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Bu dergi Milli Eğitim Bakanlığı
İlk Öğretim ve Orta Öğretim Kurumları 
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine uygun 

olarak hazırlanmıştır. Bu dergideki yazıların 
sorumluluğu yazarına aittir.

Değerli Okurlar; 

Eğitim, geciktirilmeden verilmesi gereken ve yararları 
uzun dönemde görülebilen bir hizmettir. Her insan aldığı 
eğitim ile birlikte kendini geliştirmeye başlar ve alınan 
eğitimin kapsamına göre geleceğini şekillendirir. İyi bir 
gelecek için alınan eğitimin nitelikli olması çok önemlidir.
Öğrencilerimizin nitelikli bir eğitim almaları ve kendilerinde 
olan yeteneklerin farkına varabilmeleri için elimizden 
gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. 

Farklı dünyaların kapılarını açılmaz kilitleri tek seferde açan, 
geçilmez denizleri tek kulaçta geçen, çıkılmaz yangınlardan 
sağ salim çıkan, bütün iç ve dış sarsıntılardan yara almadan 
kurtulan kısacası ayakları üzerinde durabilen ve kendini 
tanıyan bireyleri yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Envar Anadolu ve Fen Lisesi olarak öğrencilerimizin 
farklı alanlardaki yeteneklerini de ortaya çıkarmak ve 
bu yetenekleri sizlerle paylaşmak amacıyla bu dergimizi 
sizlerin beğenisine sunuyoruz.
Keyifle okumanız dileğiyle...

Mehmet Ali SARICA
Envar Okulları
Liseler Müdürü
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Sen Olduğun İçin
Sen olduğun için mi yaşam deniyor 

Bizi çepeçevre saran bu hülyaya

Yoksa içimizde sen varsın diye mi

Bizi böyle umarsızca sarabiliyor bu hülya

Hiç değilse şimdi içimi kaplamıyor 

Beni benden alan o arzu

Öyleyse sevmeliyim tekrar ve baştan seni

Sanki kalbim daha önce sana hiç atmamış gibi

Yani yaşamak gibi

Yaşamayı da sen gibi

İkinizi de birbirinizi tamamlayan bir bütün gibi

Çünkü diyorum ki bir başkasının gözleri

Bu kadar kana kana içilmez hani

Çünkü diyorum ki bir başka hayatta bir bir başka 

Sen olmadan yaşanmaz hani

Çünkü diyorum ki işin sırrı ve güzelliği

Seni sevmek değil

Seni yaşamak olabilir ancak

Ve yaşamak da içinde sen olunca yaşanır ancak

Mesela uğruna ölüp ölüp dirilmek

Kalbini kalbime mühürlemek

Seni beynimin en kuytu köşelerine zincirlemek

Şiir yazarmış gibi yaşamak senin için

Ne işin sırrı nefes almakta

Ne de güzelliği güneşin doğuşunda

Asıl olan yaşamın noksanlığını

Nefes alabilenle ve güneşi doğurabilenle

Sen diye seslenerek tamamlayabilmekte

İçine baktığında tüm cevapları bulabilmekte

Seni senden çok seven birini sevebilmekte

Ve en sonunda zamanı gelince 

Öylece yok olabilmekte.

Elif ÖNKOL
Anadolu Lisesi 9/A
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Neyse ki çayın demi var
Hayatın gamına inat

Bu dizeleri oturduğum çay bahçesinin duvarında yazılmış gördüm. Yazıları 
solmuştu. Kimbilir bu dizeleri yazan hangi duygular içindeydi, hangi acıya 
mahkumdu. Güldüm önce ister istemez sonra düşündürdü beni bu dizeler.
Duygularımızı içimizde tutamayan bir millet olduğumuz doğru gerçekten. Çayı 
da sevdiğimiz yadsınamaz bir gerçek, hatta her duyguda çay içmeye sığındığımız.

Çayla sohbet eder insan kimi zaman, hesapsız içinden geldiği gibi konuşur onla. 
Döker içini, uzun uzun anlatır yüreğinden geçenleri, dertlerini. İyi bir dinleyi-
cidir çay. Sözünü kesmez, çok bilmişlik yapmaz, akıl vermeye kalkmaz, seni 
yargılamaz. Sadece dinler seni. Çay demini aldıkça, yüreğindeki duygular da alır demini. Çay soğudukça, kelime-
ler teker teker dökülünce dilinden, yüreğindeki acı da soğur. Üstelik her zaman seni dinlemeye vakti vardır onun. 
Kapısı her daim açıktır.

 

Derken şair belki çayın birleştirici, sohbet ettirici yönünü de vurgulamak istemiştir kim bilir. Çayla edilir en gü-
zel sohbetler, en uzun hayaller onu yudumlarken kurulur. Hiç bitmesin dediğin hep yârin gözlerine baktığın 
dakikalarda çayın bitmesini istemez insan. Bir çay daha içer misin? sorusunda aslında biraz daha oturalım mı? 
konuşacak çok şey var demektir. Kimi zaman sevgiliyle konuşmaz sadece çay içersin. Belki sözcükler dökülmez 
dilinden; ancak gönülden edilen çok koyu bir sohbet vardır o anda. Kimi aşıklar vardır, aşkını dile dökmeye, 
söylemeye cesaret edemeyen. Onlar da kendi halinde yaşar sevdasını, tek başına yudumlar çayını. O yüreği 
yanık aşıklar çayını da sevdasını da tek başına demler. 
 
