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Ö ğ r e t m e n l e r  G ü n ü  Ö z e l  S a y ı s ı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mekteplerinin Başöğretmeni olduğu 24 Kasım 1928, 1981 
yılında “Öğretmenler Günü” olarak kabul edilmiştir. 

“Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmenlerdir.” diyen Başöğretmenimiz Mus-
tafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin “Öğretmenler Günü”nü 

kutluyoruz.  
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SINIF ÖĞRETMENLERİMİZE MESAJIMIZ VAR

Sevgili Onur Hoca'mız,

Daha ilk dersimizde hayatın sadece ders ya da okul 
olmadığını vurguladınız. “Spor” dediniz, “sanat” 
dediniz hatta “Bilgisayar oyunu oynayın.” dediniz. 
Derste biz yazarken anılarınızı anlattınız, güldük; 
soru zor gelince “Acı yok!” dediniz, “Seni sevmez-
sem…” dediniz, bir de “Star Wars” hayranlığınıza de-
ğinmeden geçemeyiz. En çok da bizi hayata hazırlı-
yorsunuz, hayatın sadece dersten ibaret olmadığını 
genel kültürümüzün de bize değer katacağını an-
latmaya çalışıyorsunuz. Sizi çok seviyoruz, iyi ki bi-
zim öğretmenimizsiniz.

Murat Hoca denilince aklımıza gelen ilk şey bize 
anlatmak istediklerini gözleri ile anlatabilmesidir. 
Karizmatiktir, disiplinlidir, mimiklerini iyi kullanır ve 
bize ne kadar kızsa da biz onun bizi sevdiğini bilir 
ve hissederiz.

Esat Hoca denilince aklımıza espri yaparken bile 
ciddiyetini koruması gelir. Karizmatiktir, yakışıklıdır, 
komik ve matematiği   bize sevdiren insandır.

Biz ne kadar şanslıyız ki iki tane yakışıklı, ilgili ve öz-
verili sınıf öğretmenimiz var.

İlker Hoca'mız,
İ lk önce öğretti skaleri, vektöreli 
L aboratuvara çıkınca 
K alem uçlarının yaktı hepsini
E n tarz kıyafetleri
R enk renk yüzükleri, şenlendirdi bizleri. 
Ö ğrenciler sorunca sınavı
Z or değil yaparsınız, dedi
B ol bol ödevleri
L azım olur sonra diye verdi
O nsuz okul bize zevksiz geldi
O kurken sınav notlarını şakaladı bizi
D eri ayakkabılarıyla hızlandırdı kalbimizi.

9-B SINIFI

9-A SINIFI

10-A SINIFI
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Sevgili Cansu Hoca'mız,

Sizinle bu yıl tanışmamıza rağmen size çok ısındık. 
Sanki bir yıldan daha fazla bizimleymişsiniz gibi gel-
di bize. Hem sınıf öğretmenimiz hem de derdimizi 
anlatacak bir arkadaş oldunuz. Kısa bir zamanda 
bizlere birçok şey öğrettiniz. Her öğretmenimize 
olduğu gibi bunlar için size de minnettarız. Bize her 
daim sorunlarımızı dinleyeceğinize dair o güveni 
verdiğiniz için teşekkür ederiz. Sevgilerimizle…

Adı Gibi Narin, İyi Kalpli, Güzel Öğretmenimiz,

Dünyada işlemesi güç üç şey varmış: elmas, çelik 
ve insan ruhu. Ama siz bizlere ışık oldunuz. Siz bi-
zim için yalnızca bir öğretmen değil, aynı zamanda 
nadir bulunan bir arkadaş, bir abla, bir sırdaşsınız. 
Hiçbir kelime size olan sevgimizi anlatmaya yetmez. 
Bütün “atp”lerimiz sizin olsun, tüm öğrencileriniz 
sizin için “hemoliz” olsun. Öğretmenler gününüz 
kutlu olsun!

Sevgili Nuray Hoca'mız,

Hani bize “evlatlarım” diyorsunuz ya siz de “anne-
mizsiniz” bizim! O kadar zarif, güzel, bilgili ve açıkça-
sı o kadar mükemmelsiniz ki bizde yetersizlik duy-
gusu uyandırıyorsunuz. İyi anlamda… Öyle ki sesiniz 
bile üstümüzden günün bütün yorgunluğunu alı-
yor. Sizin gibi bir öğretmene hatta onu da geçtik 
sizin gibi kusursuz bir insana hayatımızda sahip 
olduğumuz için çok şanslıyız. Bizi saçma hareket-
lerimize, ergenliğimize ve kızlar olarak inatla saçları-
mızı “toplamamıza!” rağmen çok sevdiğiniz ve hoş 
gördüğünüz için çok teşekkür ederiz. Sizi tüm kal-
bimizle çok seviyoruz.

