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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 

O benim milletimin yıldızıdır parlayacak; 

O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

 

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal? 

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, 

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal! 

 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım; 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım; 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar. 

"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar? 

 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın! 

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hakk'ın; 

Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

 

Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme, tanı! 

Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı; 

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 

 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

 

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli! 

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, 

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli 

 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden na'aşım; 

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal! 

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal! 



Ey Türk Gençliği! 

 

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

 

          Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.  

İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. 

Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde 

bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir 

mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali 

görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri 

zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin 

dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu 

iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü 

zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

 

          Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve 

Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! 

 

20 Ekim 1927 
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Sevgili Öğrenciler, 
 

     Biz bir eğitim kurumu olarak Cihat Kora Anadolu Lisesi’nde öncelikle öğrencilerimizin can 

güvenliği, akademik başarıları için olduğu kadar erdemli, dürüst, çalışkan, ülkesini ve milletini 

seven bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için yola çıktık. 
 

     Bunun yanında dünya insanları ile irtibat kurabilecek düzeyde İngilizce ve Almanca öğretmeye 

çalıştık. Çünkü biliyoruz ki, yabancı dil bilmeyen bir Türk gencinin irtibat kuracağı insan sayısı en 

fazla 80 milyon insan iken İngilizce bilen için bu sayı en az 3-4 milyardır. Doğal çevresi genişlerken 

her türlü yayını bilimsel gelişmeyi takip edebilecek bir meslek sahibinin işini diğerlerine göre daha 

iyi yapabileceğine inandık. 
 

     Okulumuzda bulunan her kişinin önce mutlu olmasını ve okulunu sahiplenmesine, korumasına 

ve geliştirmesine inandık ve herkesi buna inandırdık. 
 

     Sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif faaliyetlerle akademik başarılarımızın yanında yaşamın 

bizden istediği iletişim kurabilen, yönetebilen, ben değil biz diyebilen bir nesil olması gerektiğini 

hedefledik. 
 

     Sevgiyi verebilmek için sevgi ile yetişmesi gerektiği bilinci ile koşulsuz sevgi vermeyi amaçladık. 
 

     Ülkemizde dini, dili, ırkı, mezhebi cinsiyeti ne olursa olsun herkesin birbirine saygılı olması 

gerektiğine inandık. 
 

     Bu inançlarımız ve ilkelerimizle kocaman bir CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ kültürü 

oluşturmayı BAŞARDIK.    
 

     Hepinize en içten sevgi ve saygılarımla. 
 

   M. Sadri ÇINAR 

                      Okul Müdürü 
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     Rehberlik Servisi kişinin doğal davranış yelpazesini genişletmesine, kendi kaynaklarını 

keşfetmesini sağlamasına ve kendi için en uygun seçimleri yapıp kararları alabilmesine liderlik 

eder. Kişinin yaşam hedeflerini belirlemesine, güçlü ve zayıf yanlarını fark etmesine yardımcı olur. 

Rehberliğin amacı disipline etmek değil, bireyin farkındalığını yükseltmektir. Gizlilik ilkesi ile 

hareket eder. Tarafsızdır. Rehberlik Servisi’nde bireye saygı esastır. Elde edilecek sonuçlar bireyin 

değişime ve yeni anlayışlara açık olmasıyla doğru orantılıdır. 
 

     Biz Cihat Kora Anadolu Lisesi öğrencileri olarak bu vasıfları tümüyle taşıyan bir rehberlik 

servisine sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Çünkü biz öğrencilerin, her zaman için kolaylıkla 

çalıp girebileceğimiz bir kapısı ve içinde de bizleri bekleyen çok değerli iki hayat öğretmeni var. 
 

     Kendimizi yalnız hissettiğimizde, ders ve okulla ilgili sorunlar yaşadığımızda veya ailevi 

problemlerimiz olduğunda bizlere her zaman destek olan kişilere sahibiz. Rehberlik servisi bizim 

yuvamız. Sıcak, sevecen ve kabul edici… Defalarca aynı tür sorunları yaşasak, bazen 

sorunlarımızın altından kalkamayacağımızı hissettiğimiz anda, kendimizi yalnız ve çaresiz 

hissettiğimizde omzumuza dokunan bir el, gözyaşımızı silen ve bizi dinleyen kişilerin olduğunu 

bilmek çok önemli. Sorunlarımız her zaman için çözüme ulaşmasa da her zorluk geçicidir, zor 

günleri yaşamak bizleri güçlendirir. Önemli olan ayakta dimdik durabilmektir. Her sorun 

düzelemeyebilir, hayatta her zaman olaylar veya durumlar istediğimiz şekilde gelişmeyebilir. İşte 

bu hayat derslerini biz Rehberlik Servisi’nden öğrendik.  
 

     Bizlere, içimizdeki gücü, her birey gibi önemli ve değerli olduğumuzu, zorluklar yaşamanın bizi 

güçlendireceğini öğrettikleri için çok teşekkür ediyorum.  
 

     CKAL öğrencileri olarak, sizleri çok seviyoruz, Seyhan ve Sündüs Hocam! 
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     Sene başında başlayan faaliyetlerimiz 

İYTE’de yapılan robot yarışmalarına gözlemci 

olarak katılım sağlanmış, akabinde iki ayrı 

üniversiteden eğitim koçları ile eğitim 

faaliyetlerine geçilmiştir. Ege üniversitesinden 

Ulutan GEÇGİN, Emre ARSLAN, Rıza ŞAHİN 

ve Kâtip Çelebi Üniversitesi eski 

öğrencilerimizden Murat HEPEYLER 

öğrencilerimize eğitim vermiş, robot yapımı ile 

ilgili eğitim faaliyetlerine başlanmıştır. 

Öğrencilerimize 2 ayrı grup oluşturulmuş, 

farklı dallarda eğitim verilmiştir. Bu gruplardan 

birincisi atölye çalışması ile sıfırdan robot 

yapımı ile çizgi izleyen kategorisine 

hazırlanılmakta, diğeri ise yazılım ağırlıklı 

olarak serbest stil olarak hazırlık 

yapılmaktadır. Yapılan çalışma sonucunda 

Ankara da ODTÜ’nün gerçekleştirdiği 

uluslararası Robot Günleri kapsamında 

yapılan yarışmalarda çizgi izleyen 

kategorisinde yaklaşık 400 robot arasından 

okulumuz 8. Sırada yer almıştır. Serbest stil 

kategorisindeki çalışmamız bu yarışmaya 

yetişmemiştir. Bu çalışmalarımız devam 

etmekte olup diğer üniversitelerin hazırlamış 

olduğu yarışmalara da gitmek istemekteyiz. 

     11 Mayıs akşamı Ziya Gökalp Kültür 

Merkezi’nde düzenlenen Müzik Gecemiz, 

okulumuz müzik öğretmeni Esengül 

KESİKBAŞ ve Ahmet KARAMAN tarafından 

hazırlandı. Gecede birçok öğrenci gösterisi 

yer almaktaydı ve başarılı performanslar 

sergilediler.  

     Gecenin son bölümünde öğrenci, öğretmen 

ve veli korosuyla söylenen eserler büyük 

beğeni topladı. Çok keyifli bir geceydi. 
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     Cihat Kora Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü 

olarak, bu yıl liseler arası tiyatro festivalinde 

Turgut ÖZAKMAN’ın Fehim Paşa Konağı adlı 

oyunu sahneye koyduk. 21 Mayıs Perşembe 

gecesi Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde büyük 

bir seyirci kitlesi karşısında profesyonelce bir 

oyun sergiledik. Oyunumuzu edebiyat 

öğretmenimiz Kamuran GÖÇER yönetti. 

     Oyun konusuna gelince; 2.Meşrutiyet’in 

ilanı gibi tarihi bir olayı arka planına alarak 

Meddah Yusuf’un mahalle baskısıyla 

kabadayı olma serüvenini anlatıyor 

oyunumuz. Biz provalar sırasında her zaman 

ki gibi çok eğlendik. Ekip olarak aramızdaki 

uyum ve samimiyeti sahnede güçlü bir 

performansla seyirciye de geçirebildiysek ne 

mutlu bize. 

     Cihat Kora Anadolu Lisesi’nde her yıl 

geleneksel olarak düzenlenen “Hazırlık 

Sınıfları Tanışma Kokteyli” veli ve 

öğretmenlerimize keyifli saatler yaşattı. 

Velilerin öğretmenlerle tanışma ve 

kaynaşmasını amaçlayan hazırlık tanışma 

kokteyli, her yıl olduğu gibi bu yıl da okul 

bahçesinde gerçekleştirildi. Klasik müzik 

eşliğinde kokteylde keyifli dakikalar geçiren 

veliler, okulumuz öğrenci ve öğretmenlerinin 

etkileyici konuşmalarını dinleme fırsatı da 

buldular. Veliler daha sonra çocuklarının 

eğitim gördükleri derslikleri ziyaret ederek 

öğretmenleriyle bir araya geldi. 

     Okulumuzda 15 Mayıs  tarihinde Meslek 

Tanıtım’ı yapıldı. Okulumuzdan mezun olmuş 

ve Mühendislik, Tıp, Denizcilik, Hukuk, 

Psikoloji, İktisat,  gibi bölümlerde okumakta 

olan eski öğrencilerimiz alanları ile ilgili yeni 

öğrencilerle tanışma fırsatı buldular.  

Seni unutmayacağız 

Emine Hoca’m! 
 

Hep kalbimizde 

yaşayacaksın! 
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     TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve 

İthalatçıları Derneği) İzmir Büyükşehir 

Belediyesi, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, 

Karşıyaka Belediyesi iş birliği ile birlikte 

yürütülen ilimizdeki okullarda ödüllü atık pil 

yarışması yapılmaktadır. Yarışma sonucunda 

öğrenci başına en fazla atık pil toplayan ilk üç 

okula özel ödüller verilmektedir. Atık pil 

toplanması ve bertaraf edilmesi projesi 

okulumuzda 9-A şubesi öğrencileri ile Biyoloji 

öğretmeni Sema YİYİT rehberliğinde 

yürütülmüştür. Bu amaçla atık pillerin 

toplanması için okulumuzun farklı yerlerine 

atık pil kutuları yerleştirilmiştir. Çevreci bir 

yaklaşım ile öğrencilerimizin başlattığı bu 

proje 30 Mayıs 2015 tarihinde sona ermiştir. 

Toplanan piller, Karşıyaka Belediyesi ´ne 

Nisan 2015´te, yaklaşık 150 kg olarak teslim 

edilmiştir. Buradan da TAP pil bertaraf 

merkezine ulaştırılacaktır. 
 

     Çevremizi, sağlığımızı atık pillerin 

kimyasallarından koruyacak bu sosyal 

sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer alan 

öğrencilerimiz adına katılımcılara teşekkür 

ediyoruz, yarışmanın sonucunda da başarılar 

diliyoruz.  

     Okulumuzun Sağlıklı Yaşam Kulübü, 

Karşıyaka Sağlıklı Yaşam Kulüpleri'nin işbirliği 

ile öğrencilerimize ilkyardım eğitimi veriyor. 

Sağlıklı Yaşam Kulübümüzün etkin 

öğrencileri, danışman öğretmenleri Sema 

YİYİT liderliğinde, öğretmenlerimize ve 

öğrencilerimize ilkyardım konusunda teorik ve 

uygulamalı eğitim vererek toplumumuzun 

ilkyardım konusunda farkındalık yaratmasına 

katkıda bulunuyor.  

     Ege Üniversitesi’nin düzenlediği 6. Ege Art 

Sanat günleri kapsamında "Çocuklar ve Kentler" 

sanatçıları öğrencilerle atölye çalışmalarında 

buluşturma projesinde okulumuz seçilmiştir. 

Çalışma kapsamında İzmirli sanatçı Ömür 

TOKGÖZ ile öğrencilerimiz Emre TAN, Benay 

DİŞBUDAK, İrem ARAS, Karya KORTEL, Doğu 

METİN, Ilgın DURMAZ ve Hazal AKTAŞ resim 

öğretmenimiz Neşe ÖZYAVUZ tarafından 

seçilerek atölye çalışmaları yapmışlardır. 

Yapılan çalışmalar 25 Mayıs Pazartesi günü 

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer 

YILMAZ, Yaratıcı Çocuklar Derneği başkanı 

Didem ÇAPA ve Demet SABANCI’nın 

katılımıyla açılan sergide sergilenmiştir. 



     Cumhuriyetimizin 91. yıl dönümünde Cihat 

Kora Anadolu Lisesi, 31 Ekim 2014 tarihinde 

3. geleneksel Cumhuriyet Balosu etkinliklerini 

gerçekleştirdi.  
 

