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Reklamlar, reklam veren şirketlerin sorumluluğundadır. Dergimiz-
de yayımlanan yazı ve fotoğraflar, yayıncının izni alınarak, kaynak 
belirtilerek, tam veya özet alıntı yapılarak kullanılabilir. 

Sizlerin karşısına yeni bir sayıyla çıkabilmiş 
olmanın gururu yaşıyoruz, içinde hüznün de 
saklı olduğu. Okulumuz, mezun öğrencilerimizden 
“Selçuk Paker’in” adını aldı. “Madem ben de bu va-
tanın bir evlâdıyım, bu vatanın saadetine hizmet 
etmek benim için farzdır.” Ayrıntılarını geniş şekilde 
sizlerle paylaştığımız bu şahadet sahibinin son pay-
laşımlarından birisidir yukarıdaki sözler. Bağımsızlık 
ve millet iradesinin ne kadar kıymetli olduğu hakikati 
ayın ondördü gibi karşımızda dururken bu yolda ken-
disini yakından tanıma imkanı bulduğumuz, ülkesi 
için canını ortaya koyan öğrencimizin vatan, bayrak 
ve manevî değerlere verdiği önem çocuklarımızın ge-
leceği adına umutlarımızı daha diri tutmaktadır. 
Bu sayıda da sınırlı sayfalarımızda elimizden geldiği 
kadar okulumuzda gerçekleşen etkinlikleri, yarışma-
ları fotoğraflarıyla sizlerle paylaştık. Genç kalemleri-
mizin yazılarıyla/şiirleriyle gönül dünyalarının nasıl 
dile geldiği göstermeye çalıştık. Samimi, içten ve 
dostane duygularımızı önce dergimizin her sayfasına 
aktarmaya çalıştık; sonrasında da kalplerinize nakşe-
deceğini umduk. Emeği geçen bütün öğretmen ve 
öğrencilerimize teşekkür ediyor; aynı duygularla ge-
lecek sayıda buluşmayı ümit ediyoruz.

HASAN DENİZ TDE ÖĞRETMENİ





Ş
ehidimiz, 06 
Nisan 1991 
tarihinde İs-
tanbul Üskü-
dar’da doğ-
muştur. İl-

köğrenimi İstanbul Ümra-
niye’de bulunan Uzun 
Mehmet İlköğretim Oku-
lu’nda tamamlamıştır. Or-

taöğrenime ise o zamanki ismi Atakent Lisesi olan okulumuz-
da devam etmiştir. Okul hayatını teşekkür ve takdir belgeleriy-
le taçlandırarak okulumuzdan 18 Haziran 2010 yılında mezun 
olmuştur. 

Şehidimizin sportif faaliyetlere olan ilgisi onun okulumuz bas-
ketbol takımında yer almasına yardımcı olmuştur. Bireysel ola-
rak boks sporu ile ilgilenmiş olup kendi yaş ve sıkletinde İstan-
bul’da dereceler yapmıştır. Şehidimiz Selçuk PAKER, İstanbul 
Ümraniye Çarşı’da Eyüp KUŞÇU Spor Salonu’nda henüz bir ay-
lık boksörken Eyüp KUŞÇU tarafından çalıştırılarak Sarıyer’de 
yarışmalara katılmış, 81 kiloda İstanbul birincisi olarak altın 
madalya almaya hak kazanmıştır.

Sportif kişiliğinin yanında çevresine, ailesine karşı görev ve 
sorumluluklarının da bilincinde ve sürekli öğrenme çaba-
sı içerisinde olmaya çalışan bir birey olmuştur. Edindiği bilgi 
ve deneyimleri ailesine, çevresine aktarmayı kendisine görev 
addetmiştir. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev almaktan 
hiçbir zaman geri durmamıştır. Bu görev ve sorumluluk bilinci 
sayesinde genç yaşına rağmen toplum içinde saygın bir kişilik 
olarak yer almıştır. 

Şehidimiz

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ 
SELÇUK PAKER

OKULUMUZA ADINI VEREN 
MEZUN ÖĞRENCİMİZ 

Aş
iy

an
 A

ta
ke

nt
 Ş

eh
it 

Se
lçu

k 
Pa

ke
r A

na
do

lu
 L

ise
si

4



ŞEHADETİ;

Şehidimiz, altın kafese konup “VATANIM DA VA-
TANIM” diyen bir bülbül misali, vatanının huzuru 
ve mutluluğu için yanıp tutuşan kocaman bir sa-
vaşçıydı. Konu su olunca silah arkadaşlarının ön-
celiği içmek iken kendisinin önceliği abdest almak 
olmuştur.

Şehadeti için ailesinden ve çevresinden sürekli dua-
lar istemiş olan şehidimiz, bu kutsal mertebenin ma-
nasını özümsemiş KAHRAMAN TÜRK askerlerinden 
biriydi…

30 Ocak 2016 tarihinde, Diyarbakır Sur ilçesinde hendek 
operasyonlarının devam ettiği sırada sabah ezanı sonrası İstan-
bul’da bulunan annesi Sevgi DAŞDEMİR hanımefendi ile tele-
fonda helalleşip sabah namazını birlikte eda etmek istediğini 
söylemiş ve namaz sonrası göreve gitmiştir. Görev esnasında 
vatan hainleri ile girdiği çatışmada çokça arzuladığı ŞEHİTLİK 
mertebesine ulaşmıştır.

Şehadetinden altı ay sonra, 31 Temmuz 2016 tarihinde, Sedef 
PAKER hanımefendi ile olan evliliğinden bir kız evladı (Meyra 
Alp PAKER) dünyaya gelmiştir.

Sertaç PAKER (Selçuk Paker’in kardeşi)

Muvazzaf askerlik hizmetini 
Sahra Sıhhiye Bölük Komu-
tanlığı emrinde İkmal Onbaşı 
olarak 2012 yılında başarı ile tamamlamıştır. Daha sonra asker-
lik hayatına devam etmek istediği için, Isparta Eğridir’de bu-
lunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Kurslar Taburu’na 
katılmış, burada gösterdiği disiplinli, verimli ve titiz çalışmaları 
sayesinde 2013 yılında 20. dönem Uzman Erbaş Komando Te-
mel Kursunu başarı ile tamamlayarak Uzman Onbaşı olmaya 
hak kazanmıştır.

Şehidimiz 2013 yılında Piyade Uzman Onbaşı görevini sürdü-

rürken Ankara Gölbaşı’nda bulunan Özel 
Kuvvetler Komutanlığı’nın Bordo Bereli 

seçmelerine katılmıştır. Özel Kuvvetler 
Komutanı Korg. Zekai AKSAKALLI 

tarafından kendisine Özel Kuv-
vetler brövesi verilmiş, böylelikle 

Özel Kuvvetler Komutanlığı em-
rine geçerek Bordo Bereli ola-

rak görevine devam etmiştir. 

Koca yiğidimiz, kahraman 
şehidimiz bir yandan ara-

zi şartlarında bölücü 
terör örgütlerinin izini 

sürüp onlara, oraları 
dar ederken diğer 

yandan Ankara 
Gölbaşı’nda eği-
timine devam 
etmiştir. 7 Nisan 

2014’te Gölbaşı’nda göstermiş 
olduğu üstün performans ve gay-
retlerinden ötürü 7. Özel Kuvvetler 
Tabur Komutanı Abdurrahim BA-
YINDIR tarafından takdir belgesi 
verilmiştir. Yine Özel Kuvvetler 
Komutanlığı’ndaki “Temel Paraşüt 
Atlayışı”nda Kurmay Albay Ömer 
Faruk BOZDEMİR tarafından ken-
disine Paraşütçü Bröve Belgesi 
verilmiştir. Aş
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Yardımlaşma

O kulumuz Fizik öğretmeni Hacı Dursun TUNÇ, “Sa-
dakataşı” derneği ile birlikte dünyanın birçok farklı 
ülkesini ziyaret etmiştir. Toplumsal ve manevî değer-

leri merkeze alıp gönüllülük esasına dayanan bu çalışmalarda 
büyük bir özveri gösteren H. Dursun TUNÇ hocamızı tebrik 
ediyoruz. 

“Sadakataşı Derneği”nin çalışmalarını özetleyecek olursak:

•	 Onurlu bir hayat sürebilmeleri için ihtiyaç sahiplerinin ya-
nında olmak.

•	 Sadakataşı geleneğinin yaygınlaşmasında ve yeniden ha-
yata geçirilmesinde öncü olmak.

•	 Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar gi-

derilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde 

durabilmeleri için destek olmak.

•	 Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve ku-

ruluşlarına destek olmak, bölgesel çalışmalara katkılar su-

narak kalkınmaya aracılık ve öncülük etmektir.

•	 Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde böl-

geye ulaşmak. Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek. 

Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanma-

sına katkı sağlamak.

SESSİZLERİN SESİ
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Şiir

KORKMA!
Akif’in fedakârlığı var marşımda,
Mehmetçiğin kanı var al bayrağımda.
“Vatan içinse git oğul” diyen anaların
Yüreği kor kor yanan babaların duaları var ardımızda.

ÇATMA!
İman dolu yüreğin aydınlatsın çehreni,
Akif’in mısraları inletsin yürekleri.
Minaredeki ezan sesi kuşatsın dört bir yeri,
Cengâverin nidası titretiversin gökleri.

ULUSUN, KORKMA!
Biz el açıp Allah’a dua ederiz,
Vatan için ölmeyi şeref belleriz,
Hâk diyen dillerimizle, ellerimizle, erlerimizle
Milletimize halel getirtmeyiz.

EY ASIM’IN NESLİ AYAĞA KALK!
Ezanlar susturulamadı, susturulamayacak,
Gayrı düşman, toprağımızı yurt kılamayacak
Gerekirse kanımız bayrağa renk olacak.
Ey Asım’ın nesli ayağa kalk!

GECENİN AYDINLIĞI
Geceler karanlıkken sen aydınlıktın
Benim içimdeki ışıltıydın 
“Sensiz yaşanması zor!” dediler bana 
Bense inanmamakta ısrarcıydım 
 
Hem seni izliyor hem sana bakıyordum  
Karanlığıma tutulan o ışığı izliyordum 
Sönmeyecek o güneşime bakıyordum 
Oysaki ben seni hâlâ aydınlığım görüyordum 
 
O mum ışığı gibi gözümü aydınlatan 
O sevgiyi bana yaşatan 
Sendin bana bu duyguları anlatan 
Karanlığımın aydınlığı 
 
Onların karanlıklarında tutunacakları yoktu 
Sense benim tutunacak aydınlığım 
Her dert bir gün biter  
Ve yeni bir dert doğar gün yüzüne  
 
Sen beklersin bir el uzansın 
Seni karanlıktan aydınlığa o kurtarsın 
Sen benim ışığımı çaldın 
Sen aslında benim aydınlığımın karanlığısın

YAZ YAĞMURU
Şimdi bir yaz yağmuru,
Tüm bedenimi ıslatırken,
Damla seslerinin yere vuruşu...
Hepsi ayrı bir melodi..
Hepsi ayrı bir hüznü paylaşıyor gibi..
Hepsi aynı gökten iniyor,
Ama farklı yüreklere yağıyor..
Aynı yerden geliyor,
Fakat rüzgarın savurduğu,
Estiği yöne doğru gidiyor..
Gittiği yol mu, yoksa yolun sonu mu? 
Bilmiyor damla... 
Süzülüyor sadece,
Kaderin, ona çizdiği yolda ilerliyor..
Bilmiyor başına ne gelecek? 
Belki bir karanlığın yolcusu,
Belki bir yaz akşamının özlem çektiği dostu...
Ya kaybolmuş bir hayalet!
Ya da bir çocuğun ona sevgi duyduğu emanet..
Herkesin bir hayali vardır..
Herkesin, yağmurla birleşen bir düşü vardır..
Ve o yağmur buna ortak,
Bu damla ona yoldaştır..
Seven sevdiğini onunla hayal eder,
Garip, onunla yalnızlığına dem vurur,
Onunla anılara perde aralarda,
Belki bir nebze mutluluğu bulur.
Vardır yani herkesin bir derdi yağmurla,
Ya bu mutluluktur,
Ya düşüşlerin ezberlendiği bu dünya için onlarca umut.

MERVE TÜYSÜZ

SERRA DİLAY SUCUOĞLU AYÇA ÇELİKBİLEK 

Batuhan ÖZKAN

“SEN” DİYE
Yandım, yandı diye
Baktım içime kana bulanmış
Aşk gözünde diye
Baktım sana, aşka bulanmış

Gel benimle, diye
Tuttum elini bana getirdim.
Ah, üzülme diye
Yandım kendimce, gönlüme yazdım.

Yâr, canımsın diye
Aldım gülleri sana bıraktım.
Aşk konak bilmiş kalbimi,
Ruhumu, kalbimi sana bıraktım.

Vursun dalgaların kalbime
Aşkını yığ, gözlerimin önüne...
Yangın yeri olan kalbimle
Kapına bir yangın tufanı bıraktım.
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1 - Bir öğrencinin başarısı sizce neye bağlıdır?

H.H.GÖKTAŞ: “Göreceli olmakla birlikte ‘Başarı’ tesadüflere 
bağlı değildir. Temel düşüncesi ‘Çalışmak’tır. Hayatımızın her 
anında başarılı olmak için önce kendimizi tanımalı; yetenek-
lerimizi fark etmeli; hedeflerimizi belirlemeli ve bunun için 
gereken tüm çabayı göstermeliyiz. Öğrenciler için de durum 
aynıdır. Öncelikle “başaramam, anlamıyorum, yapamayacağım 
galiba...” gibi negatif düşüncelerden uzak durmalıyız. Düşünün 
ki sizinle aynı yaşta, hemen hemen aynı özelliklerde bir diğer 
arkadaşınız bir dersi başarabiliyorsa siz niye başaramayasınız? 
Belki en fazla ondan biraz daha fazla çabalamanız gerekecek-
tir. “Bu dersi sevmiyorum, bu dersi anlamıyorum, bu öğret-
menle iyi bir diyalog kurmadım...” gibi mazeretlerin arkasına 
sığınmamalısınız. Neticede bu dersler başarılacak, bu sınıflar 
geçilecek... O halde yapabileceğinizin en iyisine odaklanma-
lı; eksikliklerinizi fark etmeli; başarı için çözüm üretmelisiniz. 
Emin olun başarınızın önündeki en büyük engel yine sizin koy-
duğunuz önyargılarınızdır. Bu önyargılarınızdan kurtulduğunuz 
an siz de istediğinizi elde edebileceksiniz.”

2 - Bu mesleği seçmenizde sizi en çok ne etkilemiştir?

H.H.GÖKTAŞ: “Tabii ki lisedeki öğretmenlerim... Özellikle Ede-
biyat öğretmenim Selahattin Beyi çok takdir ederdim. Onun 
gibi olmak isterdim. Sanırım Edebiyat öğretmeni olmamdaki 
en önemli etken kendisidir ve muhtemelen de bundan hiç ha-
beri olmamıştır.”

3 - Mesleğinizde sizi en çok zorlayan durumlar nelerdir?

H.H.GÖKTAŞ: “Bazen öğrencilerinizle istediğiniz diyalogu 
yakalayamazsınız... Yanlış anlaşılırsınız veya öğrencilerinizi siz 
yanlış anlayabilirsiniz... Bu durumlarda zorlandığım olmuştur. 
Ama benim temel felsefem dürüstlük ve adil olmak üzerinedir. 
Öğrencilerime hiç yalan söylediğimi sanmıyorum. Buna çok 
dikkat ederim. Onların da bana yalan söylemelerini asla iste-
mem. İnsan doğruyu söyleyerek belki bir kez zarar görür ama 
yalanla defalarca zarar görürsünüz ve bir daha da kimse size 
güvenmez.”

Röportaj

Hasan Hüseyin GÖKTAŞ
Okul Müdürü

BAŞARI İÇİN ÇÖZÜM ÜRETMELİSİNİZ
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4 - Ne olursa olsun yapacağım dediğiniz bir şey var mı?

H.H.GÖKTAŞ: “Ziya Paşa’nın bir beyti var; “İnsana sadakat 
yaraşır görse de ikrah/Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah” 
diye. Sorunuzdaki gibi öyle büyük iddialarım yoktur. Haddimi 
bilirim... Yapabileceklerimi bilirim... Doğru bildiğim işi yapmak 
için de elimden gelen bütün gayreti gösterir gerisine takdir 
derim.”

5 - Öğretmen olmasaydınız ne olurdunuz?

H.H.GÖKTAŞ: “Küçüklüğüm köyde geçti. Açık havalarda gece-
leri yıldızları seyretmeye bayılırdım. Belki bu yüzden olsa gerek 
küçükken hayalim “Astronot” olmaktı... Ama tabii sadece hayal 
olarak kaldı... Lisedeyken “Hukukçu veya Öğretmen” olmak is-
temiştim. Kısmetimde öğretmenlik varmış.”

6 - Geçmişi düşündüğünüzde siz nasıl bir öğrenciydiniz?

H.H.GÖKTAŞ: “Biz öğretmenlerimize çok saygı duyardık; hatta 
biraz da onlardan korkardık... En azından ben öyleydim... Onla-
rın bizlere bir şeyler öğretebilmek için çabaladıklarını gördükçe 
azarlamalarına hatta bazen tokat atmalarına ses çıkaramazdık. 
Ben orta halli bir öğrenciydim. Çok çalışkan sayılmazdım. Ders-
leri iyi dinlemeye ve anlamaya çok gayret ederdim. Çok soru 
sorardım. Anlayamadığım derslerde çoğu zaman arkadaşları-
ma sorar, onlardan öğrenirdim.

7 - Bir öğretmen olarak size “keşke” dedirten ve öğrenci-
lerinizle ilgili bir olay veya durum yaşadınız mı?

H.H.GÖKTAŞ: “Biraz ukalalık olacak belki ama ben iyi bir öğ-
retmen olduğumu sanıyorum. Bununla birlikte farkında ol-
madan belki sözlerimle belki davranışlarımla öğrencilerimizi 
kırmış olabilirim. Öyle bir durum olmuşsa keşke yapmasaydım 
derim.”

8 - Bu aralar farklı bir mutluluğu yaşamaktasınız. Dünyaya 
gelen bebeğinizle ilgili hayatınızda neler değişti?

H.H.GÖKTAŞ: “Bu konuda çok mutluyum. Biraz geç de olsa 
ikinci oğlum dünyaya geldi. Evde her şey ona göre düzenle-
niyor. Ama ben “işkolik” bir insanım. Özel hayatımın işimi et-
kilememesine çok dikkat ediyorum. Hatta çoğu zaman evimi 
ihmal edebiliyorum. Sanırım küçük oğluma zamanla daha çok 
vakit ayırmam gerekecek.”

9 - Okul Müdürü Hasan Hüseyin GÖKTAŞ olarak değil de, 
evinizde “baba” olan Hasan Hüseyin GÖKTAŞ’ın bilmediği-
miz, görmediğimiz yönlerinden bahseder misiniz? Neler-
den hoşlanırsınız, boş vakitlerinizi nasıl değerlendirirsiniz? 
Pazar alışverişini yapar mısınız?