Sevgili Mehmet Hoca'mız,

Kendisi sempatikliğiyle ünlenen bir matematik de-
hası. Sivri zekâsı ve dikkatli bakışlarıyla her şeyi fark 
eden bir hoca. Müzisyen ruhu ona ayrı bir kişilik 
katar. Kendi işinde sorumluluğa sahiptir. Kısacası, 
sempatik ve işine önem veren bir öğretmendir. 
Kendisini çok seviyoruz.

10- B SINIFI

11 - A SINIFI

11 - B SINIFI

12 - A SINIFI
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KÜLTÜR SANAT BÖLÜMÜ

Halide Edip Adıvar, Milli Mücadele Döneminin analizini 
"Vurun Kahpeye" adlı kitabında çok iyi yapmış. Özellik-
le Anadolu insanının fikir yapısı tüm çıplaklığıyla oku-
yucuya aktarılmıştır. Romanın ince detayların üzerinde 
durmadan çoğu yeri yüzeysel geçmesi ve beklenmedik 
olayların yaşanması kitaba akıcılık katmıştır. Halide Edip 
Adıvar, bu kitabında din karşıtı bir yazarlık yapmış gibi 
gözükse de asıl anlatmak istediği; sorunun dinin ken-
disinde değil eğitilmemiş, cahil bir toplumun yobazlı-
ğında olmasıdır. Bir öğretmenin cehalete karşı yaptığı 
savaşı ve bu mesleğin toplum için ne kadar önemli ol-
duğunu yazar okuyucuya aktarmıştır. Bu mesleğin de-
ğerini anlamanız için kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. 
Bir an önce edinip okumaya başlamalısınız.

Çağatay Dönmez

Sevgili Baterist, Kimyager, Toprak Hakan Hoca'mız,

Öncelikle Muğla’dan buraya geldiğiniz için çok mut-
lu olduğumuzu dile getirmek isteriz. Sizin öğrenciniz 
olmaktan gurur duyuyoruz. Tanıyalı çok olmadı sizi 
ama çok iyi bir öğretmen olduğunuzu vurgulamadan 
geçemeyeceğiz. Okulumuzun en yakışıklı, en komik, en 
kendine özgü öğretmenisiniz. Sizi çok seviyoruz.

T aa, Pisi’den gelen hocamız
O rbital var istersen,
P roton var seversen
R eaksiyona girmiş gibi
A rkadaş oldunuz siz bize
K ahkahalarla doyamadık derslerinize.

Sevgili Ali Hoca'mız,

Herkese nasip olmaz Ali Hoca’nın sınıfı olmak, onunla 
büyümek… Ali Hoca’yla büyümek demek, yeri geldiğin-
de “bebe”, yeri geldiğinde tiyatrocu, yeri geldiğinde 15+1 
çocuğundan biri olmak… Bizim gözümüzde Ali Hoca 
demek, herkesi güldürebilen, düştüğünde karşılık bek-
lemeden sana yardım edip seni ayağa kaldırabilen öğ-
retmen olmak demektir.

11 - C SINIFI

12 - B SINIFI
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Bugün 24 Kasım, bugün senin günün öğretmenim. Öyle tarifsizsin ki, 
sığdıramam seni, kasımlara, şubatlara, martlara, nisanlara…
Bana birçok ilki yaşatan canım öğretmenim benim. Öğrettiğin ilk şi-
irde, şarkıda, ilk yazımda, ilk okumaya başladığımdaki heyecanımsın 
öğretmenim. Bana verdiğin sevginle, özverinle ve sabrınla emeklerin 
en büyüğüsün, benim aydınlık yüzümsün öğretmenim. Her tırmanı-
şımda, fedakarlığınla, kaygılarımı yok eden, beni şekillendiren, bugün 
ben olmamda annem kadar, babam kadar yeri olan, beni ben yapan 
değerlerimdensin öğretmenim.

Biliyor musun öğretmenim; sana sen gibi dolu dolu bakmak istiyo-
rum. Öyle bir bakmak ki bana verdiğin sevgiyi, bilgiyi taşıyabildiğimi 
herkesin görmesini istediğim bir bakış. Sana sen gibi seslenmek isti-
yorum. Her zaman sesimi duyan olduğunu, göremediğimi gören ol-
duğunu herkes bilsin istiyorum.

Bugün senin günün öğretmenim. Okuldaki ilk günümdeki gibi yine 
o tatlı gülümsemenle hepimize günaydın diyeceksin. Bana ilk sarılı-
şınla, bakışındaki sıcaklığınla, verdiğin güvenle, en özel, en erdemli, 
ellerinden öpülesi, övgülerin en büyüğünü hak ettiğini bir kez daha 
hissedecek şu küçücük kalbim. 

