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İSTİKLAL MARŞI 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 

O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

 

Çatma, kurban olayım, çehrene ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celal? 

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal; 

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal. 

 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 

Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım; 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. 

 

Garb'ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar; 

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 

''Medeniyet!'' dediğin tek dişi kalmış canavar? 

 

 

 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın; 

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın... 

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

 

Bastığın yerleri ''toprak!'' diyerek geçme, tanı! 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. 

 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

 

Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli: 

Değmesin ma'bedimin göğsüne na-mahrem eli; 

Bu ezanlar -- ki şehadetleri dinin temeli -- 

Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli. 

 

O zaman vecd ile bin secde eder -- varsa -- taşım; 

Her cerihamda, İlahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım! 

O zaman yükselerek Arş'a değer, belki, başım. 

 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. 

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: 

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal. 

Mehmet Akif ERSOY 

 

   



 

 

 

 

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi 

Ey Türk Gençliği! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri 

şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

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

kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! 

 

Mustafa Kemal ATATÜRK 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aşk…İnsanlığın en eski ve en derin tutkusu.. Evrenin yaratılışından beri türlü isimlere bürünse de hep 

var olan ve hep var olacak olan derin sevgi.. Kimi şairin dilinde bir mısra, kimi aşığın sazında hüzünlü 

bir beste, kimi zaman platonik, kimi zaman ilahi aşk boyutunda şekillenen aşk mefhumu… 

Âşık(seven) Mâşuk’un(sevilen) bir bakışına tav olur çoğu zaman. Peşinden sürüklenir gider nereye 

gideceği belli olmayan bu akıntıda. Durumundan da memnundur bu arada, kaçmayı ve kurtulmayı 

katiyen istemez. Ve çoğu zaman geç kalmıştır geri dönüşlere. Ona çözüm bulanların sözüne bakmaz, 

vazgeçmek mi -asla- lafı bile olamaz! Fuzuli’nin beytinde bunun bir örneğini görmekteyiz: 

“Aşk derdiyle hôşem el çek ilâcumdantabîb 

Kılma dermân kim helâküm zehri dermânundadur” 

Yani şöyle der: Ey doktor!Ben bu aşk derdinden dolayı senden ilaç istemiyorum.Çünkü senin dert 

gördüğün şey aslında bana dermandır.Derdim bana güç veren,beni ayakta tutandır. Sen bu derdi 

alırsan benden bir şey kalmaz geriye,asıl o zaman benim gönlüm helak olur. 

Bazen aşık anlatamaz derdini sevdiğine,şiire döker,yazıya döker,ama mutlaka bir yere içini dökmek 

zorundadır.İnsandır bu,sabır taşı değil zira.Utanır sevdiğinden de yine de söyleyemez. Bazen tam 

söyleyecek olur fakat engellerle karşılaşır. Şair Ulvî böyle bir durumla karşılaştığında şu şiiri döker 

dilinden: 

“Arz-ı hâl etmeye câna seni tenhâbulamam,Seni tenhâbulıcak kendimi aslâ bulamam.” 

İki dizesi bile roman yazmaya değer bu beyitte anlatılanlar şöyle: Sevgilim! Sana bu aşık halimden 

bahsetmek istiyorum ama seni bir türlü yalnız yakalayamıyorum. Sana hayran olanlar hep peşinde ve 

senin etrafını sarmışlar. Seni yalnız bulsam da o an kendimi kaybettiğimden ve aklımı başımdan 

aldığından yine kendimi sana anlatamıyorum. 

 

Sözlerime Tasavvuf Edebiyatından da bir örnek vererek devam etmek istiyorum. Tasavvuf Allah’a 

gönülden bağlanma gerektirir. Nihayetinde en büyük sevgidir her şeyden öte. Bu sevgiye akılla değil 

kalple ulaşılır. Mevlâna şöyle söyler görüşünü: 

“Akıl bütün gidilecek yolları bilse bile,gene aşk yolunu bilemez,şaşırır kalır.” 

Aşkın türlü türlü halleri vardır. Bazen kıpır kıpır eder insanın içini. Hani bilirsiniz şu kelebekler 

uçuşuyor midemde sözünü. Bazen de acı verir, işte çoğu zaman orada başlar şiir, sözler… Biz de 

dergimizde aşkın dilini çözmeye çalıştık. Bu sebeptendir ismini Lisân-ı Aşk (Aşkın Dili) vermemiz.  

Sürç-i lisan ettiysek affola efendim. Aşkla kalın. 

Özlem ALTINSOY 

                                                                                  Türk Dili ve Edebiyatı Öğetmeni 

 

Lisân-ı Aşk Üzerine… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ 

 

Sayın müdürüm sizi biraz tanıyabilir miyiz? 

 

Ben MEHMET EMİN AKKABAK. Ceyhan’ın 

Köseli köyünde doğdum. Babamın işi gereği 

ilk okul dördüncü sınıfa kadar 

Hatay/Dörtyol’da okudum. Dördüncü sınıftan 

itibaren lise bitene kadar 

Köseli’deokudum.Ekonomik durumumuzun  

yetersizliği nedeniyle yalnızca evde ders 

çalışarak öğretmenliği  kazandım. 2009 yılında 

Ceyhan 4.sü olarak müdür yardımcısı olarak ve 

2012 yılında Ceyhan 1.si olarak müdürlük 

sınavını kazandım .Üç yıldır okulumuzda 

görev yapıyorum. 

 

İlk görev yeriniz neresidir ve daha önce 

nerelerde görev  yaptınız? 

 

İlk görev yerim Hatay ilinin Samandağ 

ilçesindeki Mağracık İlköğretim Okuluydu . 

Daha sonra Ceyhan Beş Ocak ilköğretim 

okulunda görev yaptım. 2011-2013 yılları arası 

Köseli İlkokulu’nda müdür yardımcısı olarak 

görev yaptım. 

 

Bu okul için yapmayı planladığınız 

etkinlikler nelerdir? 

 

Okulumuz için en çok istediğim hedef 

öğrencilerimizin, gerek insani ,gerek mesleki, 

davranımlara  sahip olarak 4 yıllık fakültelere 

yerleştirmek. 

 

İşinizin en sevdiğiniz tarafı nedir? 

 

Öğrencilerimizle vakit geçirmeyi, onlara 

rehberlikte bulunmayı ve sorunlarına yardımcı 

olmayı çok seviyoruz. 

 

Mesleğinizi seçmenizde etkili olan faktörler  

nelerdir? 

 

Polis olmak istiyordum. Köyümüzde benden 

daha önce üniversiteyi kazanan ağabeylerimizi 

görünce ve onların anlattıklarını dinleyince 

öğretmenlik okumayı istedim. 

 

Hangi üniversitede okudunuz?  

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde Eğitim 

Fakültesinde Türkçe Öğretmenliği 

bölümünden mezun oldum. 

 

Asıl branşınız nedir ? 

 

Asıl branşım Türkçe, yan branşım Sosyal 

Bilimlerdir. 

 

Okuldaki disiplini nasıl sağlıyorsunuz? 

 

Her şey birlikte olur. Gerek müdür 

yardımcılarım gerek öğretmenlerim, her 

konuda olduğu gibi disiplin konusunda da bana 

yardımcı oluyorlar. 

 

Hayatta en büyük hedefiniz neydi ve 

yapabildiniz mi? 

Hayatta en büyük hedefim, biraz uçuk diye 

düşünebilirsiniz ama ülkemizin tüm 

çocuklarını çok iyi bir eğitim alarak Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği, 

muasır, medeniyet seviyesinde ülkemizin 

çıkmasıdır. 

 

Gençlere verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir? 

Kesinlikle şunu söyleyebilirim ki hayata karşı 

hep umut dolu olsunlar.Var olan zamanlarını 

kendileri için,ülkeleri için ve mensubu 

oldukları yüce Türk milleti için harcasınlar. 

Geleceğin öğretmenlerinin, 

kaymakamlarının,doktorların,bakanların,başba

kanlarının kendilerinin içerisinden çıkacağını 

bilerek hareket etsinler. 