     Okul idaresi, öğretmenler ve öğrencilerin 

işbirliğiyle yapılan kutlamalar; dönemin 

kıyafetleri, müzikleri ve danslarıyla 

desteklendi. Balo, hayırsever Cihat Kora ve 

okulumuz müdürü Tamer Bilgiç’in 

konuşmalarıyla başladı.  
 

     Bu seneki kutlamada diğerlerinden farklı 

olarak Bandırma vapurunun bir maketi 

eşliğinde Atatürk’ün Samsun’a çıkış ânı 

dramatize edildi. Vapurun içinde şiirler ve 

dönemin şarkıları söylendi.  
 

     Okulumuz 11.sınıf öğrencilerinin yaptığı 

zeybek ve vals gösterisi büyük beğeni topladı.  
 

     Matematik öğretmenlerimizden Gülbahar 

Akın ve eşi saz eşliğinde şarkılar söyleyerek 

gecemize renk kattı. 
 

     Her zaman gururumuz olan gazilerimiz de 

bu sene şeref konuklarımız arasındaydı. 

Yaptıkları konuşmalarla bize 

Cumhuriyetimizin önemini bir kez daha 

anımsattılar.  
 

     Davetimize katılan veli, öğretmen ve 

öğrenci arkadaşlarımız balomuzu izlemeye 

değer bir şekilde hazırlamışlardı. Gecenin 

sonuna doğru tüm konuklarımız eşliğinde 

coşkuyla 10.Yıl Marşı’mızı söyledik, ardından 

yapılan danslarda gecemizi sonlardık. 
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20 Mayıs 2015 tarihinde ünlü heykeltıraş Cem 

SAĞBİL’in katılımıyla gerçekleşen söyleşide 

Cihat Kora ailesi olarak paylaşılan bilgi ve 

samimiyete tanıklık ettik. 

20 Mayıs 2015 tarihinde ünlü oyuncu 

Ercüment BALAKOĞLU’nun katılımıyla 

gerçekleşen bir diğer söyleşi gayet keyifli 

geçti. 

Okulumuz öğrenci, öğretmen ve velilerinden 

oluşan müzik korosu hem söyleyip hem de 

çalarak bizlere unutulmaz anlar yaşattı. 

Arkadaşlarımız yıl boyunca yaptıkları resim 

çalışmalarını şenlikler vesilesiyle sergileme 

fırsatı buldular. 

Arkadaşlarımızın sergilediği dans gösterisi, 

şenliklerimize renk kattı. 

Okulumuz öğrencilerinin birbirinden farklı 

kostümlerle katıldığı cosplay renkli 

görüntülere sahne oldu. 



Mezunlarımızdan oluşan bir grupla hazırlanıp 

sunulan "Kadınlık Bizde Kalsın" adlı tiyatro, 

öğrencilerimizden oluşan oyuncu kadrosuyla 

seyircilere güzel vakit geçirmelerini sağladı. 

Günümüzün önemli eleştirmenlerinden          

Ömer Türkeş, dil, edebiyat, kültür ve sanat 

hakkındaki düşüncelerini bizlerle paylaştılar. 

İngilizce öğretmenimiz Aygün AKMAN yöneti-

minde gerçekleşen İngilizce şiir dinletisinde 

arkadaşlarımız William Shakespeare 

sonelerinden oluşan bir dinleti sundular. 

Okulumuzun ilk kez katıldığı Aygün Akman 

yönetiminde kurulan MUN topluluğu 

uluslararası platformda başarıyla okulumuzu 

temsil etti. 

Okul müzik grubumuz şenlikler kapsamında 

sundukları performanslarla kendilerine hayran 

bıraktılar. 

Bahar şenliklerinde okulumuzun yetenekli 

erkekleri oynadıkları zeybek oyunuyla büyük 

beğeni topladı. 
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     Hissetmek, hiçbir bilimsel açıklaması 

olmayan bir olaydır. Bir kalbin nasıl çalıştığı 

açıklanabilir. Bir beynin nasıl çalıştığı 

açıklanabilir. Fakat ruhun görevi olan 

hissetmeye uygun bir tanımı bilim dünyası 

bulamayacaktır. 
 

     Hissetmeyi sağlayan benzersiz duygular 

bir araya gelir. Ama dünyayı dönüp 

dolaşsanız en güzel hisleri bir öğretmenden 

başkasında bulamazsınız. 
 

     O, her zaman sevgisini, mutluluğunu ve 

saygısını bir prenses gibi giydirir bize. Öfke ve 

kıskançlık o kadar az kullanılır ki şeffaf hale 

gelmişlerdir artık onda. 
 

     Bir insanın iç dünyasını koruması en az 

yaşadığı dünyayı koruması kadar mühimdir. 

Öğretmenler, iç dünyamızın koruyucularıdır. 

Ruhunuzdan içeri girmek isteyen her kötü 

duyguyla savaş halindedir. Her daim zafere 

ulaşması, yaşam kurtarıcısı mertebesine 

yükseltir onu. 
 

     Bir gencin hayat çizgisinden kopması ne 

kadar kolaysa, onu o yolda tutmak da bir o 

kadar zordur. Ancak biri vardır ki, kalın iplerle 

sizi yolunuza, hayat çizginize bağlar. Yaramaz 

bir öğrenci bile konu, tutkuyla bağlı olduğu bir 

uğraşa geldiğinde haylazlığını unutur.  

Yeteneğinizi fark etmeniz en önemli etkendir 

bu olayda. Sizin farkındalığınızı sağlayan, bir 

öğretmendir.  Çünkü bir yetenek avcısı gibi 

gözler öğrencisini… 
 

    Hayal bekçisidir onlar. 
 

     En büyük düşüne ulaşmak için çabalarken 

ne zaman düşsen seni ayağa kaldırır. Ve 

küçük bir çocuğun güneşi her yerde görmesi 

gibi bilginin her yerde karşınızda bulunmasını 

sağlar. 
 

     Bir öğretmen baharı taşır içinde. Bir ağaç 

gibi gölgesinde oturabileceğin, bilgi 

meyvelerini toplayabileceğin… 
 

     Rengârenk çiçekleriyle seni mutlu eden, 

kuş cıvıltılarıyla dolu sesiyle şenlendiren… 
 

     Bahar güneşi gibi bilgileriyle ufkunu 

aydınlatan…  
 

     Ve seni, hayatında var olabilecek kışlara 

karşı hazırlayan… 
 

      Eğitimin yalnızca “a,b,c” olmadığının 

farkında bir öğretmen, öğrencisi için bir hayat 

kılavuzu gibidir.  
 

      Son kalan pasta dilimini yemeyen bir 

annenin fedakârlığını, bir babanın çocuğuna 

karşı hissettiği koruyuculuğunu, bir dostun 

sadakatini barındırır içinde. Bir mühendis gibi 

geleceğin yıkılmaz binalarını inşa eder. Bir 

bahçıvan gibi millete yeni renkler kazandırır. 
 

     Ve bilim, en içten duyguların tanımına 

ancak bir öğretmen sayesinde ulaşabilecektir. 
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      Bir kıvılcım yeter yangınlar çıkartmak için 

ve karanlığı aydınlatmak için. Bir kıvılcımdır 

aynı zamanda zor günde yürekleri ısıtan o 

kızıl turuncuyu yaratmak. İşte böyle bir 

zamanda yanımızdaydı Atatürk ve böyle bir 

anda yangınlara kıvılcım oldu. Ancak o güne 

kadar her yerde yıkıma sebebiyet veren 

yangınlar, o tarihten sonra genç bir 

cumhuriyetin doğuşu oldu. 
 

     İstikbali, istiklal olan gençleri uyandırdı 

Atatürk. Egemenlik mücadelesiydi bu. Vatanın 

boğazına birkaç demir yığını takılmış, zorlukla 

nefes alıyordu topraklar. Toprağı soluksuz 

kalan Anadolu’nun dinlenmeye vakti yoktu. 

Analar yiğitler ekti bu topraklara, filizlendirdiler 

onları. Bu vatanın eli süngülü çocukları dev bir 

çınardı artık. Sindirdiler gölgelerinde toprağı, 

bir nefes bir ses verdiler ona. 
 

     Kimseler in  duyamayacağı  çığ l ık lar 

yükseliyordu yeşil bir gömleğin iki yakasından. 

Sular durmaksızın akıyordu zamanla bir yarış 

içerisinde. Hiç ateş tutar mıydı mavilikler? 

Yanıyordu alev alev boğaz, kızıl düzmüştü 

çalkantılara, güneş doğuyordu. Sakin denizde 

çarşaf  akışa  dalga o lmaya gel iyordu 

Mehmetçikler, çağlayarak geliyordu. Çok 

çarpışma  yaşanacaktı  çet ince,  toprak 

soluyacaktı kan kokusunu, hasretti taze bir 

nefese. Suyu aleve verme cüreti gösteren 

kıvılcımlar isleriyle boğsaydı ya Queen 

Elizabeth’i, Bouvet’i, Majestic’i. Güneş 

doğsaydı ya karanlıklara. 
 

     Kandillerle güneşi aramaya koyulmuştu 

Atatürk ve Anadolu’nun yiğitleri. Karanlıklara 

mahkûm kalan hiç, ışığı aramaya cesaret 

göstermez mi? Cesaretleriyle güneşin 

doğuşunu hak ettiler. Işık yollarını ve 

adımlarını aydınlatınca derin bir soluk 

kazandırmaya koyuldular bu topraklara. 
 

     Aldırdıkları nefesle beslediler vatan 

toprağını, ardından bütün ülkeye egemenlik 

tohumunu ektiler. Filizlendi bağımsızlık, sonra 

Çanakkale’den çıktı yola. Anadolu’nun her 

karış toprağını özgürlükle yeşerttiler. 
 

     Atatürk, bu toprağın yiğitleri ve Türk insanı, 

Çanakkale’den başlayan bir kurtuluş 

umudunu yükselttiler göklere. Mehmetçikler 

önce durgun denizlere dalga oldular, sonra 

göklerdeki bayrağımıza.  Bütün ülke bir oldu 

birlik oldu var oldu, bu yurdun her bir karış 

toprağı Çanakkale oldu. Çanakkale’den tüten 

kan kokusu dağıldı kazanılan zaferle, yürekleri 

dağlayan bir yangın yeri oldu. 
 

     Hangi noktadan baksan bir destan yazan 

sözcükler yatıyor şimdi Çanakkale’de. Hem 

savaş orucuna, hem vatan borcuna selam 

veren bir şiir gibi sözcükler.  
 

     Bu vatan bir yangının küllerinden doğdu. 
 

     Toprağa kazınan sözcükler kudret ve 

medeniyet oldu. 

İNCİ 
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     İnsanlar, dünyanın her biri farklı olan 

renkleridir. Birbirleriyle karışır, birbirlerine 

bulaşırlar; son günlerine kadar hep bir renk 

cümbüşü yaratırlar. Renklerin kargaşa içinde 

olduğu, ahenk yoksunu bir resim sanat eseri 

niteliği taşımıyorsa bunun tek sorumlusu 

ressamdır. Bu ressam nefret ise, resim karalar 

bağlar, nefretin kirli kanıyla dolar. Bu ressam 

dürüstlükse, içindeki duyguları saflığın 

beyazıyla anlatır. 
 

     Doğa bin bir renkli, türlü güzellikteki 

çiçekleriyle; birbirleriyle uyum içindeki 

hayvanlarıyla mutluysa biz de bunu 

yapabiliriz. O, farklılıkları ve değişiklikleriyle 

güzeldir. Biz niye bunu başaramayalım? 
 

     Doğa, barışı, sevgiyi, uyumu anlatıyorsa 

biz de barışı ondan aldığımız ilhamla 

yaratabiliriz. Barış, insanların farklılıkları ile 

yücelmesidir. Herkes farklı düşünür, aynı şeyi 

bile farklı açılardan görür. Her bir insanın 

pusulası, kendi düşünceleri ve ideolojisidir. 

Biz, farklıyız diye birbirimizi katleder, yok yere 

canlara kıyarız. Hep birbirimizi üzeriz. Değer 

mi? 
 

     Tek bir fikir, tek bir düşünce egemen olsa 

bu resim tek renkten oluşmaz mıydı? Bu, düz 

renk bir kâğıttan, tekdüzelikten başka bir şey 

değildir. Oysa birbirimize değer versek, 

birbirimizi sevsek; bunca kalpler kırıldıktan 

sonra artık akıllansak ve barış kelebeğinin 

kanatlarını tutmayı bıraksak… 
 

     Şu üç günlük dünyada mutlu yaşasak çok 

mu zor? 