Bugün senin günün, kendini vatana adayan tüm öğretmenlerimizin 
günü.

Başöğretmenimiz Atatürk’ün verdiği cesaretle, at sırtında, dağda-taş-
ta, toprak damlarda başörtüsüyle, şalvarıyla, dağ çiçeklerim dediği ço-
cuklara hayatını adayan, kendi kızına hasret yaşayan Sıdıka Öğretme-
nin günü. Bugün, ”Öğretmen oldum ben!” diye kendine sığamayan 
Aybüke Öğretmenin günü. Kalacak yeri olmayan, camları, sıralar kırık, 
duvarları boyasız okulda babasının gözleri önünde şehit olan Neşe 
Öğretmenin günü. Küçücük kızını geride bırakmak zorunda kalan, 
eşinin dizinde can veren Sait Öğretmenin günü bugün.

Bugün vatanımızın her karış toprağında izleri olan, her emeği bir de-
ğer olan, her birimizin yüreğindeki dokunuşların sahibi öğretmenlerin 
günü.

Ne mutlu sana bana açtığın kocaman, sıcacık ve güzel bir yüreğin var. 
Ne mutlu bana senin gibi bir öğretmenim var.
İyi ki varsın, iyi ki benim öğretmenimsin.
Günün kutlu olsun öğretmenim.  

Tunay Yetiş

ÖĞRETMENİME
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YEGÂNE SANATKÂR

“Eserinin üstünde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmendir.” demiş Mustafa Kemal 
Atatürk

Bizim öğretmenlerimiz, başka ülkelerin öğretmenleri fark etmeksizin hepsi dünyanın en 
değerli insanlarıdır. Şimdi sizden bir icat yapmakla o icadı yapan kişiyi yetiştirmek arasında-
ki bağı düşünmenizi rica edeceğim. Düşündüyseniz devam edeyim. İlkokul birinci sınıfın ilk 
günü karnımıza giren sancıları hatırlamayan var mı? Ben daha dünmüşçesine hatırlıyorum. 
Öğretmenimle ilk tanışışımı, ona ağlayarak koşuşumu, ondan ilk yardım isteyişimi, bana 
öğrettiklerini… Bir öğretmen gibi değil de bir anne, bir baba gibi beni karşılayışını…
Öğretmenime ne kadar saygı ve sevgi dolu olduğumu hatırlıyorum. Her dediğine başımı 
sallayışımı, öğütlerini ilke alışımı, hâlâ bazı sözlerini hatırladığım gerçeğini… Benimle birlikte 
neredeyse tüm arkadaşlarımın aynı şeyi yaptığını biliyorum.

Ortaokula geçelim. Zaman değişmiş, aradan yıllar geçmiş, büyüdüğüne ikna olmuş on ila 
on dört yaş arası asi çocuklar, ellerine her istediğini istediği zamanda veren, çocuğunu ne 
olursa olsun haklı bulan velilerle sarmalanmış etrafım. Öğretmene “Hocam,” denmeye baş-
lanmış. Şaşkınlıktan ağzım bir karış açılmış. Yavaş yavaş uyum sağlamışım. Öğretmene baş-
kaldıranlara, bağırıp çağıranlara, sözünü dinlemeyenlere, umursamayanlara dâhil olmuşum.  

Lisedeyim! Ve her şey tepetaklak olmuş. 2018’deyiz aslında. Ben birinci sınıfı geçeli sadece 
sekiz yıl olmuş ama bu sekiz yıl içinde neler neler olmuş. Öğretmene, en az öğretmenler 
kadar önemli ve değerli olan hizmetlilere olan “saygı” gözden kaybolmuş. Herkes ne sorun 
yaşarsa yaşasın kendini haklı görür hâle gelmiş. Aileleri çocuğunun şımarıklığını çocuklarına 
hak görüp öğretmenlere hesap sormaya okullara gelmiş. Evet, evet çok değil otuz yıl önce 
öğretmeninden uyarı yiyen çocuğuna bir kere de evde kızan ailelerden bahsediyorum. Ne 
zaman bu hâle geldik? Eğitim sisteminin yıkılışı içimizdeki öğretmen sevgisini, öğretmen-
lerin kutsallığına olan saygımızı da mı yıktı? Her gün sulanıp bakımı yapılan bir çiçeğin onu 
sulayana sırtını dönüp solduğu nerede görülmüş ki nankörlük bu kadar içler acısı hâle gel-
miş? Biz getirmişiz, siz getirmişsiniz ama artık gözlerimizi açmanın vakti gelmiş, her şeye ve 
herkese. 