Çay içerken düşündüğümüz dostlarımız, arkadaşlarımız vardır. Tıpkı bazı şarkılarda hatırlanan anılar gibi onları 
da çay içerken düşünürüz. Belki de onlara ait zaman olsun istediğimizden, kıymet verdiğimizdendir. Her ne kadar 
onlara sarılamasak da çayın ince beline sarılır ellerimiz, onları koklayamasak da çayın dumanıyla çıkan o koku-
sunu çekeriz içimize sonra da bir ah! eder onun buharıyla yollarız uzak diyarlara özlemimizi.
 
Yalnızlığın en kadim dostudur çay. Her an seni bekleyen, seni sarmalayan. Çay demlersin yalnız saatlerde, oturur 
izlersin gökyüzündeki ayı, çayını yudumlarsın. Belki radyodaki bir şarkı, belki bir cırcır böceği eşlik eder sana;ama 
bilirsin çayın orda kaynamaktadır, sıcacıktır. Onun fokurdayan sesi seni rahatlatır, yoldaşlık eder bir bakıma, 
ben buradayım der. Bunu bilmek bile ısıtmaya yeter yüreğini. Oturur kitap okursun onunla, nakış işlersin, yazı 
yazarsın onun eşliğinde. Kavga edersin, yüreğini boşaltırsın onunla. Çay seninle hemen aynı kalıba girebilendir.
Kapılarımız çalınırdı eskiden. Açınca kapıyı, komşunun çocuğu derdi. “Annemler çay içmeye gelecek müsait-
seniz” Sohbetlerin davetiyesiydi çay. Uzun kış akşamlarında çaylar peşi sıra içilir, dostluklar iyice pekiştirilirdi. 
Çay eşliğinde istenirdi kızlar kimi zaman. Çay içilirken edilirdi yeminler. Çayı yudumlarken dinlenirdi komşunun 
derdi ve yine çay eşliğinde bulunurdu çareler.

Hüsniye TOSUN 
Anadolu Lisesi

Müdür Yardımcısı

ÇAY

Bir gün oturup
Çay içelim seninle
Çaylar benden olur
Manzara senden

CEMRE DERGİSİ- 6 -



derler şair gibi kimi kader mahkumları. Onların çayları belki efkarla demlenmiştir. Çayın her yudumu bir ah! la 
içilir hapishane koğuşunda. Her ah! ile bin bir pişmanlık, özlem gönderilir uzaklara. Çayın şekeriyle birlikte erir 
zaman, insan yüreği orada. An olur yürekteki acı da erisin istenir o çayda. Çayın 24 saat içildiği, her yudumunun 
farklı bir ruh haliyle içildiği, çayı içerken hayat muhasebesinin yapıldığı belki tek yerdir o koğuşlar.

Güne çayla başlarız biz. İlk çaydanlık konur ocağa sabahları. İlk bardakta günün ilk heyecanı ilk mutluluğu 
yudumlanır. Bir dinginlik, bir huzur vardır o ilk bardak çayda. Belki bizdeki kahvaltı kültürü de bu yüzden önem-
lidir. Huzurlu, mutlu başlamak gerek güne. Bunu çayla yapmak da kahvaltı kuralıdır. Hiçbir içecek alamaz onun 
tahtını elinden. Sevdiklerimizle yeni bir güne sağlıklı başlamanın sevincini, huzurunu taşır o ilk bardak çay. 
Büyüklerin duaları, nasihatleri eşlik eder onu.

Çayla ilgili tasvirler yapılır bizde. Duygular çayla anlatılmaya çalışılır. “Çayın bardağında bırakılan dudak payı 
kadar bile ayrı kalamam gözlerinden“ denir mesala yüreği kaplayan sevda ateşini anlatmak için. Bir çay içiyoruz, 
mutlu bir sessizlik içinde” deriz, sevdiklerimizin yanımızda olmasından duyduğumuz gönül dinginliğini anlatmak 
için.

“Seni çay içerken izlemek
Seni çay yudumlarken
Seni demlerken çayı,
Kimseler inanmasa da düpedüz sevap“

derken aşka, sevgiliye duyulan hayranlığı, yüreğimizdeki sevgimizin büyüklüğünü tercüman ederiz. Hatta uzak-
taki sevdiklerimize deriz konuşmalarımızda “Bu şehre gelirsen mutlaka ara beni, bir çay içer sohbet ederiz“ diye. 
Öyle ya çay içilirken giderilir özlemler, sarılır yaralar.

Her şeyin bir kaidesi olduğu gibi onun da vardır elbet kuralları. Acele etmeyeceksin onu demlerken. Demliğe 
suyu sevgiyle, özlemle dolduracaksın. Kaynayınca, buharı tütünce gönlünde kaynayanları da ilave edip öyle 
demleyeceksin. İllaki ince belli olacak çay bardağı, zarif ve cam olacak. Bu sana insanoğlunun naifliğini, kırılgan 
olduğunu hatırlatacak. Elinde naif bir şekilde tutarken bardağı sözleri de aynı naiflikte tutacaksın dilinde, 
yüreğinde.

Uzun uzun sözler yazılabilir, çaya dair dostlar; ancak sözüm var gitmek zorundayım bir çay içmeye gönlü zarif 
bir dostla. Bekletmemek gerek değil mi ne geçen zamanı ne dostları. Çay gibi vazgeçilmez bir hayatınız olsun 
dostlar sevgiyle kalın…

Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan
Dakika düşelim, senelik paydan
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Kadınlar İçin
Bir günlük ömrü olan kelebekler gibiyim

Ömrümü harcayamam kimsenin avuçlarında

Güvenip konamam dikenli dallara

Kanatlarım hassastır benim

Kırılırsam uçamam bir daha.

Kimsenin yanına yakıştırmayın

En çok gökyüzüne yakışırım.

Özgürlük bana vazgeçilmezdir. 