H.H.GÖKTAŞ: “Sanırım ben iyi bir baba olamadım... Sürekli 
çalıştım.. İşim her zaman önce geldi... Bu yüzden ailemi zaman 
zaman ihmal ettiğimi düşünüyorum... Evde eşime yardımcı 

olurum. Onlarla vakit geçirmekten hoşlanırım. Öykü yazarım. 
Gezmeyi severim. Pazar alışverişini denk geldiğinde yaparım.”

10 - Başınıza gelmesinden korktuğunuz bir şey var mıdır? 
Biraz anlatır mısınız?

H.H.GÖKTAŞ: “Ailemin ve sevdiklerimin zarar görmelerinden 
korkarım. İşimle ilgili hata yapmaktan korkarım...”

11 - Eğitim sistemimizin içinde bulunduğu bazı çıkmazlar 
var. Müfredatın içeriği, öğretim yöntemleri, öğretmen ka-
litesi, vs. Bu durumlardan bir ya da birkaçı üzerinde çözüm 
önerileriniz var mı?

H.H.GÖKTAŞ: “Eğitim sistemimizde bazı sıkıntılar olduğu 
doğrudur. Dünya üzerinde değişim ve gelişim kaçınılmazdır. 
Eğitimin de bu değişim ve gelişimden etkilenmemesi düşünü-
lemez. Son zamanlarda eğitimde teknolojik olarak çok gelişme 
olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin FATİH projesi ve EBA Eğitim 
Portalı gibi. Bunlar güzel şeyler... Eğitim müfredatımızın da ça-
ğın gelişmelerine göre güncellenmesi çok doğaldır ve gerek-
lidir. Ancak öğretmenlerimizden aldığımız geri bildirimlerde 
ders içeriklerinin dağılımında sorunlar olduğunu görmekteyiz. 
Örneğin bir dersin içeriği 10. sınıflarda çok yoğun iken, 11. sınıf-
larda fazla rahat olabilmektedir. Bu ve benzeri eleştiriler ilçe 
zümrelerinde de değerlendirilmekte ve bakanlığa rapor olarak 
iletilmektedir. Ben yine de eğitimde öğretmenin yerini hiçbir 
şeyin alabileceği kanaatinde değilim. Tüm bu teknolojik geliş-
meler asıl değil yardımcı etmenler olarak değerlendirilmelidir. 
Eğitimde öğretmen objesini kaldırdığınızda veya etkisini azalt-
tığınızda her şeyin dengesi değişecektir. Bizlerin zamanında ve 
daha öncesinde kara tahta - öğretmen her şeydi. Ne öğren-
diysek onlardan öğrendik. Bu yadsınamaz. Elbette teknolojik 
gelişmelerden yararlanmalıyız ama bunları birbirinin alternatifi 
gibi görmek doğru değil. Geçen sene bir üniversitenin bilim 
festivaline katıldığımız projede “Z Kuşağı” denilen zamanı-
mız kuşağını incelemiştik. Oradan şöyle bir sonuç çıkmıştı: “Z 
Kuşağına öğretilecek bilgiler yine onların anladığı dilden yani 
teknolojiyle harmanlanarak öğretildiğinde daha kalıcı olacak-
tır.” Bu bağlamda bakanlığımızın bu çalışmaları takdire şayan. 
Ama demek istediğim salt bu şekilde de olmayacağı... Bu du-
rum öğretmenlerimizin de teknolojiyle barışık olmalarını, en az 
gençler kadar teknolojiyi iyi kullanmalarını gerektirmektedir. 

Bir başka durum ise gençlerin teknolojiyi iyi ve doğru kullana-
mamaları sorunu. Özellikle sosyal medya kullanımı. Bu konu-
da bazen sorunlar yaşanmaktadır. Kimse bu ortamları istediği 
kişiye istediğini söyleyebildiği, hakaret edebildiği ortamlar 
olarak görmemelidir. Bu aynı zamanda hukuken de suçtur. 
Günümüzde suç tanımı da güncellenmiştir. Sosyal medya or-
tamlarında söylediğiniz hiçbir şey gizli kalmamaktadır. Üstelik 
bu yazışmalar iki kişinin dedikodusu şeklinde değil, kamuoyu-
na mal edilmiş konuşmalar olarak geçmektedir. Buralarda suç 
işleyemez, suçu ve suçluyu övemez, kimseye hakaret edemez-
siniz. Yaparsanız bunların cezaî karşılığı olduğunu unutmama-
lısınız. Yani doğru kullanmalısınız.

Hepinizi seviyoruz; hepinizin ailenize, vatanınıza, ülkenize ya-
rarlı ve başarılı bireyler olarak yetişmenizi istiyoruz. Hepinizin 
gözlerinden öpüyor başarılar diliyorum.

HEPİNİZİ SEVİYORUZ; HEPİNİZİN AİLENİZE, 
VATANINIZA, ÜLKENİZE YARARLI VE BAŞARILI 
BİREYLER OLARAK YETİŞMENİZİ İSTİYORUZ
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Hocalarımızdan İnciler

(Sürçülisan 

ettikse 
affola...)

Size acılı ve 

baharatlı çubuk 

kraker vericem. 

Saliha Koru
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Allah akıl 

dağıtsın! 

Kapasite belli. 

Nuran Kurbetçi

Kappa çenneni..! :) Erdal Fırıncıoğulları

Kess be, yeter! 

Fulya Urgun 

Hihihihihi… :) 
Hasan Deniz 

Hallooooooooo... 
Şerife Esen Ülkü

Çekirgeler / Cici kız 

Vedat Ardıç

Cendere cendere 

çelikli tencere 

Hacı Dursun Tunç

Lüferin tanesi 25 lira, boğazda yesen 
200... 

Haluk Çalışkan

Ben demokrasiden yanayım; ama 
telefonları verin. Hilmi Aktoprak

Ehhh, o da olabilir. 
/ Oğlum bir dakka. 

Fahri Yurddan

Adalet nerede? / 
Beyler dinleyin. 

Ali Ekber BOZKURT

Çizimler:
Kardelen Mercan

Hımm, 

eeevet… 

Şahin Hoca

Kankiiğğğ, naber 

yağğ… 

Mehmet Geylani

Ayğğ, ahahhhaha / 

Pisi pisi pisi pisi pisi… 

Sevgi İnal Kaya

Kahve, çikolata, 

kitap üçlüsü 

vazgeçilmezim. 

Merve Oran

Hafta sonu deneme 
çözdünüz mü? / Ben size 

çok değer veriyorum. 
Muzaffer Çelik

Kopya çekmek 
yasak, eller yukarı! 

Sinirlenmeye 
başlıyorum. 

Kısmet Deniz Güven

En büyük hayalim pandaya sarılmak, penguenlere şaplak atmak. 
Fatih Ayık

(Yazmayan 
öğrencilere...) Aklına 
ne güzel yazıyorsun 

öyle! 
Özden Özdil

Gratiste indirim varmış. / Skandal skandal görüntüler. Burcu Genççakır

Haftaya Samsun’a 

çıkıyoruz. Ben 1379 

yılında doğdum. 

Vedat Paşa

Çökertmeden çıktın da Halilim… Hacı Dursun Tunç



1) En sevdiğiniz renk nedir?
En sevdiğim renk siyah. Asil ve gizemli 
olduğunu düşünüyorum.
2) Burcunuz nedir? Sizce burcunuzun 
özelliklerini taşıyor musunuz?
Koç burcuyum. Evet, rahat, inatçı ve 
özgür ruhlu biriyim. 
3) Hangi takımlısınız?
Takım tutmuyorum; ama renklerinden 
dolayı Beşiktaş’a sempatim var.
4) Kendinizde beğendiğiniz ve 
beğenmediğiniz yönler nelerdir?
Beğenmediğim yönler çok fazla kuralcı 
olmam. Bir şeye kızdığım/sinirlendiğim 
zaman telafisinin olmaması. 
Beğendiğim yönlerim ise sabırlı ve 
enerjik birisi olmamdır.
5) Ne tür müzik dinlersiniz?
Ruh halime göre değişir. Ama 
çoğunlukla özgün ve enstrümantal 
diyebiliriz. 
6) Yaptığınız en büyük çılgınlık 
nedir?
İletişim ve ulaşım aracı bulamadığımız 
bir yerde eşimle otostop çekmek 
zorunda kalmıştık. Beni çok tedirgin 
eden bir olaydı. 
7) Sizi en çok ne kızdırıyor? Bu 
kızgınlıkla baş edebiliyor musunuz?
Sorumsuzluk ve saygısızlık. Son 
noktaya kadar sabrediyorum. 
8) Hayalinizdeki meslek nedir?
İnsanları dinlemeyi çok severim. Bu 
yüzden psikolog olmak isterdim.

9) Bu okul hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
Okulumu çok seviyorum ve herkesin 
bu büyük ailenin bir parçası olduğunu 
düşünüyorum. İlk geldiğim günden 
beri burayı sıcak ve samimi buluyorum. 
Öğrencilerin de bu sıcaklığı hemen 
hissettiğini düşünüyorum.

10) Uğurlu gün ve sayınız var mı?
Uğurlu günüm cumartesi; çünkü en 
güzel şeylerimi cumartesi yaşadım. 
Uğurlu sayım ise üç.

11) Bir okul yaptırsanız adını ne 
koyardınız?
Ne tür bir okul olduğuna bağlı. Ancak 
lise olsaydı adını “Ferda” koyabilirdim. 

12) Lisedeyken en sevmediğiniz ders 
nedir? 
Beden eğitimidir; çünkü okula ayakkabı 
ve kıyafet taşıma zorunluluğu olması 
beni yoruyordu. Ayrıca top fobimin 
olmasıdır. 

13) Sizin için hayat nedir? Üç 
kelimeyle açıklayınız.
Benim için hayat huzur, sevgi ve 
denizdir.

14) Lisedeyken takma adınız var 
mıydı?
Vardı. Lisede “Kırtasiye” diyorlardı 
ve çok fazla iyimser olduğum için 
“Polyanna” derlerdi.

15) Şu anda yaptığınız iş dışında ne 
yapmak isterdiniz ?
Bir reklam şirketinde yaratıcı fikirler 

üretebileceğim bir zeminde yer almak 
ya da sanatsal bir uğraşın içersinde yer 
almak isterdim. 

16) Ölüleri görebilme ve o onlarla 
konuşabilme yeteneğiniz olsa ilk 
kiminle konuşurdunuz?
Dedemle sohbet etmek isterdim; 
çünkü çocukluğumda çok önemli 
bir yeri vardı. Farklı bakış açılarına 
sahipti. Bugünki zihnimle onu yeniden 
dinlemek isterdim. 

17) Hasan hocayla hangi tarihte 
evlendiniz?
2004 yazında...

18) Eşinizle aynı okulda olmak nasıl 
bir duygu?
İlk zamanlar ilişkimizi yıpratacağını 
düşündüm ve hiç istemedim; ama 
okuldayken iki öğretmen arkadaş 
olmak, o resmiyeti gerçekleştirebilmek 
işimizi kolaylaştırdı. 

19) Hasan hocayla tanışma 
hikayenizi anlatır mısınız?
Üniversiteden sınıf arkadaşıydık. 
Sınıfta sürekli uyuyan ve bu sebeple 
en son tanıdığım kişiydi. Uyandığı bir 
gün bana adımla seslenmesi (sınıf 
60 kişiydi) ile dikkatimi çekmişti. 
Sonrasında ise Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat 
romanını sunacak olan iki grubun birer 
üyesi olarak birlikte çalışmaya başladık. 
Aramızdaki bu edebî yardımlaşma o 
gün bugündür devam ediyor.

Söyleşi

KISMET GÜVEN DENİZ HOCAMIZA SORDUK
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ölümle ödenir
   hayatın telif  hakkı

ÜNLEM
yaprak yaprak dökülür gece sokaklara
çiçek gibi açmış yıldızlar
uzanarak dökülür sulara
delmeğe çalışır ağır bir sıkıntıyı
ürkek,renksiz bir yağmur

yolu gözlenen
kapılarını zorlamaz zamanın
gecenin içinde bir ünlem gibi
kalakalır biri

ŞEMSİYELER

ölümle ödenir hayatın telif hakkı
sokaklara açılan pencerelerde
gözlerde ince bir sızı

yalpaladım tüm duraklarda
bekleyebilirdim biraz daha 
yağmurun dinmesini
zamanın camlarını indirdiği saatlere
sızmasaydı rüzgarlar

durakların birinde
nasılsa kente inmiş vahşi bir at gibi
gözlerimin içine baktı ölüm
kaldırımlara baktım
şemsiyeler tek kişilik

Tarık KAYA 
(Üniversite yıllarında yazılan şiir)

Şiir

Bizden
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BAD-I SABA

Ey can-u men yüreğimin bad-ı sabası
Nur-u vechinden süzülenle şad olurum
Sine kalkar dil ile şems doğar
Handanına âşık, bahtiyar olurum

Ne dilde can sensiz şad olur
Mahpeyker suretine yüz sürmesem can figan olur
Ne dil sensiz kalır
Ne şems olur füruzan
Zülf-ü perişanındır cana can katan

Ey can-u men hem-demim
Bu dil senden öte nedir
Ayş ile parlayan didarına tutulmuşum,
Bu didar bu enver nedir

Ey can-u men ah-i zarım
Dilim diline tabidir
Dide-i giryanın dile bipayan gibidir
Nur-u vechin enver baranlar gibidir
Ah, sensiz can bi-kes gibidir

DELİNİN GÜNCESİ

Delilikte güzellik güfteleri arardık,
İşte böyle bir deliliğin rüzgarında karardık...
Zemheriye de güze de tamamdık,
Nimetlerinizin eşiğinde biz, açtık...

Dimağımızın pare pare ırmaklarında;
Bir tas su, bir tam susuş;
Sahi biz,
Deliliğin limanlarında sarardık...

Nurşen TEKİN



Kulaklarım uğulduyor çünkü 
düşüncelerime ağlıyorlar. (Sümeyye 
Şabahat)

Tüm ışıklarımın söndüğünü fark ediyorum. 
(Mehmet Can Hörmetli)

O kadar güzeldi ki içinde olduğumuz 
tabiat, kaybolmak istiyordum. (D.S)

Sanki ağlarcasına gülüyorsun. (Emirhan 
Özcan)

Deniz... Şahit miydi yıldızlara? Ay 
tutunabilir miydi karanlığa? Peki, ben 
sevebilir miydim seni? (Ayşegül Nur 
Baktemur)

Gece aydınlığında yürümenin güzelliği. 
(Tugay Tüfekçi)

Yalnızlık; insanın içinde hüzün, aklına 
kötü düşünceler doldursa da umut insana 
yaşamak için bir sebep veriyor. (Ulaş 
Arslantaş)

Kağıdıma en güzel resimleri çizdiren 
kalemin sahibi. (Kübra Yazıcı)

Aşkın gölgesinden izler yok. 
(Zeynep Burcu Subaşı)

Kocaman karanlığın içindeki 
küçücük beyaz noktalar gibiydi 
hayallerim. (Zeliha Akalın)

Yaşayacaklarımızın önünde durabilir 
miyiz? (Dilan Yiğitpaşa)

Gölgem bile yalnız bırakıyor beni, sensiz 
bu dünyada. (Pınar Taşkıran)

Sihirbazın yaptığı boş büyüydü sanki aşk. 
(Muratcan Gölek)

Özgürce ağlamak öyle yorgan altı 
ağlamalarına benzer mi hiç? Sustuğun 
çığlıklara benzer mi? (Berna Demirel)

Bazılarının dünyasına güneş gece doğar. 
(Dilara Orhan)

Kendimi -derin bir bağlamalı sessizliğe- 
bıraktım. (Engin Durgun)

O güneşin denizin üzerine, yani senin 
güzel gözlerine doğacak gibi sevmekti bu 
bekleyiş. (Sezer Özen)

Bazen insanın çocuk kalası gelir. (Emre 
Gökdemir)

Kabullenemiyorum bu ansızın gidişini. 
(Görkem Dündar)

Özlem duymamak için sana, karanlığa 
çekileceğim bir defalığına... (Enes Bebe)

Kaybetmek, gündüzleri güneşin ışıkları 
altında karanlıkta kalmaktır. (Merve Çakır)

Ya terk etmek bu şehri ya da katlanmak. 
(Merdan Taşçı)

Hayattır karakter sahibi yapan insanı... 
(Furkan Tokdöz)

Senin yokluğunda çiçekler soldu, güneş 
karardı, dünya sustu; ama sen hâlâ yoksun. 

(Hamit Başdaş)

Kadın; varlığında eziyet, yokluğunda lanet 
edilen yüce varlık... (Rana Tursun)

Gözlerinin rengindeki o uçsuz bucaksız, 
yerini aşağı doğru süzülen kırmızı güneşe 

bırakıyordu. (Oğuzhan Çağtaş)

Ateşten gömlek giyseydim daha 

az yanardı canım. (Tolga Altun)

Ölümlü dünyamdaki ölümsüz 
kahramanım. (Tuğba Duman)

Annem; elim, ayağım, gözüm, kulağım, 
her şeyim. (Duygu D. Dursun)

Sensizliğe sarılıyorum… (Ece Kenan)

Sensizliğe doğru uzanıyor gecenin ince, 
uzun parmakları. (Zeynep Uçum)

Sanki yavaş yavaş tükeniyorum 
yokluğunda… (Berfin Oral)

Öldüm de uyandım gülüm... (Yüşa 
Karakul)

Ne zaman alacak ölüm; seni aldığı gibi 
anılarımızın arasından beni? (Aylin Kuğu)

İlk senin adını yazıyor parmaklarım… Artık 
alıştı, şikâyetleri yok kalemle, kâğıdın. 