Öteki yandan televizyondan takip ettiğimiz kadarıyla eskisi kadar donanımlı ve iyi öğret-
menler nerede kalmış? Çocuğun kafasını tahtaya sürten ve bunu arkadaşlarının gözü 
önünde komedi filmi çeker gibi eğlenerek yapan bir öğretmen hayal edin. O çocuğun göz-
lerindeki hayal kırıklığını, utanmayı, korkuyu hissedin ve görün. Ya da öğrencisini sınıfın or-
tasında hiçbir sebep yokken canı, hayatındaki olumsuzluklara sıkıldığı için rencide eden bir 
öğretmeni… Hissediyor musunuz dediklerimdeki acımasızlığı? 

“Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” da demiş Ata’mız. Yarattığınız eserleri ken-
di çocuklarınız olarak hayal etmenizi rica edeceğim sizden canım, kanım öğretmenlerim. 
Dünyaya kazandırmak istediğiniz birer parıldayan yıldız gibi yetiştirmenizi isteyeceğim siz-
lerden bizi. Gözünüzden sakındığınız çocuklarınız kadar değer göstermenizi ama disiplini 
de hiç elden bırakmamanızı çünkü eminim dünyanın gelmiş geçmiş en büyük lideri de 
böyle isterdi. 

“Sizler, hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa 
boğacak sizsiniz.” dendi bize ey Türk Gençliği! Bizi bir tomurcuktan bir güle, bir ışıktan parıl 
parıl parlayan yıldızlara dönüştürecek öğretmenlerimize olan sevgimizi, saygımızı, muhtaç-
lığımızı kalbimizde taşıyıp önce onların sonra da Ata’mızın dediklerinin peşini bırakmamalı-
yız çünkü değerlerini kaybeden bir toplum yıkılmaya mahkûmdur ve gelecek biziz.  

Ece Sıla Kaya

KÖŞE YAZISI
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ÖĞRETMENLER İLE RÖPORTAJ

- Ramazan Kılıç / Özel Türk Koleji Marmaris 
Anadolu Lisesi Müdürü

Okulda en fazla kullandığınız söz nedir?
Kahvaltı yaptın mı?
Öğretmenlik hayatını mı öğrencilik hayatını mı 
tercih edersiniz?
Bizim zamanımızda öğrencilik daha zordu. Kendi-
mizi ifade edemiyorduk. Öğretmenlik ve insanlara 
bir şey öğretmek beni çok mutlu ediyor. Bu yüzden 
öğretmenlik tercihimdir.
Çocukken ne olmak istiyordunuz?
Çocukken kesinlikle öğretmen olmak istiyordum. 
Ormancılardan, jandarmadan korkuyorduk, örnek 
aldıklarımız öğretmenlerimizdi. İdolüm hep öğret-
menimdi. 
İşinizin en güzel yanı nedir?
Gençlerle uğraşmak, yanlarında olmak, Atatürkçü 
bireyler olmasını sağlamak.
Sizi en çok ne kızdırır?
Verilen sözün tutulmaması, tutamayacağın sözü 
verme! Yaşamda da böyle değil mi? İnsan her yerde 
sorumluluğunu yerine getirmeli.
Öğrencilerinize ne söylemek istersiniz?
Atatürk’ün ilkelerine sahip çıkıp onun yolunda iler-
leyin. Atatürkçülük her yolu açar o yoldan saparsan 
sonu karanlıktır.
Küçükken Türkçe dersiniz iyi miydi?
Ortalamaydı. Özel bir ilgim yoktu ama nefret de et-
miyordum. Matematiği seviyordum, sonradan ilgim 
Türkçeye yöneldi.
Nasıl bir öğrenciydiniz?
Tüm okul yaşamımda sadece bir defa okuldan 
kaçtım. Tahtaya sürekli konuştuğum için numaram 
yazılırdı. Sınavlara son gün çalışırdım, disipline hiç 
gitmedim çünkü korkardık. Kurallara hep uyardım. 
Bence herkes de uymalı.

- Canan Başer / Özel Türk Koleji Marmaris Anado-
lu Lisesi Müdür Yardımcısı

İşinizin en güzel yanı nedir ?
Gençlerle bir arada olmak.  Sizleri eğitiyor olmak.
Sizce öğretmenlik hayatı mı, öğrencilik hayatı 
mı?
Öğrencilik hayatı bence çünkü okumayı ve ders 
çalışmayı seviyorum.
Küçükken öğretmen mi olmak istemiştiniz?
Küçük yaştayken öğretmen olmak istiyordum.

