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           Sevgili İnci Okurları;
           Yeni sayımzdan hepinize kocaman, kucak dolusu merhaba.
   Koca bir yılı mı bitirdik biz ? Bitirdik vallahi!
   Dersler, sınavlar, ödevler, projeler, sunumlar, törenler, yarışmlar, şenlikler, 
gidenlere güle, gelenlere hoşgeldiniz... derken ;  ‘‘neler olmuş’’ diyenlere işte bu 
sayfalardayız.
   Çok çalıştık, çalışacağız!          
   Çok yorulduk, yorulacağız!
   Daha çooook yolumuz var, yürüyeceğiz!
   Biz bu binanın, bu sınıfların kokusunu içimize çeke çeke büyüyeceğiz.
   Hadi başlayın okumaya, Cihat Kora Anadolu Lisesi, biz neymişiz...
               
         Yayın ve İletişim Kulübü
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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.

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.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
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.

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;

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.

İSTİKLÂL MARŞI
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 ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
 Ey Türk Gençliği!

 Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa 
etmektir.

 Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazi-
nendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhah-
ların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye 
atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân 
ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek 
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve 
hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtıl-
mış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha 
vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta 
hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin si-
yasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

 Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve 
Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcut-
tur!                10 Ekim 1927

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

 Ey Türk’ün büyük Ata’sı !

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

 Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrim-
lerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrıl-
mayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize, namus ve şeref 
sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız.

          Türk Gençliği

             GENÇLİĞİN ATA’YA CEVABI
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 Sevgili öğrencilerim; 
 Zaman su gibi akıp geçiyor. Doğum ile ölüm arasındaki hayat dediğimiz 
süreç hepimiz için farklı işliyor. Bu sürecin bize neler getireceğini bilemeyiz; 
ama getirdikleri karşısında sergilediğimiz davranışlar bizim ne kadar ‘‘insan’’ 
olduğumuzun göstergesidir. İşte bu okulda -dünyanın en güzel okulunda- tek 
amacımız hepinizi ahlaklı, vicdanlı, dürüst, mutlu, gülen, güldüren, vatansever, 
vefalı, Allah korkusu olan bireyler olarak yetiştirmektir. Çünkü insan olmanın 
şartı doktor, mühendis, avukat olmak değil; bu ahlaki değerlere sahip olmaktır.
 Hayat sizi nereye götürürse götürsün Cihat Kora Anadolu Lisesi kalbinizin 
bir köşesinde hep yaşayacak. 
 Unutmamak ve unutulmamak dileğiyle... 

       Süleyman YETİŞKEN

OKUL MÜDÜRÜ
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NESRİN  KAPLAN

KEZBAN KUTLU ATEŞ

  İDARECİLERİMİZ
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Bizim 
  Gözümüzle

CIHAT KORA
“İyi bir yurttaş.”
                Süleyman YETİŞKEN (Okul Müdürü)
“Çok başarılı bir insan. “
                Nesrin KAPLAN (Müdür Yardımcısı)                                                                                                                                     
“Eğitimi ve çocukları çok seven bir eğitimci.”
               Kezban Kutlu ATEŞ (Müdür Yardımcısı)                         
            

“Atatürkçü, cumhuriyetçi, idealist ve çok yardımsever birisi.”     Gülçin ASLAN                     (İngilizce Öğretmeni)
  
“Tam donanımlı, çok güzel bir insan.”                                             Songül ÇİVİOĞLU              (TDE Öğretmeni)

“Ülkesini seven, eğitimin tam destekçisi, değerli bir insan.”           Ezgi BUDAK KURŞUN    (Müzik Öğretmeni)                     
                                                                                                  
“Topluma ve gençliğe örnek bir şahsiyet.”                                       Hanife TAŞKIN                 (DKAB Öğretmeni) 

“Cihat Kora benim idolüm. Cihat Kora Anadolu Lisesi benim hayalimdi, böyle bir okulda çalıştığım ve Cihat Kora ile 
ailesini tanıdığım için çok mutluyum.”                                           Evrim Bilge AYAZ             (Fizik Öğretmeni)

“Aydın bir vatansever ve eğitim gönüllüsü.”                                  Emine Melek UÇAR           (TDE Öğretmeni)  
                                                                     
“Eğitim gönüllüsü, Türkiye sevdalısı.”                                            Bihter ÖREN KÖSEGİL       (Matematik Öğretmeni)

“Cihat Kora muhteşem bir insan, hepimize örnek olmalı.”          Seyhan ETENSEL                  (Almanca Öğretmeni)

“Eğitim gönüllüsü.”                                                                         Ayşe KOCA                         (Rehber Öğretmen)

“Eğitimin değerini ve önemini bilen bir insan.”                             Selmin YAROĞLU               (İngilizce Öğretmeni)

“Ümitlerimizi yeşerten ulu bir çınar.”                                           Öner KURT                         (Tarih Öğretmeni)

“İdolüm.”                                                                                         Dilşad AYDAR                   (Matematik Öğretmeni)

“Okulumuzun öğrencileri çok şanslı.”                                             Çiğdem KANDİŞ                (Coğrafya Öğretmeni)

“Günümüz insanının alışık olmadığı bir görgü,terbiye ve ahlaki değerlerle donanıp yetişmiş bir neslin son temsilcile-
rinden biri.Keşke ölümsüz olsalar.”                                                Çimen ERGÜL                     (TDE Öğretmeni)    
                                                   
“Gençlere düşkün, koca yürekli biri.”                                              Gönül SELEN                      (Rehber Öğretmen)

“Yatırımı sadece sanayiye değil geleceğe de yapan kişi.”               Sibel ALTINYÜREK           (İngilizce Öğretmeni)

“İyi bir girişimci, iş hayatına atıldığı dönemde bütün zorluklara göğüs geren bir insan Cihat Kora. “
                                                                                                        Emine İNAN                       (Biyoloji Öğretmeni)

“Azmetmiş, başarmış bir insan. Az imkanlarla çok büyük amaçlara ulaşmış, kazandığı parayı sadece kendi için har-
camamış, çok değerli bir insan.”                                                     Fatih KAYNAK                 (TDE Öğretmeni)

“Ülkemizde yüzlerce insana iş sağlayan, ekmek parasını kazanmasına yardımcı olan, ülkemizin ekonomisine olumlu 
yönde katkıda bulunan ve aynı zamanda hayırsever olan bir iş adamıdır Cihat Kora.”
                                                                                                       Hasan YILMAZ                    (Tarih Öğretmeni)

“Yaşayan bir kültürdür Cihat Kora.”                                            Raif ÖZGÜR                          (Matematik Öğretmeni)

“Hayatta fark yaratmak için eğitim ile başlamak gerektiğinin farkında olan bir yurtsever.”
                                                                                                    Neslihan YILDIRIM ÇAYIRCI(Bil.Tek. Öğretmeni)
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“Her şeyi ile mükemmel, bir insanın idolü olabilecek yaratıcı ve hayırsever bir iş adamı.”
                                                                                                       Ayla KAVAS                         (Biyoloji Öğretmeni)      
      
“Gençlerin ve bizlerin örnek alması gereken bir kişi.”                   Funda ÖZER                          (Almanca Öğretmeni)

“Atatürkçü, vatansever, ileri görüşlü çok iyi bir hayırsever.”     Elif Demet DURAK HAN    (İngilizce Öğretmeni)

“Tam bir eğitim sevdalısı.”                                                             Mehtap PEKER                    (İngilizce Öğretmeni)

“İnanılmaz saygı duyduğum, onun gibi eğitime destek vermiş insanlar içinde bir tane.”
                                                                                                        Özlem MORGAN                  (İngilizce Öğretmeni)

 “Türkiye’nin yetiştirdiği değerli iş adamlarından, eğitime çok önem veren ve eğitimin öneminin bilincinde olarak, 
ülkemize değerli okullar kazandırmış çok kıymetli bir insan.”     Süheyla ESKİCİ                     (İngilizce Öğretmeni)

“Örnek bir insan, tanıdığım en hayırsever eğitime büyük önem veren eğitim neferi. “
                                                                                                        Esin SERTDEMİR                  (TDE Öğretmeni)

“Eğitime gösterdiği destekler için sonsuz minnet duyuyoruz.”      Gülay İPEKEŞEN                 (Görsel Sanatlar Öğrt.)

“Mükemmel bir insan.”                                                                   Rukiye Yıldırım                   (Yardımcı Personel)

“Hayırsever ve iyi bir insan.”                                                        Ayşe ELÇİN                           (Yardımcı Personel)

“Çok değerli bir insan.”                                                                   Sadık TURAN                      (Yardımcı Personel)
         
“İzmir’e gelmiş bir şans, Atatürk’ün ilkelerini benimsemiş aydın bir insan.” Irmak BİNGÖL  9/A
                                                                                                                                         
“Binlerce kişinin geleceğini aydınlatan koca yürekli bir insandır Cihat Kora.” 
                                                                                                                       Damla Nur KAÇANOĞLU HZ/E
                                                                                                                        
“Cihat Kora benim gözümde azmin, başarının sürekliliğin sembolüdür.”    Asil Yavuz MOLLA 9/A
                                                                                                                                
“Aşık olduğum deniz tadında bir okulun kurucusu olduğunuz için müthiş bir hayranlıkla sizi seviyor ve saygı duyuyo-
rum.”                                                                                                                 Nurşen BAŞLEVENT HZ/E
             
“Bizlere bu okulda okuma şansını veren, her anlamda arkamızda olduğunu bildiğimiz aydın bir insan.” Dila KAMİŞ 9/A
                                                                                                                         
“Bir eğitim aşığıdır Cihat Kora.”                                                                      Yavuz Efe ONBAŞILAR HZ/E
                                                                                                                           
İzmir’in, Türkiye‘nin hatta dünyanın en güzel okulunun kurucusu.”             Kaan ARTAÇ 9/A
                                                                                                                                             
“Cihat Kora, her düşündüğümde saygı ve sevgi ile nacağım bir insan.”         Eda ÖZEN HZ/E  
                                                                                                                                              
“Keşke bu tür insanlar daha fazla olsun dediğim, hayırsever bir işadamı .” Teoman GÖLPINAR 9/A
                                                                                                                                       
“Dünyanın en güzel okuluna ismi kadar emeğini de veren dünyanın en iyi dedesi,  Cihat Kora .”  Büşra BOYRAZ HZ/E

“Bir adam düşünün, kendini ve ailesini düşünmeyi geçmiş, gelecek yüzlerce nesile sevgisini iletmiş.” Ada TÜZÜN 9/A                                                                                                                      

“Cihat Kora öğrenciler için gelecek, gelecek için büyük öncülerden biridir.” Züheyr Mert GÜNEKE HZ/E
                                                                                                                               
“İçinde yaşadığımız bu güzel ülkede, benimsediği Atatürk ilke ve inkılapları, eğitime olan sonsuz aşkı ve desteği ile ışıktır, 
Cihat Kora .”                                                                                                    Berna BEKLER 9/A                                                                                                                                         

“Cihat Kora, adı geçtiğinde istemsizce duruşumu dikleştirdiğim saygın bir insan.”   Sıla YILDIRIM HZ/E
                                                                                                                         
“Okulumuzu her alanda destekleyen, kalbinin güzelliği ve şefkati yüzüne yansımış çok önemli ve değerli bir insandır. 
                                                                                                                         Aleyna BAYIR 9/A

“Cihat Kora, geleceğimize güzel bir tohum dikti, büyütmek bizim elimizde.”   Ayça Zeynep YANIK HZ/E

“Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği gençliğe, içindeki eğitim aşkıyla, maddi ve manevi desteğini hiçbir 
zaman esirgemeyen adamdır Cihat Kora.”                                                  Melina GENÇTÜRK 9/A
                                                                                                                                       
“Bizlere gelecekte bir yer ayıran, eğitimin maddi ve manevi destekçisi, geleceğe iz bırakacak bir aydın.” 
                                                                                                                        Sebile SARIHANLI 9/A

“Çölde su bulsa onu bile herhangi bir eğitim kurumuna bağışlayabilecek insan.”  Efe GÜNER 9/A

“Cihat Kora öyle güzel bir insan ki binlerce çocuğun gelecekte nitelikli ve iyi birer insan olmaları için elinden geleni yap-
maktadır.”                                                                                                      Mustafa Erim DENİZASLANI 9/A
                                                                                                                        
“Okulumuzun kurucusu, maddi manevi destekçisi Cihat Kora, ben ve bu okulda eğitim gören diğer arkadaşlarımın gözün-
de yardımseverliği, alçak gönüllülüğü, iyi yürekliliği ile tanınmış hepimizin saygı ve sevgi duyduğu bir insan.”       
                                                                                                                       Pembenur AYDIN 9/A

“Cihat Kora; evinin manevi yönden en değerli eşyasını sadece eğitim ve gençliğe faydalı olsun diye paylaşabilecek, kendi-
ni gençliğe adamış, CKAL’ın baba kurucusu aynı zamanda yardımsever ve örnek alacağım kişidir.”
                                                                                                                       Berk Efe ÇAKIR 9/A
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EDİTÖRÜN
YAZISI

 Okumak güzeldir, başarıları , mut-
lulukları ve yazılan satırlarda saklı olan 
seni bulmak paha biçilemez bir histir. 
İçinde sakladıklarını harekete geçirir.   
 Öncelikle dergimizin ilk sayfası-
nı açmaya koyulduğunuz ve sayfaları 
özel bir titizlikle okuyacak olmanız için 
teşekkür eder, satırlarımızda kendinize 
ait bölümler bulmanızı dileriz. Uzun 
süre çalışmamızın ve emeğimizin ürünü  
olarak biricik İncimiz’in 12.sayısını  ta-
mamlamamızın hazzını siz  okur arka-
daşlarımızla paylaşmaktan mutluluk 
duyuyoruz. Şimdi ise size dergimiz hak-
kında küçük bilgiler vermek istiyoruz. 
Buna dergimizin adıyla başlayabiliriz. 
Sizin de görmüş olduğunuz gibi adımız 
İNCİ . İnciler , okyanusların derinlerin-
de saklıdır ve biz bunu saklı olan duy-
gularımızla bağdaştırabiliriz. Yani in-
sanların duyguları okyanusların incileri 
gibidir.

 Bu sayımızda diğer sayılarımız-
dan farklı olarak daha fazla ilginizi 
çekebileceğini düşündüğümüz çok da 
kalıplaşmış olmayan bölümlere yer 
vereceğiz. Film incelemeleri , günümü-
zün en büyük eğlence platformu olan 
Netflix’den öneriler,  biraz nostaji biraz 
şiir   biraz röportaj biraz da hikaye yer 
alacak. Her sayfamızda farklı farklı ar-
kadaşlarımızın dünyasından küçük  bir 
pencere sunuyoruz sizlere.Bu pencerele-
rin perdelerini aralayan , ışık girmesini 
sağlayan  Süleyman Müdürümüz’e ve 
Çimen Öğretmenimiz’e teşekkür ediyo-
ruz.Bizim bütün öğretmenlerimiz  bir 
kişiye değil , onunla birlikte koca bir 
nesile hitap ediyorlar.
 Bir diğer nokta ise konuşarak 
anlatamadıklarımızı, burada sadece 
bir başlık altında rahatça anlatabilme 
imkanı buluşumuzdur. Yıllar boyunca 
gelenek haline gelecek şekilde ve ilerki 
yıllarda geçmişe dönüp baktığımızda 
sıcacık hafif bir tebessümle anımsayaca-
ğınız dergi olması adına aklınıza gelen 
fikirleri bizimle paylaşarak , ailemizi 
genişleteceğinizi umuyor, iyi okumalar 
diliyoruz.
 Okuyan ve yazan bir toplum ol-
mamız dileğiyle . Umarız daha nice 
yıllar incilerle kalırız.

           Ceyda GÜNDOĞAN  10/B
            Sebile SARIHANLI  9/A
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Gözlerim kapalı.
Bir ninni düşünüyorum.
Dudaklarımda adın.
Ben çocukluğumu düşlüyorum.

Salıncaklarda kalan hayallerim,
Hiç bitiremediğim pamuk şekerim,
Tutsaklık sandığım özgürlüğümü,
Ben çocukluğumu düşlüyorum.

Yırtık Pırtık Hayaller 
İçimde bir kuş 
Uçamaz ,
Kanadı kırık 
Öyle durur.

Uçardı belki eskiden .
Benim bilmediğim bir zaman, 
Çocukken .
Herşeyden habersiz,
Gözü kapalı ama ruhu rahat .

Kırılmadık yeri kalmadı şimdi.
Tıpkı hayallerim gibi.
Başka sandığım bu dünyanın,
Başka olmadığını anladığımdan beri .

      Fazilet Ceren EFENDİOĞLU     9/B

Pamuk Şekerinden
                 Arta Kalanlar 

Küllü Duman 

Ben yanıyorum ,
Senden arta  kalanla.
Ve sen kül olmuşsun.
Benden,arta kalanla .
Ben yanıyorum ve yanmaya devam edeceğim.
Hiç sönmeyecek bir ateş 
Benim içinde olduğum.
Oysaki sen kül olmuşsun çoktan .
Yanmış ve bitmiş .
Aşkının bu kadar kolay olduğunu bilmezdim ben ,
Hele bende ki sevdan böyle olunca .
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95
 “Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim Cumhuriyettir.”
 1923 yılında Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyetimiz’in 95. yılını 
ilk günkü coşku ve heyecanla Cihat Kora Anadolu Lisesi ailesi olarak geleneksel 
Cumhuriyet Balomuzda kutladık.

 Okul Müdürümüz Sayın Süleyman Yetişken Beyefendinin açılış konuşma-
sıyla başlayan gecemiz çok duygulu anlara şahit oldu. 90 yıllık koca çınar, okulu-
muzun kurucusu Sayın Cihat Kora Beyefendinin konuşmasında, Atatürk’e olan 
sevgisini dile getirirken gözyaşlarını tutamaması, tüm davetlileri duygulandırdı.



15

DEDİK
 Gecemizde Sayın Kaymakamımız Sadettin Yücel , İlçe Miili Eğitim Müdü-
rümüz Sayın Mustafa İslamoğlu, değerli büyüğümüz Sayın Cihat Kora ve ailesi , 
öğretmenlerimiz , öğrencilerimiz ve velilerimiz keyifli sahnelere şahit oldular.
 Kendileriyle gurur duyduğumuz değerli Gazilerimiz’in de katılımıyla gece-
miz taçlanmış oldu.       

 Vals gösterisi ile başlayan gecemiz, Anadolu İnsanı Oratoryosu, Geçmişten 
Günümüze Cumhuriyet Kadını defilesi, Zeybek gösterisi ve “Atamız Balomuzda” 
adlı canlandırmayla son buldu. 
 Heyecanla hazırlandığımız bu gecenin rüya gibi geçmesi bizi hüzünlen-
dirse de, seneye Cumhuriyetimiz’in 96. yaşını kutlayabilecek olmanın gururu ve 
mutluluğu ile gecemizi bitirdik.
 Çok yaşa Mustafa Kemâl Atatürk 
 Çok yaşa Cumhuriyet                                               Dilara Esen   Hz-B
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10 KASIM
 Yıl 1881  İyi ki ..

 Yıl 1905 Kurmay Yüzbaşı
 Yıl 1911 Trablusgarp ‘ta Kurmay Binbaşı
 Yıl 1915 Çanakkale’ de Albay
 Yıl 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
 Yıl 1921 Sakarya ‘da Mareşal Gazi
 Yıl 1923 Türkiye Cumhuriyet ‘inin İlk Cumhurbaşkanı 
 Yıl 1928 Başöğretmen

Yıl 193 

Yıl  2018  137 yaşında bir dev!

8
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10 KASIM 193∞
 BÜYÜK ATAM!
 Ebediyete intikal edişinin 79. yılında ,ilçemiz genelinde seni anma görevinin 
onurunu yaşadık Cihat Kora Anadolu Lisesi ailesi olarak .
 Yaptıklarıın güvencesi ,yapacaklarının sorumlusu biz Cihat Kora Anadolu 
Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ilçemiz önde gelenlerine ve davetlilere , bedenen 
ölümü ancak fikren ölümsüz olan SEN’i  anlatmaya çalıştık.
 Seninle büyüdüğümüz SEN,anlattıkça büyüdün,büyüdükçe ölümsüzleştin.