(Havva Kalay)

Ruhum her şeyden uzak kayboluyor. 
(Beyza Keleş)

Nefesimde adını soludum, kanatlarında 
sesini buldum. (Kerem Bilgiç)

Belki, senin kalbinde de yer alır kalbim. 
(Zeynel Öztürk)

Kalbinin, kalbimin yanımda olmasını 
arzuluyorum her gün batımında. (İsmail 

Sefer)

Aşksın sen; tarifi imkânsız. (Mustafa Emir 
Uluocak)

Gelip seni çıkar içimden. (Furkancan 
Yılmaz)

Gün yine doğar; mutlu olacağım 
düşüncesiyle avunurken. (Yunus Çıldır)

Bırakın uyusun göğsümde, hiç öyle 
ölmedim ömrümde. Bilsen acılarımı, 

sensiz her gece uyandığımı. Gözlerime 
bakıp gülsen yeter. (Yunus Emre 

Güngör)

Mesele uzaklıktı, senden uzakta 
yalancı gülüşler. (LaEdri)

Birazdan doğacak ay, yeni 
doğmuş bir bebeğin hayata 

gözlerini açması gibi. (Berkay 
Kuruca)

Ömrümün seninle bittiği yerdeyim. 
(Muharrem Enes Yıldırım)

Yokluğunda selamlaşırken, gidenin 
dönmediğini çok geç anladım ben. (Ömer 

Faruk Akçay)

Umutlarımın ölüm olduğu gecelerde 
yapamıyorum sensiz. (Hasret Fisdiş)

İyi ki var oldun geceme yıldızlar gibi. (Esra 
Ecem Kızıl)

Çekinmiyordum; çünkü saklanıyordu 
gözyaşlarım İstanbul’un kızgın 

yağmurunda. (Ahmet Emre Oral)

Hayal gücü olmayan insanın kanatları 
yoktur derler, ben en güzel yarınları hep 

sende düşledim… (Baran Urun)

Zaman zaman yüzünü gösteren güneş, 
eski ışık saçan görüntüsünden uzak, 

ısıtmıyor iliklerimi… (Emirhan Karadeniz)

Bakışların kazınmasaydı senin 
düşünmekten yitirecek olduğum aklıma… 

Merve TÜYSÜZ

Bizden
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ÖĞRENCİLERİMİZİN
VECİZ SÖZLERİ



1
994 yılından beri Atakent Şehit Sel-
çuk Paker Anadolu Lisesi’nde Müzik 
öğretmeni olarak görev yapmak-
tayım. Yetenekli ve istekli öğrenci-

lerden oluşturduğumuz koroyla her sene 
konserler düzenlemekteyiz. Son iki yıldır 
çalışmalarımıza Atakent Kültür Merkezi ev 
sahipliği yapmaktadır. 

Sanat ve müziğin genç nesiller arasında 
etkinliğinin kaybolduğunu/azaldığını dü-
şünürsek, öğrencilerimizin bu faaliyetler-
de etkin rol alması başta ben olmak üzere 
biz öğretmenleri çok mutlu etmekte ve 
gururlandırmaktadır. Öğrencilerimiz hem 
kendini ifade edebilme özgürlüğüne sahip 
olmakta hem de sosyalleşme konusunda 
daha çok ilerleme kaydedebilmektedir.

Bu çalışmalar sayesinde sanatla ve müzikle 
uğraşan öğrencilerin kendine olan güveni 
daha çok artmakta ve derslerde de başarı-
ları oldukça yükselmektedir.

Ulu Önder Atatürk’ ün dediği gibi ‘’ SANATI 
OLMAYAN BİR ULUSUN HAYAT DAMARLA-
RINDAN BİRİ KOPMUŞ DEMEKTİR ‘’.

Müzik Öğretmeni

Sevgi İNAL 

KENDİNİ 
MÜZİKLE 
GELİŞTİR

Müzik
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Güzel Gözlüm

Kalbine açtım kalbimi. Peki, bir gün de 
gözlerine açabilecek miyim bu gözleri-
mi güzel gözlerine? Bir gün o kirpikle-
rini sayarcasına inceleyebilecek miyim 
yüzünü? Kalbi güzel, gözleri güzel, 
kendi güzel... Bir gün dinleyebilecek 
miyim kalp atışlarını? Doya doya dol-
durabilecek miyim kokunu ciğerlerime? 
Gün saymayı bırakacak mıyım buluş-
mamız için? Ne zaman istesem göre-
bilecek miyim seni? Güvende olduğum 
tek yere geri dönmek bütün istediğim. 
Bu kadar mı zor olurmuş uzaktan uza-
ğa sevmek? Bu kadar mı acı verirmiş 
insana? Peki bu kadar değiştirebilir mi 
bir insan bir insanı? Kendini tanıyamaz 
hale getirir. Ya gidersen? Ya bu kadar 
değiştirdikten sonra gidersen? Gitme! 
Sakın gitme güzel gözlüm! Beni ilk 
sevdiğini söylediğin zaman gibi çarp-
sın bu kalbim her zaman. Her duydu-
ğumda ilkini aratmayan bir heyecan... 
Herkesin hayatında; yaşlanmak istediği 
biri olmalıydı, ben seninle yaşlanma-
yı seçtim. Ağladığında, üzüldüğünde, 
mutlu olduğunda yanında biri olmalı 
herkesin. Ona sığınabileceği, duygula-
rını paylaşabileceği biri olmalı. Sarılıp 
kalbinin yanındaki boşluğu başka bir 
kalple doldurması gerekir. Ben senin 
kalbini seçtim. Sen benim yaşayabile-
ceğim tek şehrim, ısınabileceğim tek 
güneşim, aşkında ıslanabileceğim yek 
yağmurumsun. Dilimde “iyi ki”lerle, ge-
leceğe dair “belki”li umutlarımla sana 
geldim. Kalbini aç sevgilim, olmam ge-
reken yere geliyorum.

Zeynep ERSOY

Yüreğim, Sen
Bilmem ki kaç gün olmuş, kaç zaman 
olmuş bulutlarla gülümsemeyeli. Bel-
ki bir yıl, belki bin yıl. Sana anlatmak 
isteyip anlatamadığım onlarca umut 
birikti içimde. Çığlıklarımla susturmaya 
çalışıyorum içimdeki gürültüleri. Gitgi-
de uzaklaşıyorum kendimden. Gitgide 
yakınlaşıyorum karanlığa. Korkuyo-
rum, daha çok anlattıklarımdan değil, 
içimde biriktirdiğim kelimelerden. Ne 
kötü duygudur çaresizlik. Ne de zor-
muş içinde bir gölge beslemek. Ben 
yalnızca sende olmak istedim. Belki de 
yalnızca sen ol istedim. Göremiyorum, 
gözlerinde kendi kalbimi göremiyorum. 
Canımı yakıyor. Bu benim içime işliyor. 
Çığlıklarımla susuyorum. Gitgide gö-
mülüyorum, daha derine, en derine... 
Onlarca kitap okudum. Binlerce hayat 
tanıdım. Şiirler okudum, belki biri bana 
seni anlatır diye. Bekledim, çok bek-
ledim, bir kez olsun gözlerinden seni 
görmeyi bekledim, içimdeki seni. Bunu 
nasıl başarıyorsun, nasıl da çekiyorsun 
insanı. Ah bu sen yok mu, sen, gözlerin-
de umut biriktirdiğim adam. Nedendir 
bilmem dünyaya bakışımla seni görü-
şüm, aynı zaman dilimine denk gelir. 
Nedendir bilmem yüreğim seni gördü-
ğünde kelimeler susar, içimde biriktir-
diğim onlarca kelime yok olur. Yüzünü 
gördüğüm her insana anlattım seni. 
Kimse sevmedi, Seni benden başka 
kimse sevmedi. Seni sevmek, ah ne zor 
iş. Seni sevmek, papatyaları sevmekle 
eştir benim nazarımda. Seni sevmek, 
sanki dünyaya gökten bakmaktır. Hoş 
yüreğin de göktür ya zaten senin. Gök 
yürekli adam. Gök yürekli sevgili. Ben 
de olmak isterdim, yüreğinde bir yıldız, 
belki de bir bulut. Seni, sen yapan her 
zerrende ben de olmak isterdim. Bu 
gününde, yarınında, her acında, her 
mutlulukla bakışlarında. Yanında ben 
de olmak isterdim. Aslına bakarsan, 
yüreğinde. Bilmem daha ne kadar yaz-
sam. Daha ne kadar anlatsam bu an-
lamsız kelimelerle seni. Seni anlatmak, 
yüreğimi anlatmaktır benim gözümde. 
İyi de insan yüreğini nasıl da çıkarıp 
anlatır ki? Ressam değilim, kelebekler, 
bulutlar, yıldızlar, yağmurlar çizemem 
yüreğimi anlatmak için.

Zeynep YILMAZ

Karanlık Siyah

Bazen insanın içinden gökkuşağına sı-
ğınmak gelir. Kendisini o yedi rengin 
arasında bulunmayan siyah gibi hisse-
der. Ne kırmızı kadar asil, ne de mavi 
kadar rahatlatıcı. Siyahtır o, gözükmez. 
Sadece kendisi görebilir içindekini. Kim-
senin bilmediği bir gizem vardır onun 
içinde. Nisanın sonlarına doğru gece 
yağan yağmur gibidir. Gece yağarken 
kimse duymaz; ama sabah kalktığımız-
da onun ıslaklığını, onun o topraktaki 
kokusunu hissederiz. O gece istediği 
kadar yağmıştır ve sabah olduğunda da 
sanki hiçbir şey olmamış gibi gitmiştir. 
Bize sadece o tatlı ıslak topraktaki ko-
kusunu bırakmıştır. Gökyüzündeki hilal 
gibidir. Kendini sadece gecenin karan-
lığında belli eder. Siyah, yeşilin doğayı 
savunduğu gibi savunamaz kimseyi ya 
da sarının güneşe verdiği enerji kadar 
kimseye enerji vermemiştir. Ruhsuzdur 
o, kimsesizdir, yalnızdır, çaresizdir, kor-
kaktır. Kendine ihanet eder. Yaşayacak-
sa kendisi için yaşar. Yalnızdır o. Yalnız. 
Kimsesiz. Siyahtır o. Karanlık kapkaran-
lıktır. Mecnun’un Leyla’yı sevdiği gibi 
sevemez kimseyi. Deniz gibi sonsuz, 
gökyüzü kadar güzel değildir. Gül gibi 
güzel kokamaz o. O, sadece siyahtır. 
Güzelliğini, asaletini, sessizliğini sadece 
kendisi görür. Siyahı sevmek bir başka-
dır. Ulaşılmazdır o. Kimsenin bilmediği, 
görmediği, duymadığı bir şey vardır 
onun içinde. Kimse hissedemez onu. 
Sır doludur. Gizemlidir. Asaletini sadece 
kendisi bilir.

Betül ÇAKICI

Bizden
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•	 Sadelik kimseye uğramaz, uğrarsa kendiliğini kaybeder.

•	 Git git bitmez yolumuz, daha yola girmemişsek.

•	 Sabahla buluşan gece, yine hayattan bir tekme.

•	 Giden gidip kalır. Kalansa hep yarımdır. 

•	 Sessizlerin sesleri sessizlikte ses verir. Sessizler de 
sessizlerin seslerine ses verir.

•	 Yıldız gibi parlamaktansa, güneş gibi aydınlatmayı 
yeğlerim. 

•	 Özeli özüme, Özelimi özelime, Özenle anlatırım.

•	 Gerekçeler çoğaldıkça, gerekliler azalır.

•	 Hayatta; ya ileriyi görmeyi, ya da gerilerde kaybolmayı 
seçeriz.

•	 Karanlıkla boğuşanlar, aydınlıkla yüzleşememişlerdir.

•	 Kalbimin derinliklerinde çığlıklarım, yankılanıyor.

•	 Anlamını bilmediğimiz duygularımız yerlerini, anlam 
veremediğimiz duygulara bırakıyor.

•	 Alıntı yapma. Alın terinle yap.

•	 Yalnızlık yalnızlığı isteyenlerin değil, yalnız kalanların 
tanımıdır.

•	 İnsan da bir gün kuşlar gibi uçup gidecek; ama arkalarında 
bıraktıkları için değil, bırakamadıkları için acı çekecek.

•	 Önce kalp doymalıdır. Doysun ki; ruhunu özgürlüğe 
kavuşturabilsin.

•	 Ya beden doyarsa? O zaman ruhundan başlar yemeye. Ve 
geriye sadece çürük bir ten kalır.

•	 Kaldır at beni Galata Kulesi’nden. Ama birazcık tut 
ensemden. Düşersem elimden, Sar da kaldır belimden.

•	 Yer gök insanla dolsa, içinde dost olmasa buna ne fayda.

•	 Bir olsa, o da benim (dostum) olsa.

•	 Yazarsam tam yazarım. Eksik kalırsa yarına atarım.

•	 Ruhum öylesine derin ve dalgın ki, kendimi kaybolmuş 
hissediyorum.

•	 Ben nefes alırken boğuluyorum çünkü nefesini 
hissedemiyorum.

•	 Gidiyorum diyorum ya; aslında bıraktığın yerdeyim.

•	 Ben sen olsam, ben beni sever miydim?

•	 Hep düşmekten korkarız, bilmeyiz ki yere çakılmış 
vaziyetteyiz.

•	 Susmak sana karşı yapılacak en büyük eylem.

•	 Ne olmak istediğine değil, hangi konumda olduğuna bak.

•	 Ailem dediğim insanlar, düşüp ilk tekme yediklerimdendir.

•	 Ne kadar uzağa gidersen, aslında o kadar yakınımdasın. 

•	 Fanusun içindeki balık misali; etrafımdakilere çarpa çarpa 
yolumu buluyorum.

•	 Bataklıkta gibiyim, çırpındıkça derinliklere gömülüyorum.

Söz Sanatı

Gizli Değer Başak Varul

 TİRYAKİ SÖZLERİ
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1. Elimizde 3 renk taş var. İkisi dışında hepsi 
sarı, ikisi dışında hepsi kırmızı, ikisi 
dışında hepsi mavidir. Elimizde kaç tane 
taş var?

2. Aşağıdaki kriterleri sağlayan 5 basamaklı 
sayıyı bulunuz: 
1. rakam 3. rakamdan büyük 
2. rakam 4. rakamın 2 katı 
4. rakam 1. rakamdan büyük 
En büyük rakam 6, en küçük rakam 1, 
rakamların toplamı ise 17’dir. 

3. 7 7 7 7 7=14 Eşitliği sağlamak için aradaki 
matematik işaretlerini koyunuz. 

4. İki boksör antrenman yapmaktadır. Bok-
sörlerden birisi diğerinin oğludur; ancak 
diğer boksör oğlanın babası değildir. 
Mümkün mü?

5. Altı adet kalemi hepsi de birbirine değe-
cek şekilde nasıl yerleştiririz?

Bilmece
6. Bir partide eğlenmekte olan dört çiftin 

adları şöyledir: Nuray, Gülay, Tülay, 
Nilay; Adnan, Orhan, Burhan, İlhan.  

*Burhan’ın hanımı kendi kocasıyla değil, 
Nuray’ın kocasıyla dans etmektedir.  

*Nilay ve Adnan dans etmemektedir. 
*Orhan parti boyunca gitar çalmış, 

Tülay piyano çalmıştır. 
Nilay’ın kocası Orhan olmadığına göre 

Adnan’ın hanımı kimdir?

7. Sadece 2 biftek alabilen bir tavada 3 
adet biftek kızartacaksınız. Bifteğin 
bir yüzünün pişme süresi 10 dakika 
olduğuna göre bu işi 40 dakikadan 

daha az sürede nasıl halledebilirsiniz?

8. Ekimde hiç olmayıp, kasımda bir, aralık-
taysa iki kez tekrar eden şey nedir?

9. Ağacı 5 doğru hat üzerine öyle yerleşti-
rin ki, her hatta 4 ağaç bulunsun. Yanlış 

okumadınız 2 değil, 4 ağaç!

1/2

6/7

8/9

3/4/5

“Bilmecelerin yanıtları 02 Haziran 
2017’de okulun web sitesinde 

yayınlanacaktır.”
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30 KUŞ
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Kahraman

Ben, babamın en hüzünlü yanıyım.
Ben, babamın aslan kahramanıyım
Öyle değil mi baba!
Gözlerin kıpkırmızı. 
Çok mu ağladın?
Baba, o geceyi bir de benden dinle.
Ama her zamanki gibi dinle,
Tebessümle. 
Rüyamda kanat sesleri duydum, mevsim yazdı.
Kanat seslerinin ardından, 
Muhteşem bir koku yayıldı etrafa.
Sanki biraz gül biraz leylaktı. 
Sonra otuz kuş gördüm, hepsi beyazdı.
Otuz kuş, gökyüzüne şahadet diye yazdı. 
Bir ses duydum, sala sesiydi.
“Hayırdır” dedim. 
“Hayırdır” dediler.
Çukur Kuyu’daki gökyüzü gibiydi uçtukları yer.
Ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler. 
Kanatlarında kan vardı.
“Hayırdır” dedim. 
Hadi sen de uç, 
Bizden hızlı uçabilirsin dediler.
Otuz kuş, beni boşluğa bıraktı Baba. 
Birden uyandım.
“Hayrolur” dedim.
Meğer, gecesi vatanım için kâbus olacak bir güne 
uyanmışım.
Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan 
hain yüzler gördüm o gece.
Ruhları yoktu. 
Korkar mı senin oğlun, korkmaz. 
Korkmadım!
Zekai Paşa’mı aradım.
“O makam senin namusundur Ömer.
Ben gelene kadar namusunu koru.
Gerekirse o vatan hainini vur.
Vazifenin sonunda şahadet de var Ömer.
Hakkını bana helal et..”

Paşam, şahadet der demez, 
Yine kulağıma kanat sesleri geldi.
Rüya değil bu kez. 
Uyanıktım. 
Muhteşem bir koku yayıldı odaya.
Bir şey oldu o an.. 
Sanki Ellerim, omuzlarım çeliktendi.
Sanki tek başıma tüm dünyayla 
savaşabilirdim.
Vatan hainine döndüm,
Arkasında karanlık yüzlü adamları 
vardı.
“Giremezsiniz!” Dedim. 
Bir aslanın karşısında duran çakallar 
gibiydiler.
Ve saldırdılar. 
Silahımı çekip baş haini alnından 
vurdum.
Yine kuşları gördüm baba. 
Bana doğru uçuyordu.
Otuz kuş, kanat sesleri, vücuduma 
dokunan.. 
Ve kanatlarında kan.
Sala sesi, gökleri yırtan. 
Muhteşem bir koku.
Gül mü? leylak mı? içime yayılan 
Ve Çukur Kuyu’nun gökyüzü,
Masmavi, Bulutsuz ve sessiz. 
Ve sessizlik…
İçimde huzur, Gökyüzündeyim. 
Ama artık kuşlar beni tutmuyor baba.
Uçuyorum. 
Ve onlardan hızlıyım. 
Meğer ben, şehit olmuşum baba.
Bil ki yalnız değilim burada. 
Yine ordudayım
Şehitler ordusunda.
Baba, ne oldu biliyor musun? 
Peygamber alınlarımızdan öptü.
Şehitlere dedi ki;
“Kardeşlerinizi tebrik edin,
Bunlar benim garip şehitlerimdir.
Çünkü sizler düşmanla savaşırken 
şehit oldunuz,
Onlar kardeş bildikleri hainlerle 
savaştı.

Sizlerin silahları vardı,
Ama bunlar silahsızdı.
Sizler tanklarla savaştınız,
Bunlarsa kendi tanklarının altında 
ezildi.
Sizler uçaklarla düşmanı 
bombalarken şehit oldunuz,
Ama bunlar kendi uçaklarından atılan 
bombalara göğüslerini siper etti.
Bunlar benim gariplerimdir.
Tebrik edin kardeşlerinizi.”