Solar renklerim kısıtlanırsa haklarım

Narin görünürüm güzelliğimden 

Ama asla vazgeçmem kanat çırpmaktan

Yakalamaya çalıştıkça kaçarım da

Sadece güzelliklere konarım

Siz bir türlü söyleyemezsiniz ama

Ben bir melek, ben bir anne, ben bir kadınım.

Mihrimah KOŞUK

Fen Lisesi 11/ A
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KÜRESEL ISINMA
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Küresel ısınma Atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen 
sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz 
ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen 
isimdir. Daha ayrıntılı açıklamak gerekirse dünyanın yüzeyi güneş 
ışınları tarafından ısıtılıyor. Dünya bu ışınları tekrar atmosfere 
yansıtıyor ama bazı  ışınlar su buharı, karbondioksit ve metan gazının 
dünyanın üzerinde oluşturduğu doğal bir örtü tarafından tutuluyor. 
Bu da yeryüzünün yeterince sıcak kalmasını sağlıyor. Ama son 
dönemlerde fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, hızlı nüfus 
artışı ve toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle 
karbondioksit ve  metan  gazların atmosferdeki yığılması artış gösterdi. 
Bilim adamlarına göre işte bu artış küresel ısınmaya neden oluyor.

İklim Değişikliği

İklim değişikliği ise, karşılaştırabilir 
zaman dilimlerinde gözlenen 
doğal iklim değişikliğine ek olarak 
doğrudan veya dolaylı olarak 
küresel atmosferin bileşimini 
bozan insan faaliyetleri sonucu 
iklimde oluşan değişiklik olarak 
tanımlanır. Genel yaklaşımla iklim 
değişikliği, nedeni ne olursa olsun 
iklim koşullarındaki büyük ölçek-
li ve önemli yerel etkileri bulu-
nan, uzun süreli ve yavaş gelişen 
değişikliklerdir. Dünya iklim siste-
minde değişikliklere neden olan 
küresel ısınmanın etkileri en yüksek 
zirvelerden, okyanus derinlikler-
ine, ekvatordan kutuplara kadar 
dünyanın her yerinde hissediliyor.
 Küresel ısınma ve iklim değişimi 
birbirini tetiklemektedir. Buna bağlı 
olarak meydana gelebilecek fela-
ketler:
• Buzulların erimesi,
• Deniz suyu seviyesinin 60 cm ka-
dar yükselmesi,
• Taşkınlar, kıyı kesimlerde toprak 
kaybı,

• Temiz su kaynaklarının denize 
karışması ve su sorunu,
• Yüksek sıcaklık artışıyla görülen 
aşırı buharlaşma ve kuraklık,
• Yangınlar,
• Göl ve ırmak sularında %20’lik 
azalma,
• Bu değişikliklere dayanama-
yan bitki ve hayvan türlerinin yok 
olması ya da azalması,
• Bazı bölgelerde aşırı ısınma ned-
eniyle virüs türlerinde değişiklik 
olması ve salgın hastalıkların 
gelişmesi.

Türkiye’ye Etkileri

Türkiye karmaşık iklim yapısı 
içinde, özellikle küresel ısınmaya 
bağlı olarak, görülebilecek bir iklim 
değişikliğinden en fazla etkilenecek 
ülkelerden birisidir. Doğal olarak 
üç tarafından denizlerle çevrili 
olması, çeşitli bir topografyaya sa-
hip bulunması ve orografik özel-
likleri nedeniyle, Türkiye’nin farklı 
bölgeleri iklim değişikliğinden farklı 
biçimde ve değişik boyutlarda 
etkilenecektir. Örneğin, sıcaklık 

artışından daha çok çölleşme teh-
didi altında bulunan Güney Doğu 
ve İç Anadolu gibi, kurak ve yarı 
kurak bölgelerle, yeterli suya sahip 
olmayan yarı nemli Ege ve Akdeniz 
bölgeleri daha fazla etkilenmiş 
olacaktır. Kurak ve yarı kurak 
alanlarındaki su kaynakları özellikle 
kentlerdeki su kaynaklarının duru-
mu, sorunlara yenilerini ekleyecek 
ve içme amaçlı su ihtiyacı daha da 
artacaktır. 
Türkiye’de, uzun yıllar yağış 
ortalaması 631 mm iken, yağış 
miktarı, 1999  yılında  %15 oranında, 
2000 yılında ise %7 oranında 
azalmıştır. Ortalama yağışın 
azalması yanında, yağış rejimindeki 
sapma da dikkat edilmesi gereken 
bir olaydır.  Yağış miktarında mey-
dana gelen bu azalışlar ve yağış 
rejimindeki sapmalar, tarımsal 
üretimi olumsuz yönde etkile-
mektedir. Ayrıca, kuraklığa ned-
en olan şartların devam etmesi 
hâlinde, gelecek yıllarda suyla il-
gili daha büyük sıkıntılar meydana 
gelebilecektir. Tarım alanlarının 
korunması pek çok ülkede, ulusal 



güvenlik kaygılarından biri hâline 
gelmiştir. Tarım alanlarının kötü 
kullanımı, su yönetim eksikler-
ine bağlı su baskınları, tuzlanma, 
çoraklaşma, aşırı pestisit (tarım 
ilacı) ve gübre kullanımına bağlı 
kirlenme bunların başında gelmek-
tedir. Suyun tarımdaki vazgeçilmez 
önemi nedeniyle, temiz su 
sıkıntısı pek çok bölgede, tarımsal 
üretimin karşısındaki en büyük 