     Nevruz, güzel doğanın uzun bir uykudan 

sonra uyanma alarmıdır. Doğa, kışın tüm 

çetinliklerini, sert soğuklarını, sertliklerini 

dirayet ve sabırla atlatmış ve uyanmıştır. Kış, 

hayatımızdaki buhran dönemlerinin doğadaki 

karşılığıdır. Biz de bu kadar vahşetten, 

cinayetten ve kırgınlıklardan arınıp artık 

uyanmalı, barış çiçeğinin güneşini 

kesmemeliyiz. Nasıl ki ağaçlar bir araya gelip 

engin bir kayalığı, dik bir yamacı bile yerine 

mıh gibi sabitliyor, dize getirebiliyorsa biz de 

ancak ve ancak bir olursak bu hayattaki tüm 

zorlukları aşabiliriz. Bizler doğadaki en üstün 

nitelikli varlıklar olabiliriz ama yine de 

bilmediğimiz o kadar çok şey var ki... 
 

     İnsan, kendi kendine ne kadar yetebilen bir 

varlık gibi görünse de, aslında kavimler 

halinde yaşamaya programlı, bu yönüyle aciz 

olan ve sosyal bir varlıktır. Biz, farklılıklarımızı 

yüzlerimize vurarak, onları suiistimal ederek 

ancak yaratılışımıza karşı geliriz. Bu; bize 

üzüntüden, gözyaşından başka hiçbir şey 

getirmez. Tarih boyunca, baskıyla yönetilen, 

sınıf ayrımlarının yapıldığı, toplumda 

tabakalaşmaların görüldüğü hiçbir ulus, 

bugünlere gelememiş; gelse bile mutlu 

olamamıştır. 
 

     Bize düşen görev ise insanları sevmek, 

insanlara değer vermektir. En kötü 

günümüzde bile barış, her sorunu çözmek için 

ilk adımdır. Unutmamalıyız ki kimse bu 

dünyada kalıcı değildir ve bizim geleceğe 

bırakacağımız en güzel şey, barış ve sevgidir. 

Nevruz, tüm renklerden, tüm dillerden, tüm 

dinlerden, kısacası bizi biz yapan 

farklılıklarımızdan ortak bir paydada 

birleşmenin ve bir olmanın en güzel yoludur. 

Siz de barış yolunda bir çiçek olun ve güzel 

renklerimizle bu dünyaya güzellikler katalım.  

İNCİ 
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     Dünya’nın başından beri var olan çok 

güçlü kuş, demir kafesin içindeydi. Kafes 

büyüktü fakat sınırları sonsuz değildi. 
 

     Oysa kuş, sonsuz maviliklere, göklere aitti. 

Yeryüzünün büyüklüğüne sahipti. Ve ne 

zaman, kafesin kilidine yaklaşsa, bileğindeki 

kalın zincirler onu karanlığa çekiyordu. Kendi 

kendini hâkimi olan kuş, başkasının baskısı 

altındaydı artık.  
 

     Bileğindeki zincirler bir padişahın elindeydi. 

Kuşu gerilemeye doğru sürüklüyordu. 

Yaşamını yönetiyordu.  Yediği yemek, 

yaşadığı yer ve yapmak istedikleri… Hiçbiri 

kendi seçimi değildi. Hakkı yoktu özgür 

olmaya. 
 

     Böyle yaşayıp gitti kuş uzun bir zaman. Bir 

gün, bir ışık aydınlattı etrafı. Altından bir 

anahtardı bu. Üzerinde büyük harflerle 

“Cumhuriyet” yazıyordu. Atatürk, kuşun 

bileğindeki zinciri bu anahtarla açtı. Güçlü 

kuş, önce şaşırdı ardından kanatlarını açarak, 

gücünü kullanarak Atatürk’le birlikte tüm 

demirleri yıkmaya başladı. 
 

     Padişah olan biteni şaşkın bir ifadeyle 

izliyordu. Yıkılan her demir, kuşu biraz daha  

özgür kılıyordu. Sonunda, hiç demir 

kalmadığında, kuş Türk halkına dönüştü. 
 

    Böylece başlarının üzerindeydi gökyüzü 

yeniden. Ayağının altındaydı kendi toprağı. 

Verdiği mücadeleden dolayı yorgundu fakat 

azimliydi. Yaşamı ona aitti ve ona engel olan 

tüm tabuları Atatürk’le yıktı. Cumhuriyet’e 

kayıplar vererek ulaştılar. Özgürlükleri için 

savaştılar. 
 

     Ve bunu bilmeyen cumhuriyetin 

sağladıklarını anlayamaz. Fakat ay ve yıldızlı, 

kırmızı bayrak salınıyorsa gökyüzünde 

sebebi, cumhuriyet. O sana, dilini ve dinini 

özgürce yaşamayı armağan eder. Seni 

herkesle eşit yapar, hak tanır sana. 

Düşüncene baskı uygulamaz. 
 

     “Türk milleti kendi kaderini kendi belirler.” 

der Atatürk. Başka bir milletin hükmü altında 

kalamaz. Ve bir başka söz, destek olur buna. 

“Muhtaç olduğun kuvvet, damarlarındaki asil 

kanda mevcuttur.” 
 

     Cumhuriyet, dünyaya Türk’ün gücünü en 

modern, en insancıl yolla göstermene olanak 

tanıyor. Bir zamanlar ataların Cumhuriyet’i 

kanlarının son damlasına kadar, uğruna 

ölerek kazandı onu. 
 

     Cumhuriyet onların emanetidir sana. Bu 

emaneti, kirletmeden sonsuza dek koru! 
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     Irmakları, denizleri mahvetmekten 

atmosferin kimyasını değiştirmeye kadar 

insanların gezegenimize birçok kötü etkisi 

oldu. Fakat eğer birden yok olsaydık neler 

olurdu, hiç düşündünüz mü?  
 

     İlk birkaç hafta tamamen felaket olurdu. 

Saatler içinde enerji santrallerinin yakıtı biterdi 

ve hepsi kapanırdı. Işıklar yok olduğunda ve 

elektrikli çitler güçlerini kaybettiğinde 1,5 

milyardan fazla inek, yaklaşık 1 milyar domuz 

ve 20 milyardan fazla tavuk; ahırını, yaşadığı 

yeri kaybederdi. Onları besleyecek insan 

olmadığından çoğu çiftlik hayvanı açlıktan ölür 

veya yarım milyondan fazla köpeğe yem 

olurdu. Ayrıca çoğu evcil hayvan da kurt, 

timsah, aslan gibi vahşi hayvanlara av olurdu. 

İnsanların nüfusuyla doğru orantılı çoğalan 

lağım faresi, hamam böceği gibi haşereler de 

dünyada hiç insan kalmayacağı için büyük 

çoğunlukla yok olurdu. 
 

     Şehirlerde ise en sevdiğimiz caddeler 

nehirlere dönüşürdü. Metro tünellerini kuru 

tutmak için elektrik ile çalışan pompalar artık 

çalışmayacağından bütün metro veya 

karayolu tünelleri elektriğin gitmesiyle birlikte 

aniden suyla dolardı. Diğer sokaklar, öncelikle 

küçük otlar ve sarmaşıklarla kaplanır ardından 

buralarda daha geniş bitkiler ve ağaçlar 

büyürdü. Fakat bütün bunlar olmadan önce  

çoğu şehir alevler yüzünden haritadan silinirdi 

çünkü modern evler özellikle kenar 

mahallelerdeki gecekondular büyük 

çoğunlukla ağaçtan yapıldığı için kolayca 

yangın çıkar ve diğer evlere sıçrardı. Hiç 

itfaiye olmadığından da küçük bir şimşekle 

büyük yangınlar çıkar ve durdurulamazdı. 

Eğer alev olmasaydı da zaten tahtakuruları 

onların üstesinden gelirdi. 100 yıl sonra 

apartmanlar, arabalar hatta ve hatta dev 

köprüler gibi çelikten oluşan yapılar, çelik 

oksijenle oldukça hızlı tepkimeye girdiği için 

pasa dönüşür ve yıkılırdı.  
 

     Dinozorlar, mamutlar ve yirmi metrelik 

timsahlar gibi, insanoğlu henüz yeryüzünde 

yokken nesilleri tükenen canlılar tekrar 

evrimleşerek dünyaya gelirdi. Papağan, 

sincap, hipopotam gibi sıcak bölgelerde 

yaşayan veya kutup ayısı, penguen, fok gibi 

soğuk bölgelerde yaşayan çoğu hayvan 

adapte olup kendi yaşam standartlarına uygun 

olmayan bölgelerde yaşamaya başlardı. 
 

     Ama arkamızda bırakacağımız en büyük 

şey tahmin edeceğiniz gibi çöplerimiz olurdu. 

Plastik, çelik, tahta veya diğer maddeler, kısa 

sürede kolayca çözünemediği için uzun yıllar 

boyunca dünyada kalır, toprağı ve bütün 

suları kirletirdi. Ayrıca kullanılmayan nükleer 

santrallerden sızan radyoaktif atıklar da sulara 

ve toprağa karışacağından mutant varlıklar 

oluşurdu. 
 

     Ne dersiniz? İnsanoğlu olmadan dünya 

sanki bir hiç değil mi? 

İNCİ 



     İnsanlar için yaşam döngüsü, doğmak, 

büyümek, yaşlanmak ve ölmektir. Okurlar 

içinse okumak, yazmak, okutmak ve ölümsüz 

olmaktır. 
 

     Yazarlık, dünyayı anlama ve bir kişi değil, 

bin kişiyi yaşama sanatıdır. Belki herkes resim 

yapabilir, herhangi bir çalgı aleti çalabilir fakat 

herkes yazamaz. Çünkü yazmak, öncelikle 

okumayı, okuduğunu anlamayı, okurken o 

dünyada yaşayabilmeyi ve kitabı şekerin 

çayda kayboluşu gibi sindirebilmeyi gerektirir. 
 

     Bana göre yaşamın en temelini oluşturur 

yazarlar. Fakat sanat sadece bununla var 

olamaz. Sanat, bir bütündür. İnsanlığın ve 

dünyanın temeli… Yerine göre mutlu olmak ve 

yaşamak için bir neden…  
 

     Çok tuhaf değil midir? Okurlar kitapları  

okur, onu sindirebilenlerden bazıları yazar olur 

ve onların kitaplarını okuyanlar da geleceğin 

yazarları olacaktır. Bu adeta bir döngü gibi 

gelir insana ama pek doğru bir saptama 

sayılmaz. Zira su da buharlaşıp gaz olur, gaz 

da yoğuşup tekrar su olur. Peki ya kitaplar, 

okurlar, yazarlar… 
 

     Tüm bunlar, içinde fırtınalar koparken 

yüzüne mutluluk maskesi takmış bir insanın 

taktiği gibi görünür. Dışarıdan baktığımızda 

bize bu kadar basit görünen olay aslında 

yaşam formülü kadar önemlidir. Çünkü 

insanların yaşamak için hep bir amaca 

ihtiyaçları vardır. Ne de olsa denizin ortasında 

gideceği yeri bilmeyen dolayısıyla kürekleri 

çekemeyen denizci ölüme mahkumdur. 
 

    Yüzyıllardır süregelen kitap okuma ve 

yazma süreçlerinde insanlar hep var olan 

eserlerle kendilerini geliştirir ve çok az bir 

kısmı yazı yazmaya başlar. Bu kadar uzun bir 

süreçte böylesi önemli eserlerin çıkması işin 

en büyük tuhaflığıdır. Bir konuyu onlarca farklı 

fikirle ele alabilen kişilerdir bu kahramanlar. 

Yani yazarlar… Hayatı, yaşadığı her gün biraz 

daha anlamaya çalışan, istediği insanın içine 

girebilip hayatı biraz da oradan görebilen; 

güneşe, aya, yıldızlara, akan nehirlere 

fısıldayan; gökyüzüne erişmek isteyip 

bulutlara özenen insanlar… 
 

     Yaşama formülünü bulmayı başarmış 

insanlardır onlar. Hayatın, o kapkara yağmur 

bulutlarına hapsettiği, gözyaşlarımıza karışan 

yağmur damlalarındaki o güzel insanlar…  
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     Bundan 5 yıl kadar önce İzmir’in çiçek 

kokularıyla dolu bahar günlerinden biriydi. 

Havalar yeni yeni ısınmaya başlamış, her yer 

papatyalarla örtülmüştü. En sevdiğim havaydı 

bu ancak başıma gelecekleri bilseydim 

eminim bu kadar mutlu olmazdım. 
 

     Olaydan yaklaşık 2 ay önce en yakın 

arkadaşım Sıla, bir kaza geçirmişti. 