Baba, milletime söyle; 
Al bayrağın dalgalandığı her yerde 
biz varız.
Paşama söyle; 
Namusumu çiğnetmedim.
Anama, çocuklarıma, eşime, 
kardeşlerime söyle;
De ki Ömer size bir vatan bıraktı.
Çekinmeden, bu vatan bizim 
diyebilirsiniz.
Çünkü bedelini ödedim.
Baba, ben oğluma, Ertuğrul’a bu 
vatan için ölmeyi öğrettim.
Sen de bana öğrettiğin gibi, 
Vatan için yaşamayı öğret.
Bu vatan sizin baba! 
Otuz kurşun yedim, 
Bedelini ödedim.
Babacığım;
Hürmetle ellerinden öperim.
Ben, babamın en hüzünlü yanıyım,
Ben, babamın aslan kahramanıyım
Ben, vatanımın asil kahramanıyım.

Dursun Ali ERZİNCANLI

Ömer Halisdemir anısına...



Hikaye

A
nne! Anne! Anneciğim... Neler oluyor? Her biri 
birbirinden çirkin ve korkutucu olan bu sesler de 
ne? Çok korkuyorum. Çığlıklarının arasında kay-
boldum. Acını, acımı anlatmanın derdiyle açılan 
dudaklarım, duymuyorum kendimi. Duymuyor, 

düşünemiyor, hayal edemiyordum artık. Var olan bir hiçliğe mi 
dönüşüyorduk yoksa biz anne?

İnişli-çıkışlı, kimi 
zaman sert, kimi 
zaman kaygan bir 
zeminde hızla iler-
lemeye çalışıyor 
olmalısın. Bir saat 
düzeni, bir ceylan 
çevikliği ile yürü-

yordun, yürüyorduk. O çok keskin, gittikçe artan ve bir anda 
kaybolan yankının bilemezdim bize neler getireceğini anneci-
ğim. “Ah Lorin’im” diyen, içerisinde umut ve korkunun etle tır-
nak olduğu sesin yankılandı bu kez. Sen bir kez çıkarabildin bu 
sesi, benim içimde ise hâlâ yankılanmaya devam ediyor anne-
ciğim. Her bir ses bir diğerine karışıyor ama aradan bir tanesi 
artık bastırmaya başlamış diğerlerini: siren sesleri ve çığlıklar... 
Çaresizliğimin farkında değil misin anne? Hayata tutunmaya 
çalıştığımı hissetmiyor musun, sana tutunmaya çalıştığımı? 
Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğim ama ben seni hissediyorum 
anneciğim... Telaşını, korkunu, hüznünü ve acını... Her biri nakış 
nakış işleniyor yüreğime... Senin kalbinin atışlarını bastırıyor 
kalbimin atışları... Düzensiz ve hızlı... Savrulup bir kenara yığıl-
dığın zaman canının yanmasını yüreğimde hissetmiştim ama 

şimdi benim de canım yanıyor 
anne... Benimle konuşsana, ok-
şasana beni; siren seslerine inat 
“Lorin’im buradayım, biricik 
annen hep yanında...” sözcük-
leri dökülüverse ya dilinden... 
Bir şelaleye gelen coşkun sular 
gibiyim şimdi. Birazdan senin 
dilinden dökülmeyen sözcük-
ler yüzünden benim bedenim 
metrelerce yükseklikten, o şe-
laleden su misali dökülüp bin-
lerce zerreye ayrılacak. Sesine 

tutunmaya çalışmalıydım ama siren sesleri bir türlü izin vermi-
yordu buna. Sesini duyamadıkça acım da artıyordu, korkularım 
da... Bir yağlı kayış gibi avuçlarımın arasından kayıp gidiyordu 
sesin, varlığın anne, anneciğim... Dualarımda önce sen vardın, 
yaralarına merhem dilendiğim. Vazgeçmek... Sesine tutun-
maktan vazgeçmek... Hayattan vazgeçmek... Zihnimin her bir 
köşesinde artık bu düşünce var. Vazgeçersem eğer, tutunmaz-
sam sesine, hayat da acılar da bitecek gibi geldi bir an... Vaz-
geçmek sevgiden, 
umuttan, hayalden 
vazgeçmek... An-
neden vazgeçmek... 
Küser misin bana 
anneciğim; tutun-
madığım, vazgeçti-
ğim için küser misin 
bana? Gönül koyar 
mısın, gözlerinden 
bir damla dahi yaş 
gelir mi? Bu mavi 
küre içindeki mil-
yarlarca candan biri 
için benim için, bi-
zim için çok önemli 
an anne!
Küçük bir sandalla 
dalgaları aşıp kıyıya 
varmaya çok az kal-
mıştı ki yokluğunu 
hissettim anne. Ar-
tık benimle değildin. Tek başıma varmıştım kıyıya. Ne anlamı 
vardı şimdi? Sen yokken, hayatta olmamın ne anlamı vardı? 
Sen hayata gözlerini kapatırken benim gözlerimi açmamın ne 
anlamı vardı anneciğim...
Bu yaşadıklarımın bana anlatılan bir hikaye olmasını çok ister-
dim ama bu benim hikayemdi. Birileri yazıyor ben oynuyor-
dum. İstemesem de oynuyor, değiştiremiyor, yarıda kesemi-
yordum. Çünkü benim hikayem ben yokken yazılmış, ben anne 
karnındayken oynanmış, doğumumla annem için biten; fakat 
benim için hayatımı değiştirmeye devam eden bir hikaye…

Dilan KARATEKİN

LORIN’in 
250. Günü
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D
iyor, Üstün Dökmen. Kısacık bir şiirde “Psikolojik 
Danışman” kocaman bir dünyayı anlatıyor. Bizler ise 
o kocaman dünyada kısacık hayatlar yaşıyoruz; se-
lamsız, sevgisiz ve en önemlisi kendinden habersiz… 

Hangimiz her gün uyandığımızda bugün mutlu olabilmek için 
söz veriyoruz kendimize ya da hangimiz her gün en yakını-
mızdakini mutlu edebilmek için çaba sarf ediyoruz? Belki de 
gülümsemek için bile çok bahanemiz olması gerekiyor, yani 
elimizle hazırlıyoruz bu zor yaşamı... Sonra da başka şeylere 
bahane buluyoruz mutsuz olduğumuzda. Aslında kendini 
tanımakla, hayatı ise tanımlamakla başlar yaşam. “Ben ki-
mim?” demek hiç de zor olmamalı ya da hayatı anlamlandıra-
bilmek. En azından kendin için, bir kerelik, bir seferlik ya da bir 
defalık “merhaba de!” bu hayata. İlk doğduğunda konuşma-
dan bile yapmıştın bunu, ilk aldığın nefes sana çığlık attırmıştı; 
şimdi ise nefes almak çok mu sıradanlaştı ya da aldığın nefesin 
kıymeti mi kalmadı; yoksa son nefesini mi bekliyorsun değerini 
anlamak için? Çok geç olmadan, başkalarından beklemeden, 
kendin kendine değer ver; çünkü sen değerlisin, kıymetlisin 

ve bunu kendine hissettirmelisin. Hayat, bizim onu tanımla-
dığımız şekliyle bize görünür, ya sevgi dolu ya da acımasız. 
“Ya batsın bu dünya” deriz ya da “iyi ki varsın be dünya” deriz. 
Hangi dünyada var olacağımıza ise sadece biz karar veririz. 
Olumsuzlukların içinde olumlu şeyleri, çirkinliklerin içinde gü-
zel şeyleri, düşmanlığın içinde dostluğu, mutsuzluğun içinde 
mutluluğu görebiliyorsanız ve sonu olan bir sürecin içinde 
yaşam sevgisini hissedebiliyorsanız, hayat sizi değil siz hayatı 
yönlendiriyorsunuzdur. Yani sadece kendine söyleneni yapan 
bir oyuncu değil, aynı zamanda senaryoyu yazan bir senarist 
ve filmi çeken bir yönetmen olmuşsunuz demektir ve artık bu 
hayat filmi size aittir. Unutmayın ki yaşam birçok anın birleş-
mesidir. Bizim yapmamız gereken ise mutlu ve huzurlu oldu-
ğumuz anların sayısını artırmak ve hayatımızı daha yaşanabilir 
kılmaktır. Bunun için önce kendimizi tanımamız, sonra sevdik-
lerimizi anlamamız, son olarak da sevmediklerimizi sevmemiz 
ve en azından bunu bir kere denememiz gerekir. Sen sevgiyle 
başla, nasıl olsa gerisi kendiliğinden gelir. 
SEVGİYLE KALIN…

Rehberlik Servisi

“Yola çıkınca her sabah, Bulutlara selam ver.
Taşlara, kuşlara, Atlara, otlara,
İnsanlara selam ver. Ne görürsen selam ver.
Sonra çıkarıp cebinden aynanı Bir selam da kendine ver.
Hatırın kalmasın el gün yanında Bu dünyada sen de varsın!
Üleştir dostluğunu varlığa, Bir kısmı seni de sarsın.”

SEN SEVGİYLE BAŞLA

Yeni Ek Puan Uygulaması
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından ön lisans prog-
ramlarına sınavsız geçişle yerleştirme işlemi kaldırıldığından 
mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, 
ön lisans programlarına ek puanları ile yerleştirilecek.
Sınava Giriş Saatleri
Adayların, saat 10:00’da başlayacak olan sınavlarda, sınava gi-
recekleri binanın kapısında en geç saat 09.00’da hazır bulun-
maları gerekiyor. Bu kapsamda, adaylar, saat 09.45’ten sonra 
sınav binalarına alınmayacak. Saat 14:30’da başlayacak olan 
sınavlarda ise en geç 14:15’de salona girmeleri gerekir. 
Matematik ve Geometri Birleştirildi
Daha önce, LYS’de Matematik 50 soru ve Geometri 30 soru 
şeklinde bir dağılım söz konusu idi. Yapılan değişiklikle Ge-
ometri ile Matematik soruları tek bir testte (LYS-1 Matematik 
Testi) birleştirildi. LYS-1 Matematik Sınavında 80 adet soru yer 
alacaktır. 
Açıköğretime Puan Türü
Açık öğretim ön lisans veya lisans programlarına da puan türü 
konuldu. Açık öğretim bölümlerinin puan türü, programın ör-
gün programdaki puan türü ile aynı olacaktır. 

Öğretmenlik Programları ve İlahiyat

Öğretmenlik programlarında baraj puan 240 bin olarak belir-
lendi. Öğretmenlik programlarının tamamı ve ilahiyat progra-
mı LYS ile öğrenci alacak. 

LYS’de Kısa Cevaplı Sorular

LYS’lerde kısa cevaplı sorular da yer alacak. Adaylar cevabını 
cevap kâğıdının ilgili alanında yazacak ve kodlayacaklar. Bu 
soruların optik cevap alanları cevap kâğıtlarının arka yüzünde 
bulunacaktır. Kodlanan bilgiler optik okuyucu tarafından oku-
nacaktır. 

Kısa Cevaplı Soruların Dağılımı Aşağıdaki Gibidir:

Sınav Ders Soru Sayısı
LYS-1 Matematik 3
LYS-2 Fizik 1
LYS-2 Kimya 1
LYS-2 Biyoloji 1
LYS-3 Türk Dili ve Edebiyatı 2
LYS-3 Coğrafya-1 1
LYS-4 Tarih 1
LYS-4 Coğrafya-2 1
LYS-4 Felsefe grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1
LYS-5 Yabancı Dil 3

2017 ÖSYS’de Yapılan Önemli Değişiklikler, LYS Sınavı İle İlgili Değişiklikler

Şahin YETİŞKİN
Rehber Öğretmen
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Ö
ykü ünlü Çin düşünürü Lao Tzu’nun zamanında 
geçer. Lao Tzu, bu öyküyü çok sever ve anlatırmış. 
Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakirmiş 
ama Kral bile onu kıskanırmış. Öyle dillere destan 

bir beyaz atı varmış ki, Kral bu at için ihtiyara nerdeyse hazine-
sinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış. 
“Bu at, bir at değil benim için; bir dost, insan dostunu satar mı” 
dermiş hep. Bir sabah kalkmışlar ki, at yok. Köylü ihtiyarın başı-
na toplanmış: “Seni ihtiyar bunak, bu atı sana bırakmayacakla-
rı, çalacakları belliydi. Krala satsaydın, ömrünün sonuna kadar 
beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var, ne de atın” demişler. 
İhtiyar: “Karar vermek için acele etmeyin” demiş. ”Sadece at 
kayıp” deyin, çünkü gerçek bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz 
ve verdiğiniz karar. Atımın kaybolması, bir talihsizlik mi, yoksa 
bir şans mı? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir 
başlangıç. Arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez. 
Köylüler ihtiyar bunağa kahkahalarla gülmüşler. Aradan 15 gün 
geçmeden at, bir gece ansızın dönmüş. Meğer çalınmamış, 
dağlara gitmiş kendi kendine. Dönerken de, vadideki 12 vahşi 
atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler toplanıp ithiyar-
dan özür dilemişler. Babalık demişler, sen haklı çıktın. Atının 
kaybolması bir talihsizlik değil, adeta bir devlet kuşu oldu senin 
için, şimdi bir at sürün var.
“Karar vermek için gene acele ediyorsunuz” demiş ihtiyar. “Sa-
dece atın geri döndüğünü söyle-
yin. Bilinen gerçek sadece bu. On-
dan ötesinin ne getireceğini henüz 
bilmiyoruz. Bu daha başlangıç. 
Köylüler bu defa ihtiyarla dalga 
geçmemişler ama içlerinden “Bu 
adamın akli dengesi yerinde değil” 
diye alay etmişler. Bir hafta geç-
meden, vahşi atları terbiye etmeye 

çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin 
geçimini temin eden oğul, şimdi uzun zaman yatakta kalacak-
mış. Köylüler gene gelmişler ihtiyara. “Bu atlar yüzünden tek 
oğlun, bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak 
başka kimsen de yok. Şimdi eskisinden daha fakir, daha zavallı 
olacaksın” demişler. 
İhtiyar “Siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz” diye 
cevap vermiş. ”O kadar acele etmeyin, oğlum bacağını kırdı, 
gerçek bu, ötesi sizin verdiğiniz karar. Hayat böyle küçük parça-
lar halinde gelir ve ondan sonra neler olacağı size bildirilmez.” 
Birkaç hafta sonra, düşmanlar kat kat büyük bir ordu ile saldır-
mış. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere ça-
ğırmış. Köye gelen görevliler, ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dışında 
bütün gençleri askere almış. Köyü matem sarmış. Çünkü sava-
şın kazanılmasına imkân yokmuş, giden gençlerin ya öleceğini, 
ya da esir düşeceğini herkes biliyormuş. Köylüler, gene ihtiyara 
gelmişler. “Gene haklı olduğun kanıtlandı” demişler. “Oğlunun 
bacağı kırık ama, hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler belki asla 
geri dönyecekler. Oğlunun bacağının kırılması, talihsizlik değil, 
şansmış meğer.”
“Siz erken karar vermeye devam edin” demiş, ihtiyar, “oysa ne 
olacağını kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var, benim 
oğlum yanımda, sizinkiler askerde. Ama bunların hangisinin 
talih, hangisinin şanssızlık olduğunu sadece Allah bilir.” Acele 
karar vermeyin. Hayatın küçük bir dilimine bakıp, tamamı hak-
kında karar vermekten kaçının. Karar; aklın durması halidir. Ka-
rar verdiniz mi, akıl düşünmeyi, dolayısı ile gelişmeyi durdurur. 
Buna rağmen akıl, insanı daima karara zorlar. Çünkü gelişme 
halinde olmak tehlikelidir ve insanı huzursuz yapar. Oysa gezi 
asla sona ermez. Bir yol biterken, yenisi başlar. Bir kapı kapa-
nırken, başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir 
hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz.” (Lao Tzu)

YAŞLI ADAM VE BEYAZ ATI
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Ümraniye Belediyesi Kültür Günleri Sait 
Çamlıca Söyleşisi’nden

15 Temmuz Gazisi Turan TEKKE Okulumuzda Söyleşi 
Programında

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü Programı’ndan

Ümraniye Belediyesi Kültür Günleri Okan Yeşilot 
Söyleşisi’nden

18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma 
Programı’ndan

24 Kasım
 Öğretmenler 

Günü Okul 
Aile Birliği’nin 
öncülüğünde 

kutlandı. 
Okul Aile 

Birliği’mize 
çok 

teşekkür 
ediyoruz.

Etkinliklerimiz
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ziyaretimizden

Üsküdar Üniversitesi Tanıtım Semineri

Beykoz Üniversitesi Tanıtım Semineri

Doğuş Üniversitesi Tanıtım Semineri
Nişantaşı Üniversitesi Tanıtım Semineri

Bilgi Üniversitesi Tanıtım Ziyaretinden
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Okulumuz Çevre Koruma Kulübü’nün öğrencileri 
ve öğretmenleriyle birlikte Nezahat Gökyiğit 

Botanik Bahçesi’ne “Biyolojik çeşitliliği 
fark etme ve koruma bilinci oluşturup 

gelecek nesillere aktarma” amaçlı bir gezi 
düzenlenmiştir.

Okulumuz öğrencileri Biyoloji öğretmeni Ayfer 
ÖZGÜL’ün rehberliğinde 17 Kasım 2016’da İnovasyon 
Fuarı’na katılmışlardır. Fuarda amaç, proje hazırlama 

ve var olan projenin yenilikler kazanma yollarını 
öğrenmektir.

Okulumuz öğretmenlerinden Kamuran OĞUZ, Özden ÖZDİL ve Ayfer ÖZGÜL’ün düzenlediği “Eyüboğlu 
Gözetleme Kulesi” gezimiz 22-23 Şubat 2017 tarihinde 11-A ve 11-B sınıfıyla yapılmıştır. Gezimizde 

teleskopla güneş incelenmiştir.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı’ndan - Atatürk’ün Sevdiği Türküler

Etkinliklerimiz
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Okulumuz 11. sınıf öğrencilerinden oluşan ekip 
Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı oyunu gösterime 

sunmuşlardır.

23 Aralık 2016 tarihinde okulumuz felsefe 
öğretmenleri Kamuran Oğuz ve Erdal 

Fırıncıoğulları önderliğinde Dünya Felsefe 
Günü etkinliği yapılmıştır. Etkinliğin asıl amacı 

öğrencilerin kafasında “Felsefe nedir?” sorusuna 
yanıt oluşmasını sağlamaktır. Etkinliğimiz için 

bazı öğrencilerimiz sokak röportajı hazırladılar. 
Röportajda sokaktaki insanlara “Felsefe nedir?” 

sorusunu sormaktadırlar.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi gezimizden...

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi Gezimizden
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Etkinliklerimiz

Okulumuz İngilizce öğretmenlerinin düzenlemiş 
olduğu “Geleneksel Scrabble Yarışması” renkli 

mücadelelere sahne oldu. Derginin baskı 
aşamasında turnuva devam etmekteydi. 1. olan 

öğrencimizi şimdiden tebrik ediyoruz.

Okulumuz İngilizce öğretmenleri 
tarafından hazırlanan “Afiş ve 
Davetiye” konulu yarışmanın 

sonucunda dereceye giren eserler 
okulumuzda tüm öğrencilerin 

beğenisine sunulmuştur. 
Yarışmada özellikle bilinen film 

afişlerine öğrencilerimiz fotoğraf 
uygulamaları ile kendi resimlerini 

yerleştirmeleri görsel anlamda 
eğlenceli afişlerin ortaya çıkmasını 

sağlamıştır.