- Nuray Karayahşi / Türk Dili ve Edebiyatı Öğret-
meni

Sınıfta en fazla kullandığınız söz nedir?
“Gençler “ sözcüğünü çok kullanırım. Sınıfta her 
zaman olmasa da “Nasılsınız?” diye hal hatır sormayı 
severim. Bir de derslerimi mutlaka “kitap okuma” 
konusuna bağlar ve konuşmamı  “Gençler, kitap 
okuyun!” diye bitiririm. 
Çocukken ne olmak istiyordunuz?
Küçükken her çocuk gibi yapmak istediğim meslek-
ler çeşitlilik gösterirdi. Psikolog, avukat, öğretmenlik 
gibi. Lise yıllarında bu durum netleşti ve öğretmen 
olmakta karar kıldım. 
Öğrencilerinize ne söylemek istersiniz?
Öğrencilerime kitap okumayı alışkanlık haline ge-
tirmelerini tavsiye ediyorum. Bunu bir görev olarak 
değil, günlük yaşamlarının bir parçası olarak gör-
melerini istiyorum. Çünkü kitap okuma alışkanlığı 
insanların dünyayı algılayış biçimlerini derinleştirip 
zenginleştiriyor. İster sosyal alanda ister fen bilimleri 
söz konusu olsun kitaplar, olayları ve dünyayı kav-
rayış biçiminizi zenginleştirerek sizi başarıya ulaştırır.  

Muhabirler: Defne Düzenli, Nehir Çevik
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- Onur Merder / Matematik Öğretmeni

Derste en fazla kullandığınız söz nedir?
“Arkadaşlar”, “romantik bir an”, “göz göze gelelim”, 
“acı yok!”
Sizi en çok ne kızdırır?
Sorumsuzluk ve yalan söylenmesi beni kızdırır.
Nasıl bir öğrenciydiniz?
Çok net, kendi doğruları olan bir öğrenciydim. 
Derslerin hepsiyle iyi anlaşamazdım. Bazı dersleri 
gereksiz bulur ve sert tepki gösterirdim. Bu yüzden 
kaldığım dersler de oldu.

- Toprak Hakan Kök / Kimya Öğretmeni

Çocukken ne olmak isterdiniz?
Çocukken çok istediğim bir meslek yoktu. Lisede 
öğretmen olmaya karar verdim.
Derste en fazla kullandığınız söz?
“Aslanım”, “Evladım”, “Tamam mı?”, “Anladınız mı?”, 
“Susun”, “Oturun”, “Birin karesi?”, “Gençler!”
Çocukken kimyanız iyi miydi?
İyiydi. İlgim de vardı

- Narin Aydın / Biyoloji Öğretmeni

Küçükken ne olmak istiyordunuz?
Küçükken hep polis olmak istemiştim.
Öğretmenlik hayatı mı öğrencilik hayatını mı 
tercih edersiniz? 
Öğretmenlik hayatı, dolu dolu öğretmek bana iyi 
geliyor. İnsanlara bir şeyler vermek onların verdiğim 
bilgileri almaları beni çok mutlu ediyor.
Küçükken biyoloji dersiniz iyi miydi?
Biyolojim iyiydi, bu alana karar vermemde dersha-
nedeki biyoloji öğretmenim etkili oldu. Onu gördü-
ğümde biyoloji öğretmeni olmaya karar verdim.

- Murat Şevket Kemerli / Coğrafya Öğretmeni

Çocukken ne olmak isterdiniz?
Hep öğretmen olmak isterdim ve oldum da. Ortao-
kulda da coğrafyaya yöneldim.

İşinizin en güzel yanı nedir?
Dinamik, genç, hareketli olmak. Sizlerle birlikte ol-
mak, kendimi yenileyebilmek mesleğimin en güzel 
yanı.
Küçükken coğrafya dersiniz iyi miydi?
Coğrafyam çok iyiydi zaten seçimimde bunun da 
etkisi var.

- Hazal Karakuş/Beden Eğitimi Öğretmeni

Derste en fazla kullandığınız söz nedir?
“Evet”, “dinle”.
Çocukken ne olmak istiyordunuz?
Beden eğitimi öğretmeni.
Öğrencilerinize ne söylemek istersiniz?
Onları çok seviyorum, iyi ki bu mesleği seçmişim.

- İlker Özkan / Fizik Öğretmeni

Nasıl bir öğrenciydiniz? 
Çok yaramazdım.
Öğrencilik hayatını mı öğretmenlik hayatını mı 
tercih edersiniz?
Öğrencilik hayatını tercih ederim. Sorumluluğu az 
sadece ders çalışacaksın, başka bir işin yok.

- Dilek Gümüş / Beden Eğitimi Öğretmeni

Çocukken ne olmak istiyordunuz?
Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyordum.
Öğrencilerinize ne söylemek istersiniz?
Sevdiğiniz işi yapın, ailelerinizin istediklerini değil. 
Ne istiyor, ne seviyorsanız onu yapın.