                       ÖLÜMSÜZLÜK ANCAK SANA YAKIŞIR 
                       RUHUN ŞAD OLSUN BÜYÜK ÖNDER! 
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 Zihnimin sınırları genişliyordu. Attığım her adımda yeni bir meşale yanıyor ve beni karanlık-
tan kurtarıyordu. Ben Sevgi. Bakmayın böyle şeyler dediğime. Küçük bir kız çocuğuyum daha, okula 
yeni başladım. Belki de bu başlangıç benliğimi keşfetmemin ilk adımıydı.
  Hikayem okulumun bahçesine girdiğim ilk anda yazılmaya başlamıştı. Büyük bir özenle sıraya 
giren öğrenciler, samimi gülüşleriyle içimi ısıtan öğretmenler ve güven kaynağı olan aileler… Ben de 
bu şölene katılırken annemin elini bırakmaktan korkmadım. Meraklı ve mutluydum. Dakikalar sonra 
gür bir sesin bizlere seslendiğini duydum. Birkaç cümle söyledi. Dediklerini anladım desem yalan olur-
du.
 “İstiklal Marşımız’ı okuyacağız.” İşte bu söz içime korkuyu yerleştirmişti. Çünkü hiç kimse
hareket etmiyordu ve ben ne yapacağımı bilmiyordum. Onları taklit etmenin doğru olacağını
düşündüm. Hiç kımıldamadan herkesin dikkat kesildiği yere baktım. Annem adının bayrak ol-
duğunu ve onun için çok can verildiğini anlatmıştı. İçimdeki korku giderek artarken hiçbir şey 
anlamamanın tedirginliği etrafımı bir sis gibi sarmıştı. İstiklal Marşı okunduktan sonra sınıfları-
mıza geçmiştik. Annem de yanımdaydı. Beni yalnız bırakmak istemiyordu. Sırama oturduğumda 
tahtanın üzerindeki fotoğrafa ve yazılara gözüm takıldı.
  “Anne fotoğraftaki kişi kim?” diye sordum.
 “Mustafa Kemâl ATATÜRK…” Buruk bir tebessümle bu i+smi söylerken merakımı daha da
arttırmıştı.
 “ O milletimizin kurtarıcısı, devletimizin kurucusu olan kişi.Geçmişimiz bir harabeye benziyor 
kızım. Milletimiz, vatanımız büyük depremlere maruz kaldı. Yandık, yıkıldık, kayıplar verdik. 
Yaşadığımız bu topraklar savaş alanına döndü. Sahip olduğumuz ya da olamadığımız haklar 
tamamen elimizden alındı. Yok olmakla karşı karşıya iken bir adamın göğsü siper oldu bize. Atatürk 
milletimize elini uzattı. Bir kişiyken binlerce kişiye umut oldu. Birbirine sıkı sıkı bağlanan milletimiz
vatanını korumak için şehitler verdi.Hiç kimse canını ortaya koymaktan çekinmedi. Genciyle, 
yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle…Herkes düşmana karşı kanının son damlasına kadar savaştı.Sen 
şimdi burada oturup eğitim hayatının temellerini atıyorsun. İleride meslek sahibi olacaksın.Düşünce-
lerini korkusuzca ifade edip kadın-erkek eşitliğini savunacaksın. En önemlisi rahatça yaşayacaksın. 
Bunların hepsini Atatürk sayesinde yapabileceksin. O milletimizi kurtardıktan sonra ülkemizi çağdaş 
bir konuma ulaştırmak için yenilikler yaptı.Kadınların toplumda önemli bir yere sahip olduğunu ve 
onlara değer verilmesi gerektiğini söyledi. Toplumda yeri olmayan kadınları dünyanın baş tacı haline
 getirdi.Atatürk tek bir tuğlası bile sağlam olmayan harabeden hiç yıkılmayacak bir devlet 
kurdu.Yanıp kül olan milletimizi baştan aşağı tekrar yarattı.” diyerek sözlerini tamamladı.
Söylediklerinin ne anlama geldiğini bilmiyordum. Sadece Atatürk’ün çok özel biri olduğu
beynime kazınmış ve kalbime de ilk sevgi tohumları yerleşmişti.
 Onunla tanıştığım zaman ilk paragraf yazılmıştı. Okula gidip geldiğim her gün 
Atatürk’ün kim olduğunu sordum. Herkes farklı cevaplar vermişti ama yüzlerdeki tebessüm,
bakışlar,hisler aynıydı. Sevgi dolu, buruk, teşekkür eder gibi… Cümleler çoğalırken özne hep 
Mustafa Kemal idi. Her ders onunla başlamıştı ve onunla sona ermişti. İlk günaydınım 
Atatürke’ydi.İlk andım, ilk bilgim, ilk duygum da onaydı.
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  Her küçük çocuğun ilkleri olan adamın gelecekte izinden gideceğimiz kişi olduğunu ka-
sımda öğrendim. 9 Kasım akşamı dedeme yarını sordum. Çünkü öğretmenimiz erken gelmemizi 
istemişti ve Atatürk’ün 10 Kasım 1938 yılında dünyaya gözlerini yumduğunu söylemişti. Dedem 
üzüntüyle bana bakarken şunları söylemişti:
 “Sevgi… Senin adını ben koydum küçüğüm. Çünkü bu milleti bir adamın sevgisi kurtar-
dı.Bizleri ayakta tutan birbirimize duyduğumuz sevgi ve bağlılıktı. Bu hayatta sevgi her şeyin
ilacıdır. Yaralı bir insanın iyileşmesinin, çocukların bilgileri öğrenmesinin, yardımseverliğin,
yalnız olmamanın ve daha birçok şeyin sebebi içimizdeki sevgi duygusudur.1881 yılında bütün 
insanlığın nabzı Selanik’te dünyaya gelen bir bebeğin sesiyle atmaya başladı. Hiç kimse o 
bebeğin hayatlarına izler bırakacağını bilmiyordu. Mavi gözleri ile bastığı topraklara gökyüzü
olacağını, sarı saçlarıyla her günü aydınlatacağını bilmiyorlardı.Geçmişten bugüne her şey, 
binbir zorluklarla elde edildi. İmkansızlıklar içinde ülkemiz ve milletimiz kurtuldu. Kan, acı, 
ruhları cennete giden cansız bedenler… Geçmişin sararmış sayfalarına bunlar iz bıraktı. Yani
bizimkisi saatlerin değil, yılların devrilip gittiği bir destandı. Dört yıllık bir süreç sonucu atılan 
temeller şimdinin dimdik ayakta kalmasının sebebiydi. Atatürk ve milletimiz bugünü yarattı.
Bizler refah içinde yaşıyor ve gelecek kavramını hayal edebiliyorsak onun sayesindedir. 
Ülkemizin bize ait olduğunu söyleyebiliyorsak, özgürlük kavramına sahipsek eskiden verilen
savaşların ve vatanımıza siper edilen göğüslerin eseridir bu.Atatürk milletimizi, vatanımızı 
çok severdi. Bizler için canını feda etmekten çekinmezdi.Aldığın her nefeste, üstüne bastığın 
her toprak parçasında onun ve Türk milletinin sevgilerinive yaptıklarını hatırla. Kalbine, 
zihnine, ruhuna onları kazı ve onların izinden git. Ancak böyle yaşatırız bizi kurtaranları.
Yarın onsuz kasım. Bizim yaşadığımız en büyük kayıp o gün gerçekleşti. Fakat şunu unutma 
kızım! Her gün yeni bir Mustafa Kemal doğar. Her Türk onun izinde, ona koşar.”
 Karşımdaki görüntü ile büyük bir tebessüm yerleştirdim yüzüme. Bayrağımız göklerde
dalgalanıyordu. Atatürk’ün fotoğrafı okulun duvarına asılmıştı.
 “Ey Büyük Atatürk; izinden gidip milletimi ve vatanımı koruyacağıma söz veriyorum.”
On’suzdu tüm kasımlar fakat nisanlar çocuklara, mayıslar gençlere, ağustoslar zaferlere,
ekimler cumhuriyete aitti.
         Duygu BOZKURT    9/c
             10 Kasım Atatürk’ü Anma Kompozisyon Yarışması
                      İlçe BİRİNCİSİ 
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  2018 TROİA YILI oldu. Yerel ölçekte baş-
layan bir inisiyatifin, uluslararası kültür ve turizm vizyonuna dönüştüğü bir süreçte, dünyanın 
en çok bilinen ikinci kültürel miras alanı Troia, üzerinde herkesin uzlaştığı bir değerler manzume-
si olarak tüm dünyada 2018 yılına damga vuracak. Tercih edilen bir turizm destinasyonu olmak 
için ”Güçlü Algı Yönetimi ve Sürdürülebilir Etkinlikler” en önemli iki paradigma olarak karşımıza 
çıkıyor. Bir bölgedeki sürdürülebilir spor, kültür, sanat, eğitim ve bilim alanlarındaki etkinliklerin 
varlığı ve yayılımı, o bölgenin tercih edilen bir destinasyon olmasında hayati önemi taşıyor. 2018 
Troia Yılı bu kapsamda tüm dünya ile stratejik bir iletişim kanalı kurabileceğimiz, evrensel karşı-
lığı olan çok güçlü bir kültür ve turizm hamlesidir
 Troia, Büyük İskender’den Julius Sezar’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’e dünyaya yön veren, tarihin seyrini değiştiren herkese ilham vermiş bir destandır.
 Troia’yı özgün kılan, savaş ve mücadele ile barış ve hoşgörü kültürünün eşsiz bir bileşimi 
olmasıdır.
 Anadolu’nun en kadim değerlerinden olan Troia Destanı’nın beslediği kolektif ruh, Çanak-
kale Savaşı’nda ve milli bağımsızlık mücadelesinde olduğu gibi Anadolu tarihinin farklı dönemle-
rinde tekrar tekrar karşımıza çıkmaktadır.
 Dünya üzerinde tüm kıtalara yayılarak kültürlere ilham vermiş çok az destandan biridir 
Troia. Troia’yı ete kemiğe büründüren, düşü gerçeğe çeviren arkeolojik çalışmalar ise; bugün arke-
oloji bilimi açısından çok önemli bir referans noktası olarak kabul edilmektedir.
 Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018 yılını resmi olarak Troia yılı ilan ederek, küresel ölçekte 
bir kültür ve turizm hamlesi çağrısında bulunuyor. Küresel sorunların tüm sektörleri ve toplum 
kesimlerini etkisi altına aldığı bir süreçte, Troia’nın binlerce yıl öteden gelen ve dünyaca bilinen 
ilhamı ile birlikte, Troia’nın dünyanın yedi kıtasına yayılmış olan uluslararası bilinirliğinin stra-
tetjik bir iletişim aracı olarak konumlandırılması amaçlanıyor.
 2018 yılı, Troia’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girişinin yirminci yıl dönü-
mü. Avrupa Parlementosu 2018 yılını Avrupa Kültür Mirası Yılı ilan etti. Bu çerçevede Avrupa 
genelinde çalışmalar yürütülecek. Troia Müzesi, 2018 yılı içerisinde dünyaya kapılarını açmaya 
hazırlanıyor.
 2018 Troia Yılı ile birlikte; bölge ve ülke turizmine güç verecek çok sayıda alt ve üst yapı 
yatırımları, uluslararası etki alanı güçlü, ülke genelinde tüm yıla yayılacak kültür, sanat, spor, bi-
lim ve eğitim alanında sürdürülebilir etkinlikler ve projeler hazırlanmaktadır. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı himaye ve koordinasyonunda yurt içinde ve dışında güçlü bir tanıtım ve iletişim poli-
tikası planlanmaktadır.2018 yılında, Troia’nın herkese ilham vermesini, bu Anadolu Destanının 
tüm dünyaya ışık tutmasını umuyoruz.

  Neden Troia?
 Sürdürülebilir turizm hareketini yalnız sahip olunan kültürel, doğal, tarihsel ve beşeri de-
ğerler ile sağlamak mümkün değildir. Sahip olunan değerlerin yanı sıra turisti etki altına alacak, 
ilgili bölgeye seyahat etmesini teşvik edecek nedenlerin oluşturulması, günümüz rekabet koşulla-
rında büyük öneme sahiptir.
 tvArka planında ikna kabiliyeti yüksek bir “değer” üzerine inşa edilmiş bir iletişim stra-
tejisi ile güçlü algı yönetimini turizm hareketine çevirecek sürdürülebilir uluslararası etkinlikler 
oluşturulmalıdır.
 Dünya tarihinin en kıymetli miraslarından biri olan Troia, son yıllarda yaşanan bölgesel 
ve küresel olumsuzlukların gölgesinde kalan Türkiye turizmi tekrar güçlü dönemlerine geçişine 
önemli katkı sağlayacak çok yerinde bir iletişim aracı olacaktır. Özellikle son dönemde ülke ima-
jımız aleyhinde sürdürülen olumsuz propaganda girişimlerine karşı stratejik iletişim çalışmaları 
büyük önem arz etmektedir.
 Dünya genelinde birçok ülkenin temel eğitim müfredatında giren İlyada ve Odesa destanı 
ile Troia, sadece eğitim, edebiyat ve tarihle değil aynı zamanda kültür, sanat ve spor alanlarında 
da tüm dünya karşılığı olan evrensel bir marka değeri olarak, 2018 yılında bu algı yönetimi ve 
iletişim stratejisinin en etkin aracı olacaktır.
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 BLACK MİRROR
 Her bölümü farklı usta yönetmenlerin elle-
rinden çıkan birbirinden bağımsız olaylarla bizi 
ekranlara bağlayan film tadında bir dizi. Teknolo-
jinin, hayatımızda artılarını ve eksilerini, acısıyla 
tatlısıyla ele almıştır. Eğer böyle bilim kurgu ve 
teknoloji merakınız varsa, ileride teknolojinin ne 
denli bir boyuta geleceğini merak ediyorsanız açın 
izleyin bize çok da uzak olmadığını fark edeceksi-
niz.
Bizim size tavsiyelerimiz ; White Christmas, White 
Bear, USS Calisster, Playtest adlı bölümleri mutlaka 
izlemeniz.

 LA CASA DE PAPEL
  Profesör lakaplı gizemli bir adam yüzyılın 
soygununu yapma hayaliyle işe koyulur. İnce ele-
yip sık dokuyan Profesör ülkenin dört bir yanından 
kendi alanlarında isim yapmış kişilerden oluşan 
bir ekip toparlar. Kusursuz bir plan hazırlığı için 
kafasında beş ay belirlemiştir. Bu beş ayı eve ka-
panarak, her ihtimali düşünerek ek planlar yapa-
rak geçirirler. Süre dolduğunda ellerinde kusursuz 
diyebilecekleri bir plan olsa da unuttukları bir şey 
vardır. Bir soygunun başarıyla sonuçlanması için 
en az plan kadar ekip de kusursuz olmalıdır.

 ALTERED CARBON
 Richard K. Morgan’ın klasik Siberpunk roma-
nından uyarlanan Altered Carbon 300 yıl sonraki 
bir gelecekte geçen, cinayet, aşk ve ihanetlerle dolu 
karmaşık bir hikayeyi konu alıyor. İnsan bilincinin 
disklere kaydedilerek istenildiği an herhangi bir 
vücuda aktarılabildiği ve ölümün artık kalıcı olma-
dığı bir dünyada geçen dizinin başrollerinde Joel 
Kinnaman, James Purefoy, Martha Higareda, Will 
Yun Lee ve Dichen Lachman rol alıyor. Dizinin 
senarist ve yapımcı koltuğunda ise Leate Kalogridis 
bulunuyor.
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           İZLEMEDEN 
                     ÖLME!!!

 GIRLBOSS
 Girlboss, Nasty Gal giyim markasının ya-
ratıcısı Sophia Amoruso‘nun kaleme aldığı ve 
New York Times’ın en çok satanlar listesine giren 
Girlboss adlı kitaptan esinlenerek çekildi. Dizi, 
eBay’den vintage giysiler satarak işe başlayan ve 
28 yaşına geldiğinde multi-milyon dolar değerindeki 
Nasty Gal moda imparatorluğunu kuran Sophia’nın 
(Britt Robertson) hikayesini anlatıyor.
  Gençlikten yetişkinliğe gidilen yolda azmin, hırsın, 
yaratıcılığının sınırlarına zorlayan Sophia’ nın hi-
kayesini zamanınız da yeterliyse bir solukta bitire-
bileceğinize size garanti veririz.

 THE
 97 yıl önce Armageddon isimli nükleer bomba 
dünyanın büyük bir kısmını yok etmiştir ve bir-
çok medeniyet telef olmuştur. Yaşamayı başaran 
12 farklı ulus çözümü dünyayı terk etmekte bulur. 
Dünyayı terk edecek toplam kişi sayısı 400’dür. 
Uzayda kaldıkları süre boyunca üç nesil yetişmiştir 
ve artık insan sayısı 4000’e ulaşmıştır. Ark isimli 
bu uzay istasyonunun hava değerleri ve erzakla-
rı 4000 insana yetecek kadar fazla değildir. Uzay 
istasyonu Ark’ta ceza sistemi çok ağırdır, çünkü 
uzay rahat bir ortama elverişli değildir. Bu yüzden 
olanaklarını iyi değerlendirmelidirler ve ellerinde-
kini dikkatli kullanmalıdırlar.

 S N
 Çoğu diziseverin Netflix’e bağımlılığı bu 
diziyle başladı diyebiliriz. Dizinin yaratıcı koltu-
ğunda Wachowski Kardeşlerin yanı sıra, Michael 
Straczynski gibi usta bir isim daha yer alıyor. 
Bilimkurgu türünde yer alan Sense8‘in hikayesi ise 
şöyle; Dünya’nın birbirinden farklı yerlerinde 8 
farklı kişi açıklanamayan bir sebeple birbirlerinin 
hafızalarına, zihinlerine, ana dillerine ve yete-
neklerine sahip olurlar ve bu olağanüstü durumla 
mücadele ederken bir yandan da hayatta kalmaya 
çalışmaktadırlar. Son sıralarda popülerliği arttığı 
için izlememezlik etmeyin deriz.
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 DESIGNATED SURVIVOR
 Bakanlar Kurulu’nda görevli olan Tom 
Kirkman, bir toplantı sırasında Parlemto bina-
sının patlaması sonucu ABD Başkan ve Başkan 
Yardımcısının dahi tüm bakanlar kurulu haya-
tını kaybetmesi üzerine başkanlık görevine gelir. 
Bir süreliğine kendi Bakanlar Kurulu’nu kurma-
sı, ülkeyi yönetmesi gerekir. Kirkman’ın çözme-
si gereken pek çok sorun vardır ve bu süreçte 
alacağı kararlar hem ülkenin hem de kendisinin 
kaderini belirleyecektir. Bu zorlu süreçte aynı 
zamanda ailesiyle de baş etmek zorundadır.
David Guggenheim’ın yaratıcısı olduğu dizinin 
başrolünde Kiefer Sutherland yer alıyor.

 STRANGER THINGS
 1983 yılında Indiana‘nın Hawkins kasabasındayız. 
4 çocuk bir evde ünlü oyun Dungeons & Dragons (Zin-
danlar ve Ejderhalar) oynamaktadırlar. Akşam olmuş-
tur ve herkes evine dağılmaya karar verir. Will bisikleti 
ile tam evine varmak üzereyken ormanda takılır ve dü-
şer. Bu sırada ne olduğu belirsiz bir şey karşısına çıkar 
ve Will korkuyla evine koşar. Kendisini eve kilitler ve 
sonrasında ortalıktan kaybolur. Bunun üzerine arama 
çalışmaları başlar. Will‘ in annesi, ağabeyi, polis ve Will‘ 
in arkadaşları ayrı ayrı kendi araştırmalarını yaparlar. 
Yaptıkları bu araştırmalar, devlet adına gizli deneyler 
yapan bir birime ve hatta doğaüstü olaylar olduğuna 
işaret etmektedir. Peki, bunun arkasında neler var? Will 
bulunabilecek mi? Kasabaya dadanan bu şey nedir?

 OUTLANDER
 1945 yılında yaşayan, evli bir savaş hemşi-
resi olan Claire Randall; gizemli bir şekilde 1743 
yılına yolculuk eder ve romantik bir İskoç savaş-
çısı olan Jamie Fraser ile evlenmek zorunda ka-
lır. Claire zamanla Jamie’ye bir şeyler hissetmeye 
başlayacak ve iki farklı zamandan, iki farklı 
erkek arasında kalacaktır.

Aşk, bilim kurgu, tarih ve maceranın tek bir hi-
kayede buluşması olarak tanımlanan Outlander; 
Diana Gabaldon’ın aynı isimli çok satan kitabın-
dan uyarlandı.
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 DARK
 “Zamanın doğrusal olduğuna güveniriz.  
Hatasızca sonsuza dek ilerlediğine. Aslında dün, 
bugün ve yarın peş peşe gelmez. Sonsuz bir dön-
güyle birbirlerine bağlıdırlar.” 

 Yıl 2019. Winden isimli küçük bir Alman kasaba-
sındayız. İki ay önce babasının intihar etmesiyle 
okula ara vermiş olan Jonas geri dönmüştür. 
Geri döndüğünde iki hafta kadar önce bir çocu-
ğun kasabada kayıplara karıştığını öğrenir. Gün-
lerce süren aramalar sonuçsuz kalmıştır ve tüm 
kasaba diken üstündedir. Ebeveynlerinin gergin-
liğinden uzaklaşmak amacıyla birlikte eğlenmeye 
çıkan çocuklardan birinin daha kaybolmasıyla 
kasabada işler iyice karışır.

 RIVERDALE
 Konusu incelendiğinde olaylar küçük ama 
son derece ilginç bir kasabada geçmektedir. Sakin 
ve her şeyin sıradan göründüğü bu kasabaya özel-
likle dışarıdan gelenler farklı duygulara kapılmak-
tadır. Sürrealist bir grup gencin yaşadığı kasabada 
her şey oldukça şirin bir görüntüdedir. Ancak bu 
kasabada son derece karanlık ve gizemli olaylar 
yaşanmaktadır. Özellikle lise öğrencisi Jason Blos-
som’un nehirde boğulması ve cesedinin bulunama-
ması dikkatleri bu kasabaya toplamıştır. Yine de 
hayat sanki normal akışında devam etmektedir. 
Ancak bu durum kasabanın dışarıya verdiği görün-
tüyü yansıtmaktadır.

 LOST IN SPACE
 1960'ların klasik bilimkurgu dizisi Lost 
in Space’ın modern yorumu olan yapım günü-
müzden 30 yıl sonrasında geçiyor. Uzayda sö-
mürgeleştirmenin başladığı dönemde Robinson 
ailesi daha iy bir dünyada yaşamaya hak ka-
zanır. Geçtikleri testler, aldıkları eğitimlerden 
sonra uzayda yeni bir koloni kurmak için yola 
çıkarlar. Fakat yolculuk sırasında beklenmedik 
olaylar gerçekleşir ve rotalarından saparlar. 
Bilmedikleri bir gezegene mecburi işin yapmak 
zorunda kalan Robinson ailesi, evlerinden onlar-
ca ışık yılı uzaklıktaki bu yerde hayatta kalmak 
için savaşır.
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ARAMIZDA 1 KROMOZOMUN ARAMIZDA 1 KROMOZOMUN 
 Epeydir duyuyordum isimlerini. Karşıyaka’nın en gözde alış veriş merkezinde bir 
yer açmışlar diye. Avmlerle aram pek iyi değildir benim. Sevmem fazla kalabalığı. Sırf 
onlar için kalktım gittim bir gün. “Sizi ziyaret etmek istiyoruz. Yanımda öğrencilerim de 
olacak. Sizleri tanımak istiyoruz.” dedim. O an orada olmayan başkanları hanımefendi 
akşamına döndü bana. Samimi bir sesle bizi misafir etmekten mutlu olacaklarını 
söyledi.9/A sınıfından gönüllü öğrencilerimle giyindik süslendik gittik.
 Alış veriş merkezinin en üst katında bir mekân adı “İyilik Atölyesi”. Ne keyifli bir 
isim dedim içimden. Bilmeyenler için; burası Down Sendromlu çocuklarımızın çalıştırdığı 
bir mekân. Daha içeri adımınızı atar atmaz ismiyle müsemma bir yer olduğunu 
anlıyorsunuz.
 Bizi Serdal karşılıyor. Uzun bir masa hazırlamışlar. Yerimizi gösteriyor. Herkesi 
tek tek öpen, yüzü hep gülen bir delikanlı. Koşa koşa annesine haber vermeye gidiyor 
ve annesi hanımefendi ile tanışıyoruz. Telefondaki samimi sesin güleryüzlü sahibesi 
tüm sevecenliğiyle kucaklıyor hepimizi. Bu arada Ayça, Elvan, Ergül, Can ve Gizem de 
katılıyor aramıza.
 Bu çocuklar bir harika! Sarılmak, kucaklaşmak ne keyifli bu çocuklarla. İçlerindeki 
sevgiyi sarılışlarının içtenliğinden anlıyorsunuz. Onların içi sevgi dolu, beklentisiz 
sevgi… Dokunmak istiyorlar. Küçük küçük, çekingen, temiz dokunuşlar. Elvan yanındaki 
öğrencime “Ben bu kadını çok sevdim.” diyor beni göstererek. Pek hoşuma gitti doğrusu.
 Gülnaz Hanım, öğrencilerim ve çocuklarımız koyu bir sohbete dalıyoruz. Siparişler 
alınıyor. Pastalar, sandviçler, içecekler… Masada keyif, kahkaha gırla…
 Gülnaz Hanım ikinci oğlu Serdal 1985 doğumlu. İkinci evladını kucağına almanın 
mutluluğu, Serdal’ın nefes alışındaki garipliği fark edip doktora gitmesiyle gölgelenmiş. 
Hastanenin kendisinden sakladığı gerçeği yirmi gün sonra doktorda öğrenmiş. Dünyası 
başına yıkılmış. Geldi mi üst üste gelir ya! Birkaç hafta sonra da sevgili eşini elim bir trafik 
kazasında kaybetmiş. Biri Down sendromlu iki oğul ile tek başına kalan bu hanımefendi 
o günlere ait duygularını bakın nasıl anlatıyor:
 “Temmuz 1985 yılında ikinci oğlum Serdal dünyaya gözlerini açtı. Her anne gibi 
büyük bir mutluluk yaşadım. 20 gün sonra doktora gittiğimiz de bu acı gerçeği öğrendim. 
Karmaşık duygular içinde şaşkın bir durumda ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. 
Yüreğim yaralı acılar içinde kimseyi görmek ve dinlemek istemiyordum, acılarımı kendi 
içimde yaşamaya başlamıştım. İnsanların acıdığını düşünüyordum, bu yaşadıklarım hikâye 
değildi gerçek yaşamın bir parçasıydı. İçimi suçluluk duygusu sarmıştı bedenimi beynimi, 
hiç bir şey düşünemez olmuştum sadece aklımdaki neden ben? Neden ben? Bu sorunun 
cevabı yoktu, içimdeki fırtına devam ediyordu, onunla başa çıkamaz hale gelmiştim ve 
kendimi çaresiz yalnız ve çok güçsüz panik içinde hissediyordum. Hayatım bundan sonra 
nasıl devam edecekti, gelecekte neler yaşayacaktım bir türlü kestiremiyordum. Yalnızlık 
içinde kıvranıyor ayakta durabilmem için Allah’a yalvarıyordum. Gerçeklerle yaşamak, 
bu acı dolu günlerimizi geride bırakmak biraz zaman aldı. Ayakta durabilmem için 
gerçekleri kabul edip hayatta güçlü olmalıydım. Tanı ne olursa olsun tek bir gerçek vardı: 
çocuğumun durumunu göz ardı edemezdim, bir an önce kendimi toparlamalıydım, her 
şeye rağmen benim dünya tatlısı, nur topu gibi ve kocaman gözleriyle ışıl ışıl bana bakan 
bir oğlum vardı. Ama duygularım hala karmakarışıktı, daha önce yaşadığım fırtına 
biraz durulmuştu. Çocuğumun durumunu soranlara tekrar tekrar açıklamak bana çok 
acı veriyordu. Bu karmaşa ve şaşkınlık döneminden sonra, zaman içinde anladım ki 
boşuna üzülmüşüm; onun da diğer çocuklardan sadece biraz farklı, geç algılayan özel bir 
çocuk olduğunu geç de olsa anlamıştım. Çocuğumun Down Sendromlu dünyaya gelmesi 
ve farklı olması ile birlikte aile içindeki sorumluluğum kat kat artmıştı, her geçen gün 
kendimi daha iyi ve güçlü hissediyordum. Ne yazık ki bu fazla uzun sürmedi. Oğlumu 
kontrole götürdüğümde kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrendim ve kendim için 
ağlamayı bırakıp onun için ağlamaya başlamıştım.
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       LAFI OLMAZ...
Oğluma sıkı sıkı sarıldım ve kendimi düşünmeyi bırakıp oğlumun sağlığı için neler 
yapmam gerekiyordu onu düşünmeye başladım. Her şeyi unutmuş kendimi sadece 
oğluma adamıştım. Bir ayımız hastanelerde mücadele ederek geçti. DS’li olduğu benim 
umrumda değildi. Sorumluluk duygularımı ve sevginin gücünü birbirine katarak daha 
anlamlı bir hayatı yaşamaya başlamıştık. Birçok aile gibi saklamak yerine, yaşadığımız 
acı dolu günlerimizi geride bırakarak yaşamdan tat almaya çalıştık. Onun yüzündeki 
ilk gülümseme, ilk adım atışı içimize ferahlık vermişti, birlikte çok güzel, neşeli, eğlenceli 
çok hoş saatler geçirmeye başladık, Diğer çocuğumuzla yaşadığımız gibi onunla da 
mutlu yaşamayı öğrendik. Onu farklı olarak görmedik, normal çocuğuma davrandığım 
gibi davrandım hiç ayrım yapmadım. Zaman ilerledikçe alışkanlığa dönüştü, sanıldığı 
kadar zor olmadığını zaman içerisinde öğrendim. Toplumdan gelen tepkiler karşısında 
duyarsız kalmadım onun özel olduğunu hissettirdim. Yıllar geçtikçe bu zorlu günlerimizi 
düşünüp bazen güldük bazen de hüzünlendik. “        
  O anlattıkça benim gözlerim doluyor. Kadın olmanın narinliğini yaşaması 
gerekirken omuzlarında iki evladın sorumluluğuyla bir de çalışan bir kadın olduğunu 
öğreniyorum. Tüm olanlara rağmen işini bırakmamış. Hoş nasıl bıraksın ki ! Gücüne, 
cesaretine hayran kalıyorum. Biz kadınlar böyle değil miyiz zaten? Gülnaz Hanım 
tanıyabildiğimiz binlerce örnekten bir tanesi. Evin babası olsun olmasın – istisnalar 
kaideyi bozmaz – aileyi toplayan kadın değil midir? Bütün programlamaları biz yapmaz 
mıyız? Erkekler kusura bakmasınlar; ama hemcinslerimi kollamalıyım. Kadın olmak zor 
zanaat ! Ayakta duracak halimiz yokken, hayatta kalacak sebeplerimiz var bizim. Evlat 
gibi… 

   CAN / ERGÜL/ELVAN / SERDAL / AYÇE / GİZEM
 Down Sendromu tedavi edilebilir bir hastalık değil. Eğitilebilirliği olan genetik bir 
farklılık. Normal insanlarda 46 kromozom varken, Down Sendromlular 47 kromozoma 
sahip. Dünyada 6 milyon, Türkiye’de ise 70.000 Down Sendromlu birey olduğu tahmin 
ediliyor. Tahmin ediliyor dedim çünkü her aile bu gerçeği kabullenip, kaderleriyle barışıp 
ortaya çıkmıyor. Çocuklarını toplum içine çıkarmaktan korkuyorlar. Hem toplumun 
bakış açısı hem de genetik bir rahatsızlığı olan bir çocuğun ebeveyni olma duygusu 
ağır basıyor sanırım. Onları da anlamak lazım. Bu çok ciddi manevi bir yük. Yanlış 
anlaşılmasın, insana evladı ağır gelmez. Ömür boyu anne babasına bağımlı yaşamak 
zorunda olan bir çocuk… İşte tam bu noktada engelli bir çocuğu olan annenin “evladım 
ölürse ne yaparım değil, ben ölürsem evladıma ne olur?” sözlerini hatırlıyorum. Dertleri
çok uzun yaşamak değil. Geride bırakacakları ve kimseye emanet edemeyecekleri bir 
evladın varlığı. Çok zor çookk...

               
       LAFI OLMAZ...
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 Gülnaz Hanım ve bu kafenin diğer 
anneleri çoktan silkelenip ayağa kalkmışlar. 
Onlar yaşamlarını çocuklarına da 
kendilerine de bayram etme çabasındalar.
 Gelelim İyilik Atölyesinin hikâyesine. 
Bana göre büyük bomba bu hikâyede. 
Bu hikâyenin bir kahramanı var. Adı 
Ramazan DEMİR.Juice Planet’in sahibi. 
Tanışmadım; ama tanışmayı çok isterim. 
Bu beyefendi Gülnaz Hanım’a bir teklifle 
geliyor. Bu mekânı kiralıyor, tüm 
masraflarını karşılıyor. Mekânın tüm geliri 
ise çalışan Down Sendromlu çocuklarımıza 
maaş olarak ödeniyor. Eğitim masrafları 
karşılanıyor.Mesala Ayçe üniversite 
mezunu Mekânın işlerini de anneler 
yapıyor.

 Ramazan Bey, iyi ki varsınız… Böyle insanların varlığını bilmek minnetle 
dolduruyor içimi. Düşünsenize; her birimizin, böyle gönüllü hayır işlerinde “iyi ki var!” 
diyeceği bir kişi olsa dünya iyilikle dolardı. Kötü nedir bilmezdik.
 İyilik Atölyesi’nde 15 çocuk vardiyalı çalışıyor. Onları servis yaparken bir görseniz. 
Hayatın içinde olabilmenin mutluluğu, enerjisi hemen hissediliyor. Amacımız da bu değil 
mi zaten. Engelli diyip evlere kapatmaktansa, yaradılış farklılığını hayatın tam içine 
sokmak. Hadi bir kez daha Gülnaz Hanımın sözlerine kulak verelim:
” İmkânsız gibi görünen ama çok büyük bir hayalim vardı. Çocuğumun bir yerde 
çalışarak para kazanabileceği aklımın ucundan geçmemişti. Bu hayali içimizde sürekli 
yaşatırken bir gün karşımıza yüreği iyilikle dolu bir insan çıktı ve benim hayalim gerçeğe 
dönüştü, şu an oğlum çalışıyor ve ben dünyanın en mutlu annesiyim, onu çalışırken 
izliyorum ve gurur duyuyorum. Çalışamaz, yapamaz ve beceremez demişlerdi; ama biz 
başardık. Her ne olursa olsun kimse umudunu kaybetmesin.”
 Tertemiz bir ortam, lezzetli yiyecekler, sıcacık insanlar… Hepsinin gözlerinin içi 
gülüyor.
 Hayatın karmaşasına dalıp şükredecek pekçok nedeni olup da şükretmeyi unutmuş 
olan sana, ona, hepimize sesleniyorum. Kalkın bugün gidin İyilik Atölyesi’ne. Çocuklarımız 
sizi kapıda karşılasın, sevgiyle hoşgeldiniz desinler. Tertemiz dünyalarında hepimize yer 
var. Onlar kötülükten arınmışlar. Bence 47. kromozomun kazandırdığı onlara has bir 
özellik bu. Sarılın onlara sizi sevsinler. Bırakın orda burda paranızı harcamayı. Bir 
taşla iki kuş vurun. Hem sevgi alış verişinin hem de maddi katkınızın tam da yerini 
buluşunun vicdâni rahatlığını yaşayın. alış verişinin hem de maddi katkınızın tam da 
yerini buluşunun vicdâni rahatlığını yaşayın.
 Biz Cihat Kora Anadolu Lisesi olarak çok güzel bir gün yaşadık. Sarılmalara 
doyamadık. SERDAL, AYÇE, CAN, ELVAN, GİZEM, ERGÜL ve diğerleri, hepiniz bizim 
için çok kıymetlisiniz. Aramızda bir kromozomun lafı olmaz.

          ÇİMEN ERGÜL
         Cihat Kora Anadolu Lisesİ
            Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
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  LEYLA İLE MECNUN’UN AŞKI
 Aslında bir Arap çöl efsanesi olan Leyla ve Mecnun Hikâyesi, Arap edebiya-
tında bedevi geleneklerine uygun bir gelişme çizgisi takip eder.Bu acılı aşk ve ıstırap 
serüveni, Arap edebiyatından daha çok İran ve Türk edebiyatında hayat bulmuş ve 
nihayet en güzel örneğini Fuzuli’nin kaleminden vermiştir.İran edebiyatında “Leyla 
ve Mecnun” konusunu işleyen birçok şair olmuştur. Türk edebiyatında da bu konu 
XV. yüzyıldan itibaren işlenmeye başlanmıştır. Önceleri İranlı büyük şairlerin Leyla 
ve Mecnun vadisinde açtıkları yolu takip ederek mesnevilerini yazan şairlerimiz, 
zamanla kendi yollarını açmış ve yerli edayı yansıtan güzel eserler yazmışlardır.
 Türk edebiyatında ismi geçen Leyla ve Mecnun sayısı otuzu bulmakla beraber, 
kütüphanelerde ve özel ellerde bulunan nüshaların sayısı yirmiyi geçemeyecek ka-
dar azdır.
 Hiç şüphe yok ki, “Leyla ve Mecnun” konusunda yazılmış mesnevilerin en gü-
zel örneği, Fuzuli’nin eseridir. Türk edebiyatının en büyük şaheserlerinden biri olan 
Fuzuli’nin Leyla ve Mecnun’u, ilahi aşkı beşeri aşk ile anlatırken özünü koruması ve 
insanı içine çeken doğallığı ile bütün dünya edebiyatlarının şaheserleri arasında ilk 
sıralarda yer almayı hak etmiştir.
 Bütün hayatı boyunca, melankolik duyguların gelişmesine çok uygun bir me-
kan durumundaki Irak da olan şair, bu ruh hali ile basit bir aşk serüvenini, dünya-
nın en etkili duygu ve ıstırap anıtına dönüştürmüştür. Fuzuli’nin bu eseri, “Leyla ve 
Mecnun” hikayesinin geleneksel kalıpları içerisinde vahdetivücut (varlığın birliği) ve 
platonik aşk anlayışını yansıtacak yazılmıştır.Ve asıl olarak hikâyenin teması olan 
aşka Fuzuli’nin gözünden bakarsak; mesnevide iki çeşit aşk ile karşı karşıya kalıyor 
insan. Bir Fuzulinin aşkı bir de Mecnunun aşkı. Bu iki âşıkta sevgililerine umutsuz-
ca bağlanmışlardır. Mecnunun aşkına baktığımızda başta karşılıklı olan saf ve ma-
sum bir aşk görüyoruz, bu aşk o kadar saf ve güzel ki fuzuli şöyle betimliyor:
“…Birbirinden farklı halleri bir oldu; sanki iki bedende bir can vardı… Her kim 
Kays’a bir sırdan sorsa, Leyla’dan ona ses gelirdi;Ve kim de Leyla’ya bir hitapta bu-
lunsa, ona cevabı Kays verirdi. …”
 Fakat aşk, bulunduğu yerde gizli kalamayacağı için, az zamanda bu aşk da 
dile düşüyor. Ve iki aşık için de hasret bu noktada alevleniyor. Bu aşk ve ayrılık 
ıstırabı yüzünden derdini saklayamayıp halka rüsva olan Kays, Mecnûn diye anıl-
mağa başlıyor. Mecnun aşkından çöllere düşüp, sadece aşkı ve hasretiyle kalıyor. 
Mecnun’a, bu sevdadan vazgeçmesi için nasihatte bulunuyorlar. Fakat Mecnun için 
kâinat artık Leylâ’dan ibaret olmuştur Leyla’dan başka söz ne söyler ne konuşur. 
Kendisini bu derttenkurtarması için Allah’a yalvarmak üzere Kâbe’ye götürüldüğü 
zaman derin bir vecit içinde, derdinin yani aşkının artması için dualar eder. Bunun 
üzerine, bir taraftan Mecnun’un, diğer taraftan Leylâ’nın halleri büsbütün perişan-
laşır. Leyla’yı ailesi bir başkasıyla nikâhlar, Leyla da bin bir yalan söyleyip kocasını 
kendinden uzak tutar, bir süre sonra da kocası ölür.
 Çölde, Mecnun, aşkın bin bir türlü cefa ve ıstırabıyla öyle yoğrulur ki dünyada 
yalnız ruhu ile yaşar hale gelir; dünyanın bütün maddî varlıklarıyla alâkasını ke-
ser, hattâ Leylâ’yla bile alakası kalmamıştır, Mecnun artık Leyla ‘yı yaratana aşık-
tır. İşte, Fuzuli burada aşkını itiraf etmektedir, aşkı; kökleri beşerî unsurlardan gıda 
aldığı halde, plâtonik ve mistik meyve veren bir ağaç gibidir. Bu itibarla Fuzûlî’yi, 
doğrudan doğruya mutasavvıfane aşkı terennüm etmiş bir şair saymak doğru değil-
dir, onun gazellerinde ve musammatlarında da hayattan ilham aldığını, yaşayan 
güzellerin beşerî güzelliklerine hayran olduğunu gösteren birçok beyitler vardır. 
Fakat bu beşerî intibalar ve tahassüsler ruhundaki büyük temsil kabiliyetiyle değişe 
değişe, olgunlaşa olgunlaşa maddeden sıyrılıp tamamen ruhî bir haz ve hayranlık 
mahiyetini alan bir aşk olmaktadır. Bu yüzden Mecnun artık Leyla’ya değil Leyla yı 
yaratana aşıktır.
                   Yağmur AKŞİT 
                                                                               10/B
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DİJİTAL VATANDAŞI 
3D MODELLEME - 3D BASKI - KODLAMA

ROBOT PROGRAMLAMA - GÖRSEL TASARIM
 Bu yıl yenilenen Bilgisayar Bilimi dersinin içeriğini 
ilk kez uyguladık. İlk dönem programlamanın temel kav-
ramları, algoritma, akış şemaları ve python programlama 
dili ile tanışan öğrencilerimizle beraber python uygulama-
ları geliştirdik. İkinci dönem ise ardunio programlamayı 
kullanarak robot programlamaya ilk adımları attık. Böy-
lece öğrencilerimiz algoritmik düşünce ve temel kodlama 
eğitimi ile öğrendiklerini somutlaştırma olanağı buldular.

 Öğrencilerimizin kodlama ve enfor-
masyon bilgilerini pekiştirmek amacıyla 
Ankara Üniversitesi tarafından düzen-
lenen Ulusal Enformatik ve Bilgi İşlemsel 
Düşünme Etkinliği olan Bilge Kunduz’a 
katıldık. Bu etkinlikte enformatik bilgileri-
ni sınayan öğrencilerimiz eğlenerek maki-
ne dilinde düşünmeyi öğrendiler.

 Her yıl Ekim ayında dünya çapında kutlanan 
CodeWeek EU (Kodlama Haftası) etkinliklerine öğrencile-
rimizle birlikte katıldık. Bilgi işlemsel düşünme, yaratıcı-
lık ve problem çözme hakkında etkinlikler düzenleyerek 
kodlamanın öğrencilerimiz arasında yaygınlaşmasını 
sağladık.

        Bu yıl okulumuza kazandırdığımız 
3D yazıcı ile yepyeni bir dünya olan 3D 
modelleme ile tanıştık. Bu sayede hayal 
ettiklerini 3D modelleme programları 
ile modelleyip 3D yazıcı ile çıktı alan 
öğrencilerimiz soyuttan somuta üretim 
geçişini tamamlamışlardır. 
 Ayrıca İzmir Milli Eğitim Mü-
dürlüğü EBA ekibinden Eğitici Forma-
tör Çağlar Atay ve Bilişim Teknolojileri 
öğretmenimiz Neslihan Yıldırım Çayırcı 
tarafından öğrencilerimizle 3D atölyele-
ri gerçekleştirdik.

DİJİTAL VATANDAŞI 
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GELECEĞE HAZIRLARKEN...
Ayrıca sosyal sorumluluk projesi olarak tasarladığımız “Görme Engellilere 
Yönelik Sınav Programı” ile görme yetisi olmayan vatandaşlarımızın yan-
larında bir okuyucu ve işaretleyici olmadan sınavlarını olabilmesini, sınav 
sonunda alacakları bilgisayar çıktısını öğretmenlerine teslim ederek engelle-
rinden kaynaklanan dezavantajı yok ederek diğer bireylere yaklaştırmayı 
amaçladık.

Sanal Gerçeklik 
TuruVR teknolojiyi 
kullanarak üç boyutlu 
gezinti ve tanıtımını sağlamayı 
amaçlamaktadır. 
Bu sayede şehir veya ülke dışından bireyler 
okulumuza fiziksel olarak gelmeden de oku-
lumuzu gezebilmekte, tanıma fırsatı bulmak-
tadır. 3D fotoğraflamadan 3D uygulamanın 
geliştirilmesi ve kodlanması öğrencilerimiz 
tarafından gerçekleştirilmiştir.

GELECEĞE HAZIRLARKEN...

‘’Ailemle Bilime Yolculuk’’ konulu Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü TUBİTAK  4007 Bilim Şenliği destekleme programı kapsamında 
yapılan yarışmada video kategorisinde aileleriyle birlikte hazırladık-
ları deney videoları ile Cihat Kora Anadolu Lisesi öğrencileri ilçe 1.si 
2.si 3.sü oldular.  

 Bu yıl İnternet Haftası ilimizde ‘‘yapay 
zeka’’ teması ile kutlandı. Bizler de yapay zekanın 
ne olduğu, yapay zeka uygulamaları,yapay zekanın 
geleceği hakkında çalışmalar yaptık. Sınıflarda 
oluşturduğumuz gruplar yapay zeka temalı afişler 
hazırlayıp arkadaşlarıyla paylaştılar. 
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Bu yıl 23.sü düzenlenen İzmir Enternasyonel Kitap Fuarında MEB tarafından 
açılan standda 17 Nisan 2018 tarihinde öğrencilerimiz ile teknoloji destekli ders 
sunumu yaptık. Antropi, Eba V sınıf uygulaması ile desteklenen dersimiz öğrenci 
tabletleri uygulamaları ve web 2.0 araçlarının kullanımı ile desteklenmiştir.

Okulumuz hazırlık sınıfı öğrencilerinden olu-
şan proje ekibi engelden kaçan, çizgi izleyen, 
bluetooth kontrollü arabalar tasarlamış, sesle 
kontrol edilen lamba, otomatik açılan çöp ko-
vası ve otomatik sulama sistemi, robot kol ve 
teknolojik müzik projelerini gerçekleştirmiştir. 
Sıkı bir şekilde bütün yıl çalışan öğrencileri-
miz çalışmalarının meyvelerini toplamışladır.

Okulumuzun her yıl klasikleşen şenlikleri ve bilgi yarışmaları ve diğer seminer, sunum, tiyatro 
gibi etkinliklerine ait tüm görsel, afiş ve davetiyeler okulumuzun görsel tasarım ekibi tarafından 
yapılmıştır. Aşağıda çalışmalardan örnekler yer almaktadır.
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Öğrencilerimizle gelişim yolculuğumuzu birlikte gerçekleştirmek umut verici...
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Eskiz
Sessizlikte çınlayan sesler,

Eşlik edecek yarım kalan düşlere.

Eskizleri yolcu edecek tablolar,

Ressamını arayacak tablosunu terk eden çocuk.

Gözleri kamaşacak yalnızlığın…

Bakışlarında alabora olacak ruhum,

Batacak gemim…

Gece gibi çökecek hayalin enkazımın üstüne,

Parlak yıldızlar, derin hülyalarla dolu karanlık bir gece.

Toprağa karışacak düşlerinden yapılma yıkılmış gemimin yelkenleri!

Ve bir daha gören olmayacak ne beni ne de hayallermi…

          Yağmur AKŞİT 10/B

          Rota Koleji ‘‘Düş Günlüğü’’ Şiir Yarışması

                               Ege Bölgesi 1.si
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Mum Alevi
Utangaç adımlarla ilerledi hayalin,
Bir mum alevi kadar kırılgan ama inatçı…
O kadar ısrarcıydı ki kendini hatırlatmakta,
Araladım kapıyı aldım onu içeri
Sardım yüreğimin en derinlerine,
Sakladım önceden açtığın yaranın içine…

Yosun Kaplı Anılar
Diyorum ya,
Bütün rüyalarım senin için.
İnanmıyorsun musun?
Gözlerindeki denizde görüyorum hepsini,

Elbet seni de değiştirecek zaman, 
Yosunların anılarımı değiştirdiği gibi…
Belki durulur, 
Belki daha nice gemileri yutarsın…

   Balıkçı
Boğazda bir poyraz esti,
Salladı balıkçının kayığını.
Güneş yeni batmış, martılar yeni kesmiş senfonisini…
Balıkçının elinde oltası boğaza bakıyordu,
Ama balık beklemiyordu
Oltanın ucu boştu.
Hafif çakır keyifti balıkçı, fakat içmemişti bu gece
Şairin dediği gibi,
Onu bu güzel havalar mahvetmişti…
Denize açıldı,
Asıldı kayığın küreklerine var gücüyle,
Karşı kıyıda yâri beklermişçesine çekti kürekleri!
Tam boğazı yarılamışken,
Sonra sesi duyuldu, denizi yaran dev dalgaların
Balıkçı bekledi, sadece bekledi…
Anlaşılan gece onu başka limanlara götürecekti.
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GELECEĞİN
             İNSANLARI

 Gelecek gençlerindir ve gençler geleceği inşa edecek olan insanlardır.Bu doğrul-
tuda yaptığımız bu çalıştay ise geleceğe yön vermek adına ilk kez gerçekleştirdiğimiz 
güzel bir adımdır. Konu başlıklarının belirlenmesinde toplumu ve ülkeyi ilgilendiren 
sorunları ele alarak her birimiz bu konularda daha bilinçli birey olmayı hedefledik. 
Bu sorunlar dahilinde oluşturduğumuz komiteler hakkında şunları söylemek istiyo-
rum.
 Görüyoruz ki her yerde sebepsizce yüzlerce kadın ölüme kurban gidiyor. Yüzlerce şiddete 
maruz kalmış kadın hayattan uzaklaşıyor. Türkiye’de doğuya doğru gidildikçe küçük kızlar okula 
gönderilmeyip zorla evlendiriliyor, tacize ve tecavüze uğrayan kadın sayısı gittikçe artıyor ve ne 
yazık ki ataerkil toplumumuzda kadınlar toplumdan dışlanıp baskılanıyor. Sizce de bunlara dur 
demenin zamanı gelmedi mi artık?

   Sokakta binlerce çocuk yatıyor yalın ayak üşümüş bir şekilde. Onlar da sıcacık bir evde yaşamayı 
hak etmiyor mu bizler gibi veya onca çocuk sıcak soğuk demeden çalıştırılıyor okula gitmeleri gerekir-
ken hepsi. Ve haberimizin bile olmadığı birçok çocuk şiddet görüyor anne ve babasından . En kötüsü 
sevgi görmeleri gerekirken cinsel istismara uğruyorlar insanlığını kaybetmişlerden.
 Gözlerimiz kan ağlıyor terör denen illet içimizden her birini alıp götürürken acımasızca. Üz-
günüz bir o kadar sinirli bu duruma karşı.. Her gün haberlerde onca şehit görüyoruz bizleri korumak 
uğruna canlarını feda etmiş. Onca insa görüyoruz nedensizce hayata veda eden bombalar silahlar 
yüzünden.



39

TARTIŞIYOR 
            YARINLARI

 Şimdi sizlere 3 gün içerisinde neler yaptığımızdan bahsetmek istiyorum biraz. İlk gün ağır-
lıklı olarak oryantasyon çalışmalarına yöneldik kaynaşmak için. Daha sonra ise belirlediğimiz 
konulardaki temel sorunları belirlemek üzere oturumlarda bulunduk ve böylece ilk tamamlamış 
olduk. İkinci gün ise oryantasyon çalışmalarına yer vermeyip sorunları daha kesinleştirmek,onla-
ra çözümler bulmak ve tüm bunları rapor haline getirmek için çabalar verdik. Son gün ise genel 
kurulda tüm komitelerin raporlarının sunumu ve bu raporların geçerliliğinin değerlendrimesini 
yaptık.Ayrıca gözlemledim ki her birimiz bu konulara adapte olmuş,daha bilinçli ve olaylara 
farklı pencerelerden bakan bireyler olarak bitirmişiz bu çalıştayı ve umut ediyorum ki gelecek yıl 
çeşitli okulları davet ederek bu çalıştayı daha kapsamlı yapabiliriz.

 Eğitim sistemimiz dünya sıralamasında gittikçe kötüleşiyor.Sizce de bir robot gibi yetişti-
rilip insanı duygularımızı yitirmiyor muyuz? iyi oldurulmaya çalışırken tabi iyi kavramının ne 
ifade ettiğine bakacak olursak daha da kötüleşiyoruz belki de. 
 Adalet sistemimiz ise yukarda söyediğim ve daha söyleyemediğim onca soruna çözüm bul-
maya çalışırken kendi içinde kaybolup gidiyor adeta.
 İşte tüm bu sorunları tartışmak ,konulara değişik açılardan bakmak ve bunlara çözümler 
üretmek için yaptığımız ve genel başkanı olduğum bu çalıştayın iki aylık zorlu hazırlık aşama-
sından sonra yaklaşık 80 kişilik bir ekiple yaptğımız 3 günlük ciddi bir çalışma sonucunda kayda 
değer başarılar elde ettiğimizi belirtmek de istiyorum bu satırlarda.



40

    EFSUNLU MEVSİM
 
 Bahar, sadece isminin söylenmesiyle bile insanı mutlu edebilen bir 
mevsimdir. Havaların ısındığı, etrafın renklendiği, tatil planlarının 
yapıldığı zamanı hatırlatır çünkü bize. Uzun süreli ayrılıkların sonla-
nacağı, çocukların dışarı çıkıp eve çamur içinde gelecekleri, piknikle-
rin yapılmaya başlandığı yılın en güzel zamanıdır.
 Kış ayında “gelsin artık şu bahar!” dedirten, onsuz yapamayaca-
ğımızı düşündüğümüz bu mevsim, kuşkusuz pek çok kişinin yıl boyun-
ca en çok beklediği zamandır. Ne güzeldir kışlıkları kaldırıp rengâ-
renk kıyafetlerimizi çıkardığımız o an! İnsanın içini tatlı bir heyecan 
kaplar. Öyle ki bahar, önceki senelerde yapamadığımız şeyleri acaba 
bu sene nasıl yapabilirim diye bize uzun uzun düşündür, düşündür-
dükçe aklımıza yeni fikirler getirip kalbimizin çarpmasına da sebep 
olur. Bazılarının aklına sıcak denizleri, bazılarına ise uzun zamandır 
gitmek istedikleri yerleri hatırlatır. Aklımızın bile alamayacağı pek 
çok hayali ve düşünceyi de beraberinde getirir bu efsunlu mevsim.
Bütün kış boyunca kapandığımız evlerden sokaklara atarız kendimizi. 
Yakıyormuş gibi yapan güneşe yüzümüzü tutarken, ürperen omuzla-
rımıza ceket almayı ihmal etmeyiz.
 Bir yerde okumuştum, İran kaynaklı inanışa göre Allah’ın evreni 
ve insanı yarattığı mevsime bahar, gününe de nevruz denmiş. Yeni 
gün… Her şeye en baştan başlanılan tazelenilen gün.
 Kazakların mevlid okuttuğu, evlerini baştan başa temizlediği, 
Kırgızların özel yemekler hazırladığı, Özbeklerin meşhur Özbek pilav-
larını yaptığı bereketli gün.
Öyle ki, demir dağı eritmek için yaktıkları ateşle Ergenekon’dan çık-
tıkları gün.
 Bırakın baharı bu denli coşkulu yaşamayı, baharın ne olduğunu 
bilmeyen ülkeler var dünyada.
 İşte tüm bu ritüelleriyle tarihe adını kazımış bir milletin evlatları 
olduğumuz için kendimizi şanslı hissetmeliyiz. Hava, toprak, su, insa-
noğlu, bu tazelenmemin güzelliğini yaşar her yıl aynı gün.
Bu yıl da gelen bahar, barış, sevgi, kardeşlik getirsin tüm dünyaya. 
Umalım ki yenilenen doğayla insanlık da yenilensin, tazelensin, çiçek-
lensin.
 Zaman döngüsünün dinamizmi tüm evreni kapladığı gibi insan-
ları da sarsın, sarsın ki bu tazeleniş, bu uyanış, her yıl aynı coşkuyla, 
hevesle yaşanabilsin.
 Duamızı da Farsça yapalım insanlığa, tıpkı ilk çıktığı günkü 
gibi.  
 Nevruzetun mubarek.
            Damla Nur KAÇANOĞLU Hz/E
                Nevruz Bahar Bayramı Konulu Kompozisyon Yarışması
                    İlçe 3.sü 
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            19 MAYIS…
 Bir geminin, Samsun’a yol almasıyla başlayan destansı serüve-
nin; “Yarın sabah Cumhuriyeti ilan edeceğiz.” sözleriyle nihayete ere-
ceğini kim bilebilirdi ki?
 Ne günlermiş ama!
 Düşmanın mutlak galibiyetini ilan ettiği topraklarımızda, hiç-
liklerle, hainliklerle _ki bu milletin makûs kaderi bugün de tecelli et-
mekte_ savaştığımız günler. Ruhunda yaradanına olan koşulsuz ima-
nı ve beden gücünden başka bir şeyi olmayan; geçmişinde teslimiyet 
nedir bilmeyen aziz milletin mücadelesi… Yaşananları anlatmaya, 
kalemim aciz kalsa da, hiç unutulmaması için yazmalı, hep yazmalı, 
anlatmalı, susmamalı!
 Haksızlıklara, hainliklere susmayan birini tanıyorum ben. Hiç 
görmedim; ama tanıyorum. Yarım yamalak konuşmaya başladığım 
günlerde öğretmiş annem adını “Atatüyk”.
 İlkokul sıralarında, günlerce hazırlandığımız 23 Nisan kutlama-
ları ve Atatürk’e sonsuz teşekkürlerle geçen yıllar.
Bugün ise ülkemin geleceğinde yerimi almak için çalışan bir Türk 
genciyim ben.
 “Atatüyk”ten “Atatürk”e geçtiğim yıllarda hakkında çok şey öğ-
rendim.
 Bandırma Vapuru, Karadeniz’in kendi adı gibi kara sularında 
ilerlerken, bu vapurun içindeki dehanın daha 38 yaşındayken, bir 
milletin kara bahtını aydınlatmaya gittiğini öğrendim. 39 yaşında 
meclisi açtığını öğrendim. 41 yaşında Cumhuriyet rejimini kurdu-
ğunu öğrendim. İlkeleriyle bütünleştiğimizi, inkılaplarıyla çağdaş-
laştığımızı öğrendim. 1919’da başlayıp 1923’te taçlanan mücadelenin 
4 yıllık koca bir destan olduğunu öğrendim. En büyük düşmanların 
önünde saygıyla eğildiğini öğrendim. Varını yoğunu millete bıraktı-
ğını öğrendim. Tüm bu öğrendiklerim ile de, defalarca defalarca hay-
ran kaldım, Mustafa Kemal Atatürk’e.
 Atam
 Sana olan özlemimiz hiç bitmeyecek. Emanetin başımızın tacı. 
Bizlere güvendiğin için de ayrıca gururluyuz. Sana yaş günün sorul-
duğunda “19 Mayıs” demişsin ve doğum gününü bizlere armağan et-
mişsin.
 Çok yaşa Paşam!
 Çok yaşa Türk gençliği!
         
         Damla Nur KAÇANOĞLU Hz/E
                                    19 Mayıs Atatürk ve Gençlik Konulu Kompozisyon  
                  Yarışması  İlçe 3.sü    
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İlçe Masa Tenisi Turnuvası

   “BEN SPORCUNUN ZEKİ,ÇEVİK

         2.si düzenlenen Çocuk Orman Koşusunda           
                 Kız Atletizm Takımımız

Genç Erkek Masa Tenisi 

Lara Nalbantoğlu 50 metre kurbağalama
                    İzmir İl 1.si

             Yüzme Takımımız
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 VE AHLAKLISINI SEVERİM.”

       College Cup 2018    2.si Yelken Takımımız 

   Badminton Kızlar İlçe 4.sü Miray İLİK Badminton Erkekler İlçe 2.si Mehmet Fatih İLHAN

Beko 2018 Liseler Arası (43 okul) Satranç Turnuvası     
                   6.sı Takımımız
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 Mesleğinizi tam olarak ne ile adlandırırsınız ?

Mesleğimin doğru tanımı kütüphanecilik.Ama biz  bunun  yanında bilge ve belge 
yönetmeni de diyebiliriz . 

 Kaç yıldır bu kütüphanede görev yapmaktasınız ?

30 yıldır bu kütüphanede çalışıyorum.  4 yıldır müdür yardımcılığı görevinde-
yim. Müdürlük makamına vekayet ediyorum.

 Kütüphanecilik nedir ? kısaca anlatır mısınız?

Kütüphanecilik  insanların bilgi belge  her türlü kaynağın birikimini sağlayarak 
bunu gelecek  kuşaklara iletmektir .Kütüphanemizin temel amacı sizlere kaynak-
lık edecek bilgileri ulaştırıp geçmişten günümüze kadar  ulaşan  kitaplarımızı 
sunmaktır. Bunları da en iyi derleme kütüphaneleri yapar.

 Derleme kütüphaneleri  hakkında ne diyebilirsiniz?

Yayın evleri  basılan tüm kitaplarin , dergilerin , gazetelerin  birer  nüshasını 
derleme müdürlüğüne göndermek zorundalar. Derleme müdürlüğü elindeki nüs-
haları  her ay bize gönderiyorlar. Yani özetlemek gerekirse  basılan en küçük 
yazının bile  arşivinde olması zorunlu olan kütüphanelerdir . Ve bizde bunlardan 
biriyiz. 

 Geçen yıl  elinize kaç tane kitap ulaştı?

Geçen yıl derleme müdürlüğünden 60.100 kitap gönderildi.  İçerisinde gazete, der-
gi gibi bütün materyaller bulunmakta. 

    TOZLU RAFLARDAN SESLER
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    TOZLU RAFLARDAN SESLER
 Kütüphanenizdeki kitap şifreleme sisteminden biraz bahseder misiniz ?

Biz kitap şifreleme sisteminde alfabetik dizim dediğimiz yöntemin yanı sıra dün-
yada oldukça yaygın olan divey onlu sistemi de kullanmaktayız. Kitapları yıl yıl 
şifreliyoruz ve bu sayede ortaya çıkabilecek olan karışıklıkları önlüyoruz. Mesela 
2017 yılı A.D alfabetik dizin bir olarak geçiyor.Ama sizler internetten baktığınız-
da aradığınız kitabın ilk üç harfini yazmanız yeterli oluyor. 

 Teknolojinin hayatımızdaki yeri yadsınamaz . ister istemez bu da kütüpha-
neciliği etkilemekte. Bununla beraber terci h edilme oranı nasıl değişti?

Her ne kadar eski yıllara göre azalmış olsa da hala akademisyenler ve üniver-
siteye hazırlanan öğrenciler tarafında ilgi görmekte. Ama şunu söylemeliyim ki 
kütüphanede  iki üç gün harcanarak yazılan bir  makale  günü bırakın ,dakika-
lar içerisinde  fotoğraflanabiliyor. Böylece burada harcanan zamanlar gittikçe 
kısalıyor.Benim  sizlere olan tavsiyem ise kitapları  onun atmosferi içinde oku-
manızdır.

 İnternet bilgisi ve kütüphane bilgisini 
bilgi doğruluğu ve yoğunluğu açısından 
karşılaştırınca ne gibi  bir sonuç çıkarabiliriz?
Zaten sizin internette gördüğünüz bilgilerin 
temelinde  kütüphaneden elde edilen bilgiler 
yatmaktadır. Bu yüzden ben bilgileri kaynağı-
ndan bulmanızı öneriyorum.İnternet sitelerin-
de bu bilgiler oldukça aza indirgendiği için 
yeterli bilgi olanağı sağlamıyor .

 Biraz da bina hakkında konuşmak istiyoruz.                                                                                            
Bize kütüphane binasının tarihi hakkında bilgi verir misiniz?

1912 yılında Kemeraltı civarındaki bir köşkün selamet bölümünde milli kütüpha-
ne derneği adı altında kuruldu. O dönemlerde kütüphane için ayrılmış bir arsa 
yoktu.Kütüphaneciliğin önde gelen isimlerden Celal Saygun, Kadızade İbrahim 
Efendi, Hikmet Sezai Bey öncülüğüyle temel amacı müslümanların rahatça ula-
şabileceği, yabancılar tarafından kontrol altına alınmamış bir kütüphane olana-
ğı sağlamaktı.Bu amaçlarına  sadece  4.000 kitapla başladılar.Bu kitapların da 
büyük bölümü Fransızcaydı ve Osmalıca eserler azınlıktaydı . Azınlıkta olmala-
rına rağmen her türlü bilim dalından eserler mevcuttu .Fakat bir dönem sonra 
bu kitaplar yeterli gelmemeye başladı. Daha çok kitaba bununla birlikte daha 
geniş bir alana ihtiyaç duyuldu.Dönemin valisi Rahmi Aslan 1912 yılında şuan 
bulunduğumuz binanın temellerini atılmasında  öncü oldu. Ama ellerinindeki ge-
lir eksikliğini kapatmak için elektrik enerjisi üretip bundan gelir sağlamışlardır. 
Hatta ilk önce yanımızda bulunan opera binası kurulup bunun  gelirleriyle de 
kütüphane genişletilmiştir. 

Kitapların ödünç  alınıp geri getirilmemesi sonucu ne gibi yaptırımları var?

Maalesef bizim kütüphanemizin  ödünç  kitap servisi bulunmuyor.Bunu söyle-
mek çok  acı olsa da okumayı sevmeyen bir toplum olduğumuz için  sevdirmek 
adına elimizden gelen yardımı göstermeye çalışıyoruz. Ödünç servisi olan bir 
kütüphanede bulunmayan bir kitabı buradan tedarik edebiliyoruz.

   1911 yılında bir kütüphane kurulması fikrini ortaya atan 
                         KADIZADE AHMET FİKRİ BEY. 
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 Bu kütüphanede her türlü kitabı bulmak mümkün mü ?

Evet , mümkün. Bu olanağı hem kökleri eskiye dayanan
 hem de izmirdeki saylı derleme kütüphanesi  olmamıza
 borçluyuz. Geçmişten günümüze  kadar  istediğiniz 
dalda zorlanmadan kitap bulabilirsiniz.Bunların içinde
 cep telefonlarının kullanım kılavuzları dahi bulunuyor
.Fakat artık  gazeteler, dergiler, ve el yazmalarının 
çoğu Çankaya ‘daki Ahmet Piriştina Kent  Müzesinde 
 muhafaza ediliyor.

 Size milli özellik katan nedir?

Bu özelliğin oluşmasında birden fazla olay veya düşünce yatmaktadır. İttiat ve 
terakki dönemlerinde halkın ve bu kütühane de çalışan insanların milli birlik 
beraberlik ve aydınlanma düşünceleri   ve Atatürkçülüğü diğer insanlara be-
nimsetme,  milli olma özelliği sağlamıştır . Zaten kütüphanemize  milli ünvanı 
nı Mustafa  Kemal  Atatürk kazandırmıştır ve Resmi gazete de milli ünvanıyla 
beraber sunulmuştur. Toparlayacak olursam bilgi anlamında bile kısıtlanmaya 
çalışan Türk halkının , kendi  bağımsızlığını ve birlikteliğinin sembolüdür.

 Kütüphane ile ilgili anlatabileceğiniz anılarınız var mı ?

Benbu kütüphaneye ilk geldiğimde oldukça heyecanlı ve sevinçliydim . Yıllardır 
hayal ettiğim bir meslekti bu. Okuduğum dönemlerin 1980 dönemine rastlamış 
olması kazandığım öğretmenlik okuluna girmemi engelledi. Bu kütüphanede  
çalışabilmeniz için bir sınava tabi tutulmuyordunuz. Fakat  on parmak  daktilo 
bilme zorunluluğu vardı . Ve bizi eleyecek olan görev de yüz tane fişi en kısa  sü-
rede yazabilme yeteneğiydi .İlk günüm olmasıyla birlikte yapamayacağımı düşü-
nüp  gerilmiştim.Ve verilen fişleri de tamamlayamamıştım. Ama  benden daha 
yavaş yazan arkadaşı baz aldılar ve ben de bu sayede kabul edildim
Bir diğeri ise , ilk başladığım zamanlar kitap verme bölümünde çalışıyordum. 
Dolayısıyla alçak sesle konuşuyordum ve bu ilerleyen yıllarda da böyle kaldı 
.Şimdilerde ise bunun için ailemden , dostlarımdan azar işitiyorum . Onlarla tele-
fonla konuşmak fazlasıyla zor oluyor, duyamıyorlar beni. Bu kütüphanenin bana 
kazandırdığı bir özellik . Ama burada çalışmaktan mutluyum.

 Kitaplara günümüze kadar nasıl korudunuz?

                                       Onların özel bir koruma yöntemi var .  Özellikle el 
                                          yazması kitapların eskiden bulunduğu odalarda nem  
                                          oranın  ölçülüp belirli değerlerde sabitlenmesi  
                                          gerekiyordu.Şimdilerde ise bu yerini özel  dolaplara         
                                          bıraktı. Bunun yanında özel ilaçlarda kullanılıyor. 
                                         Bir de kendimizi yazan kişinin  yerine koyup işinin 
                                         inceliğine , yazının düzgün olması gerekliliğine bakar         
                                         sak işin hiç kolay olmadığını görebiliriz. 
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                                                            Günümüzde  değerleri paha biçilemez. Bu    
                                                           konuda uzman olduğumu söyleyemem  ama   
                                                           konu hakkında kataloglarımız sayesinde   
                                                           kitapların neyi anlattıkları, kaç sayfa olduk   
                                                           larını öğrenebiliyoruz.

                                                  Kütüphane oluşturmak nasıl gerçekleşmiştir?

                                                           Kitaplar insanın bir şeyler yazma ve      
                                                           okuma ihtiyacı hissetmesinden doğar.Kitap-    
                                                           ların bununla birlikte kütüphanelerin tarihi  
                                                           millattan önceye kadar dayanır.yani diyebi 
                                                           rim ki kütüphaneler okuma ihtiyacından ge  
                                                           lir. En basitiyle düşünmemiz gerekirse 10  
                                                           kitapla başlayan ve bir oda kadar olan yer 
                                                           ler  yerini raflarına sığmaz hale gelen kü-
                                                           tüphanelere bırakır. 

 
Devlet size herhangi  bir yardımda bulunuyor mu ?

Hayır , devletten herhangi bir yardım almıyoruz. Kütüphanemiz hala sivil top-
lum kuruluşlarının yardımları ve opera binasından  elde edilen gelirler ile ayak-
ta  duruyor. Kütüphanemizde  on üç  kişi çalışıyor, on dörtüncüsünü alamıyo-
ruz. Yani boya badana yapmak bile bizim için büyük bir gider.Umuyoruz ki siz 
gençler kütüphanelerin önemi unutmaz ve onlara katkı sağlarsınız.

                                                                    RÖPORTAJ YAPAN KİŞİLER: 
                                                                              t Dila KAMİŞ  9/A
                                                                       Sebile SARIHANLI  9/A 
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Müzik 
          Ruhun 
                     Gıdası
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 Cihat Kora Anadolu Lisesi Müzik Klubü olarak 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında, müziği ve 
ruhunu yaşayan dolu dolu bir yıl geçirdik. Okul ve ilçe törenlerinde okulumuzu başarıyla temsil 
ettik.
 “Brit” rock grubumuz ile Karşıyaka Müzik Yarışması, Fizzy Müzik Yarışmasına katıldık ve 
Mavibahçe Alışveriş Merkezi’nde yapılan Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Birliği 
Proje Ödül töreninde bir konser verdik.
Old But Gold temasıyla bütün okulun katıldığı bir müzik ziyafeti yaşadık. Öğrenci ve öğretmenler-
den oluşan korolu, orkestralı, sololu bir konser verdik.
 Okulumuzda başarıyla çekilen (TRT Lisede Müzik) programı 12 Mayıs 2018 günü TRT Müzik 
kanalında yayınlandı.
 Klasik Müzik sevdalısı öğrencilerimizle solo piyano, keman , gitar ve koro konserleri düzen-
ledik.Mayıs Şenliklerimizde, birbirinden yetenekli misafir okul grupları ağırladık. Misafirlerimiz 
Galatasaray Lisesi, Bornova Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Emlakbank Süley-
man Demirel Anadolu Lisesi ve okul Rock grubumuz Nebula ile keyifli konserler gerçekleştirdik.
Ayrıca okulumuz Mayıs Şenlikleri’nde Eagend Band ve Karşıyaka Oda Orkestrası konserleri 
gerçekleşti.
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.
          Süheyla ESKICI

        Dilsad AYAR

Hasan YILMAZ

      Evrim Bilge AYAZ

   Nesrin KAPLAN Kezban Kutlu ATES

ZAMANLAR

BIR
Süleyman YETISKEN
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    Selmin YAROGLU

Yasemin MERSINLIOGLU

        Fatma YAVUZ

.

     Ayla KAVAS Esin SERTDEMIR

  Özlem MORGAN

BIZ
Sibel ALTUNYÜREKBerrin Isıl ÖZER

Çimen ERGÜL
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 CKAL in EUROPE!

 “Before you judge someone, walk a mile in their shoes.”
 August 2017, our Erasmus+ KA2 project application was approved to be funded by EU. 
Thus we have been running the Project since the beginning of 2017-2018 Academic Year. The 
Project is called “In Others’ Shoes” and coordinated by our English teachers B. Işıl Özer and Sibel 
Altunyürek. It will last for 2 years.
 The Project is coordinated by Global Education Derby – UK, a specialist educational cha-
rity that w with educators to develop global citizenship. Our partners are as follows:
Dr. –Jaufmann-Mittelschule, Bobingen-Colegio Concertado de Nuestra Senora la Paz-Spain
Polva Gümnaasium-Estonia Germany
Osnovna so Vic-Slovenia
 In Others’ Shoes is an Erasmus+ KA2 strategic partnership working with school across 
Europe to explore innovative approaches to the challanges of migration and globalisation.
The aim is to bring together educators with the passion for building strong, tolerant communites 
where perceptions are questioned, deeper thinking skill are developed and best practice for teac-
hing about challenging issues is distilled and shared. We also intend to build teacher confidence in 
addressing controversial issues, develop students’ critical thinking skills and enhance abilites to 
explore situations from multiple perspective. 
 Within this frame the contact person Işıl Özer attended the first Transnational Project Me-
eting, which was held on 20-24 November 2017 in Bobingen, Germany. It was a Project planning 
event
On 22-26 January 2018, Global Teacher Award (GTA) Level 1 and Philosophy for Children (P4C) 
Level 1 training was held in Derby, UK.
And on 8-11 May 2018, teacher met in Derby again to compete P4C and GTA requirements and 
were introduced to requirements for Global School Award accreditation and methodologies.
The last meeting of the project will be held in January 2018 with school coordinators to meet to 
select best activities for Global Skill Passport resource and agree on common format.

           AcTiviTiES 
                          OF

        ENgLiSh DEpARTmENT
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 Our Iasec Project
 

   Our school “Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi” has joined the Project “ MEET MY FRIEND” 
and this program  was carried out between 27th November and 7th January by Nezahat ÖZERİNÇ 
and Özlem MORGAN.
   Our distinctive school with its prep classes and language classes has been volunteered for the pro-
ject during five weeks. Volunteers from different nations have become participants and visited our 
school. They have shared their cultures ,traditions, eating habits and their way of dressing. They 
have also joined our English classes and contributed to our language learning motivation. The par-
ticipants have been chosen by United Nations and shared ideas about “17 Sustainable Development 
Goals” to race awareness on poverty, hunger and inequality. Thus they have contributed to our 
students to become concious individuals.
   Our visitors and their activities during the class hours have been shown in the photos below. Our 
principal Süleyman YETİŞKEN has also contributed a lot to this project by welcoming our guests 
warmly.
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 Model United Nations, yani Model Birleşmiş Mil-
letler, öğrencilerin ülkelerin delegelerini temsil ederek BM’in bir simülasyonunu 
gerçekleştirdiği ders dışı aktivitedir. MUN kulübümüz de 2015 yılından beri oku-
lumuzu il içi ve dışında birçok konferansta temsil etmiş, çeşitli ödüllerle okulumu-
za dönmüştür. 

 Okulumuz aynı zamanda birincisi 2017 yılında, ikincisi ise 2018 yılının 
Ocak ayında olmak üzere iki MUN konferansı düzenlemiştir. Konferansa Türki-
ye genelinden 200 öğrenci katılmıştır. 

 2017-2018 eğitim öğretim yılında sorumlu öğretmenimiz Özlem Morgan reh-
berliğinde katıldığımız bazı konferanslar şunlardır: 

 b30 öğrencimizle TRAINIAL, 10 öğrencimizle MUNIAL, 30 öğrencimizle 
IGMUN, ve 5 öğrencimizle 60MUN... 
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 SWAP
 With the leadership of their English teacher Süheyla Eskici, the students of 
class 9-E had successfully accomplished an activity called “Don’t Buy, Swap!” in 
16.02.2018. The activity’s purpose which was possible with the support of our Scho-
ol Principle Süleyman Yetişken, our school founder’s daughter Özay Kora and 
our dear teachers was not only to practise English, but to make a point on the 
importance of saving by swapping usable clothes with each other. In this project 
where money was not valid, a ticket was given to the person who brought any ty-
pes of clothing. The customers were able to pick any cloth on the counter by using 
tickets. By donating the rest of the clothes to  Karşıyaka Belediyesi Butik El Ele, 
our students have shown a great example of social responsibility.
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                         Kurt Schwitters’ın Merzbau adlı eseri 
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                                     MERZBAU
 Kolaj kelimesi Fransızca’da yapıştırma anlamına gelir. Farklı 
görseller ,nesneler ve malzemelerin bir araya getirlimesiyle bir çeşit 
kompozisyon oluşur.Kolaj, 20. yüzyıl sanatında ilk Kübistler tarafın-
dan bulunup Dadaistler tarafından geliştirilir. Kolaj çalışması günü-
müzde modern sanatla birlikte popülerliğini arttırmıştır. Kolaj sana-
tı sanatçıyı kullanacağı malzeme konusunda oldukça özgür bıraktığı 
için yalnızca iki boyutlu değil, üç boyutlu eserler de üretilmektedir.Ko-
laj sanatının üç boyuta taşınmasının sıradışı örneği Kurt Schwitters’ 
ın 1923 yılında başladığı ve 20 yıl boyunca devam ettikten sonra yok 
edilen “Merzbau” adlı eseridir. O dönem sanatçılarının öfkesini ve sa-
natçının özgürlük isteğini cesurca gözler önüne sermiştir.Kolaj sanatı 
sanatsal olmayan çoğu parçayı bir araya getirerek sanatsal bir özellik 
kazandırır.

                         Kurt Schwitters’ın Merzbau adlı eseri 

Doğa AYDOSLU 9/A
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     RENKLİ ŞEMSİYELER
 
 
 Eminim ki her insan bir gün yatağından kalktığında kendini önceki günlere kıyasla daha 
dinç, daha güzel, daha havalı, daha zeki veya daha yaratıcı hissetmiştir. O hisler adına, içinizde 
o günün diğer günlere oranla daha güzel geçeceğini umut ederek bir nefes daha alırsınız ve saat-
lerinizi geçirdiğiniz yatağınızdan ayrılırsınız. Sokaklara çıkarsınız ve yeni insanlar görürsünüz; 
hava yağmurluysa farklı renklerde şemsiyeler sokakları süsler, güneşliyse sokaklarda açık renk 
kıyafetler giymiş insanlar görürsünüz. O günün, öyle olmasa dahi bir dönüm noktası olduğunu 
hisseder ve yeni kıyafetleriniz ve içinizdeki güven ile birlikte renkli sokaklarda dolaşır ama bir 
türlü yorulmazsınız.
 Özgüven dediğimiz kavram; aslında her insanda olan, ama insan yaşanmışlıkları ve gör-
müşlükleri ile üzerine topraklar atılan; üzerine gelen her toprak ile çıkarması daha da zorlaşan, 
ama çıkarıldığı zaman da bir daha kaybetmek istemeyeceğiniz kadar değerli olan bir kişisel 
özelliktir. Bazı insanlar hiçbir konuda kendine güvenemez ve her zaman, her yapacağı işe şüphe 
ile yaklaşır; bir müddet sonra durmaya karar verir ve bir daha bu işine devam etmez. Onlar için 
her şey yarım yamalaktır. Geçmişte yaşadıkları bazı sorunlar, aile içerisinde geçirdikleri kötü 
anlar, arkadaşları tarafından sevilmeme durumları veya buna benzer milyonlarca sorun yüzün-
den her zaman bir ayakları geridedir; bir işten ne zaman vazgeçeceğini düşünmekten kendile-
rini alıkoyamazlar. Bundan dolayı çoğu zaman kaybeden taraf bunlardır. Güçlü değillerdir, bir 
meltemin bile başlarını eğeceğini düşünürler çünkü göğüs germeye cesaretleri yoktur. Her zaman 
arkalarında onları tutabilecek bir ağaç olması gerekir. Özgüveni yüksek olan insanlar tarafın-
dan, yaşı kaç olursa olsun, defalarca kez kırılırlar ve bundan sıkılsalar dahi önlerine geçemezler. 
Bu insanlar toplum tarafından da pek sevilmez. Kendine güvenmeyen, sevmeyen bir insanın 
kimseye bir yararı olmayacağını düşünürler ve her zaman bu isimleri geri plana atarlar. Kimse 
başkasının dertleriyle uğraşmak istemez. 
 Özgüveni düşük insanların, kendilerini bir av gibi göstermekten ziyade, en büyük destekçi-
lerinin kendileri olduğunu düşünmeleri gerektiğini ve kendinde kusur aramak yerine; iyi olduğu 
alanlara yönelmesi gerektiği ve düzgün kişiler ile bağlar kurması gerektiğini düşünmekteyim. 
Özgüvenini ayaklar altına alan insanların inadına, ellerinde tuttukları kürekler ile birlikte her 
zaman daha derine inmeye çalışmaları gerektiğini ve kendilerine belirli bir hayal belirlemeleri 
gerektiğini de düşünmekteyim. Hayallerine bağlı olan insan; ne kendiyle çok övünür, ne de baş-
kasının üzerine toprak atar. Hayallerine bağlı olan insanlar her zaman bir çözüm yolu olduğuna 
inanır ve bu çözüm yoluna ulaşabilmek için elinden gelenin en iyilerini yapmaya çalışırlar. Ha-
yaller yıkılmamalıdır çünkü hayaller zaten yeteneklerden, duygulardan ve olaylara karşı bakış 
açılarından çıkar.
 Özgüveni çok yüksek olan insanlar; her şeyin ellerinde olduğunu düşünürler. Ellerine 
konulmamış avantaj yoktur. Yedikleri önlerindedir, yemedikleri ise belki canı çeker manasıy-
la arkalarına konur. İnsan bu, zihnini fesada döndürmeyi sever tabii ki. Zamanla bu ellerinde 
bulunan gücün elinde var olma sebebinin, insanların çevresinde dönmekten hoşlandığına bağ-
lar. Özgüveni çok fazla yüksek olan insan, ona yapılan her pozitif olaya karşılık kendini daha 
da yukarılara çıkarır ve bir müddet sonra kör olur. Her olayda en iyisinin o olduğunu düşünür 
ve karşısında bulunan kişiye şans vermez. Eğer bir maçı kazanırsa, bu onun egosunu yüceltmek 
için yeni bir sıkılsalar dahi önlerine geçemezler. Bu insanlar toplum tarafından da pek sevilmez. 
Kendine güvenmeyen, sevmeyen bir insanın kimseye bir yararı olmayacağını düşünürler ve her 
zaman bu isimleri geri plana atarlar. Kimse başkasının dertleriyle uğraşmak istemez. 
 Özgüveni düşük insanların, kendilerini bir av gibi göstermekten ziyade, en büyük destekçi-
lerinin kendileri olduğunu düşünmeleri gerektiğini ve kendinde kusur aramak yerine; iyi olduğu 
alanlara yönelmesi gerektiği ve düzgün kişiler ile bağlar kurması gerektiğini düşünmekteyim. 
Özgüvenini ayaklar altına alan insanların inadına, ellerinde tuttukları kürekler ile birlikte her 
zaman daha derine inmeye çalışmaları gerektiğini ve kendilerine belirli bir hayal belirlemeleri 
gerektiğini de düşünmekteyim. Hayallerine bağlı olan insan; ne kendiyle çok övünür, ne de baş-
kasının üzerine toprak atar. Hayallerine bağlı olan insanlar her zaman bir çözüm yolu olduğuna 
inanır ve bu çözüm yoluna ulaşabilmek için elinden gelenin en iyilerini yapmaya çalışırlar. Ha-
yaller yıkılmamalıdır çünkü hayaller zaten yeteneklerden, duygulardan ve olaylara karşı bakış 
açılarından çıkar.
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 Özgüveni çok yüksek olan insanlar; her şeyin ellerinde olduğunu düşünürler. Ellerine 
konulmamış avantaj yoktur. Yedikleri önlerindedir, yemedikleri ise belki canı çeker manasıyla 
arkalarına konur. İnsan bu, zihnini fesada döndürmeyi sever tabii ki. Zamanla bu ellerinde bu-
lunan gücün elinde var olma sebebinin, insanların çevresinde dönmekten hoşlandığına bağlar.  
 Özgüveni çok fazla yüksek olan insan, ona yapılan her pozitif olaya karşılık kendini daha 
da yukarılara çıkarır ve bir müddet sonra kör olur. Her olayda en iyisinin o olduğunu düşünür 
ve karşısında bulunan kişiye şans vermez. Eğer bir maçı kazanırsa, bu onun egosunu yüceltmek 
için yeni bir malzeme olur; ama eğer kaybederse, içinde bulunan heves hırsa dönüşür ve kendisi-
ne “Neden?” sorularını yönelterek kendini paralar. Bazen karşısındaki kişinin ne, kim ve bir du-
rumda nasıl olduğunu sorgulamadan asılsız yorum yapar ve üstü kapalı bir şekilde kendisinin en 
iyi olduğunu belirtmeyi sever. Bu insanların da toplum tarafından sevilmemesinin nedeni budur. 
İnsanlar, kendilerini durduk yere kırabilecek kişilerden çok fazla hoşlanmazlar. Özellikle yüksek 
makamlarda bulunan insanlar, diğer insanların kendileriyle daha düzgün bir şekilde konuşması 
gerektiğini düşündüğü için bu kişiler ile sohbet etmekten değil, bazen aynı ortamda bulunmaktan 
bile hoşlanmazlar.
 Özgüveni yüksek olan insanların, adımlarını daha dikkatli atması gerektiğini ve her şeyi 
belirli bir plana sokarak gerçekleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir insan, bir şeyleri düşün-
meden gerçekleştirirse; istemeyeceği sonuçlar ortaya çıkabilir. Karşısındaki kişinin kalbini kır-
madığını düşündüğü halde bunun tam tersini yapmış olabilir. İnsanların bazı konularda kendi-
leri frenlemenin ne olduğunu tam olarak bilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Özgüveni yüksek 
olmayan insanları daha çok ezerek iyi bir yerlere gelemeyeceklerini bilmeleri gerekmektedir. 
Kendine güven elbette ki her insanda olması gereken bir özelliktir ama bir insan bazı durumları 
durdurmayı bilmiyorsa, bu güven olduğu kalıptan çıkar ve bu insanı sadece bir canavar olarak 
nitelendirmeye başlar.
 Eğer dışarıya çıkıp, sokaklardaki o renkli şemsiyeleri ve açık renk kıyafetleri görmeyi bu 
kadar istiyorsak; her şeyden önce abartıya kaçmayacak şekilde bir güvene sahip olmak ve hayat-
tan zevk almak gerekir.
            Asil Yavuz MOLLA     9/A
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KAÇ BABA KAÇ
 Okulumuzun tiyatro kulübü öğretmen ve öğrencileri,bu sene de harika 
bir gösteriye imza attılar.İki perdelik komedi ‘‘Kaç Baba Kaç’’ kalabalık 
davetli grubunu kahkalara boğdu.Gecenin sonunda büyük alkış alan oyuncu 
öğrencilerimizi tebrik ediyor,onları bu geceye hazırlayan Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenleri Esin SERTDEMİR ve Fatih KAYNAK’a teşekkür ediyoruz.
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    TARTUFFE  
 Cihat Kora Anatolian High School Prep classes students presented one of Moliere’s plays 
named Tartuffe in front of an enthusiastic crowd on 31 May and 1 June 2018 twice. The play is about 
Tartuffe, who is froud, dishonest, liar, greedy and charlatan. At the end of the play honesty wins. 
 Cast: 
Lal Su Gürok Prep A /Berfu Tutulmaz Prep A/Efe Suner Prep A/Zeynep Büyükaydın Prep A
Sıla Naz Özen Prep A/Çağan Ata Haykır Prep A/Eray Özkan Prep A/Güngör Gedik Prep A
Sera Çalışkan Prep B/Defne Özeri Prep B/Emre Kadıoğle Prep C/İrem Sıla Dinç Prep C
Deniz Giz Prep C/Elif Pelinsu Aydın Prep C/Ceylin Küçüksarı Prep C/Algın Gediz Karcı Prep D
Işıl Hardal Prep D/Esin Begüm Kaya Prep D/Hüseyin Aydın Prep E
                                                                                      Teachers: Berrin Işıl Özer - Sibel Altunyürek
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          9.SINIF GELENEKSEL BİLGİ YARIŞMASI

 Öğrencilerimizin bilgi birikimini arttırmak, bilgilerini taze tutmak, sosyo-kültürel düzeylerini geliş-
tirmek, özgüvenlerini arttırmak, zihinlerini çalıştırmak, hızlı düşünmelerini sağlamak amacıyla 18-20 Nisan 
2018 tarihlerinde okulumuzda 3. Geleneksel 9. Sınıflar Arası Bilgi Yarışması düzenlenmiştir.
 18.04.2018 Çarşamba günü saat 11:00’da 9-B,D,E sınıfları eleme yarışmasına katılmış olup 9-E sınıfı 110 
puanla birinci grubun galibi olmuş ve finale katılmaya hak kazanmıştır.
 18.04.2018 Çarşamba günü saat 14:00’da 9-A,C sınıfları eleme yarışmasına katılmış olup 9-C sınıfı 90 
puanla ikinci grubun galibi olmuş ve finale katılmaya hak kazanmıştır.
 20.04.2018 Cuma günü 9-C ve 9-E sınıfları final yarışmasına katılmış olup Duygu Bozkurt, Elif Teke, 
Yarkın Özcan’dan oluşan 9-C sınıfı 110 puanla okulumuzun bilgi yarışmasının birincileri olmuşlardır.
 Yarışmanın ödülü olan bisikletler,geleneksel 19 Mayıs şenliklerinin kapanış töreninde,Karşıya Kay-
makamımız Sayın Sadettin YÜCEL, kurucumuz Sayın Cihat KORA ve müdürümüz Sayın Süleyman YETİŞ-
KEN tarafından öğrencilerimize verilmiştir.
 Bilgi yarışmasının hazırlanmasında ve sunulmasında emeği geçen tüm öğretmelerimize ve öğrencile-
rimize teşekkür ederiz.
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RİDE TO THE FUTURE

The winners of book sets are;
PrepA Çağan Ata Haykır
PrepB Başak İşbilir 
PrepB Arda Tunalı
PrepB Defne Öneri
PrepC Emre Kadıoğlu
PrepD Ayça Demiralp
PrepE Tibet Erişti
PrepE Damlanur Kaçanoğlu

To this, The winners of bicycles are; 
PrepB Binevş Dilarin Demir
PrepB Artun Brittain
PrepE Çağatay Gündüzer
PrepE  Ece Selin Diler

 The results of the Award-Winning English Exam for Prep Classes of 
Cihat Kora HighSchool have been announced by the English Teachers.
 According to this, on the 5th of June at the award ceremony, the prizes 
donated by Cihat Kora who is the founder of Cihat Kora High School, has been 
given to the students; bicycles for the first four and the set of books for the rest 
of eight students.
 The prizes have been presented by Suleyman Yetişken, The Headmaster 
of the School and  the English Teachers of Prep Classes.

Congratulations to all of the students!
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      ŞEHR-i MABED : KUDÜS
 Dinlerin buluşma noktası, kutsal mekanların merkezi, kadim şehir .
Bu mabedler şehri; Yahudi, Müslüman, Hıristiyan ve Ermeni mahallesi olarak dörde bölünmüş ama kendi ka-
lıpları içinde asla hapsolmamış. Yani Müslüman Mahallesinde bir Sinangog’a, Yahudi bölgesinde bir camiye 
yahut bir kiliseye ve bu iki mahallede de bir Camiye rastlamak da mümkündür.
 Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksâ Müslümanların ilk kıblesidir. Hz. Dâvûd, Allah’ın  emriyle Beyt-i 
Makdis’in inşaatını başlatmış fakat ömrü yetmemişti. Oğlu Hz. Süleymân cinlerle beraber Beyt-i Makdis’ibi-
tirdi. Etrafında On iki mahalleli bir şehir kurdurdu. (M.Ö. 967 veya 953) Beyt-i Makdis diye bilinen bu mâbed 
sonradan Mescid-i Aksâ oldu. Mescid-i Aksa kelimesi “en uzak” anlamındadır. Mekke’ye uzaklığından dolayı 
böyle adlandırılmıştır. Harem-i Şerif yapılarının içerisinde Hz. Süleyman mabedinden kalan batı duvarına 
bitişik dörtgen şeklindeki bu cami, M.S. 638 yılında Hz. Ömer döneminde Kudüs fethedildikten sonra inşa edil-
miştir.
 Osmanlı yönetimindeki Kudüs’te dört asır boyunca bu üç medeniyet kardeşçe bir arada yaşamamıştır. 
Osmanlı padişahları Kudüs’teki hem mabetleri hem de halkı koruyup kollamıştır. Kutsal kitaba göre Hz. Da-
vud kente 40 yıl hükmeder, ardından oğlu Hz. Süleyman ülkeyi yönetmeye başlar. Bu dönemde Moriah Dağı 
üzerine Kutsal Tapınak inşa edildi. İnanışa göre Hz. İsa şifa dağıtmaya, mucizeler göstermeye başlayınca 
Romalı askerlerce tutuklanır ve Kudüs’te çarmıha gerilerek idam edilir.
 Kudüs,Hz. Muhammed (sav)’in mucizevi Miraç yolculuğuna çıktığı kutsal şehirdir. Hz. Muhammed’in 
Mescid-i Haram’dan Burak isimli bir ata binerek Kudüs’e Mescid-i Aksa’ya gitmesi, göğe yükselmesi ve bura-
da peygamberlere namaz kıldırması ile İslam’da ilk kıblenin Kudüs olması Müslümanlar için şehri özel kılar.
 1070 yılında Papa İkinci Urban’ın emriyle Kudüs’ü Müslümanlardan almak için Haçlı seferleri baş-
latıldı. 200 yılda Kudüs için beş sefer gerçekleştirildi. Hristiyanlar ele geçirdikleri şehri fazla tutamadılar ve 
1244 yılında Kudüs bir kez daha Müslümanların kontrolüne geçti.
  Selahaddin Eyyubi, Hıttin Muharebesi ile 2 Ekim 1187 tarihinde Kudüs’ü Haçlılardan alarak kentte 88 
yıl süren Hristiyan egemenliğine son vermiştir. Haçlıların Kudüs’ü aldıklarında 70000 Müslümanın vahşice 
öldürmelerine karşın Selahattin Eyyubi Kudüs’te adaletli davranmış ve halka zarar verilmemesi, sivillere 
dokunulmaması konusunda kesin emir vermiştir.
 Kudüs, Yavuz Sultan Selim tarafından fethedildikten sonra tarihindeki en huzurlu dönemlerinden bi-
rini yaşamaya başlar. Haçlı baskısı 400 yıllık bir kesintiye uğrar. Yavuz Sultan Selim’e ruhani liderler büyük 
bir ilgi ve saygı gösterirler. Rivayet edilir ki Kudüs’ü fetheden Yavuz Sultan Selim, şehri gezerken Yahudile-
rin kutsal mabedinin çöpten ve pislikten görünmeyecek halde olduğunu fark eder. Araştırdığında Haçlıların 
Kudüs’ü ele geçirdiğinden beri Hristiyanların bu mabede düzenli olarak çöp döktüğünü öğrenir. Çünkü Ku-
düs Yahudilerin yönetimindeyken Yahudiler de Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği yeri çöplüğe çevirmiştir. Yavuz 
Sultan Selim derhal emir vererek altın ve gümüş sikkeler dolu keseler hazırlatır. Ve bunları çöplüğün farklı 
yerlerine gömdürür. Sonra halka kürek ve kova dağıtıp “altını bulan alsın” diyerek çöp dağının temizlenme-
sini sağlar.
 Kanuni Sultan Süleyman Kudüs’e birçok hizmette bulundu. Kudüs’ün surlarını yeniletti. Kudüs kale-
sinin restoresini yaptırdı. Kubbetü’s Sahra’nın yer döşemesi, Mescid-i Aksanın surları ve kapılarını yeniletti. 
Silsile kubbesinin fayanslarını değiştirtti.
 Sultan 2. Abdülhamid’in saltanatında Avrupa ve Rusya’daki Yahudiler, Osmanlı topraklarına göç-
müşlerdir. Sultan Abdülhamit’e yüklü miktarda paralar teklif ederek tüm Yahudilerin Filistin’e yerleşmesi 
için mücadele etmişlerdir. Fakat Sultan Abdülhamid, Yahudi göçünün insanî ve siyasi yönlerinin sonuçlarını 
düşünerek buna izin vermemiştir.
 Mustafa Kemal Atatürk, bu kutsal şehirle ilgili  1937’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde şu konuşma-
yı yapmıştır: “Kendimize kâfi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için İslamiyet’in mukaddes yerle-
rini Musevilerin ve Hıristiyanların nüfuzunun altına girmesine mani olacağız. Binaenaleyh şunu söylemek 
istiyoruz ki buraların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz. Peygamberimi-
zin son arzusunu yani, mukaddes toprakların daima İslam hâkimiyetinde kalmasını temin için hemen bu gün 
kanımızı dökmeye hazırız.”
 Kudüs 1948’den 1967 yılına kadar Ürdün ile İsrail arasında bölünmüş bir kentti. İsrail 1967’de Mısır, 
Ürdün ve Suriye ile Altı Gün savaşına girdi ve Kudüs 1980 yılında İsrail Parlamentosu Knesset tarafından 
“İsrail’in ebedi başkenti” ilan edildi. İsrail kuruldu ancak Kudüs başkent olarak kabul görmedi.
 Kudüs, barındırdığı kutsal mekanlar yanı sıra coğrafi konumuyla da devletlerin ilgisini çekmektedir.
Cazibesinin dayanılmazlığı kentte kardeşçe, barış içinde yaşamaya fırsat vermemektedir.
Kudüs’te kalıcı bir barış tesis edebilmek için Osmanlının dört yüz yıl önce uyguladığı «hoşgörü» ye dayalı 
yönetim şekli Tercih edilmelidir.

                                                                                          Emine Melek UÇAR    TDE Öğretmeni
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           TEK ÇATIDA İNSANLIK
 Biz bu dünyaya insan olarak gelmiş varlıklarız. Öyle ki, insan gibi de davranmak zorun-
dayız. Bize bahşedilen nimetleri kullanmak hakkımız. Farklılıkları ortaya koyarak ve topluma 
uymadığını öne sürerek kimseye sahip olduğu haklara sahip değilmiş gibi davranamayız çünkü 
kimse şu an bulunduğu yeri önceden ayırtmıyor.
 Hiç farklı olduğu için birini dışladınız mı? Nasıl bir insan olduğunu önemsemeden görü-
nüşüyle yargıladınız mı? Peki, farklılıkları düşünmek yerine bardağın dolu tarafına bakıp insan 
olmak gibi ortak bir yöne sahip olduğunuz dikkatinizi çekmedi mi? Sizin gibi, düşünceleri ve hisleri 
olduğu mesela…
 Nazilerin, İkinci Dünya Savaşı sırasında yaptığı vahşeti duymuşsunuzdur. Yahudilere ya-
pılan akıl almaz işkenceler, Yahudi çocuklarını vuran anneler, öldürücü iğneler yapan hemşire-
ler… Bunların hepsi Adolf Hitler ölene kadar mıydı? Peki bundan sonra fark edilen insan kavramı 
aslında hiç yok muydu? Yoksa hep başlarında olan koca iktidarın yıkılışıyla karşılarına çıkan, o 
koca iktidardan daha güçlü olan dünyanın aynı hakları kabullenmesiyle oluşan sürü psikolojisiyle 
ortaya çıkmış bir kavram mıydı?
 Şimdiye baktığımızda bu hakkımızın daha çok pekişmesi gerekirken, özgürlüğü, eşitliği sa-
vunan ve bunun hakkındaki düşüncelerini belirten insanlar yargılanabiliyor. Peki ya neden? De-
diğim gibi insanlar kendilerinden daha güçsüz insanları ezmeyi güç sanıyorlar.
 Rengi farklı olduğu için köleliğe zorlanan Amerikalı siyahiler de bunları yaşamak istedikle-
ri için bu dünyaya özellikle siyahi olmayı seçerek gelmedi. Onlar da insandı ve özgürce yaşamalıy-
dı.
 Erken yaşta evlendirilen, evlendirildiğinde ergenliğe tam ulaşmadığı için çocuğu olmadı-
ğından kocasından şiddet gören, bir avuç altına satılan, on beşli yaşlarını yaşaması gerekirken 
evladını kucağına alan; kadın olarak, birey olarak görülmeden, düşüncelerine saygı duyulmadan 
bir şeyler yaşamaya zorlanan insanlar da vardı. Onların da kendileri üzerinde karar verme, dü-
şüncelerini belirtme, hayatlarını yaşama hakları vardı. Hiçbir şeye zorlanmak zorunda değillerdi. 
Hâlâ da değiller ama bunları yaşıyorlar.
 Cinsel yöneliminden dolayı sözlü ve fiziksel olarak şiddet gören, çoğu zaman da yaşama 
hakları ellerinden alınan insanlar da vardı. Onların da yaşama hakları var. Onlar da bir birey ve 
kendi cinsel yönelimleri kimseyi ilgilendirmez.
 Yahudi olduğu için zulüm görenler olduğu gibi Müslüman olduğu için ya da farklı bir inan-
ca sahip olduğundan dışlananlar da var. Kimsenin inancı yine kimseyi ilgilendirmez. Herkesin 
tanrısı, tanrıları ya da her neye inanıyorsa bütün bunlar aynı olmak zorunda değil.
 Geçtiğimiz günlerde Budist, Müslüman, Yahudi inançlarının temsilcileriyle bir araya gelen 
Papa Müslümanlara hakaret etiği gerekçesiyle eleştirilen Budist lider Sitagu Sayadaw ile ayrı bir 
görüşme yaptı ve ona kardeşçe yaşamak hakkında mesajlar verdi.
 Bunların hepsi yaşanmış şeyler ama yaşanmak zorunda olan şeyler değil. “Bütün insanlar 
aynı dilde gülümser…” diyor George Carlin ve yine “Bütün insanlar aynı dilde ağlar…” diyor Erol 
Egemen. Birilerinin de bize haykırarak anlatmaya çalıştığı gibi bizler insanız. Sadece insan... Do-
ğarken nasıl eşitsek ölüme kadar da aynıyız. Dışladığımız insanların hiçbiri kendi dünyalarında 
kendilerini dışlayan insanları bakış açılarına göre farklı oldukları için dışlamıyor çünkü onların 
farkında oldukları bir şey var. Onlar “Bizler insanız, kime göre farklıyız?” dedikleri için acı çeki-
yorlar ama hepsi sadece yaşamak istiyorlar, özgürce yaşamak…
 İşte tam bu yüzden sahip olduğumuz “evrensel” bir beyanname var. Tüm bu söylediklerimin 
ana maddelerini içinde barındıran 10 Aralık 1948 tarihli “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”… 
Kimimiz kendimize saygıyı aradığımız sırada başkasına saygı sorumluluğunu üstlenmezken, ki-
mimiz insanları insan olduğu için tek bir çatı altında toplamak yerine farklılıklarına göre ayırt 
ederken ne kadar “evrensel” olduğu tartışılır tabii.
 Bu kadar şeyden sonra hâlâ aklımı kurcalayan bir soru var: Zamanında savaşları önlemek 
için de hazırlanmış olan bu beyanname, bu kadar baş üstünde tutulurken neden hâlâ savaşlar var? 
Belki de bu soru tüm yazdıklarımın özetir.
          Alperen DEMİRDAĞ  Hz/ E
     İnsan Hakları konulu kompozisyon yarışması ilçe 1.si  
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 gELENEKSEL gENÇLiK SÖLENi TEmA  
    BELiRLEmE YARiSmASi

“MİTOLOJİ-TARİH-FELSEFE” SÖYLEŞİSİ

 Cihat Kora Anadolu Lisesi öğrencileri arasında düzenlenen “Mitoloji-Tarih-Felsefe” konulu yarışmaya 
iki yüz on eser katıldı. Ön elemede: 9/C Sınıfından Duygu BOZKURT’un “Ay’ın Vedası”; 9/D Sınıfından Pelin 
ERDOĞAN’ın “Umut”; 9/D Sınıfından İrem CEBECİ’nin “Arayış”;  10/E Sınıfından Fatma Rabia  ÇAKICI’nın 
“Özgürlük”; 10/E Sınıfından Nagihan YAVUZ’un “Gölge Oyunu”; 10/E Sınıfından Miray İLİK’in  “Maske”  adlı 
eserleri seçildi.  Öğrencilerimiz 06.03.2018 tarihinde düzenlenen törende yazma serüvenlerini ve eserlerinin 
içeriğini seçici kurul üyelerine, izleyici öğretmenlerine ve arkadaşlarına anlatarak sanata “merhaba” dediler. 
“Şimdi bir masaldan bir peri sessizce dinlesin beni”
 Mitolojiye farklı yaklaşımlarıyla hayallerini harmanlayan öğrencilerimiz “gerçek ve hayal”in sarmal 
yapısını vurguladılar. Artemis’in, bedene hapsolmuş ruhu “Özgürlük”e  ulaştırma olasılığına dikkat çektiler. 
Mitolojik on iki Tanrı’yı kendi açmazlarında bırakıp on üçüncü Tanrıyı bulma umuduyla bir “Arayış”a çık-
tılar. Gerçeğin sadece izdüşümüyle yetinildiği kurgusal bir “Gölge Oyunu”nda en canlı renkleri örten “Mas-
ke”nin kayması ile  bahçeye açılan bir kapı olabileceğini gösterdiler. “Ay’ın Vedası” ile unutulmanın ölümden 
daha yaman olduğuna değindiler. Yeteneklerini bilgi ve araştırma şevkiyle ustaca birleştiren öğrencilerimiz, 
izleyicileri düşsel bir yolculuğa davet ederek tekdüzelikten uzaklaştırdılar.
Öğrencilerimize teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz. 
                                          
                                                                                               Emine Melek UÇAR    TDE Öğretmeni

9/C Sınıfından Duygu BOZKURT:           “AY’IN VEDASI”
9/D Sınıfından Pelin ERDOĞAN:            “UMUT”
9/D Sınıfından İrem CEBECİ:                   “ARAYIŞ” 
10/E Sınıfından Fatma Rabia  ÇAKICI:   “ÖZGÜRLÜK”
10/E Sınıfından Nagihan YAVUZ:           “GÖLGE OYUNU”
10/E Sınıfından Miray İLİK:                   “MASKE”
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                              mASKE
 Zamanın derin, suların yavaş aktığı çok eski zamanlarda göklerin üstünden yerlerin diplerine kadar 
12 tanrı yaşarmış, dünyanın her bir köşesinden her diyarda. Çünkü dünya onlar için var olmaya değer bul-
dukları  ve en az onlar kadar güzel olan tek yermiş.Orada her gün ölmek için güzel ,yaşamak içinse sahtey-
miş . Kendi yansımalarında kendi kendilerini kandırdıkları bu mavi nokta, evrenin en soğuk köşesinde terk 
edilmişken bir anda böylesine değerlenmiş zamanın birinde. Ve bu mavi noktanın siyah gecesinde bir tanrı 
yaşarmış yıldırımlar içinde .
 Bu uçsuz bucaksız noktanın üzerinde ise Magga adında güzel mi güzel bir kız varmış. O gece yıldı-
rımlar çakarken kim bilir kaçıncı kez ölmek üzereydi ,yediği zehirli elmanın muhteşem tadıyla. Kim bilir 
kaçıncı kez yakarıyordu sahte çığlıklarıyla gökteki tanrıya. 
‘Elveda Zeus… Sevgilim… Umarım kudretin kalbimi kül ettiği gibi gökleri de mahvetmez. O güzelim mavilik-
lerini. ‘
 Ardından kurt ulumaları yükseldi sahnede . Sahte bir kurdun tahta dişlerine boynunu uzatıp her 
tarafa kırmızı kumaşlar saçılmasına sebep oldu. Ve tanrıların alkışları arasında bir tiyatro seansı daha 
son buldu.  Magga sahneden inip de üzerini değiştirmeye gittiği sırada o gün Zeus’un gelmediğinin farkında 
olan tanrıların gerginliğini hissetmişti. Gözleriyle etrafı taramasına gerek yoktu Zeus’un yokluğunu hisset-
mek için. Çakan şimşekler zaten onun eseriydi. Neye sinirlenmişti yine böylesine.Bu düşünceler aklını kur-
calarken kumpanyanın büyük bir münakaşaya daldığını gördü .Apollo, Athena’nın hazırladığı senaryonun 
vasatlığına söylenirken Ares ise dehşet verici sahnelerin neden bu kadar basit olduğundan yakınıyordu. Ona 
göre kurdun dişlerinin tahtadan olması ve bedeninin basit mor bir kumaşa sarılı oluşu tüm dehşete leke sü-
rüyordu.Bir yandan dionysusun tembelliklerine dayanamayana Hestia ona bir güzel ayar çekiyor ardından 
arkada bir çığlık kopuyor ve Afrodit peruğunun üzerindeki sıçanı Artemis’in okuyla kevgire çeviriyordu. 
Magga ise tüm bu curcuna içinde oynadığı oyuna o kadar dalmıştı ki aslında kurt ve kuzunun hikayesini 
yazan Athenaya her zamanki gibi büyük bir hayranlık duyuyordu.  
 Gezgin kumpanyanın arabasında yer bulmak bu günlerde çok zordu ne yazık ki.  Magga hiçbirine 
laf geçiremeyeceğini biliyordu çünkü gruptaki tek ölümlü oluşu ona söylenmemiş olsa da susması gerektiği-
nin bir kanıtıydı. Üstelik her oyun ölecek kişinin o olacağına çoktan karar verilmişti. Magga buraya gelme-
den önce onun rolü Metisteydi ve Metisin bu duruma baş kaldırmasıyla birlikte gözler Afrodite çevrilince 
Afrodit ortalığı öyle bir ayağa kaldırmıştı ki neredeyse bütün tiyatroyu mahvediyordu. Afroditin bu ta-
vırları her alanda bu kadar aşırıya kaçtığından gözle görülür bir oyuncu kaybı yaşanmıştı. Hiçbir tanrı 
ölümlü bir karakteri oynamayı istemeyince de ölümlü birini bulmak bu rolün gerçekçiliğini daha ön plana 
çıkaracaktır diyen Apollo’nun sözünden yola çıkıp Magga adındaki bu geç kızı buldular. 
 Magga düşünceler içinde yuvarlanıp dururken kumpanyanın geri kalanı ateş yakıp hikayeler anlat-
maya başladı.Ares ve Hestia sarmaş dolaş, birbirlerinin kulağına yeni doğacak çocuklarına koymayı düşün-
dükleri  isimleri  fısıldarken uyuyakaldılar.Magga, yol arkadaşlarının yakınlaşmasının sinir bozucu sesini  
bastıracağını umarak çıtırdayan ateşe yaklaştı.
  Uyku gelmek bilmiyordu. Olduğu yerde dönüp durdu.Boynundan fırlayan kumaş kanı gören tanrıların yü-
zündeki o ifadeyi düşünüyordu.Saflığı yüzünden ölüp giden genç bir kız… ama kalabalık bu korkunç manza-
rayı iştahla izliyordu.Özellikle Kronosun gözlerindeki iştah Magganın kalbine kazınmıştı. Neden sonra yer 
yatağından kalktı ve rahatlamak için ağaçların arasına girdi.
***
   Gecenin ilerleyen saatlerinde karanlık ağaç gövdeleri arasından ay ışığını takip ederek yürüyordu. Der-
ken bir açıklığa ulaştı dikili taşlarla dolu. Daha açıklığa girer girmez anlamıştı buranın yaşayanlar için 
olmadığını . İçini kaplayan soğukluk bedenini hareketsiz bırakmıştı. Ancak uzaklardan o pürüzsüz tınısı 
gelen ses ona geriye dönemeyeceği kadar karşı konulmaz bir sıcaklık veriyordu. Neydi aynı anda bu kadar 
güzel ve soğuk olan şey. İlerledi . Tını ta ki anlaşılır bir ton alana dek.
t
-Orada mısın sevgili kurt
-Buradayım sevgili kuzu
-Kaç yaşındayız kuzu?
-Ayak izleri tarihe karışmışlardan daha yaşlı
-Daha ne kadar birlikte olacağız öyleyse
-Sonsuzluğun sınırlarından geçene kadar
… ve sessizlik nefes alışları yankılanan devasa kurdun gözlerindeki alevi canlandırdı.Magga ise ayakları 
yere çivilenmiş bir şekilde sadece kuzunun ay ışığını yansıtan bedenini izliyordu.Adeta bir insan bedeniydi 
bu, beyaz kürkle kaplanmış. Öyle ki vücut hatları bir o kadar anlaşılır.Bir kadın… Uzun ince ve narin. Kurt 
ise bir hayvandan daha vahşi geldi gözüne.Sesiyle ve bedeniyle kuzuyla oluşturduğu tezatlık dehşet vericiy-
di.Kuzudan on kat daha büyük ve iriydi. Sesi ise bir o kadar sert ve mekanik. Anlaşılan kurt onu göreme-
yecek kadar kuzunun güzelliğine dalmıştı tıpkı Magga gibi. Konuşma devam etti sessizliğin ardından.Kurt 
başladı yine o mekanik sesiyle konuşmaya;
-Kaçmak yada sağlam durmak?
-Fark eder mi? Yaşam biziz sonuna kadar
-Ölmek için bir çok yol var.
-Tek doğru ölüm ise asla yaşamamak .Çünkü yarın bir umuttur asla bir söz olamaz
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-Gölgemizde her şey can çekişiyor 
-Bu yüzden bu kadar kolay görmezden gelemezler
-Bütün hayatlar geçici
-Çünkü güzellik, solduğu için güzeldi
  Kuzunun son sözleri Magga’nın zihninde yankılandı. Ormanın derinliklerinde ise sonsuza kadar 
yankılanacaktı. O an Zeus’un yanındaki ağaca indirdiği yıldırımla çığlığını bastıramayan Magga kurdun 
burnunun ucunda bitmesiyle bir çığlık daha attı. Kurdun kafası Magga’nın bedeninden daha büyüktü ve 
aslında bir auradan başka beden namına bir şeyi de yoktu. Ancak tüm açıklığı kaplayan cüssesi ve aura-
nın içindeki mavi mor alevler korkusunu körüklüyordu.Üstelik her nefes alıp verişinde yüzüne çarpan buz 
gibi nefes alevlerin yeterince sıcak olmadığının göstergesiydi. İşte gerçek kurt dedi içinden sessizce.Tiyatro 
oyununun gerçekliğe yansıtılmış bir versiyonu. Ares’in istediği o muhteşem alevler ve Athena’nın hayran 
kaldığı senaryosu. Ve işte kuzu geliyor ay ışığını yansıtan saçlarıyla. Sanırım artık tek eksik gerçekçi bir 
çığlık ve kurudun boynundan alacağı koca bir ısırık.Tek fark ise kırmızı kumaşların yerini alacak olan kızıl 
bir sıvı. Sonrasında “Zeus’a olan aşkımla yıldırımlar içinde ölebilirim” dedi içinden.Olayın trajikliği karşısın-
da sinirleri yerle bir olmuştu adeta. Oysaki kurt ve kuzunun planları çok daha farklıydı…
***
   Kuzu zarif hareketlerle görüş alanına girerken, kurt oyunbaz vahşiliğini yansıtırken , sanki seyircilerle 
dolu bir salonda oyun sergiliyor gibi hissetti.  
 “Ölümlü bir kalp duyuyorum.” dedi kurt sessizce. Kuzu ise “Belki de düşündüğün kadar atmıyordur” 
diye yanıtladı. “Konuş güzel varlık. Adın ne?”. Adını söylemek için ağzını açtı Magga ancak çıkan ses bir 
tilkinin can çekişmesinden daha aciz geldi kulaklara. Kurt güldü, kuzu ise sahte bir anlayışla gülümsedi . 
“Öyleyse sus güzel varlık. Biz seni çoktan biliyoruz Magga...”  Kurt bu sefer uludu ve tüm kargalar uçuştu. 
Kurdun kelimeleri çok çaresiz bırakacaktı Maggayı “Ay olan her gece av vaktidir.” Kastettiği av kendi-
siydi. Apollo bu durumu sezmiş olacak ki tepede ay ışıklarını saklamıştı o sıralar. “Ancak tepede ay yok ki 
dedi” Magga. “O zaman okum kalbinde bir sızı yaratacak” dedi kuzu. Artemis tüm okların uçlarını köreltir 
geceleri çıkılan av güneşe sırt çevirmek diye dedi Magga. Avlanmak için her gece sırasıdır dedi kurt .Kuzu 
güldü  “Öyleyse delirtebilirim seni sonsuza denk.” “ Athena deliliğime çare bulur elbet.” Kurt yanıtladı. “An-
cak bir ölüme ölümsüz çare bulamaz.” Magga seçeneklerinin tükendiğini fark etti . Kurdun haklılığı canın 
yakmıştı.
 Neden sadece arkasını dönüp tüm hızıyla kaçmıyordu ki. Yakalansa bile ne kaybederdi. En azından 
denemeye cesaret etmesi gerekmez miydi?  Planları kuzunun insanı mayıştıran tatlı sesiyle kesildi.
 Aklından bile geçirme sevgili Magga. Bize kendi ayaklarınla geldin unutma. Bizi kendin duydun 
üstelik. Kaçmak yada sağlam durmak bizim için fark etmez .Yaşam sonuna kadar biziz ve ölüm senin seçi-
min.”
 İşte acizliği tüm bedenini kapladı ve kuzunun ayaklarının dibine yığıldı “Ölmekten o kadar çok 
korkuyorum ki…” dedi .Gözlerinden yaşlar boşaldı,bedeni sarsıldı.Soğuktan titremekten yorulmuştu. Ta ki 
kuzu onun suratına dokunana denk. Tam gözlerinin içine bakıyordu kuzu ama Magga kuzunun yıldızlarla 
dolu maskesinde kuzu olmayan her şeyi görüyordu.Çok küçükken kaybettiği teyzesini,ona yaşamayı öğreten 
annesini, birlikte at sürdükleri babasını ve annesinin karnında ölmüş kardeşini. Her anı yaşıyordu şu anda. 
Geçmişi soğuk bir kurt nefesiyle tahta bir kuzu maskesinde saniyeler içinde geçiyordu.Fırından yeni çıkmış 
ekmeğin kokusunu alıyordu.Oynadığı ilk oyunu ve ilk replikleri tekrarlanıyordu kulaklarında.Sevgilisinin 
dudaklarını hissediyordu bedeninde ve yeniden doğduğu andaydı işte.Doğuyordu çığlıklar içinde.Annesinin 
karnında evrenin kalp atışlarını duyuyordu ve gözlerini açıyordu yokluğun kalbine. ***
   Kurt dili dudaklarından sarkmış sabırsızlıkla bekliyordu bu büyülü anın sonlanmasını. “Hadi artık başka 
bir oyun oynayalım.” dedi kuzuya. Kuzu da onayladı.  Magga ise kuzunun onaylayan bakışlarını göremedi. 
Çünkü bedeni ruhundan çekiliyor gibi gelen birkaç saniye sonrasında ormandan çıkmış ve kendini yeni bir 
tiyatro oyununun ortasında bulmuştu. Oraya nasıl geldiği hakkında hiçbir fikri olamamasına karşın kurt ve 
kuzunun varlığıyla dolmuş ormandan  kurtulmayı Afrodit’in kulak tırmalayıcı çığlıklarına tercih ederdi.
       ***
 Sahnede işte yine ölüyordu. Yine saf bir kız, korkunç varlıklar ve ölümlü bir son.İlk defa, sahnede 
ölüyor oluşu bu kadar güvende ve mutlu hissettirmişti Maggayı. Sahte kuzu sessizce yayını gerdi, kurt ise 
nefesini yüzüne üfleyip boynundan kırmızı kumaşlarla dolu, toplanması uzun zaman alan koca bir yığın bı-
raktı ölüme.Doğruydu, tanrılar güzel bir ölüme ve kana bayılıyordu. Magga’nın onlara sunduğu her şeyden 
çok onların önünde bir adak olması onları cezbediyordu.Bir tek Gaia sanatını taktir etmek için ayağa kal-
kardı zaten. Ama bu sefer Magga ne alkış ne de tezahürat duydu.Ne ayağının altındaki sahneyi ne de selam 
verirken ellerini tuttuğu Herayla Aresin ellerini hissetti . Hissettiği tek şey, göğsündeki dayanılmaz sızıydı. 
 Magga izleyicilere baktı. Gördüğü yüzlerden her biri kurt yada kuzuydu. Göğsüne baktığında ise 
kuzunun sözleri yankılandı zihninde;
  Güzellik, solduğu için güzeldi.

                 MİRAY İLİK 10/E
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       AY’iN vEDASi 
 
     Usulca gökyüzünü terk ediyordu güneş. Artemis o anın gelmesini bekliyordu. Sıkıca tuttuğu okların eline 
batışını umursamadan siyah geceye hoş geldin dedi gözleri.  Ay okyanusun güzelliğini  ortaya çıkartmak 
istercesine aydınlatıyordu etrafı ve yıldızlar da ışıldamaya başlamıştı. Zamanı gelmişti. Sevgilisine veda 
edecekti. Artemis bakışlarını ok şeklindeki takım yıldızına çevirdi.  “Özür dilerim Orion. Senden çaldıklarım 
için affet beni. Bu seni son görüşüm. Bu seni son anımsayışım. Sileceğim seni anılarımdan. Bir gün kalbim at-
maktan vazgeçtiğinde geleceğim yanına ve kavuşacağım sana. Şimdilik hoşça kal sevgilim.” Artemis elindeki 
okları uçurumdan aşağı attı ve karanlığa karıştı. Yıldızlar teker teker silindi gökten ve ay parçalanıp okya-
nusun derinliklerine gömüldü. Artemis gitti arkasına bile bakmadan. Gök ikiye yarıldı ve yandı gece kadının 
yokluğuyla.
             SON.     
  
 Kalemi bırakıp kitabımın son sayfasına baktım. Her gün geç saatlere kadar araştırmalar yapmış ve 
kurgumu oluşturmuştum. Şimdi ise elimde bitmiş olan bir hikaye vardı. Başarmıştım. Kafamdaki ütopyayı 
kelimelerle beyaz sayfalara çizmiştim. Büyük bir mutlulukla masanın başından kalktım ve yatağıma girdim. 
Artık gönül rahatlığıyla uyuyabilirdim.    Alarmın korkutucu sesi odada yankılanırken yataktan sinirle 
kalktım. Alarmı susturup yayınevine gitmem ve sabahın köründe kalkmış olsam da tüm insanlara kitabımı 
sunabilmek için her şeyi göze almam gerektiğini hatırlattım kendime. Kısa süre içinde hazırlanıp masama 
yöneldim. Çekmeceleri ve rafları karıştırırken yazdıklarımın burada olmadığını fark ettim. Dün gece son 
satırları yazıp masanın üzerine bıraktığımın kitabım yoktu. Telaşla odamı ararken çıldırmak üzereydim. 
Rüyadayım değil mi? Yanağıma hızla bir tokat atarken hissettiğim acıyla bağırdım. Rüya değildi. Editöre 
kitabı yarın getireceğime dair bir mesaj atıp tekrar aramaya koyuldum. Eve hırsız mı girmişti? Hayır. De-
ğerli eşyalarımdan eksik olan yoktu. Delirecektim.    Saat 22:00’a gelirken tüm evin altını üstüne getirmiştim 
ama hiçbir yerde yoktu kitap. Göz yaşlarım yanağımdan süzülürken koltuğa oturdum. Nasıl kaybolurdu? Bir 
yıllık emeğim, hayallerim çöpe gitmişti.  “Bunu mu arıyorsun?” Duyduğum sesle başımı hızla kaldırdım. Üze-
rindeki beyaz elbisesi ile melekleri andıran bir kadının elindeydi kitabım. Sarı saçları bir yılan gibi vücudunu 
sarmış, gözleri kibirle bana bakan kadın… Deliriyor muydum? Üzüntüden saçma sapan şeyler duyup görme-
ye başlamıştım. Evet, evet. Kesinlikle gerçek değildi. Kafam karışmış bir şekilde ayağa kalkıp odama doğru 
yürümeye başladım.  “Beni duymuyor musun?” Bu kadın bir halüsinasyon falan değildi. Gerçeklerin farkına 
varınca yavaşça arkamı döndüm.  “Ki.. kimsin sen?” Büyük bir dehşetle kekelediğim soru kadının kaşlarının 
çatılmasına sebep oldu.  “Kim miyim? Bu kitabı sen yazmadın mı? “ E... evet.” “Ben Zeus ile Leto’nun kızı olan 
Ay Tanrıçası Artemis. Ben Apollon’un ikiz kız kardeşi vahşi doğa, avcılık ve okçuluk tanrıçası, senin basit bir 
kitap karakteri olarak yazdığın kadınım.” “Ne? Ne saçmalıyorsun sen? Tamam, çok güzel bir şakaydı. Artık 
kim olduğunu söyle ve kitabımı hemen geri ver.” “İnsanoğlunun neden bu kadar saygısız olduğunu anlamıyo-
rum. Anlama bozukluğunuz da var galiba. Ben Artemis.” diye cevap verdiğinde sinirlenmeye başlamıştım.  
“Yeter artık. Şakan kabak tadı vermeye başladı. Kimsin ve evimde ne işin var? Çabuk bir açıklama yap yoksa 
polisi çağıracağım.” “Yazdığın karakteri bile tanıyamıyor musun?” Hızla yanıma gelip beni balkona doğru 
sürükledi. Sırtındaki sadaktan bir ok aldı ve şu ana kadar fark edemediğim yayıyla atış yaptı. Hızla hedefine 
ulaşan okun birkaç sokak ötemdeki evin duvarında asılı kalması  şaşkınlıkla gözlerimi kırpmama neden oldu. 
“Ben Artemis. Asla evlenmeyeceğine yemiş etmiş fakat Poseidon’un oğlu Orion’a aşık olan, kardeşi Apollon’un 
tuzağına düşen, onun uzaktaki bir noktayı işaret edip oraya okunu gönderebilir misin sözüyle okunu atan ve 
sevdiği adamı vuran tanrıçayım.Babasından Orion’u bir takımyıldızı olarak gökyüzüne koymasını isteyen 
ve her gece özlemle o takımyıldızını izleyen kadınım.” “Nasıl olabilir bu? İmkansız! S..sen kitap karakterisin.” 
“Ben senin yarattığın bir karakter değilim. Sana ilham veren benim hikayem. Var olduğuna inanmadığınız, 
hakkındaki hikayelerin uydurulmuş olduğunu söylediğiniz bizler her zaman sizinleydik. Siz bizleri yok say-
dınız.” “Ben delirdim de haberim mi yok? Bir tanrıça ile nasıl konuşabilirim? Kulağa hiç mantıklı gelmiyor. 
Hayır, bir de mantıklı mı gelmeliydi?”  “Sus! Buraya gereksiz konuşmalarını dinlemek için gelmedim. Tüm 
insanlar yaşantılarımızın bir kısmını biliyor. Ne kadar uydurma deseler de herkes bizler hakkında bilgilere 
sahip fakat sen farklısın. Hiçbir insanın hakkımızda  bilemeyeceği bilgileri sen biliyorsun. Dün gece ona veda 
ettiğimi ve anılarımdan onu sileceğimi nereden öğrendin? Anlat!” “Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. 
Bunlar sadece hayal gücümün kalemime yansıttığı bir kurgu. Orion’a olan aşkından esinlenip yazdım kitabı-
mı. Yani sen yazdığım her şeyi yaşadın mı?” büyük bir hayretle cümlelerimi sıralarken zihnimde bir kargaşa 
oluşmuştu. Böyle bir şeyin nasıl gerçekleşebildiğini aklım almıyordu. Mürekkebimin sayfalara iz bıraktığı 
kelimeleri düşününce kalbime bir ağırlık çöktü. Artemis nasıl dayanmıştı bu kadar acıya?  “İnsanoğlu, bir 
tanrıçaya yalan söylemeye cüret edersen…” “İnsanoğlu değil, adım Tamay. Yalan söylemiyorum. Bir şey sor-
mak istiyorum. Neden tüm acıları tek başına sırtladın? Zor değil miydi?” Kısık sesle sorduğum sorular onun 
duraksamasına sebebiyet vermişti. O zaman anladım ki Zeus yarattığı insanları kendi aleminden başka bir 
yerde muhafaza ederken tanrıları ve tanrıçaları onlardan ayrı tutmuştu. Zeus’un göz ardı ettiği şey nefes 
alabilmek için her iki tarafın da duygulara ihtiyacı olmasıydı. Onlar bizden üstün olsalar da kalplerimiz aşk-
la çarpıyor.
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“Bilmiyorum. Belki de ona olan özlemim kalbimi yakıp kavuran acıya karşı direnç gösterdi. Artık özlemim 
de ağır geliyor ruhuma. Ona kavuşana kadar onu silmek istiyorum kendimden.” “Nasıl yapacaksın bunu?” 
“Hafıza Tanrıçası   Mnemosyne, onunla olan anılarımı zihnimin en kuytu kıyılarına gömecek. Hiçbir şey 
hatırlamayacağım.” “Zihninin unuttuğunu kalbine kazımışsan anılarını silmen bir işe yarar mı? Eğer kalp 
her atışında sevdiğini anımsayacaksa özlemini dindirmek için sildiğin anılara yazık olmaz mı? Aşık bir 
kalp sevdiği ile geçirdiği  her saniyeye ihtiyaç duyar.” Artemis özlemle yıldızlara bakarken mırıldanmaya 
başladı. “Onu özledim. Canım o kadar çok yanıyor ki… Ondan çaldığım her nefes benim de soluk almamı en-
gelliyor. Unutmalıyım. Başka çarem yok.  Söylesene Tamay sen ne yapardın bu durum karşısında?” “ İnsan-
ları gözlemledin mi hiç? Birbirlerine ne kadar değer verdiklerini, birbirleri için ölmeyi göze aldıklarını fark 
ettin mi? Peki ya insanların kaybettiklerine şahit oldun mu? Tam şu anda çocuğunu kaybeden bir annenin 
feryatları gökyüzünü çınlatıyor, bir adam ölen sevgilisinin kalp atışlarını duymak için cansız bedene daha 
da sıkı sarılıyor, küçük bir çocuk şehit düşen babasının mezarında sessizce ağlıyor. Kayıplar veriliyor her 
saniye ama herkes ruhu yarım olsa da  devam ediyor yaşamaya. İnsanlar için önemli olan kaybettiklerinin 
ardından duydukları acı değil, sevdiklerini unutmamaktır. Bizler hatırlandıkça, sevildikçe yaşadığımızı 
düşünürüz.” “İnsanlar da unutur anılarını.” “Evet fakat bir insanın  kalbine kazıdığını zihni unutsa da 
yaşadığı sürece o anılar onla kalacaktır. Örneğin hafıza kaybı yaşayan biri sevdiğini görünce kalbi daha 
değişik atar çünkü o beyniyle değil kalbiyle yaşar tüm anlarını.” “Ben tanrıçayım, insan değilim. Tam 
olarak ne yapmamı istiyorsun? Anlamıyorum seni.” Elimi yavaşça kalbinin üzerine koydum ve onun elini 
de kendi kalbimin üzerine yerleştirdim. “İkimizin ortak yanı kalplerimiz. İnsan değilsin fakat tıpkı bizler 
gibi bir kalbe sahipsin. Orion’u hatırlamak için çaba göster. Onu andığın tüm zamanlar seninle yaşamaya 
devam edecek. Ölüm hayata son vermez, aslında unutulmak can alıcıdır. Ayrıca bir adam aşık olduğu kadın 
tarafından ölümü arzular. Üzülme, tek yapman gereken sevmekten vazgeçmemek.” Konuşmamı bitirirken 
açık olan radyonun sesi ulaştı bize.      “Al ömrümü koy ömrümün üstüne. Senden gelsin ölüm başım üstü-
ne.”   “Teşekkür ederim Tamay. Hoşça kal.”       Nefes nefese kalkarken gördüğüm rüyayı anlamlandırmaya 
çalışıyordum. Neden kitabı teslim edeceğim gün böyle bir rüya gördüm ki? Yoksa gerçek miydi? Yataktan 
fırlayıp masamın başına koştum. Kitabım buradaydı. Sayfaları çevirip bir sorun olup olmadığına baktım. 
Son sayfaya geldiğimde kitap elimden düştü. Yazdığım final değişmişti. Artemis Orion’a veda etmek yerine 
onu unutmayacağını söylüyordu.  
    “Dolunay sadece seni seversem mutlu olacağını fısıldadı bana. Ruhum bedenimden çıktığı zaman bile  kal-
bim senin için çarpacak sevgilim. Ebediyen…”                                                           
          SON.

          Duygu BOZKURT 9/C
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      “Denizlerin tanrısı Posedion, gökyüzünün tanrısı Zeus ve ölüler diyarının tanrısı Hades, Yunan tanrı-
larının en kudretlileriydi. Bu tanrıların çocukları da yarı tanrılardı. Diğer tanrıların çocuklarından çok 
daha güçlülerdi ama bu güç beraberinde çok büyük bir sorumluluk da getiriyordu. Yüzyıllardır bu üç büyük 
tanrının bir çocuğuna rastlanmadı. Haklarında birçok kehanet yazıldı. Kehanetler, bu üç tanrının herhangi 
birinin çocuğunun ortaya çıkmasının şu an dünyamızda hüküm süren olağandışılığı sonlandıracağını gös-
teriyordu. Bu olağandışılığın son bulmasının tek yolu Olimpostaki dengesizliği durdurmaktı. Bunun yolu da 
Truva savaşından sonra bütün tanrılara kızgın olan, böylelikle bu dengesizliği başlatan Aşil’i öldürmekten 
geçmekteydi. Ancak herkesin bildiği üzere Aşil yenilmezdir. Styx Nehri’ne yıkanmış olan Aşil’i öldürmek an-
cak ve ancak bu üç tanrının çocuklarının yapabileceği bir şeydir. Çünkü Styx Nehri’nin ona verdiği güçlerle 
Aşil’in bir zayıf noktası olup olmadığından emin değiliz bunun keşfedecek olanlar da tanrılara dua ediyorum 
ki bir gün ortaya çıkacak olan üç büyüklerin çocukları olacak.”
        Yüzlerce kez dinlemek zorunda bırakıldığımız bu geleneksel abartılı konuşma sonunda son bulmuştu. 
Birkaç haftadır bu insanların yanındaydım. Bundan birkaç gün önce biri çıkıp da bana “Yunan mitolojisi 
gerçek hatta sen de o tanrılardan birinin kızısın!” deseler kahkahalara boğulurdum. Ama Yunan mitolojisi 
gerçek ve ben de o tanrılardan birinin kızıyım. Hangisinin kızı olduğumu daha bilmiyorum. Birkaç gün önce 
garip görünümlü tarih öğretmenim kolumdaki işareti görünce beni buraya sürükledi. Kolumda bir doğum 
lekesi var. Şimdiye kadar sıradan bir şey olduğunu düşünüyordum ancak buraya geldikten sonra bütün yarı 
tanrıların kolunda aynı işaret olduğunu gördüm. Meğerse öğretmenim de bu kamptaki eğitmenlerden biriy-
miş. Günlerdir gözlerinin üstümde olduğunu hissediyordum. Yine bir hata yaptığımı düşünüp kendimi disiplin 
kurulu için hazırlamıştım. Bir yarı tanrı olduğum kimin aklına gelirdi! Bu eğitmenler geziciler olarak adlan-
dırılıyor. Dünyanın dört bir yanında bunlardan birkaç tane var genelde okullarda çalışıyorlar ve görevleri 
bizim gibileri bulmak sonra da bu güvenli yere, bu kampa getirmek. Çünkü biz yarı tanrıların peşinde olan bir 
sürü kişi var aslında bir sürü şey demek daha iyi olacak. Bu birkaç günde öğrendiğim şeylerin hepsi bu kadar, 
kampa yeni gelenlere şimdilik dövüş eğitimleri yerine bu temel bilgileri veriyorlar. Hemen askeri eğitimlere 
geçmek istiyorum. Muhtemelen becerebileceğim yegane şey bu olacak. Ares’in kızı olan bir arkadaş edindim. 
Olivia, babası Ares’in agresiflik ve vurdum duymazlık özelliklerini su götürmez şekilde taşıyor. Ancak gözle-
rine dikkatli baktığınızda ya da onunla biraz zaman geçirdiğinizde içerisindeki sonsuz şefkati görebiliyorsu-
nuz. Ben bu özelliğinin annesinden geçtiğini düşünüyorum çünkü kitaplardan öğrendiğim Ares’in içerisinde 
şefkate benzer herhangi bir şey taşıması pek mümkün değil. Olivia şimdi bir görevde. Bizi avlamaya çalışan 
şeylerden – onları henüz ben de görmedim ama insana benzediklerini sanmıyorum.- daha önce bahsetmiştim. 
Evet, biz de onları avlıyoruz. Askeri eğitimler almamızın sebebi de bu. Bu şeyleri avlayarak dünyadaki düze-
ni sağlamak. Ancak son zamanlarda öğrendiğim kadarıyla her şey kontrolden çıkmış durumda. Olimpostaki 
dengesizlik yüzünden bu şeyler çimlerin arasındaki yabani otlar gibi her yerden türüyorlar.
          Kamptaki en sevdiğim yerde oturuyorum. Nehrin kenarında. Artık kendimi hiçbir yere ait hissedemi-
yorum. Bir hafta öncesine kadar öldüğünü sandığım babam yaşıyor ve bir tanrı! Buradaki herkes ailesinin 
kim olduğunu biliyor. Normalde kampa geldikten bir ya da iki gün sonra babamızın ya da annemizin kim 
olduğunu öğrenirmişiz ama ben hala öğrenemedim. Bu işte bir gariplik olduğunu hissediyorum. Neyse, bu 
nehri gerçekten çok seviyorum.
         Dün gece ölü gibi uyumuşum. Bugün tanrı akrabamın kim olduğunu öğrenebileceğimi umuyorum. Biraz-
dan sıkıcı derslerim bitecek ve günün sonunda askeri derslerimin birincisine gireceğim. Heyecanlıyım ama 
aynı zamanda da gergin. Yenilik seven bir insan olduğum söylenemez. Farklı bir kuaföre saçımı kestiremez-
ken nasıl yarı tanrı olduğum gerçeğini kaldırabildim bilmiyorum. Sanırım dozajla alakalı bir şey.
           Beynimi sıkıcı temel bilgilerle dolduran eğitmenim sonunda konuşmasını bitirince bu dersten sonunda 
kurtulduğumu müjdeledi. Dövüş eğitimlerime başlamak için kampın ortasındaki açık alana doğru yürüme-
ye başladım. Eğitmenim benle aynı yaşlarda kahverengi saçlı, yemyeşil gözlere sahip genç bir adamdı. Ben 
derslerden derslere sürünürken o benimle aynı yaşta olmasına rağmen eğitim veriyordu. Bazıları şanslı doğu-
yor. Öncelikle kendini tanıttı. Elini uzatarak “Ben Athena’nın oğlu Peter. Askeri eğitimlerin benimle birlikte 
olacak.” Ben de hemen elini sıktım. Kendimi tanıtmaya yeltendim ancak ismimin önüne koyacak bir cümle 
bulamadım en sonunda sadece “ Ben Malia “ diyebildim. Güldü. Gülünce gözlerinin kaybolduğunu fark ettim. 
Zaten eskiden beri dövüşle ilgilendiğim için bu derste çok zorluk çekmiyordum. Bu canavarlardan – o şeylere 
canavar demeye karar verdim. Sonuçta canavarın kesin bir betimlemesi olmuyor.-  daha haberim yokken bile 
çevremde bir çok insan görünümlü canavar vardı zaten. Onlardan kendimi koruyabilmek için bu dersleri çok 
önceden kendi başıma öğrenmek zorunda kalmıştım. Bu işlerde gayet iyi olduğumu gören Peter, dersin sonun-
da bugün yapılacak olan toplu antrenmana katılmam gerektiğini söyledi. Ben de hazırlanmak için odama 
gittim. Olivia sonunda kampa dönmüştü. İkimizin paylaştığı odada beni bekliyordu. Yüzündeki birkaç yara 
dışında bir şeyi yoktu. Tanrılara şükürler olsun. – sanırım tanrı kelimesinin yanına çoğul ekini ilk defa getiri-
yorum.- Olivia ile uzunca konuştuk. Ben ona olan biteni anlattım. Bugün ki antrenmana katılacağım için en 
az benim kadar heyecanlıydı. O da antrenmana katılacakmış. Görevden sondan neden antrenman yapmak 
için bu kadar ısrarcı olduğunu merak ettim ancak kafasını dağıtmak için böyle bir yöntem seçmiş olabilirdi. 
Sonuçta o Ares’in kızıydı ve Ares’in kızı da olsan görevlerden etkileniyordun. 
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 Olivia ile beraber sahaya yürüdük. Herkes toplanmıştı. Kiminin elinde kılıçlar, kiminde ise ok ve 
yaylar vardı. Benim de elime bir kılıç tutuşturdular. Bir süre sonra düellolar başladı. Sıranın bana gelmesini 
bekliyordum ancak çok gergindim. Olivia karşımda kimsenin gözünün yaşına bakmıyordu. Herkesi kılıçtan 
geçirmekle meşguldü. Sonunda karşıma iri kıyım bir adam çıktı. Elini kaldırıp suratıma bir yumruk yapış-
tırınca Olivia’nın kardeşlerinden biri olduğuna emin oldum. Birbiri ardına gelen yumruklarla sersemledim. 
Aklımı toparlayamıyordum. Elimdeki kılıcı savurmayı denedim. İşe yaramadı. Yüzümden akan kanın sıcak-
lığını hissediyordum. Ağzımda demire benzer bir tat oluştu. Beynim yardım çığlıkları atıyordu. İşte tam o an 
kulağımda bir ses duydum. Hiçbir yerden gelmeyen bir ses. Aklımın içinde doğmuş ve sadece bana özel olan bir 
ses. Beni yönlendiriyordu. Sonunda yumruklardan ve kılıç darbelerinden kaçmayı başardım. Hareketlerim 
üzerinde düşünmüyordum. O ses bana yardım ediyordu. Üstünlük kurdukça daha çok hırslanıyordum.  Git-
tikçe kendimi kaybediyordum. Gözümün ucuyla herkesin durmuş bizi izlediğini görebiliyordum. Yer ayağım 
altından kayıyordu. Neler oluyordu? Bunu ben mi yapıyordum? Yerler yarıldı. Ancak ben korkmuyordum. 
Aksine içimde bir heyecan dalgası yükseliyordu. İnsanların bağırışlarını duyabiliyordum ancak aldırmıyor-
dum. Kalbim patlayacak gibiydi. Nefes alamıyordum. Artık düelloyu bırakmıştım. Bu hiç normal değildi. 
Yüzümden akan kanlar düşüncelerimi de bulanıklaştırıyordu. O ses hala oradaydı. Bana “Takip et.” diyordu. 
“ O hisi takip et.” Gözlerimi kapattım. Ne yaptığım konusunda bir fikrim yoktu ancak artık düşünemiyor-
dum bile sadece yapıyordum. Yarılmış yerlerden sular yükselmeye başladı. Devasa bir dalga ayaklarımın 
ucundan yükseldi. Dört bir tarafım gürül gürül sularla çevrildi. Sular bana yakın oldukça içimde bir gücün 
yükseldiğini hissedebiliyordum. O güç sularla beraber yükseldikçe yükseliyordu. Beni boğuyordu. En sonunda 
dayanamayacak hale geldim. Boğazlarım patlayana, etraftaki her şey bulanıklaşıncaya kadar bağırdım. Ben 
bağırdıkça sular daha kuvvetli yükseldi. En sonunda gücüm tükendi. Benimle beraber sular da yere yığıldı. 
Etrafa sessizlik hakimdi. Herkes şaşkın şaşkın bana bakıyordu. Gözlerine inanamıyorlarmış gibi bir halleri 
vardı. Afrodit’in kızlarının ağızları açık kalmıştı. Ben de tirtir titriyordum. Gücüm tamamen tükenmişti. 
Peter yanıma koşarak geldi. O da en az kampın geri kalanı kadar şaşkındı. Ancak kendinden emindi. Beni 
yerden kaldırdı. “Sonunda üç büyüklerden birinin, depremlerin ve denizlerin tanrısı Poseidon’un kızı Malia!”  
Kulağımdaki ses “Aferin kızım” dedi. Sanırım etraf kararıyor.
 Ertesi sabah revirde uyandım. Sanırım onca curcunadan sonra bayılmışım. Çevremde bir sürü insan 
vardı. Hepsi bana şaşkın gözlerle bakıyordu. O abartıla abartıla bitirilemeyen üç büyüklerden birinin çocuğu 
ben miydim? Olimposa düzeni ben mi getirecektim? Yenilmez Aşil’i ben mi yenecektim? Kolumdaki yara şekil 
değiştirmişti. Artık üç dişli bir yaba vardı. Poseidon’un işareti.
         Bayılmamın üzerinde birkaç ay geçti. Aldığım eğitimler artık son bulmak üzereydi. Benim de özgüvenim 
gittikçe artıyordu. Suyu yönetmeyi öğreniyordum. Kılıç kullanmakta artık uzman sayılırdım. Sanırım artık 
görevime çıkmamın zamanı gelmişti. Yanıma aldığım bir takımla kamptan ayrıldım. Peter, Olivia ve Hep-
haistos’un iki oğlu benimle beraberdi. Aşil yenilmez olduğunu çok iyi biliyordu. Bu yüzden saklanmaya gerek 
de duymuyordu. Ancak şimdiye kadar kimse o canavarlar tarafından korunan kalesine girmeye cesaret ede-
memişti. Ben de çok cesur sayılmazdım. Posedion’un kızı olduğum için herkes bana çok güveniyordu ama ben 
hala kendimden emin değildim. Yol boyunca görevden önce babamın kulağıma fısıldadığı cümleyi tekrarlayıp 
durdum: “En güçlüleri bile düşürecek bir nokta vardır.”
         Sonunda o kudretli kaleye vardık. Canavarları şaşırılacak şekilde kolayca yendik. Ben en önde diğerleri 
arkamda Aşil’e doğru ilerliyorduk. Sonunda Aşil’le karşılaştım. Suratında kendine güvenen bir ifade vardı. 
Sanki bu duruma çok alışkın gibiydi. Üzerimize atladı. Bir an afalladım. Ancak yanımda babamı hissedebili-
yordum. İçimdeki güce yöneldim ve her yer sallanmaya başladı. Aşil tamamen afallamıştı. Bir sürü canavar 
bulunduğumuz yere doluştu. Arkadaşlarım onlarla uğraşırken ben Aşil’in icabına bakıyordum. Babam tek-
rar kulağıma fısıldadı “En güçlüleri bile düşürecek bir nokta vardır.” İçimdeki güce inandım ve ben de Aşil’e 
saldırmaya başladım. Her yerden sular çıkıyordu. O sular bana aitti ve onları kullanıyordum. Ancak hiçbir 
şey olmuyordu. Aşil gerçekten yenilmezdi. Umudumu kaybetmek üzereydim gözlerimi yine kapattım. Ve dü-
şündüm bu kaosun arasından kendime bir alan belirledim. Yoğunlaştım. Babamın dediklerini düşündüm ve 
buldum. Topuğu. Kılıcımı Aşil’in topuğuna doğru savurdum. Aşil acılar içinde yere yığıldı. Başarmıştım onu 
yenmiştim. Yine aynı gücü içimde hissediyordum. Dalgaların kuvveti benim de içimdeydi. Canavarlar Aşil 
gibi tek tek düşmeye başladı. Sonunda yenilmez yenilmişti. Çünkü en güçlüleri bile düşürecek bir nokta vardır. 
Ne kadar küçük olsa bile her zaman umut vardır.
       
         PELİN ERDOĞAN 9/D
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     ARAYiS
 Gerçekliğin, gerçeklik sandığımız şeyin bizi ne kadar yanıltabileceğini tahmin etmemiz mümkün de-
ğildir. Karar verirken bizi etkileyen şey nedir? Başımıza gelen felaketler ya da mucizeler neyin sonucudur? 
Bunları asla tam olarak öğrenemeyeceğiz sanırım. Ama ihtimallerden birine yaklaşabiliriz. 
 Olimpos Dağı’nın zirvesinde yaşayan ve kainati yöneten tanrıları kizdirmayi kimse istemez. Bu ne-
denle varoluştan bu yana insanlar ve diğer yaratıklar tanrılara sevgilerini farklı hediyeler sunarak kanıtlar. 
Tanrılar da bu sadakatin karşılığını verir. Gerçekten böyle mi peki? Olimposlular sanıldığı gibi iyi yürekli mi? 
Yoksa kimsenin tahmin dahi edemeyeceği başka yüzleri de mi var?
Agata 12 Olimposlu Tanrı’dan biri değildi. Onlarla beraber yaşayan 13. Tanrıydı. Dışlanan Tanrı. Varlığı 
hiçbir efsanede geçmezdi. Köylerde, şehirlerde, ormanlarda kimse ondan bir şeyler istemez, karşılığında ona 
hediye sunmazdı. İnsan kılığına girip dolaşmaktan çekindiği için daima rüyalarda gösterirdi kendini. Bazen 
bir kuş, bazen gökyüzü olarak. Değdiği her ruha iyilik üflerdi. Böylece denge asla bozulmaz kainatta her şey 
yolunda giderdi. Ama Agata için ters giden çok fazla şey vardı. İnsanlar tarafından tanınmamasının yanın-
da diğer Tanrılar da onu sevmezdi. Hep dışlanırdı Olimposlular tarafından. Ne Artemis gibi iyi bir avcıydı, 
ne Afrodit kadar güzeldi, ne de Hades gibi yeraltına hükmedebilirdi. Sadece rüyalara girer canlılara bazı 
duygular bahşederdi. Üstelik bir Tanrı gibi de görünmüyordu. Zeus’un soyundan değildi. Büyük siyah kanat-
ları vardı. Yaklaşırken gökyüzü kararır heybeti herkesi titretirdi. Ancak yüzü çok çirkindi ve konuşamıyor-
du. Anlaması zor olduğundan anlamaya çabalayan da yoktu. 
 Agata asırlar boyu Olimpos Dağı’nın zirvesinde böyle yaşadı.
 Zamanının büyük kısmını denizlerde geçiren bir genç içinde hep bazı şüpheler taşırdı. Tanrıların söy-
lendiği kadar da affedici, iyi kalpli ve güvenilir olduğuna inanmıyordu. Ona göre tanrılar insanların aklını 
karıştırıp birbirinden üstün olma çabasını destekliyordu. Kainatta iyilik dengesini sağlayan bir varlık daha 
olmalıydı. Akla gelebilecek her şeyin bir tanrısı vardı, peki ya iyilikle kötülüğü dengeleyen şey neydi? 
Bu arayış yüzünden hayatının çoğunda gezdi durdu denizlerde. Kendine bir yoldaş aramaya başladı sonunda. 
Kaçmaktan vazgeçip rastladığı herkese anlattı kendi doğrularını. Onun gibi düşünen ve ona güvenen birkaç 
insanla bir arayışa çıktı. Henüz aradığı şeyin ne olduğundan emin değildi.13. Tanrıyı aradığını bilmiyordu...
 Bunlar olurken Agata farklılıkları yüzünden iyice kabuğuna çekilmişti. Buraya hiç gelmemiş olmayı 
diliyordu. Olimposlularla hiç karşılaşmamış olmayı. Olimposlular demişken, onlar tabiki her şeyden haberdar-
dı. Küçük bir grubun Agata’yı bulma arayışından biTle. 
 Tanrıları kızdırmışlardı. Sonuçlarının ne olacağını kimse tahmin edemezdi. Bu yoldan vazgeçmeleri 
için Olimposlular bir olup onlara engeller koydular. Ama ne şiddetli fırtınalar ne de açlık onları durdurabi-
lirdi. 
 Tanrıların habercisi olan Hermes yaşlı bir bilge kılığına girip başkaldıran grubu buldu. Onlara dur-
maları gerektiğini, tanrıların kızdığını ve sonucun ölüm olacağını söyledi. Aralarından en cesur olan çıkıp 
“Biz tanrılardan korkmuyoruz. Aradığımız şey onları korkutuyorsa doğru yoldayız demektir.” Diye karşı 
çıktı ve bilgeyi bırakıp yollarına devam ettiler. Karşılaştıkları tehlikeler ve açlık onları git gide pençesine 
alıyordu. Yola devam edemez olmuşlardı. Dinlenmek için bir karaya yanaştılar ve geceyi orada geçirdiler. 
Ne kadar dinlenseler de güçlerini toplayamıyorlardı. Yola tekrar çıktıkları gece fırtına çıktı. Deniz adeta 
ölümcül bir kapan haline gelmişti. Dalgalar tüm gemiyi kaplayabilecek ve hatta yok edecek kadar büyük ve 
kuvvetliydi. “Buraya kadar.” Diye düşündüler. Belki de aradıkları şey bir hiçlikti. Saf iyilik hiç var olmamıştı. 
Dalgalarla mücadele etmekten vazgeçtiler.
 Agata’nın sığınağından çıktığı nadir zamanlardandı. Tanrıların yaptığı bu felaketi duymuştu. İnsan-
lar başarılı olamamıştı. Kendi de tek başına tüm kainata karşı çıkıp onları kurtaramazdı. Elinden gelen tek 
bir şey vardı...
 Dalgaların gemiyi tamamen ele geçirdiği sırada ruhlarını korumak için ne var ne yoksa tüm gücünü 
kullandı. Hepsi o gece aynı rüyayı gördüler. Son rüyalarını. Bedenleri iyiliğin kaynağını arayışta başarısız 
olsa da ruhları ebediyen var olacaktı. Agata’nın kim olduğunu ve gördükleri rüyanın ne olduğunu bilmeseler 
de hissediyorlardı. Yaşam ve ölüm arasındaki tanımı olmayan ince çizgide buluşmuşlardı 13. Tanrı ile. 
Geri kalan insanlık hala iyilik ve kötülüğün, varlık ve yokluğun dengesini sağlayan o ‘şeyin’ arayışında. Belki 
de bu arayış sonsuza dek sürecektir.
         İREM CEBECİ 9/D
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      gÖLgE OYUNU

  Şimdinin geçmiş olduğu bir yer bize pek de uzak sayılmaz aslında. Bu hadisenin temel nedeni New-
ton’a göre var olan fakat Leibniz ve Kant’ın görüşüne göre şuurun bir parçası olan zamandır. Farklı görüş-
lerin tesiri altında kalmaksızın zaman için yaptığımız bir tanım bilgimizin etkisini gösterdiği önemli anlar-
dandır. Nedeni bilmek ile zaman kavramları arası köklü ilişki ve bu ilişkinin kimi zaman doğuracağı sonucun 
halk dilinde “delirmek” olarak adlandırılmasıdır.
 Yaşadığımız şu boyuttan başkasını algılamak zorken yine de bilmek isteriz. Nasıl olsa gerçekleşmeye-
ceğini bildiğimizden kimi zaman bunu düşleriz. Algılamamızın neredeyse imkanı olmadığı bir boyutu algıla-
ma düşüncesini kafamıza yerleştiremezken bu eylemi gerçekleştirmenin zorluğunu bilemeyiz. Eğer gerçekten 
zorsa...
 Platon’un mağara alegorisine göre mağaradan çıkması mümkün olmayan kişiler gölgeler ile yaşamı 
paralel bir yöntem ile bağlamış ve yıllardır izlediği bu gölge oyununun bir oyuncusunu da kendi gölgesi san-
mıştır. Fakat oradan kurtulduğunda anlayacaktır ki bu gölge oyununun asıl oyuncusu gölgesinin aksi olan 
kendisidir. Mağara dışına çıktığında yüzleştiği ilk duygu korku mudur, yoksa hayret mi? Algılamak oldukça 
uzun süreceğinden herhangi bir duyguyu baskın bir şekilde hissetmediğini varsayalım. Kişinin algılama ça-
basına ve daha birçok etkene göre fark edeceği ilk şey gölgeler dünyasından çok farklı bir yaşamın olduğudur.
 Bu kişinin o ana kadar bildiği yaşam kavramı değişmemiştir. Tek hadise bildiğine bir yenisinin ek-
lenmesidir. Karşılaştığı yeni dünyada göle oyunu hala sürdürülmekte çünkü. Bunun yanında bir de olayın 
madde boyutunu görür ilk kez. Bu her paralel evrende kafa karıştırıcı bir sonuç doğurmasa bile bu alegoride 
bilinen doğruya zıt bir kavram olan gölgelerin bize göre gerçek olan yaşantının bir yansıması olduğu fikri 
öğrenilene ek olarak ilave edilmiştir.
Olayın bu şekilde gerçekleşmesi sonuç olarak bize doğrunun bilinmezliğini doğurur. Bilinmezlik içinde kalmak 
ise varlıklardan en zeki ve güçlü olarak kabul görmüş insan için bile çok büyük zayıflıktır. İnanç duygusunu 
tatmin etmek isteyen bu canlı gördüklerinin ilkine inanmayı kendine vazife bilir. İnancın aslı ise bilmek ile 
doğrudan ilişkilidir.
 Bilmek tıpkı basamakları tek tek tırmanmak gibi görülür. Eğer bu öğrenilmezse diğerinin anlaşılması 
güçleşir gibi bir fikir vardır. Peki ya öğrenilen taze bilgi öğrenilecek asıl bilgiyi özetlemiyor da eksik bir biçim-
de ortaya koyuyorsa? O halde hala her öğreti bizi bu merdivende bir basamak yukarı mı taşır?
 Yüzyıllardır tek amacımız yaşamı uzatmak, ne için? Bilmek, yemek yemekten farksızdır. Tıpkı inan-
mak gibi yaşamsal ihtiyaçtır. Sadece ruhsal bir ihtiyaç olduğunun kanıtı olmadığından, hatta bir ihtiyaç 
olduğunun bile kanıtı yok ise, bedensel ihtiyaç olup olmadığını tartışmak hiç de yanlış olmaz. Bu ihtiyacı 
karşılamanın en temel yolu ise okumak olarak bilinir. Okumak öğrenmektir, bunu yalanlayacak hiçbir tezim 
olmamasına rağmen bilme ihtiyacının karşılanmasındaki en temel eylemin görmek olduğunu sanmam bana 
hiç de yanlış gelmez. Okuduğumuz her şeyden öğrenilecek kavramlar bulamadığımız gibi gördüğümüz çoğu 
şeyden de karşılayamayız bu bilme ihtiyacını. Bilmek zaten kolay iş değildir.
 Zorluk çizgisinde sabit bir ivme ile ilerlemez öğrenme eylemi. Yaşamaya başladığımızdan itibaren 
öğreniriz. Kolayla başladığımızı zannederiz. Anne demek kadar kolay iş mi olur? Şöyle düşününce bunun ne 
denli önemli olduğunu anlarız aslında. Zannedilen bu kolaylık öğrenme eyleminin en zorudur. Konuşmaya 
sıfırdan başlatan kelime ne denli kolay olabilir ki zaten?
 Devam ettikçe yeni kavramlar, yeni boyutlar, yeni soyutlar eklenir. Yaşamın herhangi bir zaman di-
limine denk gelen ve bunun ne zaman olacağını bilmediğimiz bir bilgi ise öğrenilenleri silebilir aniden. Yanlış 
mıydı peki öğrenilenler? Oysa ki ne kadar da doğru gelmişti bundan önce. Çünkü doğruydu. Benim bildiğimi 
bilmeyen biri için hala doğru. Hatta bildiğimi bilen bazıları için bile geçerli doğruluğu. Yanlış olduğunu dü-
şünmem iki kavramı birbirine bağlama şeklimden kaynaklanır. Diğeri bunu farklı ilişkilendirebilirse zıttı bir 
olaya sebep olması muhtemeldir.
  Paralel olan bir evrende yaşadıklarımız ve bunların farklı kombinasyonları olduğunu düşünür fakat 
inandıramayız kendimizi, bir bilinmezliktir bu. Ancak o paralel evren güneş tam doksanda olduğunda ayak-
larımızın altında olacaktır.

                                    Nagihan YAVUZ 10/E
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    ÖZGÜRLÜK
 Bu düşünceyi ilk ne zaman buldum tam olarak, hatırlamıyorum. Sonuçta özgürlük, hep gündemde 
olan bir konudur. Ama ona dair aklımdan hiç gitmeyen cümleler ve görüntüler olduğunu hatırlıyorum. 
 İlki çok sevdiğim bir kitaptaki karakterin motora her bindiğinde suratına çarpan rüzgarı özgürlük olarak 
tanımlaması. Diğeri ise intihar eden birine dair, intihar edişini gösteren sahneden sonra deniz kenarında 
rüzgara karşı koşarken ‘artık özgürüm’ dediği sahne. Sanırım bir de bu düşünceyi ilk bulduğum zamanlarda 
özgürlük normalinden fazla gündemdeydi (ya da bana öyle geliyordu). Üstüne düşünmeye başladığımı hatır-
lıyorum. Her neyse bunların sonunda aklımda yıllardır var olan bu düşünce yer edindi. Özgürlük ruhun ara-
yışıydı. Fakat ruh bedenin tutsağıydı. Özgürlüğe düşkün insanın büyük esareti, prangalardan kurtarılmaya 
çalışılan bedenin pranganın kendisi oluşuydu.
  Bir arada (sanırım sekizinci sınıftaydım) öznel ve nesnel kavramlara çok takıldığımı hatırlıyorum. 
Nesnel kavramların kendi içinde öznelleştirilebiliyor oluşu beni çok zorlamıştı. Bu çatışmayı açıklamak için 
çözüm güzellik kavramı olmuştu bana. Sonra bu düşüncelerden hareketle öznelin kendi içinde bilinmezi ba-
rındırdığını düşünmeye başlamış bilinmezi açıklamak istemiştim. Bilinmezlerin derinine indikçe özneli soyut-
la, nesneli ise somutla bağdaştırmıştım. Öznelleri bilinmez yapan onları nesnelden koparıp tartışmalı kılan 
noktaydı. Ve soyutu her zaman büyük bir özgürlük olarak görmüşümdür. Somuttaki gibi ‘işte bu diyip gös-
terebileceğiniz şeyler yoktur soyutta örneğin masa ve sevgi; masa kolaydır. İşaret edersiniz biter. Üstünde 
konuşmanız gerekmez. Ama sevgi öyle değildir. Söz konusu sevgiyse annenizi anlatarak başlayabilirsiniz ya 
da babanızı, kardeşiniz de olur. Belki dostunuzu, evcil hayvanınızı, belki herhangi bir dersi, filmi ya da diziyi 
de anlatabilirsiniz ya da genel olarak anlatmaya çalışırsınız sevgiyi. 
  Belki de tek bir bakışı gösterip, ‘işte bu’ diyebilirsiniz sevgi için. Konuşmayı gözlere bırakırsınız. Bu 
noktada soyut somutlaşır. Dünyadaki bütün insanlara tek tek sorsanız çoğundan farklı yanıt alırsınız sevgi 
için. Ama o bakış herkeste tektir. Bu noktada öznel nesnel olur. Aynı şekilde sevgi için yüz farklı örnek vere-
bilir, yüz farklı tanım üretebilirsiniz, ama hiçbiri tam anlamıyla tatmin etmez ya sizi, her birinde mutlaka 
bir açık bulursunuz ya. İşte tam olarak bu noktada bilinmezdir sevgi. Tam olarak bu noktada soyut somuta, 
öznel nesnele çalar ve hepsi ortak bir çatının altında, bilinmezde buluşurlar.
  Bu kesişim noktasının çok iyi özetlediği bir diğer şey ise insanın soyutun dünyasındaki somuta tutsak 
olduğudur. Ruh bedene tutsaktır. Soyut somuta öznel de nesnele tutsaktır. Özgürlüğe kavuşma bütün  bu tut-
saklıkların kesişim noktasında saklıdır.  İnsanın soyutla karşılaşma noktası aranan kesişim noktasıdır. Aslın-
da soyutla karşılaşma yanlış bir ifadedir; doğrusu, soyutla buluşmadır. Bedenin kaybı ruhun özgürlüğüdür, 
parmaklıkların kalktığı andır. Soyutla buluşma buluşanda nasıl bir etki yaratır bilmem ama bunu izleyende 
aşama aşama gözlenir. İlk aşama idraksızlık aşamasıdır. Bu aşamadaki idraksızlık kendi içindeki üç aşamay-
la kaybolur. İkinci aşama soyutun anlaşılmazlığı ve somutun kolaylığı arasında geçen ikilem aşamasıdır. Pek 
çok gerginliği hüznü beraberinde getirir. Ve bu aşama gözlemciler için bir veda niteliği taşır. Son aşama ise 
gözlemcinin somuta, kendi tutsaklığına dönüş aşamasıdır. Kavram çatışmaları terk edilir.
 Özgürlüğe kavuşma insan için her zaman gündemde olan büyük bir tutkudur. Her zaman ordadır 
ama hiçbir zaman tam anlamıyla tatmin eden bir noktaya gelmez çünkü çok baskın bilinmez, bir yönü olan, 
bir kavuşmadır.
 Özgürlük, ruhun çağlar boyu bıkmadan aradığı, peşinden koşarken bedene muhtaç olduğu, ruh, ona  varırken 
soyutu somuta, özneli nesnele, karan büyük bilinmezidir. Ruhun asırlar süren, yılgın arayışıdır.

                                                                                               Fatma Rabia Çakıcı 10/E
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TEMMUZ 2017 Avrupa   gezisi

OCAK 2018 Bursa- Uludağ Gezisi

ARALIK 2017 Ankara Gezisi

MAYIS 2018 İstanbul Gezisi 

Yolculuk önce seni sözsüz bırakır,sonra da iyi bir hikaye anlatıcısına dönüştürür.  
                     İbn BATTUTA
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          İşler                   dönüyor ve bu sefer sorular bizden öğretmenlerimize geliyor.
          Kimi öğretmeni dersine girerken yakaladık, kimini yedi teneffüs boyunca yakalama-
ya çalıştık. Bu ankette öğretmenlerimizden onları biraz daha iyi tanımamıza yardımcı 
olacak ve bizleri eğlendirecek beş kısa soruya yanıt vermelerini rica ettik.  Bizleri kırma-
yıp sorularımıza yanıt verdikleri için, tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.

Çocukken oynamayı en sevdiğiniz oyun?
Süleyman Yetişken: Futbol
Nesrin Kaplan: İp atlamak
Kutlu Ateş:Körebe
Sibel Altıyürek: Seksek
Süheyla Eskici: Saklambaç
Aynur Çam: İstop
Ayşem Taştan: Yedi Kiremit
Funda Özer: Lastik atlamak
Seyhan Etensel: Yakar top
Hanife Taşkın: İp atlamak 
Gülay İpekeşen: Yakalamaca
Ezgi Budak Kurşun: Mario
İsmail Yıldırım: Futbol
Orkide Çelik: Dokuztaş
Neslihan Yıldırım Çayırcı: Saklambaç
Ayşem Koca: Yedi Kiremit
Gönül Selen: Futbol
Vahit Özcan: Futbol
Selda Aras: Öğretmencilik 
Emine Melek Uçar: İsim şehir bulmaca
Esin Sertdemir: Bebeklerle oynamak
Fatih Kaynak: Futbol
Çimen Ergül: Kille oynamak
Öner Kurt: Futbol
Çiğdem Kandiş: Saklambaç
Kadir Tamaz: Futbol
Berrin Işıl Özer: Saklambaç
Elif Demet Durak Han: Dokuz Kiremit
Funda Gülenser: Evcilik
Gülçin Aral Aslan: Saklambaç
Mehtap Peker: Saklambaç
Nezahat Özerinç:  Beş taş
Özlem Morgan: Topla oynamak
Selmin Yaroğlu: Yakan Top
Bihter Ören Kösegil: Şarkıcılık
Dilşad Aydar: İp atlamak 
Özgür Tok: Yakar top 
Ömer Karaduman: Satranç
Şenay İskender: Evcilik
Evrim Bilge Ayaz: Evcilik
Galip Candır: Topla oynamak
Sennur Fidanlar: Evcilik
Ayşin Batmaz: Evcilik
Fatma Yavuz: Seksek
Ayla Kavas: Seksek
Emine İnan: Futbol
Sabriye Türker:  Evcilik
Dilek Sargın Baldan: İp atlamak

Yaz mı kış mı ?
Süleyman Yetişken: Kış
Nesrin Kaplan: Yaz
Kutlu Ateş: Yaz
Sibel Altınyürek: Yaz
Süheyla Eskici:  Yaz  
Aynur Çam: Yaz
Ayşem Taştan: Yaz
Funda Özer: Yaz
Seyhan Etensel: Yaz
Hanife Taşkın: Kış
Gülay İpekeşen: Yaz
Ezgi Budak Kurşun:  Kış
İsmail Yıldırım: Yaz
Orkide Çelik: Yaz
Neslihan Yıldırım Çayırcı: Yaz
Ayşe Koca: Bahar
Gönül Selen: Yaz
Vahit Özcan: Yaz
Selda Aras: Yaz
Emine Melek Uçar: Yaz
Esin Sertdemir:  Kış
Fatih Kaynak:  Yaz
Çimen Ergül: Kış
Öner Kurt: Yaz
Çiğdem Kandiş: Yaz
Kadir Tamaz:  Kış
Berrin Işıl Özer:  Yaz 
Elif Demet Durak Han: Yaz
Funda Gülenser:  Yaz
Gülçin Aral Aslan: Yaz
Mehtap Peker: Yaz
Nezahat Özerinç:  Yaz
Özlem Morgan: Yaz
Selmin Yaroğlu: Yaz
Bihter Ören Kösegil: Yaz
Dilşad Aydar: Yaz
Özgür Tok: Yaz
Ömer Karaduman:   Yaz
Şenay İskender: Yaz
Evrim Bilge Ayaz: Yaz
Galip Candır: Yaz
Sennur Fidanlar:  Yaz
Ayşin Batmaz: Yaz
Fatma Yavuz: Yaz
Ayla Kavas: Yaz
Emine İnan: Kış
Sabriye Türker: Kış
Dilek Sargın Baldan: Yaz

Realist misiniz romantik mi?
Süleyman Yetişken: Romantik
Nesrin Kaplan: Realist
Kutlu Ateş: Realist
Sibel Altınyürek: Realist
Süheyla Eskici: Romantik
Aynur Çam: Realist
Ayşem Taştan: Romantik
Funda Özer: Romantik
Seyhan Etensel: Romantik
Hanife Taşkın: Romantik
Gülay İpekeşen: Romantik
Ezgi Budak Kurşun:  Realist
İsmail Yıldırım: Realist
Orkide Çelik: Realist
Neslihan Yıldırım Çayırcı: Realist
Ayşe Koca: Realist
Gönül Selen: Realist
Vahit Özcan: Realist
Selda Aras: Realist
Emine Melek Uçar: Empresyonist
Esin Sertdemir:  Realist görünümlü 
romantik
Fatih Kaynak:  Romantik
Çimen Ergül: Realist
Öner Kurt: Romantik
Çiğdem Kandiş: Romantik
Kadir Tamaz:  Realist
Berrin Işıl Özer:  Romantik 
Elif Demet Durak Han: Realist
Funda Gülenser:  Romantik
Gülçin Aral Aslan: Realist
Mehtap Peker: Realist
Nezahat Özerinç:  Realist
Özlem Morgan: Realist
Selmin Yaroğlu: Realist
Bihter Ören Kösegil: Realist
Dilşad Aydar: Realist
Özgür Tok: Realist
Ömer Karaduman:  Realist
Şenay İskender: Romantik
Evrim Bilge Ayaz: Realist
Galip Candır: Realist
Sennur Fidanlar:  Realist
Ayşin Batmaz: Realist
Fatma Yavuz: Realist
Ayla Kavas: Romantik
Emine İnan: Realist
Sabriye Türker: Romantik
Dilek Sargın Baldan: Realist

tersine
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 En sevdiğiniz film nedir?
Süleyman Yetişken: Ölü Ozanlar  Derneği
Nesrin Kaplan:Yağmur Adam
Kutlu Ateş:Yeşil Yol
Sibel Altınyürek: Akıl Oyunları
Süheyla Eskici: Yerdeki Yıldızlar
Aynur Çam: Braveheart
Ayşem Taştan: Babam Ve Oğlum
Funda Özer: Black
Seyhan Etensel: Maden
Hanife Taşkın: Sol Ayağım 
Gülay İpekeşen: Oya’nın Hayaletleri
Ezgi Budak Kurşun: İngiliz Hasta
İsmail Yıldırım: Şeytanın Avukatı
Orkide Çelik: Akıl Oyunları
Neslihan Yıldırım Çayırcı: Akıl Oyunları
Ayşe Koca: Buz Devri
Gönül Selen: Sol Ayağım
Vahit Özcan: Esaretin Bedeli
Selda Aras: Mongol
Emine Melek Uçar:  Yaşamak Güzeldir
Esin Sertdemir:  Love Story
Fatih Kaynak:  Esaretin Bedeli
Çimen Ergül: Constantine
Öner Kurt  : JFK
Çiğdem  Kandiş : Yeşil  Yol
Kadir Tamaz:  Çakal
Berrin Işıl Özer:  Eyvah Eyvah
Elif Demet Durak Han: Gladyatör
Funda Gülenser:  Forrest Gump
Gülçin Aral Aslan: Inception  
Mehtap Peker: Fight Club
Nezahat Özerinç:  Babam Ve Oğlum
Özlem Morgan: Örümcek Kadının Öpücüğü
Selmin Yaroğlu: Esaretin Bedeli
Bihter Ören Kösegil: Doctor Strange
Dilşad Aydar: Beetlejuice
Özgür Tok: Bir Zamanlar Anadolu
Ömer Karaduman: Baba
Şenay İskender: Dikey Limit
Evrim Bilge Ayaz: Babam Ve Oğlum
Galip Candır: Interstalller
Sennur Fidanlar: Babam Ve Oğlum
Ayşin Batmaz: Matrix
Fatma Yavuz: Yeşil Yol
Ayla Kavas: Titanic
Emine İnan: Into The Wild 
Sabriye Türker: Mumya
Dilek Sargın Baldan: Babam Ve Oğlum
 

Deniz kenarı mı dağ başı mı?
Süleyman Yetişken: Dağ başı
Nesrin Kaplan: Deniz kenarı 
Kutlu Ateş: Deniz kenarı
Sibel Altınyürek: Deniz kenarı
Süheyla Eskici: Deniz kenarı
Aynur Çam: Deniz kenarı
Ayşem Taştan: Deniz kenarı
Funda Özer: Deniz kenarı 
Seyhan Etensel: Deniz kenarı
Hanife Taşkın: Dağ başı
Gülay İpekeşen: Deniz kenarı
Ezgi Budak Kurşun: Deniz kenarı
İsmail Yıldırım: Deniz kenarı
Orkide Çelik: Deniz kenarı
Neslihan Yıldırım Çayırcı: Deniz kenarı 
Ayşe Koca: Deniz kenarı
Gönül Selen: Deniz kenarı
Vahit Özcan: Dağ başı
Selda Aras: Deniz kenarı
Emine Melek Uçar: Deniz kenarı 
Esin Sertdemir:  Deniz kenarı
Fatih Kaynak:  Deniz kenarı 
Çimen Ergül: Deniz kenarı
Öner Kurt: Deniz kenarı
Çiğdem Kandiş: Deniz kenarı
Kadir Tamaz:  Deniz kenarı
Berrin Işıl Özer:  Deniz kenarı
Elif Demet Durak Han: Deniz kenarı
Funda Gülenser:  Deniz kenarı
Gülçin Aral Aslan: Deniz kenarı
Mehtap Peker: Deniz kenarı
Nezahat Özerinç:  Deniz kenarı
Özlem Morgan: Deniz kenarı
Selmin Yaroğlu: Deniz kenarı
Bihter Ören Kösegil: Deniz kenarı
Dilşad Aydar: Deniz kenarı
Özgür Tok: Deniz kenarı
Ömer Karaduman:   Dağ Başı
Şenay İskender: Deniz kenarı
Evrim Bilge Ayaz: Deniz kenarı
Galip Candır: Deniz kenarı
Sennur Fidanlar:  Deniz kenarı
Ayşin Batmaz: Deniz kenarı
Fatma Yavuz: Deniz kenarı
Ayla Kavas: Deniz kenarı
Emine İnan: Dağ başı 
Sabriye Türker: Dağ başı
Dilek Sargın Baldan: Deniz kenarı
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    RENKLERiN DÜNYASiNA
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    AÇiLAN ODA
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 ŞENLİK DEDİĞİN 
      BÖYLE OLUR !

 Mayıs ayı bizim için yazın habercisi olmasının yanı sıra koca bir sene uğraştığımız şenliklerimizin 
de habercisidir.Yıldan yıla değişen konseptlerimiz ve onun etrafında şekillenen sanatsal aktivitelerimiz 
öğretmenlerimizin desteğiyle bu haftada gerçekleşiyor.
 Biraz da bu yılki şenliğimizden bahsedelim. Konumuz maske. İnsanları kendilerini çeşitli yüzler altında 
göstermeye ihtiyaçları olmadığını gerek konusunu mitolojiden alan tiyatrodan gerek panolarımızı süsleyen 
resimlerimizle bunu gözler önüne seriyoruz.Hatta bununla da kalmayıp daha ilk günün akşamı Agean band 
grubunun katılımıyla maskeli balomuzu gerçekleştiriyoruz.Çeşitli okulların müzik gruplarının gelmesiyle 
hem arkadaş ediniyor hem de onları dinleme olanağı buluyoruz.Kendi başarılarımızı da unutmuyor,ödül 
törenlerine eksik etmiyoruz.Kompozisyon birincilerimiz, spor dalında derece yapmış arkadaşlarımızı takdir 
ediyoruz. Çünkü biz başarının kutlaması gerektiğine inanan bir okuluz.
 Yaşımız gereği belki de en çok düşündüğümüz meslek problemini gidermek için okulumuza mühendis 
psikolog gibi alanında uzman insanlarla görüşüp ,konuşma fırsatı yakalıyoruz.Bunun sayesinde istediğimiz 
alandan daha çok bilgi sahibi oluyoruz.Beş gün süren bu programı pilav günü , modern dans ve folklor etkinliği 
ile son buluyor.
 Ve artık bizler bu haftanın tadını tamamen çıkarmış , kıştan omuzlarımızda kalan yorgunluğu bir 
kenara bırakımış oluyoruz.                                                  Sebile SARIHANLI 9/A
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BİR NESLİ DAHA 
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   YOLCU ETTİK...
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OKUL MEMUREMİZ : Ayşe OlCAY

Emektarlarımız:
  Rukiye YILDIRIM
  Ayşe ELÇİN 
  Sadık TURAN
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 Okul Aile Birliğimiz

                 Rehber Öğretmenlerimiz
               Gönül SELEN   -    Ayşe KOCA
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  BiZDEN KARELER 

Afrin’deki askerlerimize selam olsun!    8 Mart Dünya Kadınlar Günü

  23 Nisan Rota Koleji Düş Günlüğü Şiir Yarışması      
      Ege Bölge   1.si Yağmur AKŞİT

       Nevruz Konulu Kompozisyon      
                     Yarışması        
     İlçe 3.sü Damla Nur KAÇANOĞLU

  19 Mayıs
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Hepimizin sevgilisi ŞEKER
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 Donanmacı Mahellesi Şükran Kurdakul Sk. No:33/A  Karşıyaka/İZMİR 
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