kaynak kısıtlaması hâline gelmiştir. 
Nitekim ülkemizin bazı önemli 
hububat üretim merkezlerinde, 
ürün kayıplarının %40-50 oranına 
ulaştığı gözlenmektedir. 
Türkiye’nin özellikle çölleşme teh-
likesi bulunan İç Anadolu, Güney 
Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz 
Bölgeleri gibi yarı kurak ve yarı nem-
li bölgelerinde tarım, ormancılık ve 
su kaynakları açısından olumsuz 

etkilere yol açabileceği uyarıları 
yapılmaktadır. Araştırmacılara göre, 
iklim kuşakları yer kürenin jeolo-
jik geçmişinde olduğu gibi, ekva-
tordan kutuplara doğru yüzlerce 
kilometre kayabilecek, bunun so-
nucunda Türkiye, bugün Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika’da hâkim olan sıcak 
ve kurak iklim kuşağının etkisine 
girebilecektir. 
Eber Gölü kuruyor! Türkiye’nin 
en büyük 12’nci gölü olan, 
derinliği 21 metreye kadar ulaşan 
Afyonkarahisar’daki Eber Gölü’nde 
su seviyesi 1-2 metreye kadar 
düştü. Küresel ısınma, çöl sıcakları 
ve kuraklıktan etkilenerek kuru-
ma noktasına gelen göller arasına 
Eber Gölü de katıldı. Yüzlerce kuş 
türüne ev sahipliği yapan ve kuş 
cenneti olarak adlandırılan Eber’de 
şimdilerde sadece tarla kuşları 
görülüyor. Sazlıkların kuruduğu göl-
de sular çekildikçe balık ölümleri 
de başladı. Devlet Su İşleri 18’inci 
Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 
215 bin metreküp su hacmi olan 
Eber’de şu an sadece 5 bin 648 me-
treküp su bulunuyor.
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• Enerji dostu ampuller kullanılmalı.

• Televizyonlar bekleme konumunda bırakılmamalı.

• Doğru ışıklandırma kullanılmalı.

• Evler ısı kaybına karşı yalıtılmalı.

• Toplu taşıma araçları tercih edilmeli.

• Kısa mesafelere arabayla gitmek yerine, yürünmeli.

• Kurşunsuz benzin tüketen araçlar tercih edilmeli.

• Tüketiciler, uzun ömürlü ürünlere yönelmeli.

• Geri dönüştürülemeyen ambalajlarda satılan ürünler alınmamalı.

• Şişe ve kavanoz gibi cam ürünler tercih edilmeli.

• Alışverişlerde plastik poşet kullanılmamalı.

• Kullanılmış kâğıtlar geri dönüşümde değerlendirilmeli.

• Sanayi alanlarında fabrikalara filtreleme sistemleri kurulmalı.

• Çevrenin temiz tutulması gerekir.

*Hiç çocuğumuz yokmuş ve gelecek kuşaklar olmayacakmış gibi sürdürdüğümüz davranışlarımızı değiştirmeliyiz. 
Çünkü;  Dünya bize Atalarımızın mirası değil, gelecek nesillerin emanetidir. O nedenle, kararı bizim neslimiz 
verecek, ancak bu karar, bütün nesillerin yaşamını etkileyecektir.

KÜRESEL ISINMAYA 
KARŞI ALINACAK 
ÖNLEMLER
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COĞRAFYA ZÜMRESİ
Cemile YÜKSEL

Alperen ATASEVER



21. YÜZYIL’DA SULTAN                                                                   
ABDÜLHAMİD’İ ANLAMAK                                                            
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“Abdülhamid Han’ı anlamak her şeyi anlamak ola-
caktır.” Üstad Necip Fazıl ne kadar güzel söylemiş.  Peki, 
Abdülhamid’i anlayınca her şeyi anlayabiliyor muyuz ? 
Yoksa yalnızca her şeyi anladığımızda mı Abdülhamid’i 
anlayabiliyoruz ? Gelin beraber düşünelim…

Sultan Abdülhamid 21 Eylül 1842 tarihinde Topka-
pı Sarayı’nda dünyaya gelmiştir. Babası Sultan Abdül-
mecid Han, annesi ise Tirimüjgan Kadın Efendi’dir. Ço-
cukluğunda ve gençliğinde sarayda hususi hocalardan 
eğitim almıştır. Arapça, Farsça, Çerkezce, Arnavutça ve 
Fransızcayı kendi ana dili gibi konuşabilen Abdülha-
mid, sanat alanında da kendisini geliştirmiştir.                      

Şehzadeliği döneminde padişah olması pek müm-
kün gözükmeyen Abdülhamid, 1876 yılında amcası 

Sultan Abdülaziz’in katledilmesi ve ağabeyi Murad’ın 
padişah olması sebebiyle Osmanlı İmparatorluğu’nun 
veliahtı konumuna gelmiştir.                                                                         

Ancak ağabeyi sultan Murad’ın akli dengesini yitir-
mesi sebebiyle devlet erkânı Sultan Murad’ın tahttan 
indirilmesi gerektiğini düşünüyordu. Sultan Murad’ın 
artık devleti yönetemeyecek halde olması, yeni bir 
padişahı zorunlu kılıyordu. Yani hiç kimsenin padişah 
olma ihtimali vermediği bir şehzade iken, talih salta-
nat yüzüğünü onun parmağına takıyordu. Ve beklenen 
oldu, 1876 yılının Ağustos ayında 34. Osmanlı Sultanı 
ve 99. İslam Halifesi olarak tahta çıktı.