- Muhammed Acar / Beden Eğitimi Öğretmeni

Çocukken ne olmak istiyordunuz?
Hep beden eğitimi öğretmeni olmak istiyordum.
Sizi en çok ne kızdırır?
Saygısızlık ve kural dışı hareket edilmesi beni kızdırır.
Nasıl bir öğrenciydiniz?
Yaramaz, asi, söz dinlemeyen bir öğrenciydim. Okul-
dan kaçtığım zamanlar da oldu.
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- Esat TÜRKÖZ / Matematik Öğretmeni

Çocukken ne olmak isterdiniz?
Çocukken bilgisayar oyunu çok oynuyordum çoğu 
öğrenci gibi. Bu yüzden bilgisayar mühendisi olmak 
istiyordum.
İşinizin en güzel yanı nedir?
İşimin en güzel yanı, öğrencilerin üniversite sınav so-
nuçlarını görmek.
Öğretmenlik hayatını mı öğrencilik hayatını mı 
tercih edersiniz?
Valla bu aralar ayaklarım çok ağrıyor, o yüzden otu-
rup öğrenci olmayı tercih ederim. 

- Fatih Tosun / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğret-
meni

Nasıl bir öğrenciydiniz?
Mükemmeldim, örnek gösterilen komşu çocuğuy-
dum.
İşinizin en güzel yanı nedir?
Bitmek bilmeyen bir öğrenim tecrübesi.
Öğrencilik hayatını mı öğretmenlik hayatını mı 
tercih edersiniz?
Kesinlikle öğrencilik hayatını tercih ederim.

- Ali Aslanol / Tarih Öğretmeni

Nasıl bir öğrenciydiniz?
Çok kötü. Ders çalışmazdım, okula pek gitmezdim 
de. Bir öğrencinin yapması gerekenleri yapmayıp 
yapmaması gerekenleri yapardım.
Sizi en çok ne kızdırır?
Beni en çok saygısızlık kızdırır.
Çocukken ne olmak istiyordum?
Öğretmen olmak istiyordum.
Öğretmenlik hayatını mı tercih edersiniz öğrenci-
lik hayatını mı?
Öğrencilik hayatını tercih ederim.

- Aydan Genç / Müzik Öğretmeni

Küçükken ne olmak istiyordunuz?
Şarkıcı olmak istiyordum. Şarkı söylemeyi hep çok 
severdim.
Öğrencilik hayatı mı öğretmenlik hayatını mı ter-
cih edersiniz?
Öğrencilik hayatını tercih ederim çünkü öğrenme-
nin yaşı olmaz, yaşımız ne kadar büyük olursa olsun 
öğrenmek bitmez. Öğrenmeyi çok seviyorum. Her-
kes öğrencidir bana göre.
Nasıl bir öğrenciydiniz?
Disiplinli ve sorumlu bir öğrenciydim. Görevlerimi 
eksiksiz yerine getirirdim ve güzel sanatlara merak-
lıydım. Genel olarak çok yönlüydüm.

- Erçim Gökmen / Fransızca Öğretmeni

Öğretmenlik hayatını mı öğrencilik hayatını mı 
tercih edersiniz?
İkisinin de ayrı güzellikleri var ama hedefime ulaşmış 
olmak da ayrı bir mutluluk.
Sizi en çok ne kızdırır?
Derse ve öğretmene saygı isterim. Saygı benim için 
önemlidir.
Öğrencilerinize ne söylemek istersiniz?
Onlara teşekkür ediyorum. Bana ve derse saygı duy-
dukları için.

- Eslin Özoğuz/ Felsefe Grubu Öğretmeni

Nasıl bir öğrenciydiniz?
Dersi derste dinlerdim ve okul kurallarına uymaya 
her zaman dikkat ederdim.
Öğrencilerinize ne söylemek istersiniz?
Değerlerimize sahip çıkmalarını ve hedefledikleri 
yolda her zaman kararlı olmalarını söylerim.
Sizi en çok ne kızdırır?
Saygısızlık ve iyi niyet ilkesi gözetilmeden yapılan 
davranışlar beni çok kızdırır.
İşinizin en güzel yanı nedir? 
Gençlerin yanında olmak ve onlarla ortak duyguları, 
düşünceleri paylaşmak.
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Gazetemizin Öğretmenler Gününe özel sayısına yakışır bir şekilde sizlere, “eğitim ha-
yatı”, “eğitimciler” ve bununla birlikte biz öğrencileri de derinden etkileyeceğine emin 
olduğum birkaç filmi, oyunu ve şarkıyı sizinle paylaşmak istiyorum. 