Okulumuz Matematik öğretmenlerinden Nuran Kur-
betci’nin önderliğinde yapılan “Matematik Çıkmazı” 
adlı sergi 05-16 Aralık 2016 tarihleri arasında okulu-
muz öğrenci ve öğretmenlerine sergilendi. Sergile-
nen ürünlerde emeği geçen tüm öğrencilerimize ve 
Nuran hocamıza çok teşekkür ederiz.

Biyoloji öğretmeni Özge Akgün’ün Farkındalık 
Çalışma Panosu - Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Okulumuz öğrencileri Ümraniye Belediyesi’nin 
destekleri ile Ümraniye merkezde bulunan 
“Sanatkarlar Çarşısı’na” gezi düzenlemiştir. 

Karedeki görüntüler “Kaligrafi” sanatının ortaya 
çıkışı, gelişmesi ve örneklerinin sunulması ile 

ilglidir.
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Okul Erkek Basketbol Takımı

Okulumuz 35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na gezi düzenlemiştir. TDE öğretmenimiz Fahri Yurddan 
rehberliğinde gerçekleştirilen gezide öğrencilerimiz pek çok ünlü yazarla tanışıp kitaplarını inceleme 

fırsatı bulmuştur.

Yangın Tatbikatından

Okul Kız Basketbol Takımı

Masa Tenisi Turnuvasından
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Etkinliklerimiz

Hayvan Barınağı 
Ziyaretimizden

Okulumuz 10-D sınıfından Dilara Şengül 
öncülüğünde başlatılan “Köy Okullarına 

Yardım Projesi” dahilinde kırtasiye malzemeleri 
okullarımıza ulaşmıştır.

Okulumuz Çevre Koruma Kulübü öğrencilerinden 
oluşan ekibimiz Biyoloji öğretmenimiz Ayfer Özgül 

rehberliğinde okulumuzun bahçesinde ve yan 
tarafta bulunan parka düzenli olarak (özellikle 

kış aylarında) kuş, kedi ve köpek dostlarımız için 
yemleme çalışması yaptık.

Okulumuz 
öğretmenlerinden 
Ünzile KARASU ve 

12-A sınıfı öğrencileri 
17 Şubat 2017’de 

“Kocamustafapaşa 
Kimsesiz Çocuklar 
Yurdu”nu ziyarette 
bulunmuş ve onlara 
hediyeler vermiştir. 

Bu düşünceli 
ziyaretleri adına 

kendilerine teşekkür 
ediyoruz.
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Ümraniye Belediyesi’nin “Kültür Sanat Okulda 
Başlar” Etkinliklerinden Turgay Güler’in 

Ziyaretinden...

Ümraniye Atakent Polis Merkezini moral ziyaretimizden

Okul Öğrenci Başkanı Sabri Danış, Ümraniye İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen’i ziyaret etti

Ümraniye Atakent Polis Merkezini moral 
ziyaretimizden

Okul Öğrenci Başkanı Sabri Danış, Ümraniye 
Kaymakamı Suat Dervişoğlu’nu ziyaret etti.
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İCAT ÇIKARMAK BİZİM İŞİMİZ

Ü
sküdar Üniversitesi’nin “Davranış Bilimleri Fikir 
Festivali” kapsamında “İcat Çıkarma Vakti” adlı 
proje üretme yarışmasına katıldık. Yarışma için 
11-B sınıfından 9 öğrenci ile Felsefe öğretmeni 
Kâmuran Oğuz önderliğinde -Proje Ekibi- oluş-

turuldu. Yaklaşık 2 ay süren çalışmalar neticesinde oluşturu-
lan projelerin başvurularını yaptık. Yapmış olduğumuz bütün 
başvurular ön elemeden geçerek bir üst tura kalmayı başar-
mıştır. Sonuçlarını heyecanla bekliyoruz. Proje ekibimiz ve 
başvurdukları projelerin adları şöyledir: 

Proje çalışmalarımızı yapar-
ken Eyüboğlu Koleji Fen Li-
sesi Fizik öğretmenleri bizi 
okullarında ağırladılar ve 
çalışmalarımızda destek ol-
dular. “Proje Hazırlama Eği-
timi” konusunda ekibimize 
verdikleri destek için kendi-
lerine teşekkür ediyoruz. 

Şarj Edilebilir Doğalgaz Kiti

Araç Hız Kelepçesi

Hareketli Priz

Kokulu Filmler

Sonar Eldiven

Yeraltı Su Kay. Elektrik Elde Etmek

Trafik Lambası Düzenleyicisi

Sanal Ders Gözlüğü

Manyetik Araç

: Fatih Pekdaş

: Muhammet Ali Çevik, Melih Yılmaz

: Tolga Kaan Düğüncü

: Tolga Kaan Düğüncü, Emirhan Civelek

: Melik Vatan 

: Melik Vatan

: Hacı Yunusemre Turan 

: Kadir Furkan Ceylan

: Aydın Yıldız, Melik Vatan

Proje
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Elif  Kaya Yeteneklerimiz



H
er karışı buram buram Osmanlı kokan Kudus’üm.
Bitecek bu özlem, bitecek bu zulüm. Allah var, gam 
yok bize, zulüm ile abad olsa da zalimler, ahirleri 
berbat olacak sen hiç merak etme. İçimizde koca bir 

yangın Kudüs’e atılan her mermi yüreğimde adeta kıvılcım. 
Peygamberimin miracı, İslam’ın direği, namazımın müjdecisi, 
haksız davada zirve olmayı değil haklı davada zerre olmayı 
seçen Kudüs... Biliyorum her yanımız yara... Bir yerde “Mavi 
Marmara”, bir yerde ağlayan ana, feryad eden baba... Seni de 
unuttuk sanma kahraman Rabia!
Elbet uyanacak, uyanacak bu uyuyan ümmet! Görecek zalimi, 
zulmüne de son verecek... Uhud’da Hamza olacak zulmedenin 
karşısında, karnına taş bağlasalar da Bilal gibi Allah deyip dik 
duracak, Ebu Bekir Sıddık gibi Peygambere dost, Ömer bin 
Hattap gibi hakkı haykıracak. Tasalanma Kudüs’üm ezanlar 
dinmeyecek, İslam’ın meşalesi sönmeyecek. 
Asla yalnız değilsiniz Kudüs’teki analar, babalar, bacılar ve 
çocuklar... Merak etmeyin bir Selahaddin Eyyubi daha doğacak, 
Peygamberin selimim dediği bir yavuz daha çıkaracak bu 
topraklar... İşte o zaman bizler geleceğiz, sizi zalimlerin ellerine 
verdik sanmayın. Bizler hasbileriz, Şeyh Ahmet Yasin’iz, şimdi 
mazlumuz belki ama mazlumu sever Allahu azimüşşan. Biz 
milyonlarız ama milyon olmadan da bir olabilirsek müşriki 
nefretiyle boğarız... Kardeşlerim dik durun, eğilmeyin rükudan 
başka, yeise düşmeyin imtihandır bu... Filizlenen her ölüm, 
mazlumlara nişandır. Bin yüzlü Ebreheler, kara filler geliyor, 
şimdi devran değişti Ebabiller geliyor, İbrahim bahçesinden 
taze güller geliyor, bu acı, kan kokan coğrafya, bu çığlıklar, bu 
feryatlar bizim, bize hep enkaz kaldı; ama şahlanışımıza da az 
kaldı. Tasalanma yiğidim! Zaman bizden yanadır, külümüzden 
yükselen duman bizden yanadır, tüm dünya düşman olsa da, 
haçlılar birlik olsa da Allah bizden yanadır. 

Allah’ım yardım et bize, yardım et Kudüs’üme, yardım et ki 
Mescid-i Aksa’da bomba sesleri değil; ezan sesleri yükselsin. 
Mescid-i Aksa’nın avlusuna çocuklar dolsun; gülsün koşsun 
oynasınlar. Mağfiret et, İslam’la yoğrulan yurdu Müslümansız 
bırakma Allah’ım! Kahraman bekliyor yığınların, bizi 
kahramanlarından mahrum bırakma Allah’ım! Vatanıma, 
Kudüs’e, Gazze’ye, Şam’a, Somali’ye tüm İslam alemine güç 
ver. Güç ver ki İslam’ın sancağına uzanamasınlar. İslam alemine 
birlik, beraberlik, izan, anlama kabiliyeti ver; gözümüzü yaşlı 
bırakma Allah’ım... Kudüs’üm sen demek, İsa, Musa, Zekeriya, 
Yakup demek.... Sen on sekiz bin alemin peygamberi, iki cihan 
serveri Hz. Muhammed’imin ayak bastığı, her köşesi kutsalım 
Kudüs. Ben geleceğim, biz geleceğiz... Korkuyoruz sanmayın, 
yetim çocukların kalbini, hayallerini, hayatlarını vuran mermiler 
sekmezler hiç bir yere...

KUDÜS

Osman TUNCAY
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Kardelen Mercan-Yeteneklerimiz

Cemal Süreya 

Gerçek neydi biliyor musunuz: Her şey. Yüz yıl sonra bu gün yaşayan hiçbir anne, hiçbir sevgili, 
hiçbir bebek, hiçbir bıldırcın, hiçbir balina, hiçbir örümcek, hiçbir aslan, hiçbir ceylan, hiçbir yılan var 
olmayacak. Ayrı bir kardeşlik kanıtı değil mi bu? Hayat kanıtı. Birbirimizin her yönden çağdaşıyız. Siz 
tebeşirle kara tahtaya ne güzel yazan. 

Halide Edip Adıvar

Kadınlar sade bal değil, zehir tesiri de yaparlar. Sabırla sükun daima birlikte gelmez. Gece en karan-
lık ve ebedi göründüğü zaman gün ışığı en yakındır. Her gecenin bir sabahı vardır.

Haksızlığa sapıp çoğu insanın seninle beraber olmasını sağlamaktansa adaletle davranıp tek başına 
kalmak daha iyidir.

Nazım Hikmet

Memleketim: Ankara ovasında keçiler: kumral, ipekli, uzun kürklerin parıldaması. Yağlı, ağır fındığı 
Giresun’un Al yanakları mis gibi kokan Amasya Elması, zeytin, incir, kavun ve renk renk salkım salkım 

üzümler ve sonra kara saban ve sonra kara sığır: ve sonra: ileri, güzel, iyi her şeyi hayran bir çocuk 
sevinci ile kabule hazır çalışkan, namuslu, yiğit insanlarım yarı aç, yarı tok yarı esir...

Necip Fazıl Kısakürek

Bir hayali öldürmek, bir gerçeği öldürmekten daha zordur... Yürekle kıyaslayınca, beynin ne önemi var 
ki? Zararı yok, hayal kırıklığı en dizginleyici tedavi benim için. İnsanlar olgunlaştıkça “taraflara” inanmayı 
bırakırlar. Neden hayat böyle trajik, neden böylesine bir uçurumun üzerindeki daracık bir kaldırım gibi? 
Aşağı bakıyorum, başım dönüyor. Sonuna kadar nasıl yürüyeceğim, bilemiyorum.

Özdemir Asaf

Kaybedeceğini bile bile neden mücadele ediyorsun dedi, öleceğini bile bile yaşadığını unutmuştu 
o an… Bozmadım. Benimle ömür geçer mi ki dedim. Senle geçirmeye ömür yeter mi ? dedi. İşte bu 
bana bir ömür yetti. Öğüt zamanında taze yenmemiş bir ekmeği başkasına bayat yedirme deneme-
sidir. İnsan parasını kaybedince fakir, özgürlüğünü kaybedince esir, aşkını kaybedince şair olurmuş.

Virginia Woolf

Bir hayali öldürmek, bir gerçeği öldürmekten daha zordur... Yürekle kıyaslayınca, beynin ne 
önemi var ki? Zararı yok, hayal kırıklığı en dizginleyici tedavi benim için. İnsanlar olgunlaştıkça 

“taraflara” inanmayı bırakırlar. Neden hayat böyle trajik, neden böylesine bir uçurumun üzerindeki 
daracık bir kaldırım gibi? Aşağı bakıyorum, başım dönüyor. Sonuna kadar nasıl yürüyeceğim, 

bilemiyorum. 

Franz Kafka 

Ölümün olduğu bu dünyada; hiçbir şey ciddi değildir aslında... Önümde dursan ve bana baksan; içim-
deki acılar hakkında ne bilebilirsin ki; ben seninkiler hakkında ne bilebilirim ki? Ve ayaklarına kapanıp 
ağlasam ve anlatsam; sana cehennemin sıcak ve korkunç olduğunu anlatsalar; benim hakkımda cehen-
neme ilişkin bildiklerinden daha fazla bilecek misin? Bu yüzden bile biz insanlar cehennemin kapısının 
önündeymişiz gibi birbirimizin karşısında o kadar saygılı, o kadar düşünceli, o kadar sevgiyle durmamız 
gerek.
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Şehidimiz

Merve: Bize kendinizi biraz tanıtır mı-
sınız?
Sevgi hanım: Erzurumluyum. Ancak 
doğma-büyüme Ümraniyeliyim. Bayan 
kuaförüydüm, artık yapmıyorum. Üç 
çocuğum vardı. Biri rahmetli oldu: Sel-
çuk’um, biliyorsunuz. Bir kızım bir oğ-
lum daha var. Çalışmıyorum, ama evde 
de duramıyorum. Bir hafta İstanbul’da-
yım, bir hafta Ankara’da. Rahmetliden 
kalan toruna gidip geliyorum, ona bak-
maya çalışıyorum. 
Hilal: bize biraz oğlunuzu anlatır mı-
sınız?
Sevgi hanım: Rabbim keşke her anaya 
öyle bir evlat nasip etse... Çok farklı bir 
çocuktu. Her şeyiyle dört dörtlük bir ev-
lattı. Vatansever, abdestinde, namazında 
çok mükemmel bir insandı.
Merve: Selçuk’un başka bir meslek var 
mıydı hayalinde? Hani hep süregelen 
şey askerlik miydi onun için?
Sevgi hanım: Evet, onun hep istedi-
ği şeydi. Terörle mücadele bölümünde 
olmak istiyordu. Ya da polisliğin terörle 
mücadele kısmında yer almak istiyordu. 
Sonraki süreçti üniversite sınavına girdi. 
Güzel, başarılı bir puan çıkardı. TMB’ye 
girdi. Normal polisliğe hak kazandı; ama 
onun istediği terörle mücadeleydi. Bun-
dan dolayı askerde devam etmek istedi. 
Şansını orada denemek istedi. Bu aralık-
ta çok şükür yolu açıldı.
Hilal: Askerliği neden seçti?
Sevgi hanım: Vatan sevgisi için, vatanı 
için elbet...
Merve: Peki asker olmak istediğini 
size söylediği anda vazgeçirmeye ça-
lıştınız mı?
Sevgi hanım: Yok, hiç çaba sarf etme-
dim. “Eğer istiyorsa, o şekilde mutlu 

olacaksa, arkasında durmalıyım. Çünkü 
istediği bir meslekti ve Selçuk’un her şe-
yine ben çok güveniyordum. İsteklerine 
saygı duyardım, duydum da...

Hilal: Yapmaktan hoşlandığı şeyler 
nelerdi?
Sevgi hanım: Manevi anlamda kendi-
sini yoğunlaştıracak ve derinleştirecek 
şeylerden hoşlanırdı genelde. Çeşitli 
sohbetlere katılmak, camilerde cemaate 
katılmak. Nur talebesiydi. Ata binmeyi 
ve boks yapmayı da çok seviyordu. 2 yıl 
üst üste İstanbul Boks Şampiyonu oldu. 
Atlara karşıda ayrı bir tutkusu vardı ve 
ata binmeyi çok seviyordu. Son olarak 
da okçuluk... Ok atmak da onun için ayrı 
bir keyifti. Lise yıllarında gelişen Voley-
bol tutkusunu söylemeden de geçeme-
yeceğim. 
Merve: Bize onunla ilgili bir anınızı an-
latmanızı istesek?
Sevgi Hanım: Şehit olduğu Sur’da yaşa-
dığı... Çatışmaların çok yoğun olduğu bir 
dönemde komutanlarıyla ve arkadaşla-
rıyla beraber bir eve girmişler. Komutan 
evin mutfağından bir şeyler hazırlatıp 
sofra kurduruyor. Sofraya oturmayan iki 

kişi var. Bir Selçuk diğeri arkadaşı. Ko-
mutanı neden oturmadığını söylediğin-
de oğlum “Komutanım izinsiz girdiğimiz 
bu evde yediklerim helal olmaz.” demiş. 
Komutan da vatan için evine girdikleri bu 
insanların huzuru için burada olduklarını 
söyleyip oturmasını emretmiş. Mecburen 
sofraya oturan Selçuk ve arkadaşı sofra-
dan kalkıp evden ayrılırken bir kenara bir 
not ve bir miktar para bırakarak evden 
ayrılmışlar: “Evinize girip izin almadan 
yemeğinizi yedik, hakkınızı helal edin.”
Hasret Fisdiş: Biraz daha anlatır mısı-
nız bizlere Selçuk’u?
Sevgi hanım: Karakterinin sağlam ve 
çok baskın olduğunu söyleyebilirim. 
Hata yapmak istemeyen bu nedenle çok 
temkinli davranan biriydi. Kolay kolay 
yanlış yapmazdı. 
Hasan Hüseyin Göktaş: Doğru bildi-
ğinden şaşmazmış.
Sevgi hanım: Doğru bildiğinden evet, 
şaşmayan bir çocuktu. Bizim her gün 
toplanıp bir araya geldiğimiz zamanlar 
olurdu. Günümüzün nasıl geçtiğini bir-
birimize anlattığımız dakikalardı bunlar. 
Paylaşılan güzel anlar... Bana “Reis” der-
di. “Reis bunu böyle yaptım sence doğru 
mu, yanlış mı?” Bu soruya çok muhatap 
olurdum. Bana ve sözlerime itimadı çok-
tu. 
Hasan Hüseyin Göktaş: Okulla ilgili 
neler söylersiniz? Yani nasıl bir öğren-
ciydi okulda? Bütün lise hayatı Ata-
kent Lisesi’nde mi geçti?
Sevgi hanım: Evet, Selçuk Atakent Lise-
si’nde okudu. Çok başarılı bir öğrenciydi. 
Derslerinde başarılı, haksızlığa taham-
mülü olmayan bir çocuktu. Biraz da hır-
çınlıkları da vardı. Bu hırçınlıkların temel 
sebebi görüş ayrılıkları gibi görünüyor; 

Okul Müdürümüz, öğretmenimiz ve öğrencilerle Selçuk Paker’in annesi Sevgi DAŞDEMİR’i evinde 
ziyaret ettik. Kendisine merak ettiğimiz soruları sorduk.