 Tahta çıktığı dönemde Osmanlı, sıkıntılı bir dönem-
de bulunuyordu. Vuku bulan hadiseler bir harbin pat-
lak vereceğini duyuruyordu. Abdülhamid hiçbir zaman 
Ruslar’la harp edilmemesi gerektiğini, bazı önemli de-
ğerlerden taviz verilmeden anlaşma yoluna gidilmesi 
gerektiğini düşünüyordu. Ancak etrafındakilerin halkı 
galeyana getirmesi, sanki Osmanlı en güçlü dönemini 
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yaşıyormuş gibi, diğer devletlerin askeri gücünü kü-
çümsemesi ve gerekse de Sultan’ın tahta yeni çıkmış 
olması dolayısıyla harbin önüne geçilemedi. 93 Harbi 
olarak nitelendirilen Osmanlı-Rus Savaşı’nda Plevne 
ve Erzurum müdafaaları gibi şanlı direniş destanları 
olsa da Ruslar’ın İstanbul’a yaklaşması nedeniyle, ağır 
maddeler içeren bir barış anlaşması imzalamak zorun-
da kalındı. Ancak memleketti işte!  Kanla, canla alınan 
memleket. Her ne olursa olsun devlet için, millet için 
çalışmak gerekiyordu. Sultan’ın toprak genişletmek, 
servet içinde yaşamak gibi niyetleri olmadı, olmazdı. 
Allah’ın rızasına uygun bir şekilde devleti yöneterek 
Osmanlı tebasının refah seviyesini arttırmaktı bütün 
gayesi. İşte bunun içindi Hicaz demiryolu, bunun içindi 
bir karış dahi toprak satmaması…

Müslümanlar İslam’ın şartı olan Hac’ca gitme va-
zifesini rahatça yapabilsin diye İstanbul’dan kutsal 
topraklara kadar demiryolu döşenmesine karar verdi. 
Fakat böylesine büyük bir projenin maliyeti devlet büt-
çesinin %20’si kadardı ve böyle bir paranın ayrılması 
mümkün görünmüyordu. Ama kararından vazgeçme-
di. Bir kampanya başlattı. İlk bağışı kendisi yaptı ve 
sonra tüm İslam Alemi’nden yardımlar gelmeye baş-
ladı. Nihayet para toplandı ve Peygamber’in övdüğü 
şehirle peygamberin yattığı şehir birbirine kavuştu. 

Yıllar ilerliyor Osmanlı gittikçe gelişiyordu. Buna se-
vinen çok olduğu gibi sevinenden daha çok hazmede-
meyen vardı. Normaldi tabi, Peygamberi taşlayanların 
torunlarından ne beklenirdi ki? Siyonist Yahudi Thedor 
Herzl Abdülhamid’le görüşmek istediğini bildirdi. Sa-
raya davet edildiğini öğrenince amacına ulaşmış gibi 
sevinen Herzl, sarayda aynı mutluluğu sergileyemedi. 
Filistin’den toprak satın almak istediğini belirttiğinde 
Abdülhamid tüm zamanlarda insanların kulağına küpe 
olması gereken şu sözleri söyledi. “Ben, bir karış dahi 
olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil milleti-
me aittir.’’ Gerçekten de öyleydi kan dökülerek alınan 
bu toprakları hangi para satın alabilirdi? 

1897 yılına gelindiğinde Osmanlı-Yunan savaşı pat-
lak verdi. Sahada kesin bir zafer kazanan Osmanlı as-
lında masada kaybetmedi. Evet, Osmanlı’nın Yunanis-
tan’ın tamamını alacak gücü vardı fakat bunu yapmadı 
çünkü savaşmasındaki amaç yeni bitme bir devlet olan 
Yunanistan’ın boyunu aşan hamleler yapmasıydı. Os-
manlı sadece Yunanistan’a tabiri caizse “Otur oturdu-
ğun yerde’’ dedi. Eğer Yunanistan’dan bir toprak talebi 
olsaydı, belki de bütün Avrupa 

Yunanistan’ın yanında yer alacaktı. Kazanılan bir sa-
vaşın üzerine böylesine bir hamle yapmamak Osman-
lı’nın işine fazlasıyla yaradı.

İşte bütün bunlar içindi Bismark’ın “Dünya’da 100 
gram akıl varsa 90’ı Abdülhamid’dedir.’’ demesi, bun-
lar içindi Wilhelm’in “Bir çok hükümdar ve devlet lide-
riyle görüştüm. Kendimden üstün gördüğüm tek lider 
Sultan Abdülhamid’dir.’’ demesi. 

Belki de Osmanlı daha da güçlenecekti. Belki de 
Fatih dönemine dönecekti… Maalesef olamadı. 1909 
yılında içerisinde bir tane Türk bile bulunmayan bir 
heyet tarafından hâl edildiğini öğrenince dilinden şu 
sözler döküldü. “Hakkımı helal etmiyorum. Beni lime 
lime etselerdi hakkımı helal ederim ancak milletime 
saldıranlara hakkımı helal etmiyorum. Bana hakaretler 
etselerdi, kızıl sultan deselerdi hakkımı helal ederdim 
ancak Peygamberime hakaret edenlere hakkımı helal 
etmiyorum. Şimdi siz Batı’nın oyuncağı olup özünüz 
olan İslam’ı unutursanız, Hakkımı helal etmiyorum.”

Hâl edildikten sonra Selanik’e gönderildi ve ev hap-
sinde tutuldu. Daha sonra İstanbul’a getirilen Sultan, 
10 Şubat 1918 tarihinde vefat etti. Kabri şu anda İs-
tanbul Sultanahmet’te Sultan Abdülaziz ve Sultan 2. 
Mahmud ile aynı türbededir.

   Bir Dua ile bitirelim… Allah’ım sen Kabil’in soyun-
dan gelenlere karşı Habil’in evlatlarını muzaffer kıl.