Çaydanlıktaki sıcak suyu ellerine dökmüştü. 

İki aydır okula gelemiyordu. Elleri perişan bir 

haldeydi. Ben de ona moral olsun diye bir kır 

gezisi planlamıştım. Sıradan bir piknik 

olmasını planlamıştım ama… 
 

     Piknik için Manisa’nın Spil Dağı’na gitmeyi 

planlamıştık. Bu mevsimde oraların havası 

çok güzel olur, her yer bahar çiçeklerinin 

kokusuyla kaplanırdı. Doğa, kıştan kalma 

yorgunluğunu üzerinden atar, yerini 

böceklerin kıpırtısı, ılık ılık esen rüzgârın 

taşıdığı kuş cıvıltılarının hoş esintisi alırdı. 

Aslına bakarsanız beni en çok etkileyen şey, 

ciğerlerimin hasret kaldığı bahar kokusuna 

karışmış buram buram temiz havaydı. 
 

     Biraz dinlendikten sonra mangalımızı 

yakmak için odun toplamaya başladık. Dört bir 

yana yayılmış, odun toplarken sessizliği 

Sıla’nın çığlıkları bozdu.  Alelacele Sıla’nın 

yanına vardığımda gördüğüm saniyeler 

hayatımın en çaresiz anlarıydı. O an sanki 

zaman duruyor, üzüntüden, en çok da 

çaresizlikten sanki kendinizi sonsuzluğun 

boşluğuna bırakıyorsunuz.  
 

     Sıla, aşağıdaki kayalıkların arasında 

kımıldamadan yatıyordu. Başı sağa doğru 

kaymış, buz mavisi gözleri, yerini donuk bir 

maviye bırakmıştı. Başını alıp yavaşça 

dizlerimin üzerine koydum. Ellerim Sıla’nın 

başından akan kana bulanmıştı. Ağlamaya 

başladım. Elimi yavaşça kalbinin üzerine 

koydum. Daha önce hiç yaşamadığım bir 

duyguyu o an yaşadım. Kalbi durmuştu, nefes 

alamıyordu. O anın sessizliğinde ağzımdan 

çıkan tek sözcük “Yoldaş” oldu. Sesim o kadar 

kısık çıkmıştı ki, kendim bile duyamamıştım 

neredeyse. Sıla’nın kanlarına bulanmış ellerim 

gözyaşlarımı durdurmaya yetmiyordu, asla da 

yetmeyecekti.  
 

     Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. 

Biraz uzağımızda piknik yapan dört kişi bize 

yardıma geldi. Aralarından biri ambulansı 

aramış fakat Sıla için artık çok geçti. O an 

yapabileceğim tek şey Sıla’nın yüzüne düşen 

gözyaşlarımı kanlı ellerimle silmek oldu.  
 

     O gün, onu ikna edebilmek için ne kadar 

uğraştığım geldi aklıma. Ellerine, güneşten 

etkilenmemek için giydiği gülkurusu rengi 

eldivenleri hala aklımda. Sedyeyle taşırlarken 

Sıla’yı iki yana cansızca sarkan ellerinden 

düşmüştü teki. Şimdi hatırlıyorum da o 

korkunç kazanın ardından günlük güneşlik 

hava, tertemiz, masmavi gökyüzü 

çaresizliğimizi fark etmiş gibi ağır ağır çekilip 

yerini ağlayan bulutlara bırakmıştı. Sanki 

doğa, Sıla’yı uğurluyordu. 
 

     Bugün Sıla’nın düştüğü yerdeyim. Elimde 

tek bir eldiven… Gözlerim yaşlı… Puslu 

havaya aldırmadan seni bekliyorum. Bana 

“Yoldaş” diye seslenirsin belki diye. Son bir 

kez bana “elveda” dersin diye. Biliyorum artık 

çok geç. Seni kaybettim “Yoldaş. Asla geri 

dönmeyeceğin yolculuğuna gülkurusu 

eldiveninle uğurladım seni.  

     Dağın istediğimiz kısmına ulaşmak için iki 

yüz metre yüksekliğe çıkmıştık. Bu kadar 

yüksekte olmak korkutucu olduğu kadar 

muhteşemdi de. Bütün şehir ayaklarımızın 

altındaydı. Oradan oraya koşuşturan 

insanların yüzlerindeki bunalmış ifadeyi 

görebiliyordum. Burada kalıp onları uzaktan 

izlemenin ne kadar rahatlatıcı bir duygu 

olduğunun farkına varmıştım. 
 

     Çok mutluyduk o zamanlar. Sağlığımız 

yerindiydi. Hayatta başımıza elen kötü 

olaylardan üzüntü duymaz, bilakis 

birlikteliğimizle onları örtbas etmeye çalışırdık. 

Keşke hayatımız hep böyle olsaydı. Keşke 

tüm bunları yeniden yaşama şansımız 

olsaydı. 
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yerine bu hastaneye gelmişti. Oğlunun 

hastalığı onları değiştirmiş, daha çok 

bağlamıştı birbirlerine. Geçen hafta bugün 

çocuğunun doğum günüydü. Her zaman mutlu 

ve dolu dolu gördüğü evladı harekesiz 

yatıyordu kendi doğum gününde. Artık 

hastalık son raddeye gelmişti. Organ 

bankalarında taze kalp çok nadir bulunuyordu. 

İki ay önce oğlu Yiğit için uygun kalp 

bulunduysa da başka bir hastaya 

nakledilmişti. 
 

     Doktorlarla konuşuyor bir yolunu bulmaya 

çalışıyordu. O buruk doğum gününde ne 

yaptığının gayet farkında olarak çıktı 

başhekimin karşısına: “Oğluma benim 

kalbimin verilmesini istiyorum.” dedi kararlıca 

titreyen sesi. Onu vazgeçirmeye çalıştılarsa 

da başarılı olamadılar. Tek umutlarının bu 

olduğunu biliyorlardı, eşi ve büyük oğlu buna 

razı olmasa da. Sevinsin mi gariban 

yavrusuna yoksa üzülsün mü kendi hayatına 

kararsız kalmıştı Altan Bey. Oğlu için 

sevinmeyi tercih etti. 
 

     Çok uzaklardan izliyorum. Kare desenli 

fayansların her bir ayrıntısı hatırımda… Bu iki 

göz boşuna değilmiş insan DNA’sında. Tek 

gözüm adama bakıyor. Dışarıda bir kuş 

uçuyor, gözü Altan Bey’e takılı. Dönek bir 

güvercindi sanırım. O an orada olma şerefine 

bilmeden erişmiş herkes Altan Bey’e 

bakıyordu. Saatler sonra cansız yatacağını 

bilen bu bedene bakmak bir lütuftu sanki. 
 

     Duvarlardan gelen ağır hastane kokusu 

mideleri  bulandırıyordu . Dezenfektanlı 

yersularını kokuta kokuta taşıyan tombul 

kadın bile ağlamış belli ki. Kendi kocasının 

dahi yasını tutmamış olan bu hissiz kadın bile 

ağ lamış!  Adamın  yanından  geçerken 

bakamıyordu. Tek bir hareket vardı koridorda. 

Bir genç koşuyordu kahverengi parlak saçları  

–yeterince uzun- dalgalanan. Buğulu kalmış 

     Gelen haberle dünya mutlu olmuştu sanki. 

Güneş her geçen gün daha hevesli gülüyordu 

yüzlerine. Hani şu, kış aylarında doğan buruk 

güneşler gibiydi. Bulutlar arkasında kalıyordu 

yağarken dahi parlaklığından. Ve gökyüzünde 

keskin bir gökkuşağı vardı. Capcanlı. Yıllarca 

soluksuz çalışmış, henüz tatilinin ilk sabahına 

uyanmış kadar dingindi. Gözü yaşlı bir bulut 

üzüntüden uçup gidecekti. 
 

     Epeyce yüksek bir hastanenin üst 

katlarında soğuk bir koridor… Sol tarafının her 

yanı cam, belki bu soğukluğu kırmak içindi. 

İşe yaramıyordu oysa. Bir tarafındaysa kapılar 

vardı koridorun. 550’den başlayan kapı 

numaraları birer birer artıyordu sonuna doğru. 

Kocaman görgüsüz saksılara dikilmiş bodur 

çiçekler tüm sağlıklarıyla kasılıyordu hastalara 

karşı. Her kapının karşısında bir tane… Eğer 

çok sessiz olmayı başarabilirseniz,  kapıların 

ardında atan tüm kalpleri ve aceleyle alınıp 

verilen nefesleri duyabilirdiniz. Bu atışlar kimi 

zaman güvercininki gibi heyecan dolu atıyor 

ve direniyordu durmaya. Göğüsler çekilirken 

öyle bir dert kaplıyordu ki içlerini, 

zannedersiniz yılları olduğunu sanan bir 

kelebek. 
 

     Günlerdir uyku tutmadığı o denli belli bir 

baba var koridorun başında. Kızıl Deniz’in 

adını andıran göz çukurları neye ağlayacağını 

bilememiş. Derin ve al al olmuş sıkıntısından. 

Uzun süredir düşünüyordu. Yaklaşık bir yıldır 

gidip geliyordu bu hastane odasına. Canından 

çok sevdiği üç insan için gece gündüz 

çalışıyordu. 
 

     Aylar önce bir gün, işten evine dönmek 
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aklımda görüntüsü. Yüzü silik silik… Adamı 

tanıyormuş meğer sarılacak kadar. Bu 

delikanlı da ağlamaklı… 
 

     Adamın attığı her adım, bozuk biber 

salçası gibi genzime oturuyor, boğazımı gıcık 

ediyordu. Kalbimin içinde bir şeyler çıtırdadı. 

Anneannemin balkonunda kuruttuğu bayat 

ekmeklerin un ufak oluş sesi gibi azametliydi 

tüm sessizliğine rağmen. Kulakları 

tırmalıyordu. Yine de kimse umursamadı. 
 

     Sol ayak paçası hafif uzundu sağdakinden. 

Kupkuru olmuş beş tane parmak sıvazladı 

delikanlının sırtını. İlerledi. 584 numaralı 

kapıya kadar ilerledi. Sağ ayağını öne her 

atışında bir oluyordu pantolonunun paçaları. 
 

     İçeridekini rahatsız etmekten çekinerek, 

yavaşça açtı kapıyı. Kafasını içeriye doğru 

uzattı. O birkaç saniye içinde ne kadar hızlı 

atıyordu kim bilir kalbi! Birazdan oğlunda can 

bulacak olan kalbiyle, oğlu için seviniyor, 

heyecanlanıyordu. Arkasındaki delikanlıya 

döndü. İçeride yatanın büyüğü olacaktı 

anlaşılan. Adamın suratında o denli saf, 

öylesine temiz bir ifade vardı ki, cennetten el 

sallıyor sanırdınız. Büyük oğlunun elinden 

tutarak ikinci kez uzandı kapıya. Yeniden aynı 

hassasiyeti gösterebiliyordu. Belki de 

öleceğini bildiğinden. Mışıl mışıl uyuyan 

oğluna baktı. Yatağının başına asılmış 

örümcek adam posterine daldı gözleri. Aylar 

önce, bilinci yerindeyken yazdığı babam 

yazısına baktı uzun uzun. Koltukta uyumuş 

eşine baktı. İki büklüm olmuştu kadıncağız, 

yazık. Hayatında âşık olabileceği tek kadındı 

o. Bir ömür boyu mutlu olabilmek için 

birleştirmişlerdi hayatlarını. Olmuşlardı da. 

Altan Bey ömrünün son dakikalarında dahi 

mutluydu onunla olmaktan. 
 

     Oysa diyorum ya, taze ölmüş bir kalp hayat 

bulmak için bağışlanırken; hala dinç ve 

yaşama aç bir beden karışıp gidiyor toprağa! 

Geyikli Park’ta el ele oyuncak kavgası yapardı 

belki bu baba oğul. Bir kalple ikisi birden 

yaşayacağına… 
 

     Bir güneş parladı gökyüzünden üstümüze. 

Bulutlar ağladı. Hüzünlü bir kış sabahıydı. 

Capcanlı bir gökkuşağı yeniden doğuyordu 

gökyüzüne. Tek kalple yaşayan iki adam vardı 

yeryüzünde. 

Bir kez daha yaşıyorum 

Heyecanını söyleyemediklerimin 

Kafamda bitmeyen yargı süreci 

İyi polis-kötü polis oyunları 

İfadeler ve mahkeme salonları 

Kendimi sorguluyorum 

 

 

 

 

İnsanın vicdanı polisidir 

Hakimi aklı 

Kendi kanunlarıma uymak için 

Dilimi kelepçeliyorum 

Hareketlerimi düzenliyorum kendimce 

Şartlı tahliye olmuşken yeni 

Bir daha giremem zindanına 

Pişmanlıkların. 