 

 

 

Ramazan YILDIRIM-Hasret KAYA 

 

 

 

 



 

 

EĞİTİM İLE TÜRKİYE 

            Mustafa Kemal Atatürk’e göre 

ekonomide, sağlıkta, sanatta, sporda nerde bir 

problem varsa onun temelinde eğitim 

yatmaktadır. Güçlü ve kalkınmış Türkiye’nin 

geleceği eğitimle mümkün olacaktır. Eğitim 

insana belirli konularda bilgi sağlar, değerlerini 

ve her açıdan dünyaya bakış açısını 

kazanmasını sağlar. Eğitimden ve sağlayacağı 

yararlardan bahsederken mutlaka çok para 

kazanmayı düşünmemek gerekir, meşru 

yollardan para kazanmak, iyi bir meslek sahibi 

olmak kuşkusuz kişide eğitimin yanı sıra farklı 

birçok yetkinliği de gerektirmektir. Asıl hedef; 

vatanına, milletine faydalı bir birey olmak 

olmalıdır. 

            İyi bir eğitim, yaşam standartlarının 

yükselmesini ve yaşamdan zevk almayı 

mümkün kılacaktır. Ancak eğitimli bir insan 

farklılıkları anlamayı hoş görmeyi ve bundan 

yeni sentezler yaparak tadına varmayı öğrenir. 

Bu bağlamda bugünkü Türk Edebiyatındaki 

çeşitliliği ve o kokuyu duyabilmek eğitimi 

reddeden ve ondan medet ummayanların 

anlayabileceği bir lezzet değildir. 

            Cumhuriyet Dönemine baktığımızda 

eğitim açısından büyük atılımlar yapıldığı bir 

ülkeyi ayağa kaldırmak için öncelikle bu yolun 

seçildiği görülüyor. Bizler elbette bugünün 

temellerini kuran liderimiz Mustafa Kemal 

Atatürk’e teşekkür edeceğiz. 

             Kanaatimce bir ulusun dili ve edebiyatı 

o ulusun gelişmişlik düzeyine bir işaret teşkil 

etmektedir. Dünyaya nice güçlü yazarlar 

kazandırmış Türkiye’mizde kitaplarını okurken 

hayretler içerisinde kaldığım, anlatımındaki 

akıcılık ve zenginliğini fark ettiğim yazarlar 

olmuştur. Onlara duymuş olduğum bu 

hayranlığımı lise yıllarından bu yana 

okuduğum romanlara borçluyum.  

             Türkçe zenginliğini tarihinden ve 

coğrafyasından da alır elbette. İlk Türklerden 

bu yana kullanılagelir oluşunu, kültürel 

birikimi 11.yy’da Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı 

Divan’ı Lügat-it Türk adlı eserde görmekteyiz. 

Cumhuriyet Döneminde ise yerini bir milletin 

kurtuluşunu yazmaya ve muvaffakiyetini 

anlatmaya bırakması gurur vericidir.1963-1977 

yılları arasında 8 ciltlik Deyimler Tarama 

Sözlüğü dilimizin zenginliğinin sadece yüksek 

zümrede değil aynı zamanda halk arasında da 

olduğunu göstermiştir. 

              Bu vatanın evladı olan bizler 

ilerlediğimiz yolda eğitimin vazgeçilmezliğini 

ve bize bunu kazandıracak öğretmenlerimizin 

kıymetini bilmeli ve gereken değeri 

vermeliyiz. 

 

 

Ayşegül ÖZÖZEN 

İngilizce Öğretmeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CEYHAN’IN COĞRAFYASI 

           Ceyhan Akdeniz Bölgesi’nde Adana 

iline bağlı bir ilçedir. Adana’nın 43 km 

doğusunda Ceyhan Nehri’nin kenarında 

kurulmuş büyük bir ilçedir. Konum olarak da 

Çukurova’nın tam ortasındadır. Kuzeyden 

Kadirli, İmamoğlu; güneyden Yumurtalık, 

Dörtyol; batıdan Yüreğir ve kuzeydoğudan 

Toprakkale ilçeleri ile komşudur. 

            Ceyhan genişçe bir ova üzerine 

kurulmuş ve bu ovaya da ismini vermiş bir 

ilçedir. Yeryüzü şekilleri oldukça sadedir. 

Yüzölçümü 1525 km’dir. Ovanın geniş 

taraflarında küçük dağlara rastlanır. 

Kuzeydoğusunda yer yer kalkerli arazilere 

rastlanır. Eskiden büyük bir bölümü bataklık 

olan bazı alanlar kurutularak tarım alanına 

kazandırılmıştır. 

             Ceyhan’ın iklimi klasik Akdeniz 

iklimidir. Yazları çok sıcak ve kurak, kışları 

ılık ve yağışlıdır. Yaz aylarında sıcaklık bazı 

günler 45 dereceyi bulurken, ne ise %90’ı 

bulur. Sıcaklık kış aylarında ise ortalama 5-10 

dereceye kadar düşer. Yörede yağış ortalama 

olarak 100 mm ile 900 mm arasında değişir. 

Yağışın çok düşük olduğu dönemde kuraklık 

meydana gelir. 

            Bitki örtüsü Akdeniz ikliminin temel 

bitki örtüsü olan makidir. Büyük bir ova olan 

Ceyhan’da ormanlar tahrip edilerek tarım 

alanına dönüştürülmüş olsa da yer yer çam 

ormanlarına rastlanır. Özellikle son yıllarda 

oluşturulan okaliptüs (sıtma-selvi ağacı) 

ormanları da geniş yer kaplamaktadır. 

             Ceyhan, güneyden ve kuzeyden iki 

önemli yola çevrilidir. Avrupa’yı Asya’ya 

bağlayan E-5 karayolu Ceyhan’dan 

geçmektedir. Yine Pozantı-Mersin-Gaziantep 

otoyolu da Ceyhan’ın güneyinden 

geçmektedir. Ceyhan, Adana havaalanına da 

45 km uzaklıktadır. Deniz ulaşımı içinde 

Yumurtalık ve İskenderun limanlarına 

yakındır. 

             Ceyhan sanayi kuruluşu bakımından 

gelişmiş ilçelerindendir. İlçede özellikle 

sanayide tarıma dayalı sanayi kuruluşları 

gelişme göstermişlerdir. En büyük sanayi 

kuruluşu da BOTAŞ’tır. BOTAŞ’ta petrol 

işleniyor ve bir bölümü de Yumurtalık Limanı 

aracılığıyla pazarlanmaktadır. 

              Akdeniz’e 30 km- uzakta 36. ve 37. 

Kuzey enlemleri ile 35. 36. Doğu boylamları 

arasında yer alan Ceyhan , Adana’nın merkez 

ilçeleri hariç nüfusu en fazla olan ilçesidir. 

160.000 civarı bir nüfusa sahiptir.  

              Ceyhan’ın önemli tarihi ve ören 

yerleri ise, Kurtkulağı Kervansarayı, Haydar 

Ağa 

Cami,UluCami,MuradiyeCami,Yılankale,Durh

asan Dede Türbesi ve Dumlu Kalesi önemli 

tarihi eserleridir. 

 

Hüseyin AY 

Coğrafya Öğretmeni 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üniversitedeki anılarımdan… 

* Ders İnkılap Tarihi… Okulun ilk haftası olduğundan tanışma faslıyla geçiyor ders. Hocamız sırayla 

soruyor. “Adın ne, nerelisin, niye bu bölümü seçtin?”  Sıra Azeri bir arkadaşımıza gelmişti. Hoca ona 

da adını sordu. Arkadaşımız “İnkılap.” Dedi. Hoca yine sordu ve aynı cevabı aldı.” Dersin adını değil, 

senin adını soruyorum.” Diye kızdı ardından. Sonra sınıf hep bir ağızdan “Hocam arkadaş Azeri ve 

onun adı İnkılap” deyince hocanın da tansiyonu yerine gelmiş oldu. Bu olaydan sonra hocayla 

arkadaşımız çok iyi bir arkadaş oldular. 