Mustafa LAPA
Fen Lisesi 9/A
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Gece
    Uzun, soluksuz bir gecede ka-
ranlığın tüm ağırlığı üzerimdeydi. 
Darmadağın düşlerim, bir kenara 
atılmaya yüz tutmuş dostluklarım 
ve aynada ben vardım sadece. 
Sisli pencere arkalarındaki sami-
miyetsiz tavırlar, insancıl gelme-
yen soğuk simalarla yüz yüze…
   Bunlardır insanı uykusundan 
kaldıran. Kişinin, kendisine dön-
mesini sağlayan. Yanlış adım at-
maktayken, ani bir manevrayla 
farklı yollara sapmasına sebep 
olan.
   Gece hem imkansız hem de bir 
o kadar tatlıdır. Duygular en ağır 
gecede yaşanır. Karanlık çöker, 
ışıklar söner, yüzlerden geriye ka-
raltılar kalır. Durur düşünür insan, 
film karelerinden uzun metrajlı 
hayatlara kayıtlar yapmaya çalışır 
ama olmaz ya kaset bitmiştir ya 
kaydedemeyecek kadar yorgun-
dur ya da unutacak kadar dalgın-
dır insan… Gece sislidir, karma-
şıktır, buram buram şehvet kokar. 
En güçlü duygular, mum ışığında 
geceyle kaçamak yapar. Öyle yo-
ğundur ki ruh, uyku tutmaz insanı 
bazen. Gece nöbetleri başlar ta ki 
gün doğana kadar…
   Ve gün doğar. Tüm büyü yerini 
gerçek olana, devam edene bı-
rakır. Artık geceden eser yoktur. 
Sanki dün geceki ruh, mum ışığın-
da oturan değildir. Kafasındakiler, 
gizemleri, sırları birer hayal olma-
ya meyilli kalkar sandığa. Kuşku 

yok ki Güneş’tir duyguyu öldü-
ren. Ağır yaşanan, anlatılamayan 
gece nöbetleri sıcak bir güne bı-
raktığında kendini, kişi huzura er-
diğini, ruhunun bedeninden biraz 
da olsa uzaklaştığını sanarak ya-
nılır. Sonra ne mi olur? Yine yeni 
ve yeniden akşam… Bu hep böyle 
tekrar eder. Korktukları, kaçtıkla-
rı etrafında tango yapmaya baş-
lar. Gece ağlatır bazen, yastığında 
gözyaşı bıraktırır insana. Ağla-
maktan korkan insan, benliğinde 
kayıp olandır. Biraz rahatlamak 
ve gevşemek için en ideal hareket 
gözyaşlarını yastığa bırakmaktır. 
Kimse görmez sakladığın yaşları-
nı gecede. Sende saklıdır, sende 
anlamlı. Akan her damlada an-
dıkların vardır. Bazen gelmeyece-
ğini bildiğin aşkın bazen elinden 
kayıp giden hayallerin, umutların 
bazen de özlem duyduğun çocuk-
luk yılların... Duvarlar seninledir 
gecede. Karanlıkta bir o kadar 
yalnızsındır, kendinlesindir. Başu-
cunda kitapların -onlar da sıkar 
ya seni- aradıkların yoktur içinde 
zaten, bulamazsın. Kendinde bul-
maya çalışırsın kendindeki seni. 
Sessizliğin içinde saatin tik tak 
sesine takılırsın. Tik tak tik tak… 
Sen fark etmesen de saat gece 
yarısını geçmiş, yarını yaşamaya 
başlamışsındır. Artık tek yapman 
gereken Güneş’in doğuşunu, ka-
ranlıktan aydınlığa çıkışı bekle-
mektir.

   Hayat da bunu gerektirir zaten. 
Sıkıntılar, dertler ve ardından hu-
zurlu bir nefes almak… İnsanın 
istediği budur. Huzurlu bir nefes. 
O derin nefesteki farklılığı tatmak 
ister ama olmaz çoğu zaman. 
Dert derdi getirir, sıkıntı sıkıntıya 
yeni kapılar açar. Sabır tek dos-
tundur. Ona sıkı sıkı sarılırsan ka-
zanansındır.
   Pencereni açarsın. Rüzgarın 
esintilerini derinlerinde hisse-
dersin. Perden savrulur oradan 
oraya… İzlersin onun dansını, rüz-
garla nasıl da cilveleştiğini. Hele 
birde yağmur yağsa deyme key-
fine. Toprak kokusu, yağmurun 
sesi, gece ve sen. Soluk soluğa bir 
haykırış…
   Yağmurda kendini tanırsın. De-
rinlerine kadar ıslanmak istersin 
ve belki de boğulmak. Kendini 
keşfe çıkarsın. Yeni oyunlarını, 
kalıplaşmış sendeki seni çözer-
sin. Rüzgarın sesi korkutur bazen 
seni ama gece, korkuyu da arka-
sından getirendir. Ensende biri 
geziniyormuş gibi olursun. İnsan 
bir bulmacadır gecede, yukarıdan 
aşağıya beş harfli. Dalarsın uzak-
lara yeni yollar bulma umuduy-
la…
   Gece tatlıdır ama can yakar,
   Gece farklıdır; anlaşılmaz,
   Gece yalnızdır; derbeder.

İrem ÇETİN
Fen Lisesi 10/A
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  HEPİMİZ YAŞADIĞIMIZ 
KADAR İNSANIZ. HEPİMİZ 

YAŞADIĞIMIZ KADAR VARIZ.