 

 

 

 

Ve sorumluluğu yapamadıklarımın 

Ezse de içimi  

Bu sefer avukatım da yok 

Adı çocukluk olan. 

Bir kez daha eğiyorum başımı 

Rüyalara bırakıyorum kirli işleri 

Bir bir kaybederken günlerimi 

Bu sefer kendimi kaybetmeye  

Pek de niyetim yok 
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     “Bir sabah tedirgin düşlerden uyanan 

Gregor Samsa, devasa bir böceğe dönüşmüş 

buldu kendini.” cümlesiyle çarpıcı bir girişe 

sahip dünyaca ünlü bir eserden bahsetmek 

istiyorum sizlere, Franz Kafka’nın Dönüşüm 

adlı eserinden… 
 

     Yüzeysel olarak okunduğunda bir adamın 

aniden böceğe dönüşmesi ve toplumdan 

dışlanarak ölmesini konu alan bu kitap, 

aslında pek çok mesaj ve yazarın hayatı 

hakkında pek çok ipucu vermektedir. Kitabı 

iyice özümseyebilmek için Kafka’nın hayatının 

ve yaşadığı dönemin koşullarının bilinmesi 

gerektiğini düşünüyorum.  
 

     Kafka’dan “yüzyılının en yalnız adamı” diye 

bahsetmeyi seviyorum. Çünkü bu adam 

gerçekten çok yalnız. Fakat bu yalnızlık, 

bulunduğumuz dönemin hastalığı olan 

memnuniyetsizlikten kaynaklanan küstahça 

bir yalnızlık değil. Gerçek anlamda 

karakterinin ezikliğinden gelen bir yalnızlık ve 

toplumsal dışlanmışlık.  
 

     Franz Kafka, Almanca konuşan Yahudi bir 

aileden geliyor. Tüm eserlerinin Almanca 

olmasının nedeni budur ancak 

Çekoslovakya’da yaşadığı dönemde Almanca 

konuştuğu için Çekler tarafından, Yahudi 

olduğu içinse Almanlar tarafından hiç 

sevilmedi.  
 

     Kötü  b i r  çocuk luk  dönemi  geç iren 

Kafka’nın, babasına karşı duyduğu tek his 

nefretti. Baskısını sürekli üzerinde hissettiği 

babası, yazarın tüm eserlerini –dolaylı 

yollardan da olsa-etkilemiştir. Bu zorba 

adamın oğlu üzerindeki etkisi o denli yoğundu 

ki, yazdıklarının ne kadar mükemmel 

olduğunu Kafka, kendisi bile fark edemedi. 

Öldükten sonra bütün eserlerinin yakılmasını 

istemesi de bundandır. Tüm bunları göz 

önünde bulundurursak, Kafka’nın dışlanmışlık 

bildirisidir Dönüşüm. 
 

     Kitapta bir böcek olarak uyanan Kafka’dan 

başkası değildir. Kendini bir böcek olarak 

tasvir etmiştir. Buna sebep mektuplarından 

birinde oğlunun Edebiyat eğitimini kastederek 

“Sen bir böceksin, parazitsin ailenin sırtında.” 

diyen babasından başkası değildir.  
 

     Kitap aslında Kafka’nın kimlik sebebiyle 

ailesi tarafından reddedilmesini anlatır. Samsa 

ailesi –özellikle de Gregor’un babası- 

Kafka’nın ailesini sembolize etmektedir. 

Gregor’un karşı çıktığı ve altında ezildiği üç 

şey vardır: Baba otoritesi, duygusal hayatın 

yok olması ve ekonomik sömürü. Tesadüfe 

bakın ki, bunlar Franz Kafka’nın da 

hayatındaki çıkmazlardır.  
 

     Kitapta Sanayi Devrimi’ne karşı bir tepki 

Kitapta Sanayi Devrimi’ne karşı bir tepki de 

söz konusudur. Ürettiğiyle değerlendirilen 

insanın, insanlığını kaybedişi, bir üretim aracı 

haline gelişi ve sonuç olarak değersizleşmesi 

vurgulanıyor . Düzenin,  insanı  ne hale 

getirdiği, nasıl makineleştirdiği, absürt bir 

biçimde okura aktarılmış. Sabah uyanıp 

kendini bir böceğe dönüşmüş bulan Gregor ilk 

olarak “Bana ne olmuş böyle?” tepkisini verse 

de başka bir şaşırma ifadesi göstermemiş, o 

haliyle işe nasıl yetişeceğini  düşünmüştür.  

İNCİ 



Aile bireyleri de hiçbir şeyi sorgulamaz, 

“neden” ya da “nasıl” diye düşünmezler. 

Gregor’a karşı duydukları tek his tiksintidir. 

Sanki değer olarak onun bir üst 

basamağındalarmış gibi davranırlar. Gregor, 

iyi bir mevkide çalışıp iyi para kazanırken onu 

seven ailesi şimdi onun temel ihtiyaçlarını bile 

karşılamak istemez. Artık herkes onun 

ölümünü beklemektedir. Sadece evdeki 

hizmetçi ondan korkmaz. Aslında hizmetçi de 

uzun zaman önce bir böceğe dönüşmüş 

olduğu halde işin ilginci bu durumun farkına 

varamayacak kadar sistemiçileşmiş olmasıdır.  
 

     Kitabın bir başka bölümünde Gregor ilk kez 

kendi hayatı üzerine düşünmeye başlar. 

Önceleri ruhsal olarak böceğe dönüşen insan 

bedenindeki Gregor, bedenen böcekleştiğinde 

insanlaşmaya başlar. Eğlenebildiği uğraşları 

fark eder, işinin yoruculuğu üzerine düşünür 

ve kendini dinleme fırsatını bulur. 

 

Sağlam betimlemeleri ve ilginç ayrıntılarıyla 

eser, son sayfasına kadar ilgiyi üzerinde 

tutmayı başarıyor. Kafka, Gregor’un odasını 

da böcek bedenini de ayrıntılarıyla çok iyi 

vermiş. Böcek olduktan sonra değişen tat 

alma duyusu ve sese duyarlılığı da ilginç 

detaylar olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca 

konuşulanları anladığı halde kendini 

anlatamayan kahramanımız iletişim sorunları 

da yaşıyor. Yani soyutlanan birey nedensiz de 

olsa yanlışı kendinde arıyor ve bu durum onu 

bunalımlara hatta intihara sürüklüyor. Bu bir 

intihar değilse bile kamu cinayetidir zira bu 

hisleri çoğumuz böceğe dönüşmeden 

yaşıyoruz. 
 

     Böceklerden hepimiz tiksiniyoruz ama 

böcek Gregor’u çok sevdik hatta onun için 

üzüldük. Masamızın yanından hızla geçen 

böceğe aynı sevgiyi duyuyor muyuz peki? 

Yoksa bu tiksintinin sebebi, onu eğitemeyecek 

olduğumuzu bilmemiz mi? Peki, kedi ve 

köpekleri niçin böceklerden daha çok 

seviyoruz? 
 

     Yönet ya da yok et! İnsanoğlunun iktidar 

talebi… Küçücük bir böcek ve kocaman bir 

dünya… Kocaman bir dünyada küçücük bir 

böcek olduğumuzu fark ettiren bir roman… 

Teşekkürler Kafka! 

     Uğraşlarımız, beklentilerimiz, sevdiklerimiz 

nasıl da acıtıyor canımızı. Ama hayat bu! 

Hayat belki de bilmediğimiz kırıklıklarla dolu. 

Ve hepimiz sözde bu hayat mücadelemizde 

bu kırıklara basmamak için uğraşıyoruz. Her 

üzüntümüz, her mağlubiyetimiz bir kırık 

aslında. Hele de kanattı mı bu kırıklar daha da 

acı veriyor. Sıyırıp da geçtiyse eğer bir nebze 

daha şanslıyız. Böylesine programlanmış bir 

yolculuk işte hayat. Nefes alma ve yaşama 

pahasına kazanmak isteyeceğimiz bir yarış ya 

da. 
 

     En başta bilseydik bazı şeylerin bizi 

üzeceğini, böleceğini, yeniden aynı insan 

olamayacağını bilsek uğraşır mıydık 

hayatımızdaki yapbozu tamamlamaya. Kırılan 

parçalarına boş kalan yerlere yerleştirerek 

yaşıyoruz duygularımızı. Hata hatayla 

kapanıyor, acı yeni bir acıyla geçiyor. Yamalı 

tabiri bunun için en kapsamlı kelime aslında. 

Duygularımız da yamalı. 
 

     Belki de canımızı yakan bu kırıklar bizi yeni 

bize götürecek, daha iyi yapacak bir 

bahanedir. Yama yaptığımız duygularımızla 

geçici olarak kavuştuğumuz bu rahatlama 

durumu bizi daha da bozuyor. Sil baştan 

yapboza bizim koyduğumuz parçaları o 

bizden önce çıkarıp bizi çıplak bırakıyor. Adı 

üstünde, yama yaptığımız her şey bizi 

tepetaklak ediyor. Nefis, ruh ve beden 

çatışmasında yok olmaya mahkûm biz 

insanlar gene de yaşıyoruz. 
 

     Cam kırıkları ve mutluluk diye 

adlandırdığımız bir tarafı engebeli diğer tarafı 

rengârenk çiçeklerin arasında süren 

yolculuğumuzda kimimizin adımı büyük, 

kimimizin kısa, kimimiz ise adım atıp atmamak 

konusunda kararsız. Yol uzun ama bir o kadar 

da kısa… 
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“Aşkını unutamayana değil, aşktan adını unutana Mecnun derler.” 

 

“Ölüm gelmediği sürece hayatı bir şekilde yaşamak gerekiyordu.”

“Yeryüzünde gecikmişliğin ilacı yoktur.”

“Çevremizde gittikçe kalabalıklaşan insanlara baktıkça insanlığın öldüğünü 

gördüm, böyle bir dünyada, böyle bir zamanda doğduğum için içten içe 

isyan ettim.”
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“… hayatta başkalarının nasihatleri ile değil, kendi muhakemenle              

hareket etmelisin.” 
 

“Devamlılığını ve gücünü yönetenler değişse de yönetim anlayışı 

değişmeyecektir.”

“Sıfırı sıfırla bin kez de çarpsanız yine sıfır elde edersiniz.” 
 

“Şiir insanı ya ilk anda etkiler ya da hiç etkilemez. Bir anda zihinde ışık 

çakar ve bir anda karşılık verirsin. Şimşek çakışı gibi, aşık olmak gibi.” 
 

“Panik, onu taşıyan bacaklardan çok daha hızlıdır.”

“Hakikati ancak inanmayarak ve kuşku duyarak yakalayabilirsiniz.”

“Kötülüğü besleyeceğine beşikten boğ gitsin.” 
 

“İnsanın oturduğu toprakların altında ölüleri yoksa, o adam o toprağın 

insanı değildir.” 
 

“Unutulmuş geçmişi hatırlayarak uzun zaman uyunamaz.” 
 

“İnsan ölme zamanı geldiğinde değil, ölebildiği zaman ölür.” 
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     4 Kasım gecesi okulumuzda toplanıp 

otobüsümüze bindik. 8 saat süren eğlenceli 

bir yolculuğun ardından İstanbul’a ulaştık.  
 

     İlk durağımız Boğaziçi Üniversitesi’ydi. 

Orada yaptığımız kampüs gezisi ve 

sunumdan sonra İstanbul Teknik 

Üniversitesi’ne geçtik. Orada bizi karşılayan 

görevli öğrencilerin sunumlarını izledik.    
 

     Ardından gezimize hiç ara vermeden 

Bahçeşehir Üniversitesi’nin tanıtım sunumuna 

katıldık. Üniversite gezilerimizin ardından Koç 

Müzesi’ne gittik. Orada geçirdiğimiz saatler 

kendimizi kaybettiğimiz saatlerdi. Çünkü 

gerçekten çok ilginç şeyler gördük müzede.  
 

     Ortaköy’de verdiğimiz molanın ardından 

İstiklal-Taksim serbest zamanımızı 

değerlendirdik. İstiklal Caddesi sanki 

Türkiye’nin küçük bir kopyası gibiydi. Zira 

caddeyi bir baştan bir başa geçmek, 

yurdumuzun her şehrinden insanla 

karşılaşabilmek anlamına geliyor.  
 

     Günün sonunda tüm gezi boyunca 

konaklayacağımız Yeditepe Üniversitesi 

yurduna gittik. Günün yorgunluğunu atabilmek 

için erkenden odalarımıza çekildik.  
 