ALLAH HERKESE BÖYLE EVLAT VERSİN
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ama değildi. Düşünceye saygısı vardı; an-
cak onun vatan, millet hassasiyetini bilen 
bazı öğrenciler yüzünden hırçınlaşıyordu 
Selçuk. “Özgürlük isteniyorsa, ben de 
sabahleyin okula gelip sırama oturdu-
ğum zaman, bana ters gelen bu şekilleri, 
yazıları görmek zorunda değilim, bu da 
benim özgürlüğüm” derdi. O dönemler-
de liseyi sırt sırta beraber okuduk açık-
çası. Selçuk’un şahadeti sonrasında bize 
onun adının verileceği okulu seçmemizi 
istediler. Biz hemen bu okulun Atakent 
Anadolu Lisesi olmasını istedik, Selçuk’a 
bu okulun kattıkları ve okulun Selçuk’a 
kattıkları düşünerek. Şimdi sizler çok 
gençsiniz, kendi düşünceleriniz vardır. 
Ama onun çok zıttı ters bir şey söylüyor-
sam derdi ki Selçuk “Reis analar yanlış 
bir şey yapmaz, evladının kötü olmasını 
istemez, sen doğru söylüyorsun.” Selçuk 
Atakent Lisesi’nde okuduğu zamanlar. 
Ben de bir beyin ameliyatı geçirmişim. 
Selçuk’a da yakın olayım, diye Arif Ni-
hat Asya’nın çay ocağında çalışıyorum. 
Müdür bey bana dedi ki “Sevgi Hanım, 
bize bir eleman lazım. Selçuk’a söyle ar-
kadaşlarından birinin annesi ya da baba-
sı, beş tane sınıf var süpürülecek, akşam 
bir saatliğine…” . Ben de Selçuk’a dedim 
ki “Oğlum böyle böyle, hani arkadaşla-
rından birinin annesi, babası...” dedim 
“Müdür bey böyle söylüyor.” Döndü şöy-
le bir yüzüme baktı, “ Ne gerek var Reis 
ben gelir yaparım.” dedi. “Oğlum dedim 
sen okuyorsun.” “Reis” dedi, “Sizin okul 
17.30’da dağılıyor, bizim okul 17.15’te da-
ğılıyor.” dedi. “Ben hemen okuldan çıkar 
gelirim.” dedi. O zamanın parasıyla da 
200 lira. “Ben, okul harçlığımı çıkarırım.” 
dedi. “İyi, peki.” dedim. Okuldan çıkıp 
17.15’te geliyordu, beş tane sınıfı süpü-
rüyordu. Bir gün Selçuk’un okuldan bir 
kız arkadaşı, Selçuk’un temizlediği sınıf-
ta okuyan kardeşinin unuttuğu hırkayı 
almak için sınıfa girmişti. Selçuk döndü 
baktı: “Şurada hırkalar var, oradan alı-
ver.” O esnada Selçuk da sınıfı süpürü-
yor. Kız hırkayı aldı çıktı, üzüldüm. Boy-
numa sarıldı, yüzüme baktı. “Niye, sen 
böyle…” “ Oğlum, keşke sen arkadaşını-“ 
“Ne alaka Reis, baba parası yemiyorum. 
Kötü bir şey de... Alnımın teriyle okul 
harçlığımı çıkarıyorum.” dedi. 10. sınıf-

tayken de kurduğu ekiple devletin dağıt-
tığı ders kitaplarının tümünün dağıtımın 
yaptı. “Kışlık harçlığımız çıksın Reis, sana 
yük olmayalım. Kimsenin malına dokun-
muyorum, etmiyorum.” Bu tavrını hiç 
unutamam. 

Aslıhan: Baba olduğunu öğrendiğinde 
neler hissetmişti?
Sevgi Hanım: Çok mutluydu o gün, beni 
aradı.Diyarbakır’da mıydı o zaman? Yok. 
Ankara’daydı. Hakkari Yüksekova’dan 
yeni gelmişti. Akşam ezan okunuyordu. 
Aradı beni “Aşiretimin Kraliçesi! Baba-
anne oluyorsun gözün aydın” dedi. Çok 
istiyordu baba olmayı, çocukları çok se-
viyordu.
Aslıhan: En son ne zaman ve ne hak-
kında konuşmuştunuz? 
Sevgi Hanım: En son şehit olmadan bir 
gün önce konuştuk. Tüm gün mesajlaş-
tık. Bazılarını sosyal medyada yayın-
ladım. Aradı beni, akşam vakti ezanlar 
okunmuştu. Namaz kılmıştı. “Aşiretimin 
kraliçesi ne yapıyorsun?”dedi. “Sana dua 
ettim. Rabbim seni doğmamış sabine 
bağışlasın.” dedim. “Reis ya, gözünü se-
veyim öyle dua mı olur. Dua et, şehit ola-
yım. Rabbim bana şahadeti nasip etsin. 
Arkamda, Sevgi Taşdemir var. Bizi nasıl 
büyüttüysen, onu da öyle büyütürsün... 

Fazla konuşamıyorum Reis, fazla müsait 
değil, burası, ortam.”dedi. En son konuş-
mamız bu.
Aslıhan: Yaralandığından haberdar 
olmuş muydunuz siz, yoksa sonradan 
mı haber verdiler size? Çünkü Selçuk 
hemen vefat etmiyor...
Sevgi Hanım: O konuşmadan sonra 
23.30’da mesaj attı. “Reis’im seni çok se-
viyorum Allah rahatlık versin.” “Ben de 
seni çok seviyorum kuzum Allah rahatlık 
versin.” dedim. Sabah saat 6’yı 18 geçe 
mesaj attı bana. “Allah kabul etsin Reis”. 
Sabah namazını kıldım, yattım. Tam saat 
07.30’da Selçuk’u rüyamda gördüm. Üç 
kere –Selçuk çok kalın böyle tok sesli bir 
çocuktu- “Tekbir Allahu Ekber...Üçüncü-
de fırladım uykudan. “Peygamberimizin 
gördüğü yorduğu rüya olsun”, dedim. 
Hemen Selçuk’a mesaj attım. Baktım hiç 
ses gelmedi. Mutfağa gittim bir kahve 
yaptım. Geldim salona oturdum saat 
08’de bir daha aradım. Baktım telefonu 
tamamen kapalı, hiç ulaşılamıyor. Te-
levizyonu açtım. Ülke TV’de Diyarbakır 
Sur’ da çok büyük bir çatışma on üç as-
ker yaralı birinin durumu ağır...
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Aslıhan: Biliyor muydunuz Sur’da 
olduğunu?
Sevgi Hanım: Normalde giderken söyle-
mezdi ama yemin ettirmiştim. Haberler 
Diyarbakır Sur’da “Çok büyük bir çatış-
ma on üç asker yaralı, biri yoğun bakım-
da” diyordu. “Allah, anasına babasına 
bağışlasın.” O gün öyle bir sıkıntı vardı ki 
içimde. Çok da yağmur yağıyor, bardak-
tan boşalır gibi. Kalktım perdeleri attım 
makineye, başladım camları silmeye; 
ama sürekli de Selçuk’u arıyorum; ama 
ulaşamıyorum.
Aslıhan: Başka ulaşabileceğiniz bir 
numara yok muydu?
Sevgi Hanım: Başka numara yok. Kızım 
aradı ne yaptığımı sordu. “Seda camla-
rı siliyorum.” dedim. “Anne, şakır şakır 
yağmur yağıyor; ne camı!” dedi. “Seda, 
bugün bana hiç – bilmiyorum. Bugün 
çok kötüyüm, canım çok sıkılıyor.” de-
dim. Seda’ya bir şey demedim. Saat 
14’tü. Sertaç da gececiydi o zamanlar 
güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Ge-
ceden gelmiş yatmıştı. Sertaç uyandı. O 
da “Reis, sen de... Haftada bir gün iznim 
var, onda da bırakmıyorsun ki yatayım. 
Hep temizlik, hep temizlik.” “Sertaç, n’o-
lur bugün bana dokunma! Oğlum, hiç 
bana bir şey söyleme .” Uyandı, bir şey-
ler hazırladım. Evden çıkarken “Oğlum, 
telefonun sesini aç! Diyarbakır Sur’da 
çok büyük çatışma varmış. Selçuk’a 
ulaşamıyorum.” Bana kızdı. “Hep, böy-
le yapıyorsun. Yemiyorsun, içmiyorsun, 
uyumuyorsun. Haline bak. Abim, oradan 
sapasağlam gelecek. Ama olan sana 
olacak. Bu akşam seni -Başkana- şika-
yet edeceğim.” dedi. –Başkan derdi hep 
ağabeye- Mutfaktayım, son işleri bitir-
dim. Akşam ezanı vakti, abdest alıp na-
maz kılacağım. Komşum aradı. Soruyor 
“Ne yapıyorsun?”diye. Tüm gün Selçuk’u 
aradım; ama hiç ulaşamamışım. Kapı 
çaldı. Telefon da elimde, kapıyı açtım. 
Komutanlar, askerler, polisler, hemşire, 
doktor… Zaten onları karşımda görünce 
“Selçuk Paker” dedi; “Komutanım, şehit 
mi, yaralı mı? Ben Selçuk’a ulaşamıyo-
rum.” “Müsaade ederseniz, içeri girebilir 

miyiz” dedi.”Buyurun” dedim. 
İçeri girdiler. Ben de böyle kol-
tuğun ortasına oturdum. Bir 
yanımda hemşire bir yanımda 
doktor. Adamcağız yüzüme 
bakıyor. “Allah rızası için, şehit-
se şehit, yaralıysa yaralı bana 
bir şey söyleyin” dedim. Baktı 
yüzüme, dedi ki : “Biz, buraya 
gelinceye kadar Selçuk, yaralıy-
dı. Sizi almaya geliyorduk. Size 
ve Selçuk’a moral olsun diye; 
yanına götürecektik. Ama, işte 
buraya 10 dakika kala şahadet 

haberi geldi.” dedi. Sabah o rüyayı gör-
düğüm saatte Selçuk vurulmuş. Hemen 
hastaneye kaldırılıp ilk müdahalesi yapı-
lıyor. Ameliyatı çok başarılı geçmiş. Beş 
tane kurşun varmış Selçuk’ta; en kötüsü 
tam aort damarının altında. Saat 14 gibi 
kendine geliyor. Doktorlar “Nasılsın asla-
nım, iyi misin?” “Çok şükür, elhamdülillah 
“ diyor. “Bak, anneni almaya gittiler, an-
nen gelecek.” Hafifçe tebessüm ediyor. 
Diyorlar ki “Tamam çok şükür, Selçuk’u 

kurtardık.” 16.20’de aort damarı –diktik-
leri- o patlıyor ve müdahale edemiyorlar 
çok kanaması olduğu için. Orda işte… 
“Reis, anaların duası kabul olur, dua et 
ben şehit olayım.” Isparta’ya Eğirdir’den 
gelirken bir tane kırmızı şal almış. Hâlâ 
duruyor, aldığı zaman çok sevinmiştim. 
Şalı getirince “Ay, Selçuk çok güzel, gül 
kokuyor mis gibi...” Ben açıp omzuma 
atmışken “Şimdi takmayacaksın, onu 
şehit olduğum gün, senin beyaz boy-
dan bir palton var ya o zaman boynuna 
saracaksın. Ama Reis, -sakın- gözünü 
seveyim, tabutumun üzerinde bağıra-
yım, çağırayım, ağlayayım, isyan ede-
yim deme. Reis, şehit anası olacaksın. 
Omuzların dik, alnın ak olacak. Dimdik 
duracaksın.” Rabbim o gücü bana verdi 
elhamdülillah... Yavrum tabutun içinde 
önüme geldiğinde o tabutu parçalamak, 
içinden Selçuk’umu almak istedim. Ama 
arkasından da Selçuk’umun sözleri... Ce-
nazede zaman zaman ağlıyorum ama 
çocuklara söyledim önümü kapatın ki 
ağladığım görünmesi diye. Selçuk’um 

sadece dua istiyordu. Hiç unutamam 
-nur içinde yatsın- evladımın çok önemli 
bir değerlendirmesi vardı. Şehit ha-
berlerinin geldiği dönemlerde bilirsiniz 
bir komutan vardı, kardeşi şehit düşen. 
Televizyonlara çıkıp feryat figan etmişti. 
Çok kızardı o komutana. “Neden, neden 
şimdi sesiniz çıkıyor. Devletten maaşları-
nızı alıp rahat rahat yaşarken niye sesiniz 
çıkmıyordu. Çatışma yokken aldığımız 
paraların hepsini/bir kısmını geri alın, 
dediniz mi? Şimdi neden bu gürültü, 
patırtı. Asker her zaman savaşmaya ha-
zır olmalıdır. En ufak bir çatışmada şehit 
verdiğimizde devlete isyan etmek de ne! 
Ferman devletin sulh bizimdir Allah’ın 
izniyle.” 
Hasret: Bebeğe konulan isim Sel-
çuk’un istediği isim miydi ? 
Sevgi Hanım: Selçuk, erkek olursa Alp 
Mirza, kız olursa Elyesa olsun istiyordu. 
Sonrasında kız erkek fark etmez isminde 
“Alp” olsun istiyordu. Kızımıza “Meyra 
Alp” adını koyduk.
Hasret: Selçuk neden Ankara’ya def-
nedildi? 
Sevgi Hanım: Selçuk’un ablası Edirneka-
pı Şehitliği’ne yakın bir yerde oturur. O 
tarafa her gittiğimizde mezarlığa uğrar, 
duamızı ederdik oradaki şehitler için. 
Selçuk “Reis, bana bir şey olursa, benim 
yerim burası.” Ben de burada olmasını 
isterdim; ama eşi biliyorsunuz Ankara’da 
yaşıyor. Onun da canından can koptu. 
Ve o da Selçuk’un yakınlarında olmasını 
istiyor. Saygı gösterdim bu isteğine ben 
de... 
Hasret: Bizim okula Selçuk Paker’in 
adı verildi. Bu isim verildiği zaman 
neler hissettiniz?
Sevgi Hanım: O süreçte bize sormuşlar-
dı, “Oğlunuzun adını hangi okula vermek 
istersiniz?” diye. Tercihi okulunuzdan 
yana kullandım. Çünkü Atakent Lisesi’ni 
çok seviyordu. Onun için ayrı bir yeri var-
dı orasının.
Hasret: Yeni nesile neler söylemek is-
tersiniz beklentileriniz nelerdir? 
Sevgi Hanım: Manevi değerlerine önem 
ver, Hakkı bilen ve ibadetlerini yerine ge-
tiren, Hak yolunda vatanı için milleti için 
canını feda edebilecekler bir nesil olsun 
isterim.
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Bizden

ÇIRPINIŞ

Dudak parçalayan tırnakların dokunuyor 

düşüncelerime. Yüreğimden kopan çığ-

lıkları duyamayacak kadar derindesin. Ağır duygular 

bileklerine hemhâl olmuşken gidiyorsun. Soluk gözle-

rinde gülüşlerini hapset diyen kimdir sana?! Uçurum-

lara dokunup da denizlere yollayan, hayallerini oklarla 

darmaduman eden kimdi? Bedenin kimsenin fark 

edemeyeceği yıllanmış anılarda yanıyordu. Körelmiş 

bakışlarından yıldırımların akışına tanık olmuştu göl-

geler… Ateşe usul usul adını haykıracağımı, sana esen 

kelimelerle yollamıştım.

Pelesenk olmuş yorgun hatıralar tüketiyor sevinçlerimi. 

Uyusam rüyalar kandıracak, uyumasam gerçekler acı-

tacak. Sözlerinin küstahlığı gibi.

ADAM-KADIN

Avuç içleri terledi, gözleri parladı kadının. 

Kadına her bakışında hoş; ama boştu adam. 

Dayanamadı, “Yaralarımı sar...” dedikçe kanattı kadın. 

Söyleyemedi, bağıramadı, içine attı adam. Geldi, geldi, 

geldi... Her defasında yeniden diyerek tekrar geldi 

kadın. Her geldiğinde umut bağladı, umutlarla dolu 

koca bir dünya inşa etti kadının üstüne adam. Kadın 

hissetmedi, boş baktı. Sevdiği kadar sarılabilseydi 

kemikleri kırılırdı kadının; ama boştu kadın. Ve adam 

hissetti sonunda, sevilmemek neymiş; öğretti ona 

kadın. Adamın elleri buzdu, hayalleri yıkık, göz altları 

mor... Vazgeçti hayallerinden. Kalmamıştı artık hayali. 

Anlayamadı kadın.

BEN/BİZ
Bir ben var benden ötede, aslında sen olan. 
Kim bilir insanlar bakınca ne görüyor ben-
de, bakması kolay olan gökyüzünde? Bulut 
mu, güneş mi, hayal mi, hayat mı... Bazen 
gökyüzündeki bulutlara benzetiyorum seni, beni her 
şeyimle her şeyle içine alan. Görüyorum baktığım her 
yerde seni. Bazense sadece gökyüzüne benzetiyorum 
sadece seni baktığımda gördüğüm, nasıl görmek isti-
yorsam öyle gördüğüm. Gökyüzündeki bulutlar gibi 
yok oluyorsun bazen. Bakıyorum, bakıyorum göremi-
yorum seni... Sevmiyorum hiç geceleri, göremiyorum 
gökyüzünde bulutlarda seni. Olsun ben benzetiyorum 
gecelere de bizi. Ama görmüyorum gökyüzünde gece 
bizi, neye benziyorsun geceleri? Akşam kaybolan gü-
neşe mi, gece kaybolan toz bulutlarına mı, geceleri gü-
zelliğinden bir parça gördüğüm, gündüzleri güzelliğini 
saklayan yıldızlara mı?... Benzetiyorum gökyüzüne bu-
lutlara yıldızlara seni, görmek istiyorum her yerde bizi. 
Ben baktığım yerde görmüyorum seni, seni gördüğüm 
yere bakıyorum sürekli. Alamıyorum gözlerimi, seviyo-
rum istiyorum seni. Kim istemez sevdiğini, kim istemez 
gönlünü serdiğini...

SU KANATMASI

Hayallerim üstünde kurduğun yuvandır 

sana olan esaretim Sıla özlemi gibi tüter 

burnumda... Yinelenen kelimeler gibiydi, 

sensizlikle kalbimden damlayan bir damla sensizlik şi-

iriydi hislerim. Çalkalanan dağlar misali. Dağlar... Çal-

kalanır mıydı gerçekten? Gizli defterimdin benim hem 

benle hem bensiz. Zihni’mde karanlık bir kuytu çirkin 

ruhluydum bazen. Güzellere sen varken... karanlığın 

içindeki gün doğumuydu renklerin. Ben ise her sabah 

kaybolan Ay’dım sende. Deniz... Şahit miydi yıldızlara? 

Ay tutunabilmek miydi karanlığa? Peki ben, ben seve-

bilir miydim seni ? Bir ten, sensizlik korkar mıydı has-

retten? Korkarmış. Sözlerle kanatılır mıymış bir insan? 

Gündoğumu senin olsun, sen de benim. Kanatır mıydı 

su ? Su kanatmasıydık sen ile ben: kana bulanmış ır-

maklardı özlemim. İki yana savurtan rüzgar, bir kadeh 

sen.