* Derse geç kaldığım zamanlardan biriydi. Koştur koştur derse yetişmeye çalışıyordum. Ben 

geldiğimde derse geçilmiş, hatta ders nerdeyse bitmek üzereydi. Sınıfın kapısına geldiğimde derin bir 

nefes aldım ve içeri girdim. Aman o da neydi, bir Japon ders anlatıyordu. Yanlış sınıfa mı geldim diye 

düşünürken bizim uşakları gördüm. O zaman bu hoca da neyin nesiydi? Her neyse “Özür dilerim, 

sınıfa girebilir miyim?” dedim. Hoca da “Biz çıkıyorduk zaten” dedi. Meğer bizim Japon Türkçe 

biliyormuş, meğer Japon da değilmiş, Kırgız’mış. 

 

Habibe YİĞİT 

Kimya Öğretmeni 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ATAYA  SESLENİŞ” 

 

Dualar,saygılar ve aminler.. 

Yasın habercisi şimdi bu anlar 

Acı, üzüntü, korku, keder, 

Ağlamamız için 10 Kasım yeter. 

 

Yine Anıtkabir ‘deyiz, huzurunda 

Yastayız yine gözümüzde yaşlarla 

Belki sitemle, kederle, haykırışla 

Acıyla karşındayız atam, sesiz bir yakarışla 

Daima hep senin yanında, huzurunda 

Aklın burada kalmasın, evlatların hep 

yanında. 

 

Hasret KAYA 

10/A BÜRO YÖNETİMİ 

 

                                        

 

29 EKİM 

 

29 Ekim’de kuruldu bu devlet 

İlkesi çoktan belliymiş: Adalet! 

Askere ilk emri: “Düşmanı yok et!” 

Bu güzel devletin şekli Cumhuriyet. 

 

Atatürk geçti devletin başına. 

Savaştı cephelerde Türk ordusuyla. 

Tek hedefi milleti yüceltmekti doğrulukla. 

Herkes selam durdu onun yaptıklarına. 

 

Seçme seçilme hakkı verdi kadına, 

Takvimi teraziyi çıkardı, alfabeyi öğretti 

çocuklara. 

Padişaha, krallığa son verdi bir anda, 

Bu güzel cumhuriyeti bağışladı halkına. 

Mehmet Nuri  BOZTEKE 

10/A MUHASEBE 

                                     

ATATÜRK KÖŞESİ 



 

 

 

 

 

 

ÖĞRETMENLERİN HAKKI ÖDENİR Mİ 

Dünyada eşi benzeri olmayan 

Adaleti, iyiyi, doğruyu savunan 

Kendini eğitime adamış olan 

Bu öğretmenlerin hakkı ödenir mi? 

 

Odur çocuklara bilgiyi veren 

Cahilliğe son verip çağ atlatan 

Kendini eğitime adayan  

Bu öğretmenlerin hakkı ödenir mi? 

 

Etrafını aydınlatmak için yaratılmış bu insan 

Kendisi için değil halkı için yaşayan 

Milletini ezdirmeyip haklarını savunan 

Baş öğretmenin hakkı ödenir mi? 

MEHMET NURİ BOZTEKE                                        

10/A MUHASEBE 

 

YİNE 10 KASIM 

Yine mi Atamınölümyıldönümü 

Yine mi 10 kasımyine mi yalnızlık! 

Yinekalbimin tam ortasındaacı, 

Veyinekanlıgözlerimdegözyaşı. 

 

Türlüduygulariçerisinde 

Bazenkeder, bazenacı, bazensitemle 

Yâdediyoruzseni, 

Yine her yılolduğugibi 

 

Yastayızyineyalnızlığınortasında, 

O mavigözlerinşimdi tam karşımda, 

Sonsuzluklakapandıinanmasan da 

HepyaşıyorsunAtamgenliğindamarlarında. 

 

RAMAZAN YILDIRIM 

 10/A BÜRO YÖNETİMİ 

                     

 

 

 

ATATÜRK KÖŞESİ 



 

 

 

KIRGINIM 

  Şimdi gidebilirsin. Çünkü eğer sen bana ait olsaydın gitmek için türlü türlü bahaneler üretmezdin. 

Neyse… Neyse diyorum yine, kalp kırıklıklarımı yüzüne vurmamak, seni üzmemek için “Neyse” 

diyorum. Neyse ne…  “Ben seni çok sevmiştim, nasıl gidersin” diyip başını ağrıtmayacağım ama beni 

hiç’e sayışını da unutmayacağım. Sevmiş gibi bakışını unutmayacağım…  

Sahi sevmiş miydin? 

Anlamıyorum artık, beynimin içine hiçbir şey sığdıramıyorum, içim doldu taştı… “Sus” diyorum 

yüreğime, “Dayan..” Sonra, keşkeler sarıyor kafamın içini “Boş..” diyorum “Şimdi ne yapsam, boş..”  

Ömrümün sonuna dek yanımda kalmanı beklemiyordum tabii, fakat böyle çabucak gideceğin de 

gelmemişti aklıma, üstelik o kadar söz vermene rağmen… 

  Ve ağlamıyorum arkandan “Olsun” diyorum “Ben güzel sevdim…” Elbette üzülüyorum, canım 

sıkılıyor ama ağlamıyorum…  

Sana küs değilim, dargın da değilim fakat o kadar çok kırgınım ki, bunu anlayamazsın. Beni bu 

konuda anlamanı da istemiyorum zaten. Sadece kırgınım, bunu bilmen yeterli.. 

 

Gelirsin yine beni bir daha kırmaya, ben yine yenilirim sana. 

Affederim lakin unutur muyum yaptıklarını,  

Bilemezsin… 

 

Zümre TAŞYÜREK 

10/A ADALET  

 

 

                                                      

 

 

 

 



 

 

Aşk Neydi? 

Aşk  güneşe bakmak gibi 

Bakamazsın ama görmek  istersin 

Sen de güneş gibisin sana bakıyorum ama 

Çok uzaksın sevgilim ulaşamıyorum. 

 

Aşk  yıldıza bakmak gibi          

Kayınca dilek tutmak gibi 

Ben de  sana bakıyorum 

Ve senden seni  istiyorum. 

 

Aşk aya bakmak gibi                                                                                                           

Giden zamanı hatırlamak  gibi 

Ayın ışığı kaybolunca 

Sen benden gidecekmişsin gibi.     Ramazan YILDIRIM 

        10/A-Büro Yönetimi

 

DÜŞ 

Yıllar önce bir gün bir düş görmüştüm  

O düşün içinde sen ve ben 

Hayal kurmak için uğraşan iki insan “     

Elleri ellerimde gözleri gözlerimde 

Ömür boyunca kalmak istedim 

Tut ellerimi hadi yak yüreğimi 

Seni sordu yar seni andı 

Senin için aşk nerde kaldı 

Nazlı POLAT  

10/A MUHASEBE 

  



 

 

SENSİZ GİTMEYECEĞİM 

Sen ki hayatta yaşama sebebim 

Sensiz hayatın neresini seveyim 

Dünyada bile senden güzelini görmemişim 

Bu hayata sensiz geldim, sensiz gitmeyeceğim 

 

Hayat dediğin nedir ki, her şey gelip geçici 

Önemli olan hayatımızdaki mutlu ilişki 

Bıraktım artık senin için zararlı her şeyi 

Bu hayata sensiz geldim, sensiz gitmeyeceğim 

 

Mecnun nasıl sevdiyse Leylayı,ben de seni 

öyle seveceğim 

Kerem nasıl yandıysa Aslı için,ben de sana 

yanacağım 

Ferhat Şirin için nasıl sabırla deldiyse 

dağı,senin için sabredeceğim 

Bu hayata sensiz geldim, sensiz gitmeyeceğim 

 

Sen ne söylerden söyle ben senden ayrılmam 

Senin için yaşadım asla seni bırakmam 

Sende olan güzelliği hiçbir kadında aramam 

Bu hayata sensiz geldim, sensiz gitmeyeceğim 

MEHMET NURİ BOZTEKE         

10/A MUHASEBE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZGÜR OLMAK 

Bir kuş gibi özgür, bir gökyüzü kadar saf 

Dünyayı saran huzur, bir yudum mutluluk 

Ve çocukların tarifsiz kahkahaları.. 

 

Özgürlüğe adım atanlar, mutluluğu 

yakalayanlardır. 

Yaşama sevinci olanlar, etrafa mutluluk 

saçanlardır. 