     İkinci gün kahvaltının ardından Yeditepe 

Üniversitesi’nin sunumuna katıldık. Burada 

çeşitli bölümlerin öğretim üyeleri bizlere 

bölümler hakkında bilgiler verdiler. Yeditepe 

Üniversitesi’nden ayrılıp Koç Üniversitesi’ne 

geçip oradaki yetkili öğrencilerin sunumunu 

izledikten sonra kampüsü gezdik.  

     Daha sonra Dolmabahçe Sarayı’nı gezerek 

Ata’mızın son zamanlarını geçirdiği mekanları 

yakından görme şansını elde ettik. 

Dolmabahçe’den çıktıktan sonra Boğaz’da bir 

tekne turuna katıldık ve Yeditepe 

Üniversitesi’ne giderek ikinci günü 

tamamladık.  
 

     Üçüncü güne kahvaltıyla başlayıp önce 

Bostancı Vapur İskelesi’ne oradan da 

Büyükada’ya gittik. Büyükada’da geçirdiğimiz 

serbest zamandan sonra Bostancı’ya geri 

dönerek İzmir’e dönüş için yola çıktık.  
 

     Yol boyunca hepimiz rüya şehirde 

geçirdiğimiz rüya gibi 3 günü düşündük.  
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     Okul gezi kulübümüz, her eğitim-öğretim 

yılında olduğu gibi; Bursa-Uludağ, İstanbul, 

Ankara, Kıbrıs, yurt dışı ve yurt içi olmak 

üzere üniversite tanıtım, kültür ve spor gezileri 

planlayarak öğrencilerimizin ilgisine 

sunmaktadır. 
 

     Bursa’nın kendine has özelliklerinin 

dışında bir de Uludağ gibi bir bölgeye sahip 

olması Bursa’yı her dönem gözde bir şehir 

yapmıştır. Uludağ, mitolojide insanları yüksek 

yerlerden izleyen tanrıların dağı olarak da 

bilinir. Batı Anadolu’nun sayılı büyük 

dağlarından biri olan Uludağ, Milli Park olarak 

kullanılmakta ve korunmaktadır. 
 

     Geçtiğimiz dönem Cihat Kora Anadolu 

Lisesi olarak düzenlediğimiz Uludağ gezisinde 

neşeli geçen yolculuğumuzdan şöyle 

bahsetmek isterim.  
 

     Gece 3.30’da çıkıp güzel başlayan 

yolculuğumuzda herkesin heyecanı gözünden 

okunuyordu belki de o garip suratlar 

uykusuzluktandı. Tabi ki biz birincisini tercih 

ediyoruz. Yaklaşık 6 saat geçen 

yolculuğumuzda sabaha karşı uyandığımızda 

gördüğümüz kar bir İzmirlinin isteyebileceği 

her şeyden daha fazlaydı. Uludağ’a gitmeden 

önce Uludağ Üniversitesine sunum amaçlı 

uğradık ve otobüsten mola harici çıkmak 

harikaydı diyebilirim. O tatlı yorgunluğun 

üstünden 70 dakika boyunca dönme dolap 

gibi dönüp durduğumuz yol epey 

heyecanlıydı. Çok geniş aktivite alanı olan 

Uludağ ‘a vardığımızda otele yerleşmek çok  

da uzun sürmedi ve herkes kendini dışarı attı. 

İlk gün için epey “karlı” geçen günümüz ikinci 

gün daha da şenlendi. Kayak takımlarımızı 

kiralayıp kayak yapmaya gittik.  
 

     Çılgın ve cesur arasındaki ben ve 

arkadaşlarım teleferikle en yükseğe çıkıp 

rüzgâra karşı kaymanın keyfini yaşadık. 

Ancak oraya ilk kez gidiyorsanız en tepe iyi bir 

başlangıç olmayabilir. Bunun yanında  

arkadaşlarla oynanan okey, batak ve tabuyu 

hiçbir şeye değişmem. Bize yolculuk boyunca 

refakat eden öğretmenlerimizle kurulan sıcak 

diyaloglar da bu gezinin harika bir parçasıydı. 

Son gün yorucu ve bir o kadar da harika 

gezimizden İzmir’e dönerken Bursa merkezde 

dolaşma ve o enfes mi enfes İskender’i yeme 

gibi bir şansımız oldu. Ulu Camii, hanlar, 

kervansaray merkezi olan Bursa 

vazgeçilmezdi. İzmir’e geldiğimizde 

otobüslerden her inen insan tatlı bir 

yorgunlukla ailelerini kucakladı. 
 

     Kaymayı bilmeyenlerin düşüşünü izlemek, 

soğuktan çorbalara sarılan ve giderken bile 

“Ckal was here” yazısıyla Uludağ’a bizi 

unutturmayan öğrenci arkadaşlarımıza ve 

okulumuz Gezi Kulübü öğretmenleri Ayşem 

TAŞTAN ve İsmail ÇOBAN’a  teşekkür 

ediyoruz. 
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     Üniversite hazırlık senesi bana şunu 

öğretti: Eğer ders çalışmak istemiyorsan her 

şeyi yapabilirsin. Bir öğrenci için ders 

çalışmama motivasyonu kadar etkili bir 

motivasyon yok bana kalırsa. Birinci 

sınıftayken ödev yapmak benim için çok 

sıkıcıydı. Masa başında otururdum ama masa 

benim sahnem okul gereçleri de kuklalarım 

olurdu. Kalem ve silgilerle senaryolar kurar, 

olaylar canlandırırdım. Tabii vakit geçtikçe 

işler biraz daha ciddileşti ve ders çalışmak 

istemediğim bugün kendimi bir açık hava 

müzesinde buldum. 
 

     Çok uzun olmayan bir zamandan beri 

kendimi çevreye daha duyarlı hissediyorum. 

Çevreye duyarlı derken "çevreci" demek 

istemedim. Sadece çevremde olup bitenlere 

ya da yıllar önce olmuş bitmiş olanlara ya da 

olacak olduğunu tahmin ettiğim şeylere daha 

duyarlıyım.  
 

     Bir hafta önce Latife Hanım Köşkü’nü 

ziyarete gittim arkadaşlarımla. Orada 70-80 

yaşlarında bir amca ile karşılaştık. Çocukluğu 

Latife Hanım Köşkü’nün çevresinde geçmiş. 

Anlattıkça anlattı hiç sıkmadan. Oraya çok 

yakın bir yerde oturuyormuş yıllardır. Bizim 

gibi genç ve meraklı bireyleri görünce 

bölgenin eski halinden söz etmeye başladı. 

Amcanın her cümlesi kültürsüzlüğümü 

yüzüme vurdu. Çünkü amca evlerin dış cephe 

boyalarının çeşidinden, pencerelerinin 

şeklinde kadar her detaydan söz ediyordu. Bu 

konuşmasının sonunda da küçük bir cümle 

etti: “Göz kültürünüzü geliştirmeye bakın 

çocuklar.” O zamandan beri bazı şeylere hala 

aynı saygıyla bakıyorum. Fakat değişen bir 

şey var ki, hiç ilgimi çekmeyen ama estetik 

olan nesnelere artık daha dikkatli bakmaya 

çalışıyorum. Bunun bir sonucu olarak da 

yıllarca sadece çevresinden dolaştığım ve 

dershanemin neredeyse dibindeki açık hava 

müzesini gezdim bugün. 
 

     Arkeolojiye karşı ilgim yok. Aslında çok 

fazla müze gezdiğim de söylenemez. Geçen 

yıl bir değişim öğrencisi arkadaşımın ailesi  

İzmir’i gezmeye geldiler ve sordukları ikinci 

soru “Burada hangi müzeler var?” oldu. Mırın 

kırın ederek ilkokulda gittiğim birkaç müzeden 

başka bir şey söyleyemedim. Şimdi buradan 

konuyu ülkemizdeki tarih sevgisine, müze 

ziyaret sıklığına falan bağlamayı çok isterdim 

ama henüz ben müze gezmeyen ve onlara 

sahip çıkmayan biri olarak bu konu hakkında 

konuşabileceğimi düşünmüyorum. 
 

     Açık hava müzesinde görebildiğim 

kadarıyla, Antik Dönemin sonlarından parçalar 

vardı. Görebildiğim kadarıyla dedim, çünkü 

bazı açıklamalar plakaları yerinden sökülmüş. 

Sökülmeyen açıklamalar ise yetersiz.  Ayrıca 

yerde yuvarlanan parçalar görmeniz de 

mümkün. 

     Müzenin genelinde heykellerin kafaları yok. 

Sadece iki tane heykelin kafasını hatırlıyorum. 

Diğerleri hep profesyonel şekilde yerinden 

alınmış. 
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     Üstteki görseldeki yazı Yunan alfabesiyle 

yazılmış bir yazı. Bilindiği üzere Romalıların 

dili Latincedir. Müzeyi gezerken bu çelişki 

kafamı kurcalayıp durdu bu durum. Tamam, 

Roma tüm Akdeniz’i çevreliyordu ama neden 

Yunanca bunlar? Eve gelip hemen 

araştırmaya başladım. Eğer yazıtlardan birkaç 

kelime yakalayabilirsem metni çevirme 

işlemini yapabilirim gibi geldi. Dedim ya, ders 

çalışmama motivasyonu sizi yılların arkeoloğu 

gibi hissettirebilir. Fakat fark ettim ki, Antik 

Yunanca’dan İngilizce’ye çeviri yapabilen bir 

sözlük bulamadım. Dolayısıyla arkeolog olma 

şansını kıl payı kaçırdım. Fakat en azından 

Romalıların okumuş takımının Yunanca 

konuştuğunu öğrendim. Ne kadar da tanıdık 

bir durum, değil mi? Bu durumda atalarımın 

mezar taşlarını okuyamıyorum ben. Bana 

neden Antik Yunanca dersi verilmiyor? Antik 

Yunanca, Latince dersini bir kenara 

bırakıyorum, neden kimse çevirmemiş bu 

yazıları? Neden her geçen gün daha çok 

silinen bu yazılarla kimse ilgilenmiyor? Neden 

lahitler kül tablası ve çöp gibi kullanılıyor? 
 

     Neyse, her şey için umut var. Karşıyaka 

Belediyesi'yle iletişime geçtik ve buranın 

temizlenmesini, düzenlenmesini rica ettik. 

Eğer belediyeden beklediğimiz yanıt 

gelmezse bir gönüllü ekibiyle konuya el 

atmayı teklif edeceğiz. Tabii başımıza konuyla 

ilgili bir uzman verilirse. 
 

     Ders çalışmama motivasyonunun gücünü 

küçümsemeyin ama kendinizi kaptırıp öğrenci 

olduğunuzu da unutmayın. 
 

     Gitmek isteyenler için bu müze Bostanlı 

Güzel Sanatlar Parkı‘nın içinde. 

     Kafası yerinde olan kabartmalar var ama. 

Dolayısıyla bunun IŞİD tarzı bir mantıkla değil, 

ticari bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Her 

iki şekli de kötü tabii. 

Dediğim gibi, şu ana kadar en fazla dört tane 

arkeoloji müzesi gezmişimdir ve bunların 

hiçbirinde tabletlerin üzerindeki yazılanların 

çevirisi olduğunu hatırlamıyorum. Sadece 

yazılar var. Gönül istiyor ki, üstüne tıklayalım 

ve pop-up’la çevirisi gelsin önümüze ama yok 

işte. Efes’te bile yok bu. 
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      Doğaya karşı işlenen bir suçun öcü, insan 
adaletinden daha zorlu olur. (Dostoyevski)       
 

     Bu yazımda dikkatinizi Efemçukuru 

yöresinde olup bitenlere çekmek istiyorum. 

Çünkü İzmir’in damında geri dönüşü olmayan 

ekolojik bozulmaya yol açacak, temiz içme 

suyunu tehlikeye atan, altın ve gümüş madeni 

arama çalışmaları başlamış durumda. 
 

     600 yılı aşkın geçmişe sahip olan 

Efemçukuru, Menderes ilçe merkezine 22, 

İzmir kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta 

yer alan İzmir Körfezi manzaralı ve İzmir’in 

damı durumunda şirin bir köydür. Menderes 

ilçesi ile Efemçukuru köyü arasında kalan 

bölgenin sonbahar aylarında sunduğu 

görüntüler olağanüstü.  Efemçukuru altın 

madeni ile sık sık gündeme gelirken bölgedeki 

asıl maden’’ alfons tipi ‘’denen siyah üzümdür. 

Tüm bölge geçimini bu üzümden sağlıyor 

denebilir. Bu bölgedeki ormanlar çoğunlukla 

kızılçamdan oluştuğu için orman içinde pastel 

renkler gözlemleniyor.  
 