Önce filmlerle başlayalım. Bu filmlerin başında tabii ki birçoğunuzun kitabıyla tanıdı-
ğı ‘Ölü Ozanlar Derneği’ geliyor. Hem kitabını okuduğum hem de filmini izlediğim bu 
yapıt beni çok derinden etkilemişti. Sadece ‘Carpe diem’ deyip diğer önerime geç-
mek istiyorum ki şimdi bahsedeceğim film de çok etkilendiğim bir filmdir. Orijinal adı 
‘Les Choristes’ olan Türkçeye ‘Koro’ olarak çevrilmiş film. Film Fransa’da sorunlu erkek 
çocukları için eğitim veren bir yatılı okulda geçer. Okul 20. yüzyılın ortalarında, ego-
ist, disiplin delisi bir müdür olan M. Rachin tarafından yönetilmektedir. Ancak onun 
sistemi asi yaradılışlı çocuklar üzerinde hiçbir işe yaramamakla beraber ters tepkiye 
neden olmaktadır. Bir gün okula M.Clement Mathiue adında yeni bir eğitmen gelir. 
Orta yaşlardaki bu adam hayatı boyunca birçok şey için çabalayıp hayattaki yerini 
bulmaya çalışmış biridir. Her ne kadar çocukları haylaz bulsa da M. Rachin’in fikirleri-
ne inanmaz. Tek çare en iyi bildiği aracı kullanmaktır. Müzik! Her derde deva olabile-
cek evrensel bir güçtür nihayetinde. Okul dâhilinde kurduğu koro ile herkesin hayata 
bambaşka bir pencereden bakmasını sağlayacaktır. 

Bunun yanı sıra bir Türk klasiği olan bize liseyi başka bir gözle tanıtan ‘Hababam Sını-
fı’nı göz ardı edemeyiz. Komik, komik olduğu kadar öğretici ve bir o kadar da gerçek 
ve samimi filmler.  Bunun dışında aşağıdaki filmler de yine konumuzla ilgili olup ilgi-
nizi çekebilecek niteliktedir.

• To Sir With Love / Sevgili Öğretmenim
• Good Will Hunting / Can Dostum 
• Lean on Me
• The Breakfast Club / Kahvaltı Kulübü 
• Like Stars on Earth / Yerdeki Yıldızlar
• The Great Debaters / Muhteşem Münazaracılar

Belirtmek isterim ki yakın geçmişte ‘Hababam Sınıfı’nı tiyatroya uyarladılar ve bu 
oyun belli bir başarıya ulaştı. Bunun dışında maalesef eğitimi ve eğitimcileri konu 
alan pek fazla tiyatro oyunu yok.

Son olarak bu konuyla alakalı bir şarkı önerisinde bulunmak istiyorum. Pink Floyd’un 
‘Another Brick in the Wall’ adlı şarkısı ki şarkıyı dinlediğinizde eğitim sisteminin bu 
kadar güzel eleştirilmesine hayran kalacaksınız. Buraya da Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk'ten özlü bir söz bırakayım: Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar 
öğretmendir.                                                        

Gizem Arıkan
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Sabah yedi gibi eşimle erkenden uyandık. Akşam hiç uyuyamamıştım. Ama 
yaş geçtikçe istemsizce erken kalkıyor insan. Aslında bir yandan da iyi oluyor 
bu. İstediğim filmleri izleyip kitapları okumaya daha fazla vakit buluyordum. 
Ayakkabılarımızı giyip dışarı çıktık. Soğuk rüzgâr yüzüme çarptı. Vücuduma 
bir canlılık gelmişti. Fırına gidip en sıcak pideyi seçtim. Fırıncı eski öğrencim-
di. Günümü kutladı.

Bir fen dersi, kara tahta başında ellerim tebeşir tozundan bembeyaz bir şe-
kilde çocuklara bir şeyler anlatıyorum. “Öğretmenim!” Bakıyorum, bir öğ-
rencimi işaret ediyorlar. “Öğretmenim, Mehmet’in boğazına raptiye kaçtı! 
“ Kurşun kalemin silgisine raptiye batırmış, ağzıyla raptiyeyle oynuyormuş. 
Çocuğun sırtına vuruyorum, çocuk eğiliyor, raptiye çıkıyor. Okulun yanındaki 
vakıf hastanesine götürüyorum. Öğrencime gargara yapıldıktan sonra geri 
dönüyoruz.

Teşekkür edip markete eşimin yanına gidecektim. Birimiz ekmek alacaktı, 
diğerimiz gazete alacaktı, iş bölümü yapmıştık kendimizce.

Gazete seçmiştim ama yün modellerinin olduğu kitaplarından bir türlü göz-
lerimi alamıyordum. “Öğretmenim, nasılsınız?” Saçlarını kestirmiş ama yüzü 
hiç değişmemişti.

“Bu ayakkabılar çok yıpranmış, başka yok mu kızım?” “Yok öğretmenim. 
Bunlar da ablamın ayakkabıları aslında.” Öğretmenler olarak toplanıyoruz 
elimizden geldiğince yardım edip yeni kıyafetler, ayakkabılar alıyoruz.” Çok 
teşekkür ederim öğretmenim. Büyüyünce ben de sizin gibi olacağım, söz.”