Amacımız bu dünyayı monotonlaştırıp insanları sıraya 
dizmek olmamalı. Amacımız minik ve yaratıcı beyinleri 
yedi yaşından itibaren on altı yıl ve belki de daha fazla 
süre içinde yok etmek olmamalı. İnsan doğar, yaşar ve 
ölür. İnsanın on altı yıllık yaşantısı ona ansiklopedi bil-
gileri aktararak geçirilmemeli. İnsan duygularını do-
ruklarda yaşamalı, kalıba koymadan yaşamalı. İnsan 
bir şeyi zorunda olduğu için yapmamalı. Bakınız! Bir 
insanın ortalama yetmiş yıllık bir ömrü vardır. İçinde 
olduğumuz düzen ise bize nasıl yaşamamız gerektiğini 
gösterir, nasıl yaşamamız gerektiğini öğretmez. 
   Her insanın kendi emelleri vardır. Her insan, farklı 
olan kendi emelleri için yaşamalı ve öğrenmelidir. Her 
insan farklı dallardaki farklı elmalar için uğraşabilme-
li, tek bir daldaki tek bir elmaya yönlendirilmemelidir. 
İnsanların emelleri yalnız bir farklı konu üzerine değil-
dir. İki insan ele alalım. Birinin hayali mesleki konum 
olarak en üst seviyeye gelebilmektir. Diğerinin haya-
li ise sadece çok güzel keman çalabilmek. Bakınız! 
Tüm insanların zevkleri ve renkleri farklıdır. Aynıdır 
diyemezsiniz. Her insanın emeli o insanın zevkine ve 
rengine bağlı olarak değişir. Eğer bir insan müzikten 
zevk alıyorsa, güzel keman çalabilmek onun hayatının 
zirvesidir, doruk noktasıdır. Fakat diğer insanın hayali 

mesleki konumunun en iyisi olmaktı. Bu insana hayal 
kurmaktan bahsedilmiştir. Bu insana hayal kavramı 
direkt olarak gösterilmiştir. Gösterilen kavram insan 
hayallerinin en doruk noktasına yerleştirilmiştir. Hal-
buki bu kişiye nasıl hayal kurabileceği öğretilseydi, 
kişi kendi hayalini kendi kurardı, kendi hayalini ger-
çekleştirirdi. Belki de sadece hayal kurardı hayalken 
daha güzel diye. Ama kendi zevki ve rengine göre 
hayal ederdi. Nasıl bir yaşantı isterse ona göre hayal 
ederdi. İnsanların yaşamları sürekli bir yaşantıya dö-
nüştürülmemeli. Halbuki insanların robotlardan farkı 
hayal kurabilmesidir. İnsanın elinden hayali alınırsa, 
ona başka insanların yaşamı için kurulmuş bir yaşantı 
verilir. Bu, hiçbir insanın hak ettiği bir şey değildir. İn-
san, barış ve huzur ortamı sağlanmak amacı ile kuru-
lan monoton düzene hapsoldu. İnsan, kendi dünyevi 
çıkarlarının büyüklüğüne hapsoldu ve hayalleri yok 
edildi. 
   İnsana hayal gösterildi. Günümüzde kendini zeki sını-
fına yerleştiren ve bu sayede yüksek mevkiye geldiği-
ni sanan birtakım insanlar bu düzenin monotonlaşmış 
haline alışan ve uygulayandır. Bu düzeni uygulasanız 
bile asla alışmamanız dileğiyle.
    Hep hayallerinizle kalın.

Ayşe Beyza GÜR
Fen Lisesi 9/A
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MIT’DE BİR TÜRK BİLİM 
İNSANI: BERNA SÖZEN

Uluslararası bir çalışmaya imza atan Türk bilim insanı 
Berna SÖZEN göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. 
Mensup ve mezunları arasında birçok Nobel ödülü 
sahibi bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü 
(MIT), geçen yılın bilimde çığır açan 10 gelişmesini 
derledi. Listede, baş araştırmacısı Akdeniz Üniversite-
si Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı 
araştırma görevlisi Berna Sözen olan yapay embriyon 
çalışması da yer aldı. MIT tarafından 2017’de bilimde 
çığır açan 10 gelişmeden biri seçilen çalışması embri-
yonun gelişiminde neden sıklıkla hata yaşandığını ve 
kadınların neden düşük yaptığını anlamamızı sağlaya-
cak.

Berna Sözen yaptığı çalışmayı aşağıdaki sözlerle ifade 
etti:
“Çalışmayı Cambridge Üniversitesi’nde yürütüyoruz. 
İlk aşamada kök hücrelerden yapay fare embriyonu 
üretmeyi başarmıştık. Şimdi bu çalışma geliştiriliyor. 
MIT’nin listesinde tıp alanından sadece biz varız. Bu 
da hayli dikkat çektiğimizi gösteriyor. Çalışmamız bi-
limsel çevreler tarafından tarihi bir buluş olarak ni-
telendirildi.” Çalışmalarının pek çok dogmatik bilgiyi 

değiştirebileceğini söyleyen Sözen, “Biz iki kök hücre 
türü arasında önemli bir iletişim kurulduğunu keş-
fettik. Bir bakıma, hücreler birbirlerine embriyonun 
neresinde yer alacaklarını söylüyorlar. Bu, insan emb-
riyonları üzerinde çalışmak zorunda kalmadan insan 
gelişiminin kritik aşamalarındaki önemli olayları ince-
lememize izin verecek. Gelişimin normal olarak nasıl 
gerçekleştiğini bilmek, embriyon gelişiminde neden 
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sıklıkla hata yaşandığını,  kadınların neden düşük yap-
tığını anlamamızı sağlayacak. Çalışmamız insan geli-
şiminin temellerini anlamaya yönelik yeni bir bakış 
açısı kazandırabilir.” ifadelerini kulandı. Çalışmamızın 
ilk aşamasında iki doku kullanmıştık. Üçüncü dokuyu 
ise jelle taklit edebildik. Şu an da ise üçüncü doku da 
tamamlandı. Yani elimizde gerçek bir embriyonun bi-
rebir kopyası var. Hatta bu embriyonu fare rahmine 