AHENK ŞAHİN

BATUHAN CEBECİ BEYZA FİNCAN

AYŞEGÜL NUR BAKTEMUR
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to lose its original body shape and brain form after the year 
2017 due to the recent technological revolution. They chose me 
because the tests showed that I could handle that time travel 
and also I was a general surgeon.
All those things the voice told me should have scared me but 
instead they made a perfect sense in my mind and I thought 
I had always known that this day would come. Now I am 
ready for  the mission. Knowing that I would change all the 
human race’s fate made me nervous but at the same time I felt 
blessed. The voice told me that they were going to send me to 
the year 1889 and I would save a baby’s life who would infact 
die during the birth. 
I woke up again with a terrible headache. I was in a dead end 
street. I got up and followed the instructions they had given me 
before. I did not know where I was but the street names were 
German. I walked out of the street and saw the house they 
described me before. I knocked the door. A little girl opened. 
A woman was screaming. The room was crowded. There were 
three children running, a man was walking anxiously, a woman 
with a washbowl entered a room with panic. Nobody seemed 
to care about me. I went near the man and “I am the doctor 
you have called, where is the patient?” I asked. I understood 
now that one of the reasons they had chosen me was my 
perfect German, too. The man shook my hand and showed 
me the way. It was really a hard birth. The mother lost too 
much blood and the baby was inverted. Finally I delivered 
the baby but he was not breathing. The mother was crying 
and the other woman was shocked. She held my hand and 
the scalpel cut me bad but I did not have time to worry about 
that so I started to do CPR. It took almost 20 minutes but I 

I 
woke up with a terrible headache. I tried to open my eyes 
and realized that they were already opened. The darkness 
was so thick that I could not see a thing. “ Get up!” a 
mechanical voice spoke. I wanted to grab something to 

stand up and touch the wall. I was in a cabin or a very small 
room because the walls were so close to me. “ Get up!” the 
voice repeated. I managed to stand. I was so confused. “Where 
am I?” I asked.
Suddenly lights were turned on. They were so bright that I 
thought I went blind for a while. “ What is it?”, “Who are you?” I 
yelled. The lights were rather dimmed now. Finally I could see. I 
was really in a very small room painted black with no furniture. 
The only thing I could see was a black mirror on the wall. 
“Welcome!” said the same mechanical voice. “Do not be 
afraid,” “You are safe with us.” I felt like I was in a dream. The 
voice spoke to me again and told what I was doing there but 
I am not sure to tell you about that speech because you may 
think I am crazy. I could not define the speaker as a he or she 
so I will continue to refer it as “the voice”. The voice told me 
that I was in the year 4045. The human population was so 
much lower in that era and their body forms were different 
now. They had very big heads and weak bodies and they 
did not move unless it was really necessary. The reason why 
they brought me up to their time zone was to give me a very 
important mission for the human race. Of course I asked all the 
questions that came up to your mind. “Why me?”, “Why don’t 
you do that by yourselves?”, “How that could be possible?”. 
They had to go back in time and save a very important person 
for the human race however their bodies were not able for that 
mission. According to their researches the human race began 

Hikaye

“TOO LATE TO REGRET”

Aş
iy

an
 A

ta
ke

nt
 Ş

eh
it 

Se
lçu

k 
Pa

ke
r A

na
do

lu
 L

ise
si

38



was able to save him. No one believed 
their eyes. First they looked at me as if I 
was a miracle worker. Then they hugged 
me and began to laugh. The man came 
near me and say, “Thank you doctor, 
I, Alois Hitler am very happy to meet 
you. My door is always open to you.”  I 
congratulated them and left the house. 
I went back to the alley where I woke 
up before. The man’s name was echoing 
in my head “Alois Hitler.” “Who was I 
saved from dead.”, “Oh my god!, Could 
it be possible?”, “What have I done?” I 
began to feel dizzy and I fainted.
“Mr.Wright, are you okay?” a nurse was 
near my bed. “You have been sleeping 
for three days.” she said.
“What happened?” I asked. “ You were 
in a diabetic coma, but do not worry, 
you are okay now.” I could not say a 
word. I remembered what I had done. 
Tears came down from my eyes. 
Years passed like the wind. I am 78 years 
old now. All the things that happened to 
me before in 2017 is like yesterday.  I can 
not forget that moment. For sometime I 
tried to think that was just a dream but 
when I look at the scar in my hand from 
the scalpel that day, it still breaks my 
heart.

Yiğit Hasan 
Kavak ve Ömer 

Özen’in “Yaratıcı 
HikayeYazma 

Yarışması” 
için yazdıkları 

hikayemiz. 
(Gökçen Arsal Atik

ve İngilizce Zümresi)



1) En sevdiğiniz renk nedir?
En sevdiğim renk mavidir. Benim için 
güven ve özgürlük ifade ediyor.
2) Burcunuz nedir? Sizce burcunuzun 
özelliklerini taşıyor musunuz?
Aslan burcuyum. Yakın çevreden 
burcumun özelliklerini taşıdığım 
söyleniyor.
3) Hangi takımlısınız?
Galatasaraylıyım
4) Kendinizde beğendiğiniz ve 
beğenmediğiniz yönler nelerdir?
Kendimde beğendiğim yönler hem 
insanlara hem de kendime karşı 
güvenimin olması ve sabırlı olmamdır.
5) Ne tür müzik dinlersiniz?
Her tür müzik dinlerim; ama ruh 
halime göre zamanla değişir.
6) Yaptığınız en büyük çılgınlık 
nedir?
Çılgınlık olarak sayılır mı bilmem; 
ama serbest tırmanış, paraşütle 
atlama ve bungee jumping yaptım. 

Bu tarz hayalim ise paraşütle uçaktan 
atlamaktır.
7) Sizi en çok ne kızdırıyor? Bu 
kızgınlıkla baş edebiliyor musunuz?
İnatçı insanlara ve saçma hareketlere 
katlanamıyorum. Bazı zamanlar kızgın-
lıkla baş edemiyorum.
8) Yaşamadığınız için pişmanlık 
duyduğunuz ne var?
Kısa bir süreliğine spor lisesine 
gitmediğim için pişman olmuştum.
9) Hayalinizdeki meslek nedir?
Hayalimdeki meslek hep öğretmenlikti; 
ama tek farkla beden eğitimi 
öğretmeni olmak istiyordum.
10) Bu okulla ilgili ne 
düşünüyorsunuz?
Okulun kendini geliştirdiğini 
düşünüyorum. Eğitim açısından da iyi 
görüyorum.
11) Uğurlu gün ve sayınız var mı?
Uğurlu gün ve sayım yok. Ama tek 
sayıları daha çok seviyorum.

12) Bir okul yaptırsanız adını ne 
koyardınız?
İnsanların gelecek kaygısı vardır ve 
okullar insanları geleceğe hazırlar. 
Bu yüzden bir okul yaptırsam adını 
“Gelecek” koyardım.
13) Lisedeyken en sevmediğiniz 
ders nedir?
Matematik ve fizikti.

14) Sizin için hayat nedir? Kısaca 
açıklayınız.
Benim için hayat ne kadar yaşarsak 
yaşayalım çok kısadır. Yüz yaşına 
gelsek bile yaşamaya doyamayız. 
Bence hayat, aynı zamanda uygulamalı 
bir sınavdır. Çoğu zaman adaletsizdir. 
Sadece doğarken ve ölürken eşit 
oluruz.
15) Şu anda yaptığınız iş dışında ne 
yapmak isterdiniz?
BESYO’lara öğrenci hazırlamak ya da 
spor koçluğu yapmak isterdim.
16) Ölüleri görebilme ve onlarla 
konuşabilme yeteneğiniz olsa ilk 
kiminle konuşurdunuz?
Konuşacağım kişi önemli biri olacaksa 
Osmanlı padişahları ile konuşmak 
isterdim. Eğer yakın çevremden 
biri olacaksa dayımla konuşup onu 
tanımak isterdim.
17) Hangi filmdeki hangi karakterin 
hayatının sizin hayatınız olmasını 
isterdiniz?
Türkçeye “Efsane Adam” olarak 
çevrilen The Fastest İndian’ın 
başrolünde oynayan Burt Munro’nun 
oynadığı karakterin hayatının sadece 
bazı yerlerini yaşamak isterdim.
18) Neden kendi memleketinizde 
öğretmen olmak istiyordunuz?
Bunu istediğim dönemde daha sakin 
ve sade bir hayat yaşamak için istedim. 
Ama burada olmaktan mutluyum.
19) Neden müdür yardımcısı olmak 
istediniz?
Aslında evraklarla uğraşmayı 
sevmezdim; ama kendimi geliştirmek 
için müdür yardımcısı oldum.

FATİH AYIK’LA 
HAYATA DAİR
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Bizden

ANILAR 

Ateş gibi geçiyor gözümün önünden... 

Kelimeler bile anlatamıyor seni... Anılara 

alışamıyorum, anıların sensizliğine... Umutlarımın ölüm 

olduğu gecelerde yapamıyorum sensiz... Sensizliğin 

olduğu yerleri seyredemiyorum, affet...

Ayrılıklarda mı düşünmedi giderken, arkasında bıraktı-

ğı anıları... Meğer ne çok benzermişsin ayrılıklara. Ben 

hiç düşünemedim bir gün anılar olacağımı.... Eski mut-

lulukların küçük perdelere yansıması değil midir anılar? 

Öyleyse ben neden gülemiyorum perdelere baktığım-

da? Sadece benim güneşimi örtmek için mi çekildi bu 

perdeler; yoksa perdeyi örten de sen miydin anılara?

SEVDA MEVSİMİ 

Aşkı sorarlar bana, “Nedir?” diye. Cevap ve-

remem çoğu zaman. Bazen gelir aklıma bir şeyler de, ne 

ağzım varır söylemeye ne de gönlüm el verir dillendir-

meye. Sonra anlarım... Anlarlar susmakmış, mutluluğa 

susamakmış. Son bulacak bu dünyanın içinde, sonsuz-

luğu aramakmış. Aslında yaşarken yaşamaya unutmak, 

nefes almanın yaşamak olmadığını anlamakmış. Şimdi 

belki uzaklardadır, çok yakındadır aslında; ama çok 

uzaktadır. İşte, bu manada toplanır tüm fikirler. Yakın-

ken uzak olmak, severken yabancı kalmak. Mecnun olup 

çölde kalmak, Veysel olup âmâ kalmak... 

ANNEM
Annem… Saçlarının kokusuna doyamadı-
ğım nur yüzlü annem. Sen benim en içten 
duygularımın sebebi, haykırışlarım, gülüş-
lerimsin. Hayallerimin ressamı, kağıdıma en 
güzel resimleri çizdiren kalemin sahibi, şefkatini ben-
den hiç esirgeme olur mu? Çünkü bazı günler oluyor 
anne; gecenin karanlığı sanki üzerime düşüyor. Rüzgar-
lar esiyor, şimşekler çakıyor; o kara bulutların ardından 
bir türlü güneş ışığını göstermiyor anne. İşte sen tam 
o anda o karanlık gecelerde bana göz kırpan yıldızsın.
Işığın hep yolumu aydınlatsın. Gecelerim seninle gün-
düz olsun annem, hatta gün gelsin rüzgarlarla savrulan 
yapraklarım seninle çiçek açsın annem. Çocukluğumun 
gençliğimin güzel kadını: annem. Sen… hani dikenlerin 
arasından bembeyaz pamuğu ayıklarsın ya narince, kı-
rılmasın üzülmesin istersin. İşte sen bana o masumiye-
tini verdin. Merhametini üstümden hiç eksik etmedin.
Çünkü sen benim şansım meleğimsin. Mutluluğumun 
sahibi, seninle her zaman güneşli günlerde birlikte 
manzarayı seyredelim…

BAŞKALAŞAN AŞK
İnsanın kendi elleriyle örüp çiçeklerle süsle-
diği duvarını birinin tek bir hamlede yıkma-
sı, altından kalkılabilecek bir durum muy-
du? Yoksa senin varını yoğunu ortaya koyup yaptığın o 
duvarın yıkılmasına sebep olan ellere aşık olmak mıydı 
asıl yıkılış? Dokunsan o ellere alev alır mıydı tenin? Ya 
da yeni hayat veren bir dokunuş mu olurdu? Hem ça-
resizliğin hem de umudun tek bir duygu altında birleş-
mesi en akıl almaz olanıydı. Bir gözde yaşam bulmakla 
ölmek arasında kalan ince çizgiydi aşk. Bir yüz çevrilişin 
göğse atabileceği en büyük yumruk, bir bakışın verebi-
leceği en büyük sızı, iki kelimenin nefes almayı değersiz 
kılması, aradığın parçaları onda bulmak varken var olan 
parçaları kaybetmek, yan yana kalman gereken zaman-
larda kursakta kalan bir düğümün bıraktığı acıydı aşk. 
Yarım kalmanın, yarım bırakılmanın çaresizliğini sindi-
rememek; ama her şeye rağmen vücudunda iliklerine 
kadar hissettiğin sızıyı   bile onun uğruna olduğu için 
sevmek. Uçurumda kopan bir yangın...

HASRET FİSDİŞ

OSMAN TUNCAY KÜBRA YAZICI 

ADİLE SENA
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B
eyazıt, gecenin usulca çökmeye başladığı so-

kakta düşüncelerinin istikametine ters düşen 

adımlarla ilerliyordu. Zihni ısrarla, ardında bırak-

tığı sokakta yıllar önce bilinmezlikte peyda olan 

geçmişinin izinde, gerisin geriye dönüyor ve 

adımlarını bulandırıyordu. Oysa o, her şeyi geride bırakmak is-

tiyor, o sokağın ağırlığını geleceğinin sırtından atmak istiyordu. 

Her adım atışında bir soru daha koşuyordu peşinden, arkasın-

da bıraktığı geçmişin anılarının yaşadığı o sokaktan. Niçin? Ni-

çin o izbe sokakta başlayan hayatımın sırlarını bilmiyorum? 

Niçin hayatımın kitabında bu kadar silinmiş sayfa var? Soru-

larla boğuşuyordu. El kadar bebecikken şimdi yıkık dökük olan 

bir binanın önüne terk edilmişti. O günlere dair bir şeyler an-

lamak istiyordu. Hayatının kitabında geçmişin sayfaları ya boş 

ya da silikti. Geleceğinin sayfaları geçmişin sayfalarının üzerine 

kapanmadan hayatının sırlarını öğrenmek istiyordu. Kimdi Be-

yazıt? Niçin terk edilmişti o izbe sokağa? Onu terk eden anne 

ve babasının niyetleri de tıpkı onların kimlikleri gibi meçhuldü. 

Zihnindeki sorular attığı adımlara karışıyordu. Aksak adımlarla 

yürümeye başladığını idrak edince karşı kaldırımda bulunan, 

boyası dökülmüş bir banka ilişti gözü. Derin nefesler alarak 

banka ilerledi. Örs başında geçen günlerin yorgunluğu ba-

caklarında toplanmıştı sanki usulca çöktü banka. Henüz yirmi 

yaşında bir delikanlıydı. Oysa körpe ruhu da tıpkı bedeni gibi 

tarumar olmuştu. Başını ellerinin arasına aldı ve zihninin içinde 

kendisiyle konuşmaya başladı. Ey Yaradan, bilirim, senin ya-

rattığın her şeyde, her canda bir anlam, her yaşamda kade-

rin bir ölçüsü vardır. Lakin nedir benim bu ölçüdeki yerim? 

Hayatın, aldığımız her nefesin manasını ancak sen bilirsin, 

öyle derdi Süleyman Babam. Bilinmez evrende herkesin 

malum olduğu kadar kim olduğumu bilmektir arzum, kimdir 

anam babam, budur sualim. 

Bilmiyordu Beyazıt. Bilmek arzusuyla kavrulan yüreğinin yan-

gınını umutlarla biraz olsun dindirdi. Yerinden kalktı ve yıllarca 

ev diye bildiği, hayatının en büyük manası saydığı Süleyman 

Babasının evine yollandı. Bu yolu arşınlamayalı uzun zaman 

olmuştu. Süleyman Babasının güleç yüzü geldi gözlerinin önü-

ne. İyi ki varsın, Babam. Fani hayatta kimsesizliğime baba 

oldun sen. Vefalı, çalışkan ellerini öpmek, başına koymak hu-

zurdu Beyazıt için. Yüreğine dolan sıcak bir özlem adımlarına 

hız verdi. Baba bildiği bu vefalı ihtiyarın evinin yolunda yor-

gunluğunu ve geride bıraktığı o izbe sokağı unutarak ilerledi. 

Gülümsüyordu.

İki katlı, yılların eskitemediği, huzur kokan kiremit rengi o evin 

sokağını döndüğünde soluk benzine can geldi. Toy çizgilerin 

çevrelediği sevimli yüzü al al oldu. Süleyman Babanın kapısının 

önüne geldi. Yine ona gelmişti işte. Dertlerini önüne dökecek, 

Süleyman Babası da nasihat edecekti ona. Gerçeği arayan 

insan yalana da rast gelse, Mevla’dan ümit kesmez, evlat, 

diyecek yine bana. Tokmağı bir heyecanla vurdu. Küçük evin 

içindeki gıcırdayan eski merdivenlerde ayak sesleri işitmedi 

bu kez. Ses seda yoktu. Işıldayan yüzüne bir endişe yerleşti. 

Nerede olabilirlerdi? Oysa Süleyman Baba nereye gider ki 

bu vakitte? Ya Esma, delikanlının gönlünün düştüğü o kara 

TESLİMİYET

Hikaye

Nurşen TEKİN
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gözlü dilber? Endişe tohumları toy yüreğinde bir bir saçılırken 

ne yapacağını bilmez bir halde etrafına bakındı. Büyüdüğü bu 

sokak, bu evler şimdi ona her zamankinden daha bir anlamlı 

geliyordu. Kapısında durduğu bu adamın kendisi için gerçek 

bir baba olduğunu şimdi iyice idrak etmişti. İçine aceleci tavır-

larla çektiği nefesler sıklaşıyordu. Başını evin üst katına doğru 

kaldırdığında içeride birilerinin olduğuna dair hiçbir şey yoktu. 

Karanlık ve sessizlik: evin içine hâkim olan işte bunlardı.

İçine düştüğü çıkmaz, sarsıcıydı. Hızlı adımlarını yıllardır Sü-

leyman babası ile çalıştığı demirci dükkânına çevirdi. Olsa olsa 

orada olurdu, biliyordu Beyazıt. Yeşil gözlerine hâkim olan 

endişe şimdi yüreğini yakıyordu. Sokak lambalarının aydın-

lattığı dik yokuşlu sokakları seri adımlarla arşınlıyordu. Niha-

yet demirci dükkânının olduğu sokağa vardığında derince bir 

nefes aldı ve dükkân lambasının cılız ışığının aydınlattığı kapı 

aralığına dikti gözlerini. Delikanlının içine su serpilirken içinde 

yeşeren tüm endişe tohumları yok oldu.