“Aslı? Ee…Kızım iyiyim, sağ ol. Asıl sen nasılsın?”  “İyiyim hocam. Bakın, size 
söz verdiğim gibi öğretmen oldum. Sizin izinizde bir şeyler yapmaya çalışı-
yorum. Bugün bizim günümüz olduğu için sizi ziyarete gelecektim. Sonra 
okula geçeceğim.” “Tabii, gel kızım. Tahsin Öğretmenin de gelir şimdi.”

Hepimiz marketten çıkıp eve doğru yürüyoruz.

Evimizin önünde hepsi gözüme tanıdık gelen adamlar, kadınlar. Aslı da yan-
larına geçiyor. Dikkatlice bakınca tanıyorsun hepsini. Aaa, şu Ali değil mi? 
Sakal bırakmış kerata.

Artık emeklilik için başvuru yapmışım. Okuldaki son günüm. Öğrencilerim-
le vedalaşıyorum. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Tam okul bahçesinden dışarı 
çıkarken Ali sınıf penceresinden bağırıyor:  “Öğretmenim, gitmeyin! Söz ve-
riyorum bir daha yaramazlık yapmayacağım!” Dayanamıyorum. Okula, öğ-
rencilerime geri dönüyorum.

Şimdi bakıyorum ne çok öğrenci var, hepsi gelmiş. Biraz duraklıyoruz Tah-
sin’le. “Haydi, çocuklar hep beraber bahçede yiyelim bugün.” Biri tabakları 
diğeri örtüyü alıyor, hep beraber hazırlıyoruz sofrayı. 

Hâlâ her yıl Öğretmenler Günümüzde geliyorlar. İnsanın ikinci evi okul diyor-
lar ya, doğru gerçekten. Neler yaşamadık ki onca yıl.

Defne Düzenli 9-A

HİKAYE - İKİNCİ EVİM OKUL
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BİZDEN HABERLER

1 Kasım Harf Devriminin kabulünün yıldönü-
münde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğret-
menleriyle okulumuzda “Ekler Günü” etkinlik-
leri düzenledik. Edebiyat derslerimizde günün 
anlam ve önemine uygun maniler kaleme al-
dık. Bu manileri davul eşliğinde okulumuz ko-
ridorunda okuduk. “Ekler Günü” için hazırlayıp 
getirdiğimiz yiyeceklerle bir kermes düzenle-
dik. Kermesten elde edilen gelir, Ege Üniversi-
tesinde açılacak olan Çocuk Onkoloji Bölümü-
ne bağışlandı.

26 Eylül 1932’de açılan Türk Dil Kurultayının kuruluş 
günü “Dil Bayramı” olarak kabul edilir. Biz de bu de-
ğerli günün öneminin farkına vararak Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmenlerimizle sınıflarımızda kelime 
oyunu oynadık, tekerlemeler okuduk. Dil Bayramı-
mızla ilgili farkındalık yaratmak için koridorlara bil-
gilendirici yazılar astık.

1 Kasım 2018 tarihinde okulumuzda gerçekleş-
tirilen basketbol hazırlık maçı, takımımızın gali-
biyetiyle sonuçlandı. Arkadaşlarımızı tebrik edi-
yor, başarılarının devamını diliyoruz. 

DİL BAYRAMI

EKLER GÜNÜ

İZMIR ÖZEL TÜRK KOLEJI 
MARMARIS KAMPÜSÜ 

- UĞUR OKULLARI 
BASKETBOL MAÇI
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CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı ilkokuldan li-
seye tüm okul, çeşitli etkinliklerle ve büyük bir 
coşkuyla kutladık. Bugünkü özgürlüğümüzü 
borçlu olduğumuz Ulu Önder'imiz Mustafa Ke-
mal Atatürk’e minnettarız.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ

Atamız bizlere Cumhuriyeti emanet etmiştir. 
Biz de 10 Kasım günü ona verdiğimiz sözleri 
hatırlar, onun ilkelerini ve düşüncelerini anla-
maya çalışırız. Emaneti olan Türkiye Cumhu-
riyetini son nefesimize kadar koruyacağımıza 
dair söz veririz. 80. ölüm yıldönümünde Ata-
mızı okulumuzda gerçekleştirdiğimiz etkinlik-
lerle bir kere daha saygı ve minnetle andık. 

4 EKİM HAYVANLARI KORUMA 
GÜNÜ

4 Ekim Hayvanları Koruma gününde Sosyal 
Sorumluluk ve Çevre Kulübü öğrencileri günün 
anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla 
Marmaris Hayvan Barınağını ziyaret ettiler. Ku-
lüp öğrencileri barınaktaki köpekleri severken 
barınak görevlilerinden de bilgi aldılar. Yanların-
da götürdükleri mamaları hayvan barınağında-
ki görevlilere teslim ettiler. 
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