,you will find the hearth.
In this warm place without night.
Hearts without loneliness and wiles.
All of them beat like a drum
Together,they make sweetiest melody in the smiles.
Kingdom of knowledge and a hard path to choose
Our guide to wisdom and a key,our minds use
Right road with bries on the way
And it’s not easy to walk and pass in a one day.
All of us
Not with a single sarrow or weep in our eyes
And  but have indispensable  aim on our minds.
Doubts and dreadful worries can’t pass through
Our souls and our thoughts with
Little piece of evil tricks,cheats and clues
Unbreakable determination we carry in our blood and 
bones
Lights of a star that won’t disappear
In the darkness of ignorance
Sours of friendships, joy and the difference
Embrace with a pure love of kindness
Shininig without hesitate and stop 
It will always guide you to goodness.

 Elif AKMERMER 9/A 248

“Hoş geldin kadınım benim hoş geldin”
dizesi ile biter şiir. “Hoş geldin”i tekrarlaması ve iye-
lik eki ile zaten sahiplendiği kadın kelimesinin önüne 
“benim” kişi zamirini getirerek pekiştirmesi, bir 
kez söylemekle anlatılamayacak yoğun duygularını 
kanıtlamış, şiire büyük bir içtenlik katmıştır. 

Zeynep Durmaz 11-A 713

 Harry Potter And The Philosopher’s Stone

I’am to introduce and interpret this series’ first 
book,Harry Potter and The Philoshopher’s Stone!      
This is the story of Harry Potter,who is a full-blooded 
wizard,and his friends,setting down in a wizardry and 
witchcraft school called Hogwarts.Harry is a self-as-
sured and courageous wizard.Although he is not so 
docle,it is an inevıtable truth that he has more super-
powers than any witch or wizard in Hogwarts.
      Harry lives at his aunt before he gets admittance 
to Hogwarts.At his aunt’s,he seems to be unwanted.
His cousin,Dudley is a spoilt chilhood dosesn’t know 
when to stop.His aunt’s husband,Vernon,hasn’t been 
such good terms with Harry since the day he was 
brought  to them to look after,By Dumbledor and 
Mctıonagall,two professors from Hogwarts.His aunt 
is not so divergent tahn the two people who has a 
grudge on him.
           The book is a fantastic piece of writing for people 
of any age and generation.It’s  mostly known amidst 
teenagers and children,though.Joanne Katleen Rowl-
ing abstracts the fray of ‘good’ and “evil” friendships 
and people as cold as charity with frozen-hearts,in a 
Professional but straightforward manner.It must al-
ways be read and adviced and is a very embodiment 
of a fantastic-children book series.

Gizem ÖZKANAL 9/A  236
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Her zaman yanımızda olan 
okul personeline ve kantin çalışanlarına çok teşekkür ederiz.
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