Dükkânın ahşap kapısını usulca araladı. Ustası belli ki bugün 

inzivaya çekilmişti. İçeriye hâkim olan sükûtu bozmaktan 

korkar gibi yumuşak adımlarla içeriye girdi ve kapıyı ardından 

kapattı. Süleyman babası; işte oracıkta duruyor, ocağın içindeki 

korları demir maşa ile karıştırıyordu. İçeride derin bir maneviyat 

at koşturuyordu. Beyazıt, adımlarını ustasının yanına kaydırdı 

ve her gün onunla karşılıklı oturdukları taburelerden birini 

usulca çekip oturdu. İhtiyar, elinden maşasını bırakmadan 

başını vakarla delikanlıya çevirdi. Beyazıt’ı her gördüğünde 

yüzünde gayriihtiyarî bir tebessümü ağırlardı. Yaşlı gözlerinin 

içi güldü. Derin bir huşu saklıydı göz kırışıklıklarının çevrelediği 

gözlerinde.

“Evlat,” dedi, derinlerden gelen boğuk bir sesle. “Bugün dinle-

necektin, bir sıkıntın yoktur ya?”

Beyazıt yüreğine su serpen bu babacan tavra gülümsedi. Oysa 

o da, Süleyman babası da onun toy yüreğinden mihnetin eksik 

olmadığını biliyorlardı...

Not: Hikayenin devamını okumak isteyenler hikayeyi TDE Öğretmeni Hasan 
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H
er şey seninle başlamıştı! Her şey senden ayrılmakla 
başlamıştı. Yalın ve yalnızdım ana rahminde... Üm-
miydim: Anneme, öz vatanıma bağlıydım ve mutluy-
dum. Fakat bir kere düşüş başlamıştı. Ayrılık ve acı 

kaçınılmaz bir zorunluluktu. Kuvvetle muhtemeldir sevindire-
ceğim yakınlarımı, dünyaya ilk göz açtığımda. Ben, annemden 
öz vatanımdan ayrılmanın acısıyla ağlarken; onlar neşelenmiş 
mutlu olmuşlardı. Gurbete düşüşün ilk ağrısını, göbek bağım 
kesilirken hissetmişim meğer. Sonra mı? Anımsamıyorum lâkin 
hiç kuşku yok ki herkes gibi ben de: Düşmüşüm, kalkmışım, 
yürümüşüm, konuşmuşum, oynayıp zıplamışım. Bazı ağlamış 
bazı ağlatmışım. Bazı sevinmiş bazı sevindirmişim. Tıpkı ge-
ce-gündüz gibi ilkbahar-yaz, sonbahar-kış gibi.
Daha hayatın başlangıcında yapmış olduğum bu eylemler me-
ğer sonra yaşayacağım hayatın özetiymiş. Hep düşecek hep 
kalkacak hep yürüyecektim. Bu kısır ve basit döngü, bu gün-
düz-gece, bu siyah-beyaz aslında çok karmaşık bir problem, 
çözülmesi gereken bir kördüğüm, ifşa edilmesi gereken bir 
bulmaca gibi karşıma dikilip duracaktı. 
Neden düştüm? Neden kalktım? Neden yürüdüm?
Tabiî ki soramıyordum bu soruları o zamanlar. Henüz “BEN” 
oluşmamıştı. Yoktu “BEN”. Ete kemiğe bürünmüş; fakat daha 
“VAR”lık kazanmamıştım. Vakti gelip varlık sahasında boy gös-
terdiğimde karşıma dikilip bir hamlede beni yere serecek olan 
pehlivanlardı bunlar. Daha zamanı ve mekânı gelmemişti. Av-
larının gürbüzleşmesini iştahla bekliyorlardı. 
Her şey kendiliğinden oluyor; her şey kendiliğinden akıyordu 
sanki. Mutluydum, neşeliydim, iyiydim, güzeldim. Bilgisiz ve 
bilinçsizdim. Ümmiydim: Annesinden yeni doğmuş, okuma 
yazma bilmeyen, pak ve üryandım. Aklım yoktu, iradem yok-
tu. Yormuyordu beni hayat. Birileri hep benim adıma düşünü-
yor; aklediyor, seçiyor ve karar veriyordu. “BEN” yoktum yani. 
Bensiz oluyordu her ne oluyorsa. Öylece akıp gidiyordu hayat; 
kontrolsüz, akılsız, iradesiz, kendiliğinden... 

Sorun yok, her şey yolunda...
Henüz varlık sahnesinde “Yok” hükmündeydim. Yerim, belli be-
lirsiz görünen bir karartı bir gölge gibi. Deryadaki damla misali, 
“Yok” hükmündeydim. Tâ ki hüküm kalkıncaya kadar, perdeler 
açılıncaya kadar. Bedenin bütün organları uykudan uyanmaya 
başlamıştı. Göz-kulak-akıl-irade: “Ben buradayım!” diyordu. 
Kör olan göz görür oldu; işitmeyen kulak duyar oldu; kıt olan 
akıl cin oldu. Hinlik yapıyordu sahnede olanca kudretiyle. 
Ve “Ben” var olmaya başladım. Aklediyorum, seçiyorum, be-
ğeniyorum, istiyorum, reddediyorum, isyan ediyorum, özgür 
oluyorum; soruyor, soruşturuyor, “Var” oluyorum hızla ve haz-
la. Bazen hayvansı bazen meleksi... İşte, böyle film başladı ve 
ben başroldeydim. Hayatın merkezinde en baştaydım. Dünya 
benim etrafımda dönüyor-
du sanki. Bir taraftan ego 
şişinip eğlenirken diğer ta-
raftan gönlüm hüzünlenip 
ağlıyordu. 
“Var-lık” ve “ben-lik” ka-
zanıyorum aslında: Ne ol-
duklarını çok da bilmeden, 
farkına varmadan… Yürü-
yorum, düşüyorum, kalkı-
yorum, ama hep yorgun 
düşüyorum. Çırpınıyorum, mücadele ediyorum, savaşıyorum, 
kazanıyorum, kaybediyorum. Sonuç yine yorgunluk. Yine an-
lamsızlık. Yine kocaman bir boşluk. Bu feleğin baş döndüren 
çarkıydı. Bir o yana bir bu yana.
Ah diyorum Descartes (Dekart) sen mi açtın bütün bu belaları 
başıma. Düşündüm ve var oldum. İyi mi ettim; kötü mü ettim 
bilemedim Dekart! Nasıl bir meraktır o? Bilmeyi istemek, varlığı 
sorgulamak, kendini sorgulamak, tanrıyı sorgulamak! “Var-lık” 
nedir? “Ben-lik” nedir? Nerden geldim? Nereye gidiyorum? 
Ah tanrım var mısın yok musun? Sorular! Cevaplar! Anlamlar! 

Düşünce

VARLIK
  MEYDANINDAN
    YOKLUK
      TEPESİNE...
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Anlamsızlıklar! Sonuç mu? Bu seferki daha da beter: Tam bir 
yıkıntı. Betona düşen cam bardağın hazin sonu gibi param 
parça!
Ve yalnızlık: Sigara külü kadar yalnızlık, çaresizlik, gariplik, bo-
hemlik. Biraz da arabesk; tıpkı bütün düşmüş ve düşkünlerin 
babası Müslüm Gürses gibi;
“ Her şey boş anlamsız şimdi gözümde, 
Bin öfke bin nefret her bir sözümde,
Yılların çilesi belli yüzümde, 
Aynada baktığım yüze küskünüm.”
Bu küskünlük varoluşun dayanılmaz acısı, bitmeyen çilesi, din-
meyen yarası... 
İnsanlar…! Hayatlar…! Evrenler…! Tanrılar…! 
Sonu gelmeyen sorular, cevaplar, bilmeceler, bulmacalar, teori-
ler, bilimler, filmler, dinler! 

Hadi bakalım çöz çözebilirsen bu kör düğümleri!
Hadi bakalım gör görebilirsen bu garip tuhaf 
manzaraları! 
Hadi bakalım seç seçebilirsen bu eğrileri ve 
doğruları!
Hadi keşfet bakalım ey kaşif! Bu kadim karmaşık 
sır dolu coğrafyayı! 

Bilmiyorum kâfi gelir mi bir ömür, bu çıkmaz sokaklardan bir 
çıkar çıkarmayı? 
Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum... 

Bilmenin ağırlığı ve yorgunluğu beni bilme-
menin hafifliğine ve rahatlığına itiyor. Çoğu 
insanın cahillik olarak nitelendirdiği bu olum-
suz ve uğursuz kelime, benim uğurlu sığına-
ğım oluyordu. Artık her gün bilmeme zikrini 
çekiyorum. “Bilmeme”, beni bütün ifritlerden 
koruyup kollayan bir kalkan gibiydi. 
Kendimi terk ediyorum..! Dünyanın yükünü ve acısını taşıyan 
sevgili BEN’imin sırtı kamburlaşmış, boynu bükülmüştü. Daha 
fazla taşıyamaz ve yaşayamazdım bu artık ve sanal benle. 
Dinli-dinsiz bütün bilgilerimi, kalıntıları ve kırıntılarımı tek tek 
atmalıydım. Kirlerimden arınmalı ve temizlenmeliydim. Kur-
tulması pek de kolay olmasa da… Atmaya uğraştığım her BEN, 
bir yapışkan misali vücudumda benek benek izler bırakıyordu. 
Vazgeçilmesi de bir o kadar acı ve ızdırap doluydu. 
Bana “BEN-lik” ve “VAR-lık” kazandıran her şeyi terk etmeye 
azimli ve kararlıydım. “Bilmiyorum” kelimesi en büyük yolda-
şım ve sırdaşımdı. Zihnimdeki ve kalbimdeki bütün kayıtlardan 
kurtulmalıydım. Hiçbir şey bilmemeliydim. Hiçbir şeyin bana 
müdahale etmesine izin vermemeliydim. Kendimi korumalıy-
dım, iğnesi ve zehri keskin olan eşek arılarına karşı. Ve dön-
meliydim doğduğum yere ana rahmine, mutluluk diyarına, öz 
vatanıma, güvenli beldeye. Ve dönüyorum... Okuma-yazma 
bilmeyen arı, duru, basit, saf, halime. Duygularım zuhur ediyor: 
Özlüyorum, seviyorum ve akıyorum “BEN-SİZ”, “VAR-SIZ” is-
mimin yalın haline... 
Yürüyorum yokluğa… Varlık meydanından yokluk tepesine… 

Mehmet GEYLANİ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Aş
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tekrar “sakat” kelimesine dönülmesini 
isteyenler var. 
Şizofren-şizofreni hastası: “Şizofren” 
kelimesini bu hastalıkla uğraşan dok-
tor ve hastalar ayrımcı buluyor. Sanki 
“şizofren” diye ayrı bir insan türü var-
mış gibi hissettiklerini söylüyorlar. 
Deli-psikiyatrik hasta: “Deli” kelimesi 
de birçok aşağılamaya ve hor görmeye 
sebep olduğu için bugün yerine daha 
bilimsel bir açıklama olan “psikiyatrik 
hasta” kelimesi tercih ediliyor.
Kör-görme engelli: Zamanla daha 
kibar bir tanım olan “görme engelli”ye 
geçildi.

SOSYAL KONUM - AKRABALAR
Üvey anne-(yeni karşılığı yok): Üvey 
kelimesinden nefret edildiği halde he-
nüz yerine bir şey icat edilmedi. “Cici 
anne” gibi daha sevimli bir tanım da 
denendi ama bu da pek tutmadı.
Kimsesiz çocuk-korunmaya muhtaç 
çocuk: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-
geme kurumu “kimsesiz çocuk” sözü-
nü sevmiyor. Onlara zaten sahip çık-
tıkları için artık “korunmaya muhtaç” 
kelimesini kullanıyorlar. Fakat kurum, 
çocukları koruma altına aldığına göre 
bu tanım da biraz anlamsızlaşıyor mu, 
bu da tartışmaya açık.
Dul-boşanmış: “Dul” kelimesi yasal 
tanım ve günlük kullanım olarak eşi 

Kelimeler

KELİMELER DÜNYASINA YOLCULUK

T
ürkçede bazı kelimeler “cızz” oldu, artık sekretere asistan, 
muhallebici için “süt ürünleri yöneticisi” deniyor. İş komedi 
dizilerine kadar düştü. İşte konu başlıklarına göre siyaseten 
doğruculuk sözlüğü.

ETKİN KÖKEN VE DİN
Çingene-Roman: “Çingene” kelime-
sine yüklenen kötü anlamlar, bu top-
lumu çok rahatsız ediyor ve hakaret 
içerir şekilde söylenmese bile çoğunda 
eziklik hissi yaratıyor. Bu yüzden he-
men hepsi kendilerine daha önyargısız 
bir kelime olan “Roman” denmesi ko-
nusunda hemfikirler.
Yahudi-Musevi: TDK sözlüğüne göre 
Yahudi, Hz. Musa’nın dinine bağlı 
olan kimse, yani Musevi demek. Bu 
kelimeye yüklenen bazı aşağılayıcı 
göndermelere karşı çıkanlar “Musevi” 
kelimesini daha çok kullandı. Fakat son 
dönemlerde yeniden Yahudi kelimesi 
ağırlık kazanmaya başladı. Cemaat de 
Yahudi kelimesinin kullanılmasında sa-
kınca görmüyor.

SAĞLIK DURUMU
Sakat-özürlü, engelli-özel insan: Bu 
en tartışmalı alanlardan biri. Acıma, 
hor görme anlamı verdiği düşünülen 
“sakat” kelimesinin yerini önce “özür-
lü” aldı. Sonra “özürlü” kelimesinin 
sözlük anlamının “defolu” olduğu anla-
şılınca bunun yerine “engelli” kelimesi 
konuldu. Ancak bu kelime de engelli 
kitle içinde tatmin edici bulunmadı 

ölenler için hâlâ kullanılıyor. Ama boşananlar 
için artık “boşanmış” sözü var. Nüfusta bile 
böyle geçiyor.

Kaynana-kayınvalide: “Kaynana dili”, “kay-
nanalık etmek” gibi olumsuz kalıplardan do-
layı yıllar içinde “kayınvalide” demek özellikle 
kaynanalar tarafından daha bir kabul gördü.

MESLEKLER
Kapıcı - Apartman görevlisi

Şoför - Ulaştırma görevlisi

Berber - Saç tasarımcısı

Bekçi - Güvenlik görevlisi

Personel müdürü - İnsan kaynakları müdürü

Temizlikçi şefi - Housekeeper (!!!)

Fotoğrafçı - Fotoğraf sanatçısı

Gardiyan - İnfaz koruma memuru

Tezgâhtar - Satış elemanı-Müşteri temsilcisi

Garson - Servis elemanı

VE DİĞERLERİ
Kampus-yerleşke: Bu daha çok bir Türkçeleş-
tirme denemesi. Özellikle üniversitelerde “yer-
leşke” kelimesini “yerleştirme” denemeleri var. 
Ama toplumda henüz çok da kabul görmedi.

Tuvalet-lavabo: Daha kibar olmak adına mı 
bilinmez, tuvalete gitmek yerine “lavaboya 
gitmek” moda.

Kadın-bayan: Güya daha kibar olmak adına; 
aynı zamanda kız ve kadın ayrımını kapatmak 
için kullanılıyor. Erkeklere hiç “bay” denmez-
ken “bayan” kelimesi pek kullanılır oldu.

Hizmetçi, temizlikçi - yardımcı: “Hizmetçi” 
kelimesini duydukça aklımıza; zengin kız, fakir 
oğlanlı Türk filmlerindeki malikâneler ve orada 
hizmetçilerin hor görülmesi geliyor galiba. Bu-
nun yerine ev hizmeti yapanlara artık “yardım-
cı” demek yaygınlaşmaya başladıAş
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ATAKENT ŞEHİT SELÇUK PAKER ÖĞRENCİLERİNE BAŞARI DİLEKLERİMİZLE... MAYA PASTANESİ.



Disiplin

Disiplin kelimesinin hayvanlar 
aleminde bir karşılığının olmadı-
ğını düşünenlere fotoğraflara bir 

kez daha bakmaları tavsiyemizdir. Bu 

fotoğraflara ulaşmamızdaki ilham kay-

naklarımız Sevgi İnal ve Dilek Supçiller 

hocalarımıza çok teşekkür ederiz :)



9-A SINIFI

Sınıf  Fotoğrafları

 Ruh halimi bilmeni 
isterim. Oldum olası sev-
memişimdir kış güneşini. 
İşte mevsimlerden kış, ka-
ranlık ve soğuk. Gökyüzü 
yazın gösterdiklerini gizli-
yor; sahip olduğu kara bu-

lutların içinde. Pamuk pamuk olması gerekirken 
bulutlar, şehrin pisliğine ayak uyduruyor. Zaman 
zaman yüzünü gösteren güneş, eski ışık saçan 
görüntüsünden uzak; ısıtmıyor iliklerimi. Şimdi 
de güvendiğim dağlara kar yağıyor. Biraz olsun 
her zaman geçtiğim yerler kaybediyor mazisini. 
Kapanıyorum içime, çıkamıyorum dışarı. Sıkıntı 
basar yüreğime, dökülmez sözcükler dilimden. 
İşte tıpkı böyle ruhum gizliyor içimdekileri. Belki 
kelimeler kifayetsiz kaldığı içindir sükunetim. 

Ama olması gerektiği gibidir, yaşanması gerekir. 
Tıpkı mevsimler gibi... Zamana bırakmak kolaya 
kaçmak gibi mi? Ya da hiç uğramayacak olanı 
sonsuzluğa yolcu etmek? Beklemek kolay gibidir; 
ama acı çektirir. Doğru zaman hiç gelmeyebilir, 
belki bozuk saatin içinde rastlarsın doğruya ama 
kaçırırsan fırsatı? Yine bekler misin karşına çık-
masını? Tüm bu sorular iradeni kamçılıyor. Kör 
olası irade gurur yapıyor. Elden gelecek bir şeyin 
yok. İnan bana, gözler yalan söylemez; o da ka-
çar, o da inkar eder gördüklerini. Çünkü istemez 
bir daha sel olmayı. Kalpse sever acı çekmeyi, 
biriktirir kırıklarını, oyalanır onlarla. Aldatmaya 
çalışır aklını, bırak aldatsın. Çünkü hayat küçük 
hesaplarla geçmiyor...

Emirhan KARADENİZ
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ANNEM



Sınıf  FotoğraflarıSınıf  Fotoğrafları

9-B SINIFI

9-C SINIFI
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9-D SINIFI

9-E SINIFI 
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Sınıf  FotoğraflarıSınıf  Fotoğrafları

9-F SINIFI

10-A SINIFI
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10-B SINIFI

10-C SINIFI
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Sınıf  FotoğraflarıSınıf  Fotoğrafları

10-D SINIFI

10-E SINIFI
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11-A SINIFI

11-B SINIFI
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Sınıf  FotoğraflarıSınıf  Fotoğrafları

11-C SINIFI

11-D SINIFI
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11-E SINIFI

12-A SINIFI
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Sınıf  FotoğraflarıSınıf  Fotoğrafları

12-B SINIFI

12-C SINIFI
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12-D SINIFI

12-E SINIFI
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