     Orman örtüsünün azaldığı düzlüklerdeki 

üzüm bağları, tüm coğrafyayı pastel renklere 

boyuyor. Pastel renkler bazı yerlerde öylesine 

yoğunlaşıyor   ki insan doğaya  hayran 

kalmadan edemiyor.  Fotoğraf çekmek için 

bölgeye gidenler, burada birkaç gün geçirerek 

bir sonbahar sergisi açacak kadar fotoğraf 

çekebilirler.  Ama ne yazık ki bu muhteşem 

renkler çok yakın bir gelecekte sadece 

fotoğraflarda kalacak. Bölgede bulunan altın 

madeninin, suları kirletmesiyle başlayan 

süreç, en sonunda bu olağanüstü renklerin 

görüldüğü üzüm  bağlarını da kısa süre içinde 

yok ederek birer bozkıra dönüştürecek. Bu 

nedenle çok geç olmadan bir hafta sonunuzu 

buraya ayırıp bu olağanüstü renkler 

arasındaki masal dünyasına kendinizi bırakın. 
 

     Efemçukuru, İzmir kentinin içme suyunun 

yaklaşık yüzde 40’ını karşılayan Tahtalı Barajı 

koruma alanı sınırında, yaklaşık 300 bin 

kişinin içme suyunu karşılamak için planlanan 

Çamlı Barajı’na su sağlayacak derelerin 

mutlak koruma alanı içinde yer almaktadır. 

İzmir’in arseniksiz tek su havzası olan 

Efemçukuru köyü ve yöresi, aynı zamanda 

orman alanları, ekolojik üzümleriyle, İzmir’in 

damı olarak nitelendirilmektedir. İzmir için 

yaşamsal öneme sahip bu bölgede altın ve 

gümüş madeni işletilmek istenmektedir. 

Maden işletmesi ile ilgili yıllardır süren 

tartışmalar içinde pek çok bilimsel çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, 

“yörenin kayaç yapısı ve işletmede yapılacak 

zenginleştirme işlemi sonucunda maden 

işletmesinin ağır metal kirliliği yaratacağı, 

böylelikle bölgenin yeraltı ve yerüstü sularının 

kirleneceği, yörenin bitki ve orman örtüsünün 

zarar göreceği, bölgede uygulanan ekolojik 

tarımın sona ereceği söylenmektedir. Kısaca 

ekolojik ve toplumsal yıkıma yol açılarak, 4 

milyonluk şehrin suyunun ve havasının 

değiştirileceği” uyarılarında bulunulmaktadır. 
 

     Bir zamanlar işgale gelen düşmana karşı 

silah çatan efeleri gizleyen bu tepelerde, şimdi 

daha acımasız bir işgalin öncü gücünün,  
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maden sondaj makinelerinin sesi yankılanıyor. 

Tepeler inliyor, uğulduyor, adeta can 

çekişiyor… 
 

     Bu tepelerin işgaline karşı geçmişte ve 

günümüzde direnen iki efenin hikâyesi ve 

yurtseverlikleri bu günlerde hepimize örnek 

olması gereken insani duruşlardır. İlk hikâye 

İzmir’in işgali sırasında yaşanmıştır: 

"Yunanlılar İzmir’i işgal ettiğinde Menderes’e 

bağlı Efemçukuru da kuşatılan onlarca kasaba 

ve köyden biriydi. Bir gece köy Yunan 

birliğince çembere alındı. Köyden Halil Efe, 

çarşafa bürünerek kadın kılığında çemberi 

aşmayı başardı, askerleri tek tek vurup 

Efemçukuru'nun işgal edilmesini önledi. 
 

     İkinci hikâye yine bir efenin günümüzdeki 

hikâyesidir. Yalnız Efe ”ismiyle yörede tanınan 

ve keçi çobanlığı yapan Ahmet Karaçam adlı 

köylü, köyün arazilerinin maden arama 

çalışmaları için bir Kanadalı şirkete 

satılmasına karşı çıkarak arazilerini altın 

arama şirketine satmayıp direnen tek 

köylüdür.  İsmine yakışır biçimde, keçilerinin 

başında, omzunda tüfeği ve yanında iki 

köpeği ile gündüzleri ormanda geceleri 

köyünde yaşayan ve ‘’Asla topraklarımı altın 

madenine satmayacağım.’’ diyen Yalnız Efe 

lakaplı bu yürekli köylü, bozkırda rüzgâra 

karşı tek başına direnen, kökleri Anadolu’ya 

yayılan bir çınar gibi şimdilerde maden 

şirketinin korkulu rüyası olmaktadır. 
 

     Yazımızı Efemçukuru’nun bu günkü hazin 

öyküsünü ilkçağ filozoflarının yaşama dair dört 

temel ilkesiyle birleştirerek sonlandıralım: 

Bilindiği üzere Thales’in düşüncesinde “su” 

temel ilke olarak yer alır. Thales; “Bütün 

varlıkların temel ilkesi sudur, bütün varlıklar 

sudan hayat bulmuştur.” der.  Şimdilerde 

sularımız canlı ve cansız varlıkları sudan 

mahrum edecek şekilde şirketlere veriliyor. 

Şirketler suyun sahibi kılınıyor. Buna en güzel 

örnek nehirlerin ve derelerin üzerine nehir tipi 

hidroelektrik santrallerle (HES) düğüm üstüne 

atılan düğümlerdir.      
 

    Anaksimenes ise “Hava bütün varlıkların 

özüdür, bütün varlıklar havadan türemiştir.” 

demiştir. Hava da, yaşamın olmazsa olmazı 

olan, dört ana doğrudan biridir Bütün 

varlıkların özü olan hava, kirletici sanayilerin 

önünün açılmasıyla, termik santrallerin 

yaygınlaştırılmasıyla, yaşatması gerekirken 

öldürücüye dönüşüyor. Yaban hayatın bir 

yerden bir yere göçünde destek olan hava 

koridorlarına RES’lerin kurulmasıyla yaşam 

alanları daraltılıyor. Rüzgâr vasıtasıyla 

dağılan nemi RES’lerle keserek, iklim 

rejiminin bozulmasına neden olunuyor. 
 

     Anadolulu Herakleeitos; “Ateş temel ilkedir, 

bütün varlık türleri onun değişmesi sonucu 

ortaya çıkmıştır.” demiş ve böylece yaşamın 

dört ilkenin üçüncüsünü ortaya koymuştur. 

Bugün ise üzülerek takip etmekteyiz ki,  ateşle 

ormanlarımız yok olmaktadır. 
 

     Empedokles ise; bu üç ana ilkeye “toprak”ı 

da katar:“Su, hava, ateş ve toprak olmak 

üzere dörttür.” görüşünü ileri sürer. Toprak 

bugün sanayiye açılarak, tarımsal üretimde 

kimyasal kullanılarak, konuta ve yol yapımına 

ayrılarak kullanım dışına çıkarılmaktadır. 

Toprağa dost, sevecen yaklaşım yerini 

paragöz yaklaşıma bırakmış, şirketler, ülke 

sınırı tanımaksızın toprağa saldırı üzerine 

saldırı düzenlemektedir. 
 

    Evet, yaşamın dört ana ilkesi olan su, hava, 

toprak ve ateş şirketlerin yeni birikim alanları, 

zenginlik kaynakları olurken Anadolu 

coğrafyasının da ekolojik tükenişini 

beraberinde getirebilecektir. 
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      Şimdi ağızları sulandıran, bahsedip de 

canımı çektirmeseydin diyeceğiniz bir Türk 

kültür parçasından bahsetmek isterim: “İçli 

Köfte” 
 

     Adını bile duyduğunuzda canınızın çektiği 

İçli Köfte, bulgurun hamur haline getirilip içinin 

doldurulmasıyla yapılan bir lezzettir. Aslen 

Arap mutfağına ait olup Türkler tarafından 

daha güzel bir tat haline getirilen İçli Köftenin 

en güzel şeklinin Güneydoğu Anadolu’da 

yapıldığı bilinmektedir. 
 

     Şimdi bir tabak hayal edin, bir sürü içli 

köfte, yanında sumak, maydanoz ve ceviz 

içi… Ağzınızdan yağlar akarak midenize 

indiriyorsunuz ve güzelce ayranı 

lıkırdatıyorsunuz. İşte böyle güzel bir tat. 

Şimdiden bile bu yazıyı okurken “Olsa da 

yesek!” dediğinizi işitir gibiyim.  
 

     Hepinize –hayalinizde de olsa- afiyet olsun! 

     Yazarken canım çeker diye korktum. Üç 

lahmacun söyledim. Kokusu beni Kaan 

Tangöze’nin sesi gibi sarhoş ediyordu. 
 

     Buram buram lahmacun tütüyordu. Buharı 

kalın bir tabaka halinde üstüme sindiğinde, 

artık yemeye başlayabilirdim. 
 

     Öyle kaşarlıymış, etliymiş… Bu çeşitleri 

boş verin. Hakiki lahmacun içi sade kıymadan 

olandır. Söyle yağlı, incecik, hafif kara… 

Çıtırdamalı ama çok da değil. Kenarları delik 

deşik etsin ağzınızın içini bırakın. 
 

     Yemeye başladım. İçine pirinç taneleri 

konmuş tuzluğu avuçlarımda gezdirdim. 

Lahmacunumun üzerine serptim. Karabiberi 

ayrı, pul biberi ayrı. Enfes… 
 

     Bir güzel şapur şapur yedim. Onun yağının 

ağzımı ve ellerimi parıl parıl ettiğini görünce 

doyduğumu hissettim. 
 

     Çıtır çıtır 40 kat yufkaların arasından 

süzülen o şerbet, tatlıların arasına 

serpiştirilmiş o küçük yeşil Antep fıstıkları… 

Cevizleri de oluyor ama onlar yalancı baklava. 

Asıl baklava fıstıklı olur. Mesela pastaneye 

girdiğinizde üstlerindeki o Antep fıstıkları sizi 

de tahrik etmiyor mu… Düşündükçe insanın 

canı çekiyor. Bugün kendinize bir  kaçamak 

yapın, gidin baklava yiyin. Sonuçta dünya fani, 

ölüm ani, bir kere yesen nolur yani… 

İNCİ 



İNCİ 

2015 yılında ilki düzenlenen ortaokullar arası 

streetball turnuvası büyük mücadeleye sahne 

oldu. Turnuva, Hamdullah Suphi Tanrıöver 

Ortaokulu, Gülen Kora Ortaokulu, Emine Lahur 

Ortaokulu, Selçuk Yaşar Ortaokulu, Karşıyaka 

Ortaokulu, Fevzi Paşa Ortaokulu ve Cemil 

Akyüz Ortaokulu’nun katılımıyla gerçekleşti. 

Turnuva sonunda takımlar Eski Milli 

basketbolcu Efe Aydan tarafından ödüllendirildi. 

(İlk üç dereceye giren okullar sırasıyla Fevzi 

Paşa Ortaokulu, Selçuk Yaşar Ortaokulu ve 

Cemil Akyüz Ortaokulu şeklindedir.) 

Beden Eğitimi öğretmenimiz İsmail ÇOBAN 

tarafından 2008-2009 eğitim öğretim yılından bu 

yana her yıl düzenlenen futbol ligimiz; huzur, 

güven ortamında sürdürülen eğitim sistemimize 

paralel olarak, dünyada ve ülkemizde kitlelerini 

oluşturan ve dinamizme eden en güçlü popüler 

kü l t ü r  ürünü  o lan  f u tbo lu  sevd i rmek, 

düzenlenecek ligimizde, yıl boyunca düzenli 

çalışarak yetiştirilen öğrencilerimizi rekabet 

ortamında hazırlayarak, okulumuzu başarı ile 

temsil etmelerini sağlamak, futbolda rekabetin 

basına yansıyan olumsuz kısmın aksine,  

oyuncusu ve taraftarıyla nasıl daha güzel ve seviyeli olabileceğini göstermek amacıyla her yıl 

artan bir ilgiyle sürmektedir. (2008 yılından bu yana tüm futbol ligi, okul takımı maç sonuçları, gol 

videoları ve yorumlarını www.cihatkorafutbolligi.com adresinden takip edebilirsiniz.) 