nakletmeye (transplantasyon) çalışıyoruz. Bu çalışma 
gelecekte yumurta ve sperme olan ihtiyacımızı orta-
dan kaldırabilir ve kısırlığa sadece kök hücre kaynaklı 

bir çözüm bulabilir.” WELLCOME Trust (UK) ve Avrupa 
Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen çalışma-
nın basında da yankı uyandırdığını da anlatan Berna 
Sözen, “Independent, BBC, Guardian gibi İngiltere’nin 
önde gelen basın kuruluşları çalışmamızla ilgili man-
şet haber yaptı. Ofisimize mailler yağdı. Birçok ga-
zeteci konuyla ilgili röportaj yapmak istiyor” dedi ve 
ekledi.

Bilimsel çalışmalara Dünya çapında yön veren, başarı-
lı, öğrencilerimize rehberlik edebilecek Türk Bilim in-
sanlarının varlığı geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.

BİYOLOJİ ZÜMRESİ
Akife EKŞİLİ  - Fatma Pınar EYİ

Arife TOFUR
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YAŞAMIYORUZ,
YAŞ ALIYORUZ

Hepimiz yaşıyoruz görünürde. Ki-
mimiz gün sayarken kimimiz yaşı-
yorum, bu hayat benim, diyerek 
yaşıyor. Planlar programlar ya-
pıyoruz. Geleceği düşünüyoruz, 
hayaller kuruyoruz çoğumuz. Ba-
zılarımız da geçmişe takılıyoruz. 
Acıları, kötü anları; mutlulukları, 
iyi anları düşünüyoruz. Yaşıyoruz 
sözde ama hiçbirimiz anı yaşamı-
yoruz. O çok düşündüğümüz gele-
ceğin sadece bir olasılık olduğunu 
unutuyoruz. O çok düşündüğümüz 
geçmişin geçip gittiğini hiç anlamı-
yoruz. Takılıp kalıyoruz. Hepimiz 
iki hafta sonrasına plan yapıp, bir 
sene sonraki sınavlara stres oluyo-
ruz. Bilmiyoruz aslında yaşamayı. 
Ne zaman öleceğimizi öğrenirsek 
hayatımızda bir şeyleri değiştiri-

yoruz. Anı yaşayıp sevdiklerimizle 
daha çok zaman geçirmeye çalışı-
yoruz. Doktor iki ay kaldı demeden 
herkes hiç ölmeyecekmiş  gibi ya-
şıyor. Başına ne geleceğinden hiç-
bir zaman haberi olmayan bizler 
başımıza gelecekleri düşünürken, 
başımızdan geçenleri düşünürken 
şu anda yaşıyor olduğumuz şeyin 
güzelliğini fark edemiyoruz. Sani-
yelik mutlulukları kaçırıyoruz. Bir 
gülümsemenin içimizde açabile-
ceği kapıları çoktan kapatmışız. Biz 
yaşamıyoruz aslında biz yaş alıyo-
ruz. Günler geçiyor, aylar geçiyor, 
seneler bitiyor. Zaman da ne çabuk 
geçti diyoruz. Ama o geçen zaman-
da ne yaptığımızı bilmiyoruz. Hepi-
miz bir şeylere inanıp birilerinin 
peşinden gidiyoruz. Kendi hayatı-

mızı bile yönlendiremiyoruz ama 
başka hayatlara karışıp duruyoruz. 
Her şeyi hepimiz çok iyi biliyoruz 
sanıyoruz ama düşününce hiçbir 
şey bilmiyoruz. Neyi bilmediğimi 
bile bilmiyoruz çünkü biz konuş-
maktan düşünmeyi unutuyoruz. 
Dertlerimize dert deyip günlerce 
üzülüyoruz. Sahip olduklarımızı 
düşünüp günlerce mutlu olmak 
yerine. Yüzümüze değen rüzgârı 
hissetmenin kıymetini bilmiyoruz. 
Birilerini, bir şeyleri sevebilmenin 
ne kadar güzel olduğunu bilmiyor 
şikâyet edip duruyoruz dünyadan. 
Ama dünyanın bir saniye bile gü-
zel olabilmesi için hiç çaba göster-
miyoruz. Bahaneler söylentiler ve 
tembelliklerle yaşıyoruz. Kaçıyoruz 
hayattan, yaşamaktan kaçıyoruz.
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En kötüsü de sevdiğimizi söyleye-
miyoruz. Sevdiklerimizin onları ne 
kadar sevdiğimizden haberleri yok. 
Tepkilerden korkuyoruz üzülmek-
ten korkuyoruz, aşağılanmaktan… 
Sevgiyi aşağılık bir duygu haline 
getirdik çünkü. Dünyanın en temiz 
duygusunu arzularımızla menfaat-
lerimizle kirlettik. Sevgiyle, hoşgö-
rüyle dalga geçilen; sanatsallığın, 
duygusallığın alaya alındığı bir dün-
yada yaşıyoruz. Saatlerce televiz-
yon izliyor sevdiklerimizle birlikte 

vakit geçirdiğimizi düşünüyoruz. 
Evet vakit geçiriyoruz ama birlikte 
değiliz. Konuşmuyoruz birbirimizi 
tanımıyoruz. Sonra en küçük prob-
lemde alttan almıyor dünyaları yıkı-
yoruz. Açık açık psikