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B a h a r  Ö z e l  S a y ı s ı

Hadi, size “bahar”ın kelime anlamını anlatalım. Bahar, 21 Mart’ta gece ile gündüzün… Şaka, 
şaka tabi ki de gazete bundan daha eğlenceli. E, ne bekliyorsun, çevir sayfaları hadi!.. Hadi!

- Basın-Yayın Kulübü Öğrencileri -
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Esiyordu bahar rüzgarları dallarımdan, sensiz sevgili
Yürüyordum kalbimin çiçekli bahçelerinden, yanımdasın misali

Çekiyordum mayıs papatyalarının kokusunu aşkla belli
Hissediyorum güneşli günleri, kalmayacak hiç dertli

Rüyalarımın penceresinde başlamıştı, şarkılara yeniden
Paylaşıyorlardı mutluluklarını, durmadan hep sevinçten

Onun gülümsemesini görüyordum, aydınlatan yüreğinden
Yokluğunda çoraklaşan topraklarım yeşerecekler birden

Isıtıyordu baharın gelişi, karlar, içimdeki buzu
Gözlerinin ışıltısındaki aydınlık, kırıyordu soğuğunu

Gökten izliyordu bizi hep, bahar sevincimizi enikonu 
Yankılatıyordum baharın ruhunu, bakarak sana doğru

Her baktığımda sana, gelir martın ilk günü aklıma
Ne zaman gelsek göz göze, vurur heyecan al yanaklarıma 

Kısa olunca günler, çıkardım üzüntümle düşlerimin mehtabına 
Neyse ki kış kaldı geride, bakalım yazın büyülü parlaklığına 

Başladı her yerde açmaya, rengarenk sayısız çiçek
Soğuk günlerden kalan yaralarımız, sarılmadı bir tek

Girecek her şey yoluna, iyileştirecek bizi böcek kelebek
İyi ki geldin bahar, olduk sayende mutlu pek.

- Efe GÜN - 11/A

İÇİMDEKİ BAHAR

Baharda Zaman

 Baharın yavaş yavaş gelmesiyle her-
kes gevşer. Sabah kahvaltıları daha bir 
uzun, tebessümler yüzlerde daha yaygın 
olur. Bahar, polen alerjililerine bela, sevda-
lılara sevda getirir. Yürüyüşlere burundaki 
yasemin çiçeği kokuları eşlik eder. Bahar-
da zaman çabucak geçer, sanki acelesi 
varmışçasına. Ben de bugünlerde düşü-
nürüm zamanı hiç geçmesin diye. Sonra 
hayallere dalarım.  İşte aklıma gelenler… 
Zamanı durdurabilseydim keşke. O zaman 
daha az çalışır, daha çok hayatı anlardım 
belki. Yüzlerce hatta binlerce şiir yazardım 
duygularımla. Ve sabah serinliğinde orma-
na çıkar, yapraklara derdimi anlatırdım. Hatta zamanı durdurabilseydim me-
sela, bisiklete binerdim kendi başıma. Belki yolun ortasında bağıra bağıra 
şarkılar söylerdim. Yazın gelişinin heyecanını doyasıya hissederdim. Ahhhh, 
ahhhh! Zamanı durdurabilseydim mesela...

- Defne DÜZENLİ - 9/A
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Küçük Prens'İn Sorularıyla Röportaj

Büyükler sizce tuhaf davranır mı?

Enes: Evet çünkü büyükler.
Eda: Evet çünkü hep bir şeyleri kaybedi-
yorlar.
Zeynep: Evet çünkü her şeyi biliyorlar.
Yusuf: Tuhaf değilsiniz.
İnci: Evet çünkü çok ders çalışıyorsunuz.
Çınar: Birbirinize yardım ediyorsunuz, tu-
hafsınız.
Sedef: Tuhafsınız, para kazanıyorsunuz.
Emir: Tuhaf değiller, onlar istediklerini 
yapıyorlar.
Yiğit: Evet çünkü bütün yemekleri sevi-
yorlar.
Şimal: Evet çünkü sürekli sınav yapıyor-
lar.

Zenginlik ne işe yarar?/Zengin olsanız 
ne yaparsınız?

Emir: Afrika’daki fakir insanlara verirdim.
Ozan: Kocaman bir laboratuvar alırdım.
Emir: Kocaman bir otobüs alıp dünyayı 
gezerim.
Şimal: Pahalı çantalar alırım.
Zeynep: Bir sürü bebek alırdım.
Berk: Hep kendime alırdım, başka kim-
seye değil.
İnci: Anneme ne ihtiyacı varsa alırdım.
Yağız: Yüz tane çita alıp oynardım.
Tolga: Araba alırım, hızlı olandan.
Nehir: Çok oyuncak alırdım.
Mehmet: İhtiyaçlarımı alırdım.

İnsanlar yıldızlara sahip olabilir mi? 

Emir: Olamayız, biz onları küçük görüyo-
ruz ama onlar dev bir Güneş kadar bü-
yük.
Yaman: Olamayız. Çok uzaktalar ve uzay 
gemisi bulmamız lazım.
Rüzgâr: Dokunabiliriz çünkü astronot kı-
yafetlerimiz var.
Eda: Evet, uzaya çıkarız.
Çınar: Hem hayır hem evet. Çok uzakta-
lar ama kopyasını alıp dokunabiliriz.
Kerem: Olabiliriz, uzaya roketle çıkarız.
Ekrem Emir: Olamayız çünkü ta Ameri-
ka’ya gidip rokete binmemiz lazım.
Şimal: Olabiliriz, kovboyların da altın yıl-
dızı var.
Zeynep: Uzaya gidip süpürgeyle yıldızları 
çekebiliriz.
Yaz: Olabiliriz çünkü düşen yıldızlara do-
kunabiliriz.
Çınar: Olamayız, çok uzaktalar.
Sedef: Uzaya çıkıp eve getiririm.
Rauf: Hayır, biz astronot değiliz.
Yiğit: Hayır, onlar uzay taşı.
Han: Roketle uçarsak dokunabiliriz.
Eymen: Dokunamayız, gece onlar var-
ken biz uyuyoruz, gündüz biz varken on-
lar gidiyor.
Tolga: Yıldızlar kayıyor, onu bulursak do-
kunabiliriz.

 Küçük Prens, Fransız yazar ve pilot Antoine 
de Saint-Exupéry tarafından yazılan ve 1943'te 
yayımlanan masal. Dünyanın en çok satan ve 
okunan kitaplarından biridir. Eserde bir çocuğun 
gözünden büyüklerin dünyasının anlatılması 
eserin bu kadar büyük başarılara imza atmasının 
nedeni.

 Biz de 23 Nisan vesilesiyle Küçük 
Prens'in sorularını çocuklara soralım dedik. 
Bakalım Hazırlık Sınıfı öğrencileri kocaman, 
saf yürekleriyle Küçük Prens’in sorularını nasıl 
yorumlamış.
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 Yok olur muydu hayaller biz büyüdükçe? Bütün o saf duygular bütün gerçek dışı 
gerçeklikler? İçimizdeki çocuk bizi her geçen gün yavaşça terk mi ederdi? Yoksa biz mi 
onu gitmeye zorlardık? Acaba onu yaralar mıydık her mutsuz olduğumuzda? Ya da canını 
mı yakardı onun inandığı her şeyin yalan olduğunu öğrendiğimiz her gün? En önemlisi 
öldürür müydük onu biz hayat bizi büyümeye zorlarken? Gitmiş mi olurdu o ona en çok 
ihtiyacımızın olduğu zamanda?...

 Ama bu yazı, içi çocuk kalanlar için. Her gün içten içe mutlu olmanın nasıl 
olduğunu bilenler daha doğrusu bu zor işi başarabilenler için. Bir çocuğun hangi 
oyuncağını daha çok sevdiğini seçememesi gibi saf, her güldüğünde bir daha mutsuz 
olmayacakmış gibi kendini o mükemmel dünyanın içinde korumayı başarabilenler için. 
İçindeki çocuğa kıyamayanlar için. 

 Onlar mutlu insanlar işte. Size mutluluğun tanımını yapmak isterdim ama 
yapamam. Zaten önemli olan mutluluğun ne olduğunu bilmek değil ki. Mutluluk elle 
tutulan, gözle görülen bir şey değil zaten. Hatta öyle ki mutlu olduğunuzu mutsuz olana 
kadar anlayamıyorsunuz. O zaman da her şeyin için çok geç oluyor. 

 Ne yapmalı o zaman? İçimizdeki mutluluğa sarılmalı mı yoksa gittiği gibi geri 
döner dönmezse zaten hiç benim olmamıştır diye beklemeli mi? Ya da her gün daha 
büyük bir gayretle içimizdeki çocuğu aramak mı? Bilmiyorum belki de o çocuğun yasını 
tuttuğumuz için mutsuzuzdur. 

- Gizem ARIKAN - 11/B

İçİ Çocuk Kalanlar İçİn

Çocukluk Tatları

 Son kez yer alacağım bu okul gazetesi için bana ayrılan bölüme yazmaya 
biricik bayramımız olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı 
kutlayarak başlamak istiyorum. Çocukluk tatları! Çocukluk tatları deyince 
insanların aklına bir sürü şey gelebilir özellikle tat deyince yemek, çocukken 
yediğimiz yemekler ya da buna benzer şeyler. Ben ise biz çocukken daha bir şen 
olan bayramlarımızdan bahsetmek istiyorum çünkü onların da bir tadı, tuzu vardı 
şimdikinden çok farklı olan.

 Eski bayramlar mı güzeldi? Yoksa eskiden mi güzeldi bayramlar?

 Dediğim gibi eskiden bayramların bir tadı, tuzu vardı. Şimdikinden çok 
farklı, eskiden daha güzeldi, çok daha güzeldi, daha güzel kutlanırdı, şimdiye göre 
‘tam’ kutlanırdı. Bandolar çalardı, meydanlar çocuk, insan taşardı. Koskocaman 
Türk bayrağı açılır, insanlar ucundan tutabilmek için bile birbirleriyle mücadele 
ederdi, İzmir Marşı söylenirdi, Gençlik Marşı... ‘Ne Mutlu Türküm Diyene!’ diye 
atılan sloganlar olurdu.

 Sizin de hatırlayacağınız daha neler neler... Şimdi ise bunlardan eser yok, 
o günü, o günleri tatil deyip geçiyoruz. Bayramımızın kutsallığını düşünmeden, 
kavramadan, bayramımızın tadına varamadan geçiriyoruz. Gelecek için 
üzülüyorum, aslında kendim için ve herkes için de. Milli bayramlarımız milli 
kültürümüzdür, benliğimizdir ve hepsi atalarımızın canlarıyla mücadeleleriyle 
kazanılmış olan zaferlerdir. Sonuçta bugün pencereden baktığımızda güneşi 
esirgemiyorsa gökyüzü, birileri yaşadığımız günlerin bedelini ödediği içindir. Öyle 
değil mi?

- Ecenaz ÇİFTÇİ - 12/B
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 Sizin inancınız nedir bilemem ama insanlığın doğuşuna bakarsak önce Âdem 
sonra da Havva geldi. Tanrı Havva’yı, Adem’in yanında durması için yarattı. Önünde 
veya “Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır.” sözündeki gibi arkasında dur-
ması için değil. Yanında… Eşit bir şekilde…Destek olması için… Hayatına ortaklık ede-
bilmesi için… Kendi soyunu, biri iki yapan kutsanmış bedeniyle devam ettirebilmesi 
için…

 Peki bir yandan cinsiyetleri anlatan Âdem ve Havva yani ‘erkek ve kadın’ ne 
oldu da ‘erkek ve bayan’ oldu? Bu sorunun cevabı bana sorarsanız değişen zihniyet. 
‘Kadın’ kelimesi aynı erkek gibi cinsiyet belirtirken bir anda ağza alınmayacak, ayıp 
bir kelime oluverdi çünkü insanlar kadınları etek giymekle ayıp bir şey yapan, kah-
kaha atmakla ahlak kurallarını çiğneyen, tek başına dışarı çıkınca da yoldan sapmış 
birer birey olarak görmeye başladı. İnsanlar yanlış hiçbir tarafı olmayan kadın keli-
mesini söylemeye çekindi, utandı, ayıp buldu. ‘Kadın’ yerine bir kelime arayışına da 
girince ‘bayan’ girdi dillere. Hiç kimse sizi, hitap etmek amacıyla ‘bayan’ kelimesini 
kullandığınızda suçlamaz ancak bunu cinsiyet belirtmek için kullanırsanız bu belirt-
tiğim sebeplerden dolayı yanlış anlaşılması çok doğaldır.

 Başka bir konu da toplumumuzda cinsiyet eşitliğinin sağlanamaması. Kadının 
ezik görülmesi ya da erkeğin bazı kalıplaşmış kurallara uymak zorunda olması. Oy-
saki bir kadın ve erkek politik, sosyal ve ekonomik şartlar altında yasalara göre eşit-
tir. Zaten ülkemizde, taa 1934’te, birçok Avrupa ülkesinden önce Mustafa Kemal’in 
kadınlarımıza verdiği seçme seçilme hakkı ile kanıtlanmamış mıydı bu? Kadından 
başlayacak olursak akıllara kazınan cümleler şöyle: ‘Kadın’ işe gidemez, evde oturup 
çocuk büyütür, kocasının sözünü dinlemek zorundadır, her istediğini giyemez, kah-
kaha atamaz, sokağa tek başına çıkamaz ve böyle çok daha fazlası. Peki kadın insan 
değil mi? Bir erkek bunları yapabiliyorsa bir kadın bunları neden yapamasın ki? Er-
keklerde ise şöyle: Erkek pembe giymez, erkek yemek yapmaz, erkek sevgisini gös-
termez ve erkek ağlamaz… Peki erkek insan değil mi? Bir kadın bunları yapabiliyorsa 
bir erkek bunları neden yapamasın? Renklerin cinsiyeti var mı? Hobilerin? Duygula-
rın? Mesleklerin? Kıyafetlerin? Elbette yok. Siz de cinsiyetiniz yüzünden yapılmaması 
gerekir gibi gösterilen şeyleri yapmaktan çekinmeyin. Her ne ise onu yapmaya hak-
kınız var. Bir kadın ya da erkek olarak değil, bir insan olarak.

 Buraya kadar okuduysanız tahmin etmişsinizdir ama ben yine bir feminist 
olduğumu belirteyim. Peki nedir bu feminist? Kadını mı yüceltir? Erkek düşmanı 
mıdır? İkisi de değil. Feminist; sosyal, politik ve ekonomik alanlarda cinsiyetlerin eşit-
liğini savunan kişidir. Ancak gerçek bir feminist olarak bir durumdan ben de şikayet-
çiyim: Kendine feminist deyip kadınların üstünlüğünü savunan ve haliyle ne olduğu-
nu bile bilmeyen insanlar… Etrafta böyleleri olunca güzel bir amaç uğruna mücadele 
gösteren biz eşitlikçiler de yanlış anlaşılıyor, toplum tarafından daha da dışlanıyoruz. 
Kadın üstünlüğünü savunanlar, sizin isminiz “misandrist”. Önce kendinizi bilin, sonra 
da bizim ismimizi ki böylece yanlış anlaşılmayalım. 

 Özetleyecek olursak biz eşitiz. Sen ve ben. Biz ve onlar. Hiçbirimiz bir diğe-
rinden daha üstün değiliz. Bu dünyada barış içinde yaşayabilmek varken savaşmak 
niye? Ayırıcı, ezici olmak niye? Tüm bunları göz önünde bulundurarak Yunus Em-
re’nin söylediğini yapalım: Sevelim, sevilelim…

KADIN !

- DURU TÜRKER - 10/A
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BİR TUTAM RÖPORTAJ

Bize bir çocukluk anınızı anlatabilir misi-
niz?

- Ramazan KILIÇ: Biz sizin gibi bir çocukluk 
yaşamadık. Toprakla ve doğa ile iç içeydik. Yalın 
ayak top oynardık. Elimize bir parça tereyağlı 
ekmek. Ailelerimiz de “Aman çocuğum üşüt-
me!” gibi değildi. Sabah sofra kurulunca yemek 
yersen yersin, yemezsen yemezsin. Şimdiki ço-
cuklara hem üzülüyorum hem de seviniyorum 
aslında. Doğayı tanımadıkları için üzülüyorum 
hem de daha iyi imkânlarla büyüdükleri için 
seviniyorum.

- Muhammed ACAR: Çocukken kolumu kes-
miştim. Arkadaşlarımla oyun oynarken otele 
girdik. Birbirimizi kovalıyorduk. Önümdeki ar-
kadaşım cam kapıyı ters yönde açtığı için cam 
kapı patladı, refleks olarak yüzüme gelmesin 
diye kolumu yüzüme siper ettim. Böylece ko-
lum kesildi.

- Aydan GENÇ: Lisede matematik dersindey-
dik, arkadaşımla bir anda gülmeye başladık ve 
duramadık. Hoca sinirlenip bizi tahtaya çıkarıp 
soruyu çözmemizi istedi, biz tahta da gülmeye 
başladık. Kalemi birbirimize verip sadece gülü-
yorduk. En son hoca tekrar sinirlenip bizi yerimi-
ze oturttu. 

- Onur MERDER: Çocukluğumla ilgili hatır-
ladığım en eski şey iki üç yaşımdan kalma. 
Annemin suratını hatırlıyorum. Ama çok yakın 
böyle. Burunlarımızı sürtüyoruz birbirimize. 
Gülüyorum. Annem bana ismimi söyletmeye 
çalışıyor. “Onuuuur” diyor “Onuuuy” diyorum. 
“Onuuuur” diyor “Onuuuuuuuyyy” diyorum. Bir 
türlü ‘Onur’ diyemiyorum. Sonra annem gülüp 
beni sağa sola sallamaya başlıyor. Bir vitrini 
görüyorum, bir annemi görüyorum, bir koltuk-
ları görüyorum. Ama her detayıyla hatırlıyorum. 
Vitrindeki eşyaları, koltukların rengini… Nasıl 
başım dönüyor. Gözümü kapatınca rahat edi-
yorum. Siz çocuklar nasıl uyuyor sanıyorsunuz? 
Öyle öyle kafam sulanıyor. Sonra da uyuyakalı-
yorum. 

- Cristina DOBRE: Küçükken köy benzeri bir 
yere gitmiştik ailemle. Ben de arka bahçede 
tavuklar bulmuştum. Onlara bağıra bağıra bir 
şeyler anlatıp öğretmenlik yapıyormuşum.

- Nuray KARAYAHŞİ: İlk çocukluk anılarım 4 
yaşında olduğum 1984 tarihine dayanıyor. İs-
tanbul’un ve Boğaz’ın temiz olduğu yıllar...Ba-
bam denize tutkun biriydi. O yıllarda İstanbul 
Boğazı’nda denize girdiğini, midye topladığını, 
o midyeler için denize her dalışında tekrar su 
yüzüne çıkabilecek mi diye kalbimin hızla çarp-
tığını hatırlıyorum. Sonra Sirkeci’den trene binip 
Samatya’da inişimiz, tren sesi, martıların sesi, 
evde annemin pişirdiği midyelerin harika koku-
su, iyot kokusu… Kokuların ve seslerin insanın 
hayatında nasıl bir iz bıraktığını sonraları daha 
iyi anladım.

Siz çocukken annenizin veya babanızın 
size en çok söylediği söz veya cümle 
neydi?

- Ramazan KILIÇ: En çok kullandığı söz “Yalan 
söyleme.” idi. Yalanın affı olmaz derlerdi. Bir de 
başkasının malında gözün olmasın, kavgacı 
olma, derlerdi.

- Muhammed ACAR: Ders çalış, kitap oku ve 
spor yapma derlerdi.

- Aydan GENÇ: Terlik giy, atlet giy, sırtına bir 
şey giy, yalın ayak dolaşma, derlerdi.

- Cristina DOBRE: Ailem bana hep televizyona 
yakından bakmamamı yoksa gözlerimin bozu-
lacağını söylemişlerdi. Ben de onları dinleme-
miştim. On yaşında gözlerim bozuldu.
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 Yağmurlu bir günde su birikintisi içinde zıplamak, üstüne sıçrayan çamur, 
eve gittiğinde işitilen azar, annenin kucağında banyoya yapılan hızlı seyahat, tüy-
lerini ürperten soğuk hava ve hafif ağlamaklı bir şekilde anneye çeşitli sözler verip 
banyo yapmaktan kurtulmak... 

 Yorgunluktan dolayı hızla dalınan uyku, ertesi sabah ekmeğe sürülen çiko-
latanın her yerine bulaşması, kirli ellerle dokunulan yap-boz parçaları, taşırılarak 
boyanmış orijinal resimler, yeri karıştırılarak söylenen rakam dizisi, telaffuz etmek-
te zorlanılan kelimeler (kebelek, abaya), cesurca çıkılan kaydırak basamakları, me-
rak edilen ve büyükler tarafından duyulunca gülünen sorular...

 Çocuk olmak böyle bir şey işte. Zor değil, acımasız değil, bağımlı değil; zora-
ki, düzensiz, ağır veya yorucu değil.

 Günümüzde çocukluğunu zor geçiren, kendilerinden büyük işlerle uğraş-
mak zorunda olan yani çocuk olamayan çocuklar var. Neden mi? Çünkü onlar 
işe gitmek zorundalar. Çünkü onlar sabahtan akşama kadar zor koşullara boyun 
eğerek çalışmak zorundalar. Onlar, çocuk işçiler. Onlar bizim geleceğimiz, onlar 
bizim evlatlarımız, bizim kardeşlerimiz... Ama bizim onlardan haberimiz bile yok. 

 Kışın ortasında kaldırımdan geçenleri tartmaya çalışırken aynı zamanda 
ders çalışan Kadir, bir ayakkabıcı çırağı olarak günde on üç saat çalışan on yaşın-
daki Ali, ağabeyinin ameliyat masraflarını karşılamak için çok zor şartlar altında 
çalışmak zorunda olan Hasan... Hiçbirini doğru dürüst hatırlamıyoruz. On sekiz 
yaşını doldurmamış herkes çocuktur, diyoruz. Peki, bu söz neden bu çocuklar için 
geçerli değil?  Zor şartlar altında işçi olmak, çalışmak zorunda olan bu çocukların 
diğer çocuklardan farkı ne? Bu çocukların tekrar çocuk olmaları için neler yapıl-
malı? Kimler yapmalı? Size soruyorum, kimler?

- Deniz AĞAR - 11/A

ÇOCUK OLMAK

 Mendillerle, simitlerle, tartılarla, sanayide kirlenmiş elleriyle 
görüyoruz onları; oyun oynayıp okula gitmesi gereken çocukları. Biz, 
onların yaşadığı psikolojik ve fiziksel baskıyı ve yaşanan cinsel tacizleri 
yok sayıyoruz. Çocuk işçiler bizim kanayan yaramız. Onların da eli 
kanıyor ama oyun oynarken düşüp değil; çalışırken kanıyor, minicik 
bedenlerindeki o kocaman kalpleri sıkılıyor bazen ama derslerinin 
yoğunluğundan değil, taşıdıkları yüklerin ağırlığından. Düşük maaşla 
aç, susuz ve ağır bir şekilde çalışıyor o minik bedenler ama en kötüsü 
de çocuklar ölüyor. Ölen yirmi işçinin ikisi çocuk işçiymiş; bu çocuklar 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı hediye ettiği çocuklar! Onlar 
anayasanın 42. maddesinin “ Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından 
yoksun bırakılamaz.” cümlesinde bahsi geçen çocuklar! Sizin geleceği 
emanet ettiğiniz çocuklar! İşte bu ölen çocuk işçiler! Parkta ve okulda 
olması gerekirken sanayide ya da fabrikalarda çalışan çocuklar…

- Nehir ÇEVİK - 9/A
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M O L A
Dünya Şiir Günü Etkinlikleri
 Bu yıl okulumuzda Dünya Şiir Günü için Basın-Yayın kulübünde görevli olan 
bizler Edebiyat Zümremizin seçmiş olduğu şiirleri okulumuzdaki öğrencilere ve öğ-
retmenlerimize okuttuk ve bunları kameraya aldık. Dürüst olmak gerekirse ortaya 
çok samimi ve güzel görüntüler çıktı.

Veli Toplantısını Atlattık
 Veliler tek tek öğretmenlerle konuştular ve ara karnelerimizi öğretmenlerimiz-
den aldılar. Notlarımız ellerine geçti. Kimi rahat bir şekilde evde beklerken kimi ger-
gin bir şekilde evde volta atıyordu. Umuyoruz ki veli toplantısı veli, öğrenci, öğretmen 
herkese yararlı olmuştur. 

Sınavlar
 İki tane sınav haftasını arkamızda bırakarak ışık hızıyla üçüncü sınav haftasına 
yaklaşıyoruz. İşin iyi yanı üçüncü sınav arkasından yaz tatilinin bize göz kırpıyor olma-
sı. 12. sınıflar için yapılacak olan TYT kurslarını saymazsak tabi.

Deneme Sınavları Harika(!) Geçti
 Sayamayacağımız kadar çok sayıda denemeye girdik bu dönem. Özellikle 11. 
ve 12. sınıflar. Her ne kadar sınavlar bizi zorluyor ya da boğuyor olsa da bizim gelişme-
mizi sağlıyorlar. Sonuçta hepimiz bir hedefe ulaşmak için çalışıyoruz. 

12’lere Veda
 Bir ay içerisinde bizim 12’lerimiz artık bizim 12’lerimiz olmayacak ve umuyoruz 
ki hepsi hedefledikleri üniversitelerde üniversite öğrencileri olacaklar. Sınavın yak-
laşmış olmasının verdiği stres ve mezuniyet balosunun yaklaşmasıyla gelen telaş ve 
heyecanla dolu 12’lerimizi güzel elbiseler ve takımlar içerisinde görmeyi sabırsızlıkla 
bekliyoruz. Şimdiden hepsine yeni hayatlarında bol şans diliyoruz.

Tiyatro
 Okulumuz lise öğrencilerinin de görev aldığı tiyatro gösterisi o kadar güzeldi ki 
bir an için kendimizi gerçek oyuncular tarafından sergilenen bir oyunda gibi hisset-
tik. Yetenekli arkadaşlarımız ve onlara yol gösteren tiyatro öğretmenimize ve Edebi-
yat Öğretmenimiz Cansu Arı'ya bu sanatsal ziyafet için teşekkür ederiz.

19 Mayıs Etkinlikleri
 Bu sene okulumuzda 19 Mayıs’ı 19 Fest’19 ile kutladık. Tabi ki bu etkinliklerin 
yanı sıra bir tören yapıldı. Törende ortaokul öğrencileri tarafından yapılan insan pi-
ramidi öğrenciler öğretmenler ve veliler tarafından epeyce ilgi gördü. Emeği geçen 
herkese çok teşekkür eder ve bugünü unutmadıkları ve unutturmadıkları için min-
netlerimizi sunarız.
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Gençlik ve Özgürlük

 “Gençlik öyle bir yazdır ki;/ ne yurt ne ev ne oda, yalnızca gökyüzü yeter insana.” 
demiş şairlerimizden Haydar Ergülen. Bu sözlerin, yazıma yön vereceğine inandığım, 
bir genç olarak da benimsediğim, “kendimi gördüğüm” dizeler olduğunu söyleyebi-
lirim. Bir eleştiri yazısından çok bir düşünce yazısı olacak bu. Özgürlükten bahsede-
ceğim size, bir gencin gözünden öteki gençleri de görüp özgürlüğü anlatacağım.

 Gençlikte başlayan bağımsızlığa olan özlemin keskin etkilerini hepimiz gör-
dük.  Kimi zaman ailemize baş kaldırdık, kimi zaman sıkboğaz eden sisteme, kimi 
zamansa kendimize. Zihnimiz kafes gibi geldi bazen, ön yargılarımız, kabiliyetleri-
miz… Oturup akıllıca düşünerek ya da saldırganlık göstererek zorladık kafeslerimizin 
demirlerini. İnsanı ne özgür yapmaktan alıkoyar ki yokuş aşağı inerken? Kendimiz 
durdurmadık mı yine kendimizi? Sistemin olmamızı istediği gibi olmak zorunda kal-
dığımız durumları ve ailemizin kısıtlamalarını bir kenara koyduğumuzda, aynada gör-
düğümüz görüntüyü sevdik mi mesela? Sevdiysek neden başladık makyaja, neden 
çıkardık pembe taytlarımızı, neden bıraktık oyuncak arabalarımızı? Çünkü, büyüdük 
değil mi? Çünkü, kendimize büyüdüğümüzü fısıldadık, kimse bunu söylemeden 
önce. Hiçbirimiz kusursuz değildik ama hepimiz başkalarında kusur aradık, eksik-
lerimizin dolduğunu hissetmek için. Keşke büyümeseydik, dedik bazen. Çocukken 
her şey daha kolaydı çünkü. Hesap vermek zorunda değildik, sorumluluk almak du-
rumunda kalmıyorduk, iki göz yaşı dökünce ailemizi ve diğer herkesi ikna ediyorduk. 
Ama büyüdük. Hani şu hepimizi kafese sokan özgürlükten bahsediyorum. Her gün 
dışarıda da olsan boğuluyor gibi hissedersin bazen. Dostların sahte, yediklerin yavan 
gelir, hareketler de yapmacık… 

 Bunların tümüne sebep olan zihnindir. Büyümek özgürleşmek değil, özgürlü-
ğü farklı yerlerde aramaktır aslında. Çocukken de özgürüzdür ama nereden baktığın 
mühimdir. Sana tüm bu yargıları yükleyen büyüme eylemidir. Kimin ne diyeceğini 
önemseten, kendini çirkin görmene sebep olan ve boğuluyormuş gibi hissettiren… 
Biraz daha büyüyüp bir yetişkin olunca geçecek yani öyle umuyorum. Seni anlıyo-
rum ama bu söyleyeceğimi sakın unutma. Özgürlük sorumlulukla gelir, limiti öğren-
diğinde, kafandaki kafesi kırdığında, kimseyi ve en önemlisi kendini yargılamadığın-
da özgürleşeceksin. Kuş gibi hafifleyeceksin. Bir bakacaksın ki tüm gökyüzü senin ve 
sen çok güzelsin. 