İNCİ 

2015 yılında 5.si düzenlenen kafes futbolu 

müsabakaları Karşıyaka ilçemizden Hamdullah 

Suphi Tanrıöver Ortaokulu, Gülen Kora 

Ortaokulu, Emine Lahur Ortaokulu, Selçuk 

Yaşar Ortaokulu, Metin Aşıkoğlu Ortaokulu, 

Fevzi Paşa Ortaokulu, Cemil Akyüz Ortaokulu 

ve Eren Şahin Eronat Ortaokulu’nun katılımıyla 

gerçekleşti. Yapılan müsabakalar sonucunda 

birinci Eren Şahin Eronat Ortaokulu, ikinci Metin 

Aşıkoğlu Ortaokulu, üçüncü ise  Selçuk Yaşar 

Ortaokulu    oldu. Eren Şahin Eronat Ortaokulu 

öğrencisi Berke Ayaz attığı 25 golle gol kralı oldu. 



İNCİ 

İzmir liseler arası atletizm 

800 metre  yarışında 

öğrencimiz Berfin TEMEL il 

3.sü olmuştur. 

Taekwando genç bayanlar 

il birinciliği 

müsabakalarında Berrak 

BALCI 46 kg. dalında il 2.si 

olmuştur. 

Okul futsal erkek takımımız İzmir il birinciliği 

müsabakalarında okulumuzu başarıyla temsil 

etmişlerdir. (Ayaktakiler-Soldan Sağa: Egecan 

CEYLAN, Can AYHAN, Çağatay KOÇYİĞİT, 

Umut VERAL, Ersagun Akbar KARAMAN, 

Ongun Alp GÜLEÇ, Umut Efe ALPKOÇAK   

Oturanlar-Soldan Sağa: Cem GÜNDAY, Ege 

DURAK, Burak KÜLAH, Ali Osman KESKİN, 

Ali Bera ÇOBAN) 

Okul futsal kız takımımız İzmir il birinciliği 

müsabakalarında 24 takım içinde 6. Olarak 

okulumuzu başarıyla temsil etmiştir. 

(Ayaktakiler-Soldan Sağa: Fatma ÖZCAN, 

Bengisu BAĞLAR, Tuğçe POLAT, Gizem 

ÖZKIYICI, Delfin ARGÜDEN, Elif TOPUZ 

Oturanlar-Simaysu AKKUŞ, Ecem ÖLMEZER, 

Firuze Doğa İNÖNDE, Selin YILMAZ) 

 

Türkiye Futbol Federasyonu Nike işbirliği ile 

düzenlenen Türkiye liseler arası halı saha 

turnuvası İzmir birinciliğine dört ayrı takımla 

katıldık. Takımlarımız okulumuzu en iyi 

şekilde temsil etti. 

Okulumuz Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet 

KARAMAN yönetiminde, güreş dalında 

faaliyet yürütüldü. 



İNCİ 

Okul erkek basketbol takımı oluşturulmuş ve il 

çapında liseler arası basketbol şampiyonasına 

iştirak edilmiş, bu müsabakalar sonucu il 

bazında yarı final gruplarına  yükselme 

başarısı gösterilmiştir. 

Okulumuz Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet 

KARAMAN yönetiminde, Okul içi ve dışı 

Basketbol dalında faaliyet yürütülmüştür. 

 
 

Okul içi gruplar arası streetball (sokak 

basketbolu-tek pota) turnuvası düzenlenerek 

öğrencilerimizin oluşturduğu gruplar arasında 

şampiyona düzenlenmiş ,çift devreli lig usulü 

ile müsabakalar tamamlanmıştır. Müsabakalar 

sonucunda dereceye girenlere sürpriz ödüller 

verilecektir. Bu müsabakada dereceye giren 

takımlar şöyledir. 
 

Üçüncülük: Talha AKÇA, Çağan 

KARABACAK, Umut VERAL, Kaan BAŞDİL 

ve Arda ŞENER’den oluşan SAKAT  

BIRAKANLAR takımı, 
 

İkincilik: Batuhan DOĞDU, Gökhan Efe 

ÇUBUK, Ersagun  KARAMAN, Onur AKKOÇ 

ve Bertan KAYAKIRAN’dan oluşan 

YAKIŞIKLILAR takımı, 
 

Birincilik: Özercan AKSOY, Mert TEKİN, 

Ahmet KESKİNER, Mehmet Yiğit ÇİFÇİ ve 

Mustafa GÜMÜŞ’ten oluşan DREAM TEAM 

takımı dereceye giren takımlar olmuşlardır. 
 

Ayrıca şampiyona boyunca tutulan istatistik 

sonuçları ise şöyledir: 

 126 sayı ile Bora NECİMOĞLU sayı kralı, 

 40 asist ile Özercan AKSOY asist kralı 

 114 ribaunt ile Batuhan DOĞDU ribaunt 

kralı 

 En centilmen oyuncu Ahmet KESKİNER, 

 En değerli oyuncu Mert TEKİN  

 olmuşlardır. 

 Yapılan 3 sayı atış yarışmasını 15/11 atan 

 Ahmet KESKİNER kazanmıştır.  
 

Yarışmaya katılan ve katkı veren bütün 

öğrencilerimizi kutluyoruz. 



     Türkiye’de Beden Eğitimi dersi sporcu 

yetiştirmenin temelinde yatan en önemli 

öğedir. İlk ve ortaöğretim den başlayan eğitim 

öğretim süreci lise ile devam eder. Bu süreçte 

öğrenci sporcuyu yeteneklerine göre ayırma, 

branşa göre eğitme, takımlar oluşturma işi 

tamamen Beden Eğitimi öğretmenlerinin 

planlı, programlı ve özverili çalışmalarına 

bağlıdır. 
 

     Bu süreçte, branşın gerektirdiği spor alanı, 

bulunulan bölgenin iklim koşulları, ekonomik 

şartları, Beden Eğitimi öğretmeninin tayin, 

norm durumu vs. sebeplerden görev yeri 

değişikliği, ilçede okullara gerekli ilgiyi 

göstermeyen spor kulüp ve antrenörleri ve her 

şeyden önemlisi her spor branşında sporcu 

öğrencilerin ailelerinden alınacak olan veli izin 

belgeleri, Eğitim-Öğretim boyunca sporcu 

öğrencinin karşılaşabileceği olumsuz ve 

yetersiz durumlardır. 
 

     Ülkemizde bir spor branşına yıllarını verip, 

belirli bir seviyede milli takımı yakalayan 

sporcular için geçip giden yıllar “boşa geçmiş 

zaman” olarak görülür ve bu durum, pek çok 

sporcu için de yaşanmış bir gerçektir. Çünkü 

maddi imkânlar bu süreci her aşamada etkiler.  

 

Gerek okul-kulüp işbirliğinde ki aksaklıklar, 

gerekse de devlet tarafından verilen desteğin 

branşlara göre farklılık göstermesi, özellikle 

ferdi sporlarda en büyük engel olarak 

karşımıza çıkar. 
 

     Kulüp veya okulda karşılaşılan bu 

imkansızlıklar, vefakar antrenör-cefakar 

Beden Eğitimi Öğretmeni tarafından aşılmaya 

çalışılır. Çeşitli kurum, kuruluş, şirket, kişi vs. 

gibi maddi destekler ile antrenman ve 

müsabaka dönemlerindeki masraflar 

karşılanmaya çalışılır. Fakat bu çalışmalar, 8. 

ve 12. sınıf başı yaklaştığında öğrencinin 

hayatına bütünü ile yön verecek sınavlar ve 

ön hazırlığı ile en büyük darbeyi yer! 
 

     Ne yapabiliriz sorusunun cevabı aslında 

çok zor değil. Beden Eğitimi dersine verilecek 

önem, bu konuda yapılması gereken en büyük 

çalışmadır. Spor salonu olmayan, beton 

sahada spor yapmaya çalışılan bir ortamda 

hiç değilse gerekli düzenlemeler yapılarak 

“sporcu” öğrencilerin okul veya kulüp 

sporlarında harcadıkları zamana değer ve 

anlam katacak bir sınama yöntemi geliştirilsin. 

Bizler de Beden Eğitimi öğretmenleri olarak 

dersimizin ve kurduğumuz takımın değerini 

somut bir şekilde ifade edebilelim. 
 

     Başlıkta dediğimiz gibi: 5’er soru çıksa 

yeter! 

 
 

İNCİ 



İNCİ 

■ Veysel ARITÜRK 

■ Emre POLAT 

■ Kenan BIÇAKÇIOĞLU 

■ Sema YİYİT 

■ Diğer 

■ Şule AKSEKİ 

■ Kamuran GÖÇER 

■ Ahmet KARAMAN 

■ Münevver TENEKECİ 

■ Diğer 

■ İsmet ATAŞ 

■ Kamuran GÖÇER 

■ Ahmet KARAMAN 

■ İsmail ÇOBAN 

■ Diğer 

■ Ufuk Murat TAÇ 

■ Necla Ceyhan ÇETİN 

■ Ebru BORA 

■ Münevver TENEKECİ 

■ Diğer 

■ Veysel ARITÜRK 

■ Hanife TAŞKIN 

■ İsmet ATAŞ 

■ Kamuran GÖÇER 

■ Diğer 

■ Önder GÜVEN 

■ Birsen DÖNERTAŞ 

■ İsmet ATAŞ 

■ Kamuran GÖÇER 

■ Diğer 

■ Berna Tan SAYAR 

■ Kamuran GÖÇER 

■ Münevver TENEKECİ 

■ Nevin BÜLKEN 

■ Diğer 

■ Önder GÜVEN 

■ Ahmet KARAMAN 

■ Ufuk Murat TAÇ 

■ Kamuran GÖÇER 

■ Diğer 



İNCİ 

■ Kenan BIÇAKÇIOĞLU 

■ İsmet ATAŞ 

■ Emre POLAT 

■ İsmail ÇOBAN 

■ Diğer 

■ Önder GÜVEN 

■ Münevver TENEKECİ 

■ Sadri ÇINAR 

■ Fadime ÇELEBİ 

■ Diğer 

■ Ufuk Murat TAÇ 

■ Diğer 

 

 

 

■ Aygün AKMAN 

■ Ahmet KARAMAN 

■ Sacit SOYLU 

■ Neşe ÖZYAVUZ 

■ Diğer 

■ Begüm BAYBAŞ 

■ Kenan BIÇAKÇIOĞLU 

■ Kamuran GÖÇER 

■ Sonay ŞAHİN 

■ Diğer 

■ Kamuran GÖÇER 

■ Sacit SOYLU 

■ Aygün AKMAN 

■ Sema YİYİT 

■ Diğer 

■ Önder GÜVEN 

■ Kamuran GÖÇER 

■ Gülseren YAZICI 

■ İsmet ATAŞ 

■ Diğer 

■ Önder GÜVEN 

■ İsmail ÇOBAN 

■ Ufuk Murat TAÇ 

■ Necdet ÖZEN 

■ Diğer 



İNCİ 

1. 

Hepsinin gelmesini bekleme, 

Sen var olasın diye. 

Bir kişi gelmeyecek, 

Sen, bir olasın diye.  

A) Özdemir Asaf 

B) Behçet Necatigil 

C) Cemal Süreya 

D) Orhan Veli Kanık 

2. 

Seziyorum ki kaçacaksın… 

Yalvaramam koşamam 

Ama sesini bırak bende 
  

Biliyorum ki kopacaksın  

Tutamam saçlarından 

Ama kokunu bırak bende 

A) Edip Cansever 

B) Ece Ayhan 

C) Oktay Rıfat      

D) Aziz Nesin 

3. 

Kaçmış uykum yabancı ormanlarda 

Dağlar mağaralarda ovalardan kaçmış 

Yağız at bir başka kişi, bir uzak 

Çözülür çözülmez kaçmış 

A) Faruk Fazıl Çamlıbel                            

B) Fazıl Hüsnü Dağlarca 

C) Melih Cevdet Anday 

D) Ahmet Hamdi Tanpınar 

4. 

Hayal bana yakın yar bana uzak  

Sevdası başımda dolanır gitmez 

Aşkına düşeli ar bana uzak 

Yüz bin öğüt versen biri kar etmez aşık  

A) Karacaoğlan 

B) Dadaloğlu 

C) Aşık Veysel  

D) Erzurumlu Emrah 

5. 

Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz: 

Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi. 

Ancak senin havanda sağlıklar, esenlikler; 

Olmaya devlet cihanda Atatürk’ü duymak gibi…  

A) Fazıl Hüsnü Dağlarca   

B) Behçet Necatigil 

C) Faruk Nafız Çamlıbel 

D) Necip Fazıl Kısakürek 

6. 

Önce bir ellerin vardı yalnızlığımla benim aramda  

Sonra birden kapılar açılıverdi ardına kadar 

Sonra yüzünün onun ardından 

Gözlerin dudakların  

A) Turgut Uyar 

B) Edip Cansever 

C) Turgut Uyar 

D) Cemal Süreya 

1-A   2-D   3-B   4-C   5-B   6-D 