Ağaçlar çiçek açar, tıpkı aşıklar gibi emsalsiz.. 

Ardından ışıl ışıl parlar gözleri özgürlük 

savaşçılarının. 

Mutluluk rüzgarları eserken çığlıklar 

yankılanır 

Ve gözleri alev alevdir yaşamayı bilenlerin. 

 

Hasret KAYA   

10/A Büro 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZAKTAN SEVDİK 

İkimiz birbirimizi sevdik,  

Ama uzaktan sevdik 

Bakışarak sevdik 

Gülüşerek sevdik 

Yüz yüze baktık belki ama uzaktan sevdik 

İkimiz birbirimizi uzaktan sevdik 

O güzel yüzünü, bakışını sevdim 

Bazen diyorum 

Keşke görmeseydim gözlerini, 

Bakışlarına tutulmasaydım 

Sevmeseydim uzaktan seni 

Suç var ise benim, itiraf ediyorum 

Bakmasaydım ah o gözlere 

Uzak olmazdı ellerim sahibine  

Ramazan BEŞTAŞ  

10/A BÜRO YÖNETİMİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖYLE BİR YERDEYİM 

Öyle bir yerdeyim ki.. 

Ne gitmesi mümkün, ne kalması 

Öylece bir yerdeyim işte 

Vazgeçmekle direnmek arasındayım 

Ak ve karanın tam ortasındayım 

Kaybetmenin arifesindeyim 

Yeni bir hayatın eşiğindeyim 

‘Kalsam’ canım yanacak 

‘Gitsem’ hayatım.  

Dilara DAYAN  

10/A ADALET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VAZGEÇMEYECEĞİM 

Geceleri senin resmine bakıp uyudum 

Gözyaşlarımı sildim, hep seni düşledim 

Gündüzleri senden başkasına bakmadım 

Hayallerimi hep seninle kurdum, seninle 

yaşadım. 

 

İlk görüşte yaktın aşkınla beni, kül ettin 

kalbimi 

Sensizliğe dayanamadım her gün kavuşmak 

istedim 

Oysa ki aşkı ilk seninle fark ettim 

Ben tek seni sevdim ve hep seni özledim 

 

Mutluluk için her şeyi yapar, gerekirse ölürüm 

Senden başkasını sevmedim asla 

sevmeyeceğim. 

Sen benim ilk ve tek yârim oldun 

Sensiz dünyanın neresini seveyim 

 

Aşkı öğrettin sen bu adama 

Sensiz yapamıyorum ne olursun inan bana 

Ben seni çok ama çok seviyorum 

Hiç vazgeçmedim senden asla 

vazgeçmeyeceğim 

Mehmet Nuri BOZTEKE 

10/A Muhasebe 

 

 

 

BOĞULUYORUM 

Seni düşünmeden yapamıyorum 

Aklıma hep geliyor, 

Ela gözlerin. 

Çıkaramıyorum aklımdan bir türlü 

Boğuluyorum, çırpınıyorum... 

 

Ellerin ellerimi ısıtırken 

Şimdi nerde diye soruyorum 

Bir türlü bulamıyorum 

Özlüyorum seni 

Özlüyorum o gözlerini 

Boğuluyorum,çırpınıyorum… 

Nazlı POLAT  

10/A Muhasebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÜŞÜNSENE 

Düşünsene 

Görmeseydi gözlerin 

Denizi, martıları, kırları 

Düşünsene 

Duymasaydı kulakların 

Rüzgârı, insanları, sesleri 

Düşünsene 

Tutmasaydı ellerin, ayakların 

Koşamıyor, yürüyemiyor 

Dokunamıyor, sarılamıyor 

Düşünsene 

İnsanlar hem bunlara sahip 

Hem de bu kadar nankör olabiliyorlar 

Düşünsene 

 

Gizem YÖRÜK 

10/A Adalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deli Gönlüm 

Şimdibakgöraşkımsensizyapamıyorum, 

Bu deli gönlümesözgeçiremiyorum, 

Aklımageldiğin her an seniözlüyorum, 

Her günçıkıpgelmenibekliyorum. 

 

Yıldızlarkayıncaseniniçindilektutuyorum, 

Acababirdahagelir mi diyorum, 

Hayalerleyaşayıphepsenianıyorum, 

Bu deli gönlümesözgeçiremiyorum. 

 

O güzelyüzünühatırlayıpağlıyorum, 

Deli kalbiminhızlaatmasınaengelolamıyorum, 

Aklımbaşımdangidiyor deli divaneoluyorum, 

Deli gönlümesözgeçiremiyorum. 

Mehmet Nuri BOZTEKE 

10/AMuhasebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANLAYACAKSIN 

 

Bir sabah uyandığında anlayacaksın 

yokluğumu. 

Hayatında bir boşluk olduğunu 

hissedeceksin. 

Belki biraz geç olacak ama anlayacaksın. 

Telefonu eline alınca için sızlayacak. 

Pişmanlığı anlayacaksın. 

Bakacaksın ne bir cevapsız çağrı ne de bir 

mesaj, 

Hiçbirine rastlamayacaksın. 

Bir zamanlar seni gökyüzüne ilan eden 

kadının, 

Yokluğunu anlayacaksın. 

Anlayacaksın… 

Bir sabah uyandığında anlayacaksın 

yokluğumu.  

Hayatında bir boşluk olduğunu 

hissedeceksin.  

Belki biraz geç olacak ama anlayacaksın. 

Telefonunu eline alınca için sızlayacak, 

bakacaksın ne bir cevapsız arama ne de bir 

mesaj.  

Hiçbirine rastlamayacaksın.  

Pişmanlık duygusundan belki de doğru 

düzgün düşünemeyeceksin.  

Bir zaman sonra dışarı çıkacaksın. Sana 

kimse hesap sormayacak.  

“Bu saatte neden çıkıyorsun dışarı?” diye. 

Hissedeceksin yokluğumu, olmayışımı. 

 

Zümre TAŞYÜREK  

10/A Adalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

İSYAN 

Aşk uçurumun kenarındaki dal gibi 

savunmasız  

Tam düşerken tutmak istersin korkarak. 

Sanki o yârini, sevdiğini içine çekip  

Kendine saklamak istersin koklayarak. 

 

Yalnız kalmaktan korkarsın cesaret edemezsin, 

Onu da götürmek istersin, ama götüremezsin, 

Kıyamazsın sevdiğine vazgeçemezsin de 

Tuttuğun o son daldan düşmek istemezsin. 

 

Sevdiğinin acısıyla “seni seviyorum” diye 

bağırması 

Ve süzüle süzüle düştüğünü görmesi 

Ve yalnızlıktan korkarak 

Sana öylece bakması 

İşte budur bitiren bir aşığın umutlarını. 

Ramazan YILDIRIM 

10/A Büro Yönetimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOKLUĞUN 

Yine bu gece sensizliğinde oturuyorum, 

İçimde bir huzur hep seni düşünüyorum. 

Anlatamıyorum sevgimi sana  

Ah bir bilsen seni ne kadar sevdiğimi.. 

Mısralarda değil dilimle anlatabilsem.. 

Sensizlik o kadar zor ki 

İçimdeki hüznü bir dökebilsem 

Aşk masumdur derler sevgilim 

Suçlu olan hasrettir, 

Zor olan senin yokluğundur bana.  

 

                                         Nazlı POLAT 

   10/A Muhasebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ONU O GÜN KAYBETTİM 

8 yaşındayım. Okulda çocuklar 

karışıyor babama söyleyemiyorum. Çocukluk 

aklı işte kızar diye korkuyorum. Evin köşe 

başında ağlıyorum. Bir gölge beliriyor 

yanımda gelen dedem. Ağladığımı görüyor “ne 

oldu, neden ağlıyorsun?” diye soruyor. Cevap 

vermiyorum, başımı kaldırıyor “sil gözünün 

yaşını sorunun neyse beraber hallederiz” diyor. 

Sarılıyorum dedeme. 

 9 yaşındayım. Akşam sofrada babam 

bana bağırıyor ben de küsüp kalkıyorum. 

Sonra dedemin sesini duyuyorum “bir daha 

çocuğa bağırmayacaksın” diyor babama. Ben 

yorganı kafama kadar çekmişim ağlıyorum. 

Odanın ışığı yanıyor korkuyorum babam odaya 

girdi zannediyorum. Dişlerimi sıkıyorum, 

gözlerimi yumuyorum. Sonra yorganı açıyor 

“kalk hadi sofraya küsülmez ”diyor dedem. 

Yataktan fırlıyorum, bir depremden sağ çıkmış 

birinin en yakınına sarıldığı gibi sarılıyorum 

dedeme. 

 10 yaşındayım. Hasta olmuşum babam 

işe gitmiş çalışıyor ve boş vakti yok. Çok 

ateşim var ve çok öksürüyorum. Dedem eve 

geliyor beni o halde görünce alel acele 

hastaneye gidiyoruz. Serum takılıyor. Kapının 

önünde dedemi görüyorum. Korkmuş gibi 

bakıyor , çaresiz bekliyor “serumun bitsin eve 

gidelim saçını sevdiğim” diyor. 

 11 yaşındayım. Yıl 2011 yaz tatili 

oluyor. İstanbul’a gideceğiz,biletlerimiz hazır. 

Dedem , ben ve babaannem… otogarda 

babamlarla vedalaşıyoruz. Her şey yolunda 

gidiyor, dedem yanımda çok mutluyum ama 

yol boyunca dedem sürekli “belim ağrıyor” 

deyip duruyor. İstanbul’a varıyoruz. 1 hafta 

sonra dedemi bir doktora götürüyorlar. Ne 

olabilir ki sonuçta? En sevdiğine ne olabilir ki? 

Küçük halamda kalıyorum o zamanlar da. Eve 

geliyor ama ağlıyor. Eniştem kız kardeşine 

“babası kansermiş” diyor. Belki saçma gelecek 

ama tesadüfen duyuyorum o cümleyi. Sonra 

halam çıkıyor lavabodan “Dedenize gidelim” 

diyor ve o günden sonra hep gidiyoruz. Her 

gün… 

 Ortanca halam geliyor İstanbul’a biraz 

kalıyor ve eve geri dönecek. Bileti alınıyor, 

meğer bana da almışlar bilet haberim yok. 

Otobüs kalkmadan 4 saat önce öğreniyorum 

eve döneceğimi. Dedem! diyorum,dedemi 

göremeyecek miyim? Göremiyorum . 

 Eve döndüm ama dedemi çok 

özlüyorum, o da beni özlüyormuş. Herkese 

benim adımı söylüyormuş. 15-20 gün geçiyor 

aradan, tarih 14 Ağustos. Evimiz Ağustos 

sıcağında buz gibi, rüzgar esiyor. O zamanlar 

ortanca halamın görümcesi vefat etmişti , oruç 

zamanıydı herkes iftarını cenaze evinde 

açacaktı. Akşam oluyor , ezan okunuyor, 

yemekler yeniyor ama benim ailem de bir 

tuhaflık var. Annemi ağlarken görüyorum. 

Direkt “anne, dedeme bir şey mi oldu?” diye 

soruyorum. Kimse cevap vermiyor. Eve 

geldiğimde babamı ağlarken görüyorum o 

zaman en sevdiğimin gittiğini kalbimde 

hissediyorum. 

 Sabah 4.30 da İstanbul’dan cenaze 

geliyor. Feryatlar, ağıtlar, ağlayışlar hepsi 

birbirine karışıyor. Ben ağlıyorum. Son kez 

göremiyorum bile onu. Baba yerine koyduğum 

adamı kaybediyorum ben o gün 

 

  Zümre TAŞYÜREK 

       10/A Adalet 

  

 

 

 

 

 



 

 

TUT SEVDANIN ELLERİNDEN 

Aşk uzun bir hayat ister, sen durduramazsın 

Başlaması çok güzel; fakat bitiremezsin 

Zorla tutmak istersin, bırakamazsın 

Elinden tut ve devam et, aşk için savaş 

Seviyorsan seviyorum diyeceksin 

Vazgeçme sevdandan bulmuşken en safını 

aşkın 

Ramazan BEŞTAŞ 

 10/A Büro Yönetimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİTEM 

Seninle olduğum an hayatı unutuyorum, 

Seninle olduğum an mutlu oluyorum. 

Seninle olmadığım an hayata küsüyorum, 

Sen hep yanımda ol sevdiğim, 

Hep şu sol yanımda kal. 

Hiç çıkma oradan, 

Kimsenin gönlüne   girme. 

 

Sonra birden uzaklaşıyorsun, 

Uzaklara gidiyorsun. 

Şimdi arıyorum seni bulamıyorum. 

Sen gittin ya 

Bu kalp de sahibiyle uzaklara gitti. 

Ne bu kalbi 

Ne de bu sahibi geri getirebilirsin artık. 

Sitemler boşa bilirim 

Geçen zaman da dönmez yitirilen hayaller 

de 

Yine de affet sevdiğim. 

 

Ramazan YILDIRIM 

10/A Büro Yönetimi 

 

 

 

 



 

 

Geceden Arta Kalan 

Kara gözlerin gelirdi aklıma 

O kara gecelerde 

Açardım o perdeleri, pencereleri 

Bir baykuş öterdi garip garip 

Aklıma hep sen gelirdin 

Duymazdım. 

Bir rüzgâr ki hırçın eserdi 

Ömrümde anlamazdım. 

Satır satır yazardım seni 

Her yazdığımda yetmiyordu kalemim 

Yazdığımı anlamazdım. 

Kesilirdi bazen soğuk çığlıklar 

Her zaman acımın üstünde yerin var 

Merak etme sevdiğim. 

Az sonra daha gür, 

Daha hırçın çıkar 

Saadetin ömrü yok bende 

Kaç gönüle gönül verdimse 

Kaybettim ruhumdan bir parça 

Al çıkmaz sokaklarımı 

Al kalbimi,tüm kırılmışlarım dahi senin olsun 

 

Nazlı POLAT  

           10/A Muhasebe 

 

 

 

YAKARIŞ 

Bak şimdi gözlerimi kapattım, seni 

düşünüyorum 

Ne zaman yüzün aklıma gelse kendimi 

kaybediyorum 

Sensizliğe dayanamıyor, seninle olmak 

istiyorum. 

Seninle yaşayıp seninle ölmek istiyorum 

 

Ben sensiz yapabiliyor muyum sanıyorsun? 

Kendimi senden alabiliyor muyum sanıyorsun? 

Aklıma sahip çıkabiliyor muyum sanıyorsun? 

Ben sensiz yapamıyor, gönlüme söz 

geçiremiyorum. 

 

Sen ki güneş gibisin, her yere ışık saçıyorsun. 

Sen ki ay gibi her yeri aydınlatıyorsun. 

Sen ki yıldızlar gibi gönülleri süslüyorsun. 

Söyle sevgili sen de beni seviyor musun? 

Mehmet Nuri BOZTEKE 

10/A Muhasebe 

 

 

 

 

 

 



 

 

KADIN SEVERSE 

Şu kalsın ki aklında , kadının sessizliği 

vedadır. 

Bir kadın seni seviyorsa, sendeyse, sana 

bağlıysa, sana aitse susmaz. 

Kadın seni seviyorsa ; kıskanır, hesap sorar, 

sahiplenir, yeri gelir annen yeri gelir baban 

olur. 

Kıskanır, gider kavga eder. 

Bağırır, içini dökmek ister. 

Hesap sorar, merak eder. 

Sahiplenir, her zerreni sahiplenir. 

“Yemek yedin mi? Üstüne bir şey al üşütme. 

Bu saate kadar neredeydin? O konuştuğun 

kimdi, arkadaşın kim?” der bazen annen bazen 

de baban gibi olur. 

Aşırı korumacıdır seni seven kadın. En ufak bir 

şeyde bile senin için çok endişelenir. 

Seven kadın milyarlarca kez seni sevdiğini 

söyler. Bir daha, bir kez daha ve defalarca… 

Susmuş kadın gitmiş kadındır. Susturma o 

kadını. Onun sana sahip çıktığı gibi sen de 

onun sevgisine sahip çık. Bir kere bağırsa 

küsse sende arkanı dönüp gitme. O kadını asla 

susturma 

                   Zümre TAŞYÜREK 

10/A Adalet 

 

 

 

 

 

Anne  ve Evlat 

Bir anne evladını caminin avlusuna  

bırakıyor 

Amacı terk etmek değildi  onu seviyordu 

Mecburdu, yoksuldu, bir başınaydı. 

9 ay taşımıştı bir kez, ayrılması zordu elbet 

İyi bir  güzel hayat bulacaktı bundan 

emindi   

Biri alır sever ve ona güzel bir hayat sunar  

umuduyla 

Bırakıyordu bir anne ağlayarak. 

Elinden bir şey gelmiyordu ve sadece dua 

ediyordu 

Ne olur rabbim ona güzel bir  hayat sun 

onun kaderi güzel olsun  

Ardına bakmadan oradan uzaklaşıp 

gidiyordu şimdi pişman olacağını bile bile 

Yalnızlığa  terk  ediyordu. 

Ramazan YILDIRIM 

10/A Büro Yönetimi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AYRILIK 

Sen benim aklımı başımdan alıyorsun 

Beni aşkından deli divane ediyorsun 

Senden başkasını sever miyim sanıyorsun 

Sensiz yaşamayı hayal bile edemiyorum. 

 

Senin deniz mavisi gözlerin için 

Sırma saçların,tertemiz kalbin için 

Bir bakışın,bir gülüşün için 

Sen canımı iste canımı yoluna sereyim. 

 

Ayrılık ateşi yaktı kül etti kalbimi 

Sensiz yapamıyorum, özlüyorum sesini 

Nefes alamıyorum görmediğim için seni 

Ben bu ayrılığı hiç istemedim ki! 

                Mehmet Nuri BOZTEKE 

10/A Muhasebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖYLE BİR YERDEYİM 

Öyle bir yerdeyim ki.. 

Ne gitmesi mümkün, ne kalması 

Öylece bir yerdeyim işte 

Vazgeçmekle direnmek arasındayım 

Ak ve karanın tam ortasındayım 

Kaybetmenin arifesindeyim 

Yeni bir hayatın eşiğindeyim 

‘Kalsam’ canım yanacak 

‘Gitsem’ hayatım.  

                                   Dilara DAYAN 

10/A Adalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEVDAM 

Suçum ne  

Gözlerimin sana bakması mı  

Aklımın seni düşünmesi mi  

Kalbimin senin için deli gibi atması mı  

Suçum ne  

Aklımda hep sen  

Gözlerimde senin hayalin  

Kalbim senle dolmuş  

Suçum ne 

Eğer suçsa sevmek  

En büyük suçlu benim  

 

          Gizem YÖRÜK 

10/A Adalet 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben Sana Aşk Dedim, Sen Ne Anladın? 

 

 Biliyorum gideceksin.. Kalbimde 

olmadığın kadar aklına koymuşsun.Bir 

kere dur desem de, biliyorum 

durmayacaksın, yine durmadan 

yenileceğiz aşk sandığımız o acıları. 

Boşverkalbimi,sen beni düşünme hep 

alışkın yüreğim vedalara. 

“Unutulmayanlar asla unutmaz.” diyorum 

sana öyle kolay değildir.Unutmak , 

geçmişi bir anda silmek…Ne zaman çare 

olur ne ilaç merhem olur yaralarına, çünkü 

deli gibi sevmiştir, aşkı ilk kez onun 

gözlerinde görmüşsündür. Sen onu bir 

ömre sığdıramazken o seni yüreğine 

sığdıramaz bir türlü işte. Ama yine 

unutamazsın.”Eğer bir cümle olsaydım hiç 

düşünmeden “Seni seviyorum!” olmak 

isterim. Hem de öyle böyle değil büyük 

harflerle kocaman yazılmak.En olmadık 

anlarda dile gelip arada bir de olsa 

hatırlamak isterdim. 
Hasret KAYA 

10/A Büro Yönetimi  

 



 

 

YİNE DE KALBİMDESİN 

Bir tane yıldız kaydı senle  

Gönlümün baharlarında 

Sen kaydın o kaydı 

Yine de kalbimdesin yar yine de 

 

Leyla ile Mecnun gibi olamadık 

Sen yoksun diye sevgili sen yoksun. 

Ömür yetmiyor, beklemek yorucu 

Yine de kalbimdesin yar yine de 

 

Cümlelerle anlatamıyorum aşkımı 

Çünkü hasret vuslatı çoktan terk etti 

Aklımdan çıkmıyorsun tutunamıyorum 

yokluna 

Yine de kalbimdesin yar yine de 
 

Nazlı POLAT 

10/A Muhasebe 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

İZİN VERMEYECEĞİM 

  Ne yani, gidiyor musun şimdi? Hem de her 

şeyi hiçe sayarak. Peki hiç düşünmedin mi 

bana ne olacağını “Üzülür” demedin mi hiç? 

  Sen şimdi gidiyorsun ya her şeyi hiçe sayıp, 

geri geleceksin. Geri dönmeyi çok 

isteyeceksin fakat ben kalbimin bir kez daha 

kırılmasına izin vermeyeceğim.. 

  Biliyorum, her şeyi yoluna koyacağım, 

alışacağım senin olmadığın sabahlara 

uyanmaya. Sonra yine bir sabah olacak 

senden mesaj gelecek, özürler dileyeceksin 

“Pişmanım” diyeceksin iş işten çoktan geçmiş 

olacak. Yine rüyalarıma gireceksin biliyorum 

ama dediğim gibi, kalbimin kırılmasına bir 

kez dehe izin vermeyeceğim. Çünkü sen 

giderken ben sana “Bir daha gelme!” 

demiştim… 

  Tekrar bana gelişinin sebebi beni hala 

seviyor oluşun değil, benden vazgeçip yanına 

gittiğinin aslında seni sevmediğini biliyor 

olman.. 

 

Kimse benim kadar güzel sevmeyecek seni 

Bak, benim kadar çok demiyorum, 

“benim kadar güzel” 

                       

                  Zümre TAŞYÜREK 

                       10/A Adalet 

          
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CEHENNEM DÜNYASI 

Kenardabiradam.. 

Gözlerindenyaşlargeliyor. 

Yavaşyavaşyanınagittim: 

‘Nedenağlıyorsun?’ dedimusulca. 

‘Terkedildim’ dedi. 

Adamınhalinianladım, 

Çünkübendeterkedilenbiriydim. 

Eskileredaldıgözlerim. 

Gözlerimdenyaşgeldi. 

Bazıinsanlarvardırki.. 

O kadarcahil o kadarkötümserlerki.. 

Sevmeninnasılbirşeyolduğunubilmezler. 

Öbürtarafımabaktımsonra 

Birkadın. 

Odagüzel… pembeyanaklarından 

Yavaşyavaşsüzülengözyaşlarıakıyordu. 

Onunderdidiğerindenfarklıydı. 

Aldatmanınacısınıyaşıyordu o da 

Çoküzülmüştümona da. 

Yavaşyavaşuzaklaştımişteböylece. 

Çünkübudünyadakiinsanlar 

Dünyayıdeğilcehennemihakediyorlardı. 

Sonradananladımbende 

Bu dünya 

‘CehennemDünyası’ymış. 

Ramazan YILDIRIM 

10/AbüroYönetimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AŞKINLA YANAYIM 

Sen ki gül bahçesindeki en güzel gül 

Sen ki yüzünde nurlar saçan bir melek 

Sen ki bu dünyada eşi olmayan tek insan 

Sen ki beni aşkıyla yakan tek canan 

 

Her gülün bir dikeni var, o diken ben olayım. 

Her nurun bir sahibi var, o sahip ben olayım. 

Hiç kimse seni sevmesin, ben tek seveyim. 

Senin aşkınla yanıp kül olayım. 

 

Senin gibi bir gülü koparanın elini kırayım. 

Benden başka sana sahip çıkanın kalbini 

sökeyim. 

Seni benden başka sevenin canını alayım. 

Senin aşkınla ben yanıp ben kül olayım. 

                Mehmet Nuri BOZTEKE 

10/A Muhasebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖYLE BİR YERDEYİM 

Öyle bir yerdeyim ki.. 

Ne gitmesi mümkün, ne kalması 

Öylece bir yerdeyim işte 

Vazgeçmekle direnmek arasındayım 

Ak ve karanın tam ortasındayım 

Kaybetmenin arifesindeyim 

Yeni bir hayatın eşiğindeyim 

‘Kalsam’ canım yanacak 

‘Gitsem’ hayatım.  

                 Dilara DAYAN 

                    10/A Adalet 

            

 

 

 

 



 

 

SONSUZ AŞK 

    Bir otobüs durağında karşılaşmışlardı ilk 

kez… 

Biri tıpta okuyordu, öbürü mimarlıkta. O 

ilk karşılaşmadan sonra, bir kere, bir kere 

daha karşılaşabilmek için, hep aynı saatte, 

aynı durakta, aynı otobüse bindiler. 

  Gençtiler, çok genç… 

Birbirleriyle konuşmak cesareti bulmaları 

biraz zaman aldı ama sonunda başardılar. 

İkisi de her sabah otobüse bindikleri semtte 

oturmuyorlardı aslında. Delikanlı 

arkadaşında kaldığı için o duraktan 

binmişti otobüse, kız ise ablasında… sırf 

birbirlerini görebilmek için. Birbirlerine 

sevdiklerini gülerek itiraf ettiler. 

Bir süre sonra… 

Okullarını bitirince hemen evlendiler. 

Mutluydular, hem de çok mutlu… Bazen 

işsiz, bazen parasız kaldılar ama öylesine 

sıkı kenetlenmişti ki yürekleri ve elleri 

hiçbir şeyi umursamadılar… 

Günler günleri, yıllar yılları kovaladıkça 

sevgileri de büyüdü, büyüdü… Tek 

eksikleri çocuklarının olmamasıydı. Zorlu 

bir tedavi süresine rağmen çocuk sahibi 

olamayınca; ‘Bütün mutlulukların bizim 

olmasını beklemek bencillik olur’ diyerek 

devam ettiler hayatlarına. Çocuk yerine 

sevgilerini büyüttüler.  

 ‘Senin için ölürüm’ derdi kadın sımsıkı 

sarılıp adama ve adam; ‘Hayır, ben senin 

için ölürüm’ diye yanıt verirdi hep… 

Bazen eve geldiğinde aynanın üzerinde bir 

not görürdü kadın; ‘ Bir tanem 

kütüphanenin ikinci katına bak…’  

Kütüphanenin ikinci rafında başka bir not 

olurdu ‘Mutfaktaki masanın üzerine bak ve 

seni çok sevdiğimi sakın unutma.’ 

Mutfaktaki masadan, salondaki dolaba 

sevgi dolu notları okuya okuya koşturan 

kadın sonunda kimi zaman bir demet çiçek, 

kimi zaman en sevdiği çikolatalar, kimi 

zaman da pahalı armağanlarla 

karşılaşırdı… 

Bir gün sahilde dolaşırken harap durumda 

bir ev gördü kadın. Üzerinde “ satılık” 

levhası asılı olan. “Ne dersin bu evi alalım 

mı ?” dedi adam.”Bu viraneyi yıktırır, 

harika bir ev yaparız. Projeyi kafamda 

çizdim bile. Kocaman terası olan, martıları 

kahvaltıya edebileceğimiz bir deniz evi 

yapalım burayı…” Fakat birkaç gün sonra 

kocasında bir tuhaflık olduğunu fark etti 

kadın. Eskisi kadar mutlu görünmüyor, 

konuşmaktan kaçınıyordu. Ona neşelensin 

diye sahildeki evi hatırlattı ve çizdiği 

projeyi verdi kadın ama hiç beklemediği 

bir cevap aldı “Canım o ev bizim 

bütçemizi aşıyor, sen en iyisi o evi unut…” 

 Mutsuzluk, mutluluğun tadına alışmış 

insanlara daha da acı, daha da çekilmez 

gelir. Kadın hiç sevmedi bu beklenmedik 

misafiri. Derdini söylemesi için yalvardı 

adama “Senin için ölürüm biliyorsun, ne 

olur anlat!” diye dil döktü, boş yere… 

Yıllardır sevdiği adam, duyarsız ve 

sevgisiz biriyle yer değiştirmişti sanki. Ona 

ulaşmaya çalıştıkça beton duvarlara 

çarpıyordu kadın. Her çarpmada daha fazla 

kanıyordu yüreği…  

Bir gün çocukluğunun, gençliğinin ve 

bütün hayatının birlikte geçtiği arkadaşına 

dert yanarken; “Artık dayanamıyorum, 

sana söylemek zorundayım!” diye sözünü 

kesti arkadaşı. “ O seni aldatıyor. İş yerinin 

tam karşısındaki restoranda genç bir 

kadınla yemek yiyor. Her öğlen…”  

“Sus! Sus çabuk duymak istemiyorum bu 

yalanları…” diye bağırdı kadın.. 

Onca yıllık arkadaşını, kendisini 

kıskanmakla suçladı… “ Son bir kez 

kucaklamak isterim seni” diyecek oldu 

ama kadın “Defol!” dedi nefretle… 

İlk celsede boşandılar… 



 

 

Modern bir aşk hikayesinin böyle son 

bulmasına kimse inanamadı. 

Arkadaşlarının desteği ile ayakta durmaya 

çalıştı kadın. Her şeyin ilacı olduğu 

söylenen zaman bile kadının derdine çare 

olamamıştı… 

  Bir sabah ısrarla çalan zilin sesiyle 

uyandı. Kapıyı açtığında karşısında o 

kadını gördü. “Sen buraya ne yüzle 

geliyorsun” diye bağırmak istedi ama sesi 

çıkmadı. 

“Lütfen içeri girmeme izin ver, mutlaka 

konuşmamız gerekiyor.” Dedi genç kadın.  

Kanepeye ilişti ve zor duyulan bir sesle 

konuşmaya başladı; 

“Hiçbir şey göründüğü gibi değil aslında. 

Çok üzgünüm ama o bir gün önce öldü… 

geçen yıl Amerika’da ki kongre sırasında 

öğrendi hastalığını ve yaklaşık bir senelik 

kendinden uzaklaştırmak için benden 

sevgilisi rolünü oynamamı istedi. Ailesine 

de haber vermedi. Birlikte Amerika’ya 

yerleştiğimiz yalanını yaydı. Oysa ilk 

karşılaştığımız otobüs durağının karşısında 

bir ev tutmuştu. Tedavi görüyor ve 

kurtulacağına inanıyordu ama olmadı. 

Gece fenalaşmış, bakıcısı beni aradı, son 

anda yetiştim. Sana bu kutuyu vermemi 

istedi…” 

Gözlerinden akan yaşları 

durduramayacağını biliyordu kadın. 

Hemen oracıkta ölmek istiyordu. Eline 

tutuşturulan kutuyu açmayı neden sonra 

açmayı akıl edebildi. İtinayla katlanmış bir 

sürü kağıt duruyordu kutuda. 

İlk kağıtta; 

“Lütfen bütün notları sırayla oku bir 

tanem” diyordu… 

Sırayla okudu ; 

“ Seni çok sevdim” 

“Seni sevmekten hiç vazgeçmedim” 

“Senin için ölürüm derdin hep, doğru 

söylediğini bilirdim.” 

“Fakat benim için ölmeni istemedim.” 

“Şimdi bana söz vermeni istiyorum.” 

“Benim için yaşayacaksın. Anlaştık mı?” 

Son kağıdı eline alırken kutuda bir anahtar 

olduğunu gördü kadın. Ve son kağıtta 

şunlar yazıyordu ; 

“Sahildeki evimizi senin çizdiğin projeye 

göre yaptırdım. Kocaman terasta martılarla 

kahvaltı ederken ben hep seni izliyor 

olacağım…” 

“Seni yer yüzündeki herkesten ve her 

şeyden çok sevdim… Sonsuzlukta 

buluşmak ümidiyle...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Olur Ya! 

Dursun,Temel’i çok sevinçli görünce 

dayanamamış: 

-Ne oldi Temel çok sevinçlisun? 

-Yahu arabaya sigorta yaptirdum,bir gün sonra 

araba kaza yapti. 

-Eee… 

-Eve sigorta yaptirdum,bir gün sonra 

evumyandi. 

-Ula her şeyun gitmiş da niye sevineyisun? 

-He he..Bugün da Fadime’yi 

sigartaliyaptirdum. 

 

 

 

 

 

 

 

Kapı Zili 

Ufak bir çocuk apartmanın ziline basmaya 

çalışıyormuş.Oradan geçen ihtiyar amca 

çocuğa yardım etmek istemiş. 

-Hangi zile basmak istiyorsun evladım? 

-İkinci zile amca! 

Amca zile bastıktan sonra: 

-Şimdi ne yapacaksın? 

-Şimdi kaçalım amca.. 

 

 

 

 

 

 

Azrail Beğenirse 

Nasreddin Hoca ölüm döşeğindeymiş. Karısını  

çağırmış: 

-Hanım en güzel elbiselerini giy,iyi kokular 

sürün,tak takıştır yanıma gel otur. 

-Ayol hoca,delirdin mi sen!Bu durumdayken 

ben nasıl süslenirim? 

-İyi ya Azrail gelince belki seni beğenip 

götürür! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

İNSAN ŞEKLİNDE MEYVELERİ 

OLDUĞUNA İNANILAN EFSANE AĞAÇ 

Vakvak Ağacı, 

Ortaçağ Anadolu Türk mimarisinde kıvrım 

dal ve yapraklara eklenen insan veya 

hayvan başları ya da figürlerinden oluşan 

bir grup bezeme, bazı araştırmacılarca 

Şamanizm, eski Türk dini, on iki hayvanlı 

takvim, burç hayvanları veya Türk 

mitolojisinde yer alan hayvanlarla 

ilişkilendirilerek açıklanır. Ortaçağ 

Anadolu Türk sanatında 13. yüzyılın 

ortalarından itibaren yaygınlaşan bu 

bezemeler, Şamanizm, burç veya takvim 

hayvanlarıyla ilişkili olmayıp Vakvak adı 

verilen bir ağacın üsluplaştırılarak mimari 

bezemeye aktarılan örnekleridir. 

Hint Okyanusu’ ndaki adalardan biri 

olduğuna inanılan Vakvak Adası’ nda 

yetişen ve bulunduğu adaya adını da veren 

Vakvak Ağacı, dallarının uçları veya 

meyveleri insan ya da hayvan şeklinde 

olan ve vak vak şeklinde ses çıkaran 

efsanevi bir ağaçtır. 

Vakvak Ağacı’ndan gelişen ve mimari 

bezeme dışında kitap, seramik, maden, 

cam, ahşap, kumaş ve halı gibi diğer sanat 

dallarında da yaygın olarak kullanılan bu 

bezeme türünün bir üslup olduğu 16. 

yüzyıla ait bir kaynak tarafından da 

doğrulanır.  

 

 

Bu nedenle kıvrım dal ve yapraklara 

eklenen insan veya hayvan başları ya da 

figürlerden oluşan bu bezemeleri, 

Şamanizm, burç veya takvim hayvanlarıyla 

ilişkilendirilmek yerine bir bezeme üslubu 

olarak değerlendirilmek gerekir. 

İslam Mitolojisi’ ne göre cehennemde 

bulunan, meyveleri insan kafası olan 

efsanevi bir ağaçtan adını alan “Vakvak 

Ağacı” aynı zamanda tarihsel bir olaya 

ismini vermiştir. 1656 yılında 

Sultanahmet’ te bulunan çınar ağacına o 

kadar çok adam asılmış ki bu ağaca 

‘şecere-i vakvak’, insanların bu 

ağacaasılmasıyla oluşan olaya da ‘vaka-i 

vakvakiye’ denmiştir. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10/A ADALET SINIFININ EN’LERİ 

En saf: Sedanur Dündar 

En cazgır: Semanur Dündar 

En kıskanç: Berivan Tokalı 

En panik: Zekiye Begüm Agaçe 

En Gomeşli: Dilara Dayan 

En sessiz: Hicran Elçi 

En dobra: İrem Akkartal 

En minnoş: Helin Beşli 

En tontiş: Aleyna Canbolat 

En sinsi: Melisa Hacer Aşrak 

En ponçik: Durdane İlengiz 

En uysal: Melisa Akarmut 

En var/yok: Seda Albay 

En sakin: Nurcan Yılmaz 

En mantıksız: Enes Erdal 

En uykucu: Ahmet Deniz 

En inatçı: Gizem Yörük 

En fena:Yeliz Akgül 

En komik:Kadir Acar 

En uzun:Fehime Polat 

En tanınan:Emre Tulumtaş 

En konuşan: Miraç Cüllüz 

En süslü: Seher Aydın 

En hazırcevap: Zarife Duman 

En huysuz: Yusuf Taş 

En çok gülen: Semanur Perk 

En duygusal: Zümre Taşyürek 

En arkadaş canlısı: Miraç Cüllüz 

 

10/A Büro Sınıfının EN’leri  

En sessiz: Mehmet Ündere 

En saf: Ramazan Beştaş 

En geveze: Abdullah Özsoy 

En harbi kız: Merve Çetin 

En akıllı: Fethullah Dündar 

En havalı: Hasan Can Keçeli 

En çılgın: Yalçın Başkaya 

En haylaz: Zeki Acar 

En sinsi: Murat Özdemir 

En ağırbaşlı: Yakup Emen 

En hareketli: Diyar Aslan 

En hırslı: Ramazan Yıldırım 

En sempatik: Şemsettin Epyıldız 

En sakin: Burak Karadağ 

En sinirli: Kadir Ertaş 

En güzel: Gül Aksu 

En yardımsever: Kazım Can Baştuğ 

En duygusal: Esma Deveci 

En şaşkın: Muhittin Ateş 

En çok konuşan: Havva Ulusal 

En espirili : Nurcan Aydın 

En olgun: Yusuf Eren 

En uykucu: Yahya Kemal Özen 

En çok gülen: Emine Elçi 

En asabi: Busegül Argın 

En alçakgönüllü: Hasret Kaya 

En çocuksu: Mert Yar 

En uslu: Berkay Yaman 

En kendini beğenmiş: Fatma Yeşim Yavuz 

En soğuk espirili: Sinan Esen 

En sakin: Melike Ayyıldız 



 

 

10/A MUHASEBE SINIFININ EN’LERİ 

En sessiz: Fatih Dorak 

En saf: Ömer Dündar 

En harbi ve hırslı : Gamze atlı 

En akıllı: Efraim Beştaş 

En havalı: Durdu Mehmet Er 

En çılgın: Kadir Öner 

En haylaz: Ramazan Yurdunuseven 

En güzel: Büşra Polat 

En akıllı: Hüseyin Kurt 

En eğlenceli: Hasan Hüseyin Azgan 

En ağırbaşlı: Serhat Güneş 

En hareketli: Kadircan Öner 

En alçak gönüllü: Emircan Avcı 

En sempatik: Sinan Can Bayhan 

En sakin: Ensar Yeter 

En sinirli: Muhammed Ali Yıldız 

En çalışkan: Mehmet Nuri Bozteke 

En yardım sever: Efraim Beştaş 

En duygusal: Feride Esengül Koz  

En çok derse katılan: Hasan Dal 

En esprili: Nazlıcan Toprak  

En olgun davranan: Serhat Güneş  

En uykucu: Sinan Can Bayhan 

En fazla gülen: Nazlıcan Toprak 

En çabuk sinirlenip bağıran: Mehmet Ali 

Taşkıran 

En iyi dost: Nazlı Polat 

En kendini beğenen: Okan Savaş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Çukurova Üniversitesi Eğitim 

Fakültesinden Doç.Dr. Mahmut Oğuz 

KUTLU hocamız öğrencilerimize etkili 

öğrenme ve üniversite kariyeri hakkında 

güzel açıklamalarda bulundu… 

 

10 Kasım Atatürk‘ü Anma Günü Okulumuz 

Korosu…  

 

Okulumuz Futbol Takımı.. 

 

 

 

 

 

 

Öğretmenler Günü Okulumuz Müdürü 

Mehmet Emin AKKABAK Konuşmasını 

Yaparken.. 

 

Öğretmenler Günü Tiyatrosundan… 

 

 

 

 