 - Ece Sıla KAYA - 10/A

KÖŞE YAZISI

- Selin EKE - 11/B
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DÜNYA KLASİĞİ
 Yeraltından Notlar: İlk cümlesi “Hasta bir adamım ben...” diye başlayan kitapta Dos-
toyevski, ilk bölümde okura “yeraltı” diye adlandırdığı bunalımlı ve kanınızı donduracak bir ruh 
halinden sesleniyor. Ardından ahlakçı, uyumsuz, dürüst karakterimizin yaşadığı aşağılanma 
dolu olayları okuyoruz. Nietzsche’nin “Yeraltından Notlar, hakikati kanla haykırır.” diye bahset-
tiği kitap, bunalımlı ve kaotik bir eser olmasına rağmen, nüktedan bir dille yazılmıştır.
 Prestij: Klasik bir film önerisi yapmadan dünya klasiği bölümünü bitiremezdik. Bu sı-
ralar karşıma çok çıkan bir filmi önermek istiyorum. Tabi ki de yeni bir yapım değil ve eminim 
daha önce çoğunuz bu filmi izlemişsinizdir ama izlemeyi erteleyenler ve daha o filme sıra gel-
medi diyenler bence daha fazla beklemeden bu filmi izlemeli. Bahsettiğim film ‘Prestij’. Film 
hakkında fazla bilgi vermek istemiyorum çünkü baştan sona kendiniz deneyimleyin bu filmi 
istiyorum. Ben kendim film bittikten sonra her şeyi kafamda oturtmak adına en az iki dakika 
hareketsiz bir şekilde oturduğumu söyleyebilirim ama. Ve bir de kurguya hayran kaldığımı.

FANTASTİK

 Kral Katili Güncesi: Bu fantastik öykü, bir grup insanın etrafında anlatılan devasa bir 
öykü değil. Tek bir kişinin, Kvothe’nin öyküsü. Bu, Kvothe’nin Kvothe tarafından anlatıldığı bir 
öykü. Kral Katili Güncesi’ni okumak oradan oraya durmaksızın hareket eden bir gezgine kısa 
süreliğine eşlik etmek gibi bir deneyim. Kvothe kendisini şöyle tanıtıyor: “Uyuyan höyük kral-
larından prensesler kaçırdım. Trebon kasabasını yakıp kül ettim. Başkalarının gündüz gözüyle 
ağızlarına almaktan korktukları yollardan ay ışığı altında geçtim. Tanrılarla konuştum, kadınlar 
sevdim ve ozanları ağlatan şarkılar yazdım. Benim adım Kvothe. Belki beni duymuşsunuzdur.” 
 ‘Avengers: Endgame’: BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ. Bir dönemin sonu geldi. Öle bite 
hayranı olduğum Marvel filmlerinin 22. filmi olan ‘Avengers: Endgame’ dünyayı sarstı. Filmi 
izlediğimden beri kendime gelemedim doğrusu. Oyuncular, oyunculuklar ve senaryonun bu 
kadar güzel bir şekilde birleşmiş olması… Film tam anlamıyla hayranlara adanmış bir film. O 
yüzden filmi henüz izlememiş olanlara bir odaya kapanıp önceki yirmi bir filmi izlemesini şid-
detle öneriyorum. Filmi izlemiş olanlara da böyle büyük bir evrenin bir parçası olduğumuz için 
çok şanslı olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Ayrıca #DontSpoilTheEndgame .

BİLİM-KURGU
 Dünyanın Merkezine Yolculuk: Jules Verne’nin kaleme aldığı bu kitap tuhaf bir jeo-
loji profesörü olan Lindenbrock’un ve onun asistan yeğeninin yerkürenin merkezine yapacağı 
yolculuğu konu alıyor. Jules Verne, bilimi kurgulama konusunda ne kadar usta olduğunu bize 
bu kitapta gösteriyor. Kitap boyunca Jules Verne’nin bilimsel bir üslupla anlattığı dünyanın 
merkezine yapılan yolculuğu akıcı bir şekilde sayfalarca okuyorsunuz. Gerçek bilim kurgunun 
ne olduğunu anlamak isteyen herkesin bu kitabı okuması gerekmektedir.

- Gizem ARIKAN - 11/B & Çağatay DÖNMEZ - 11/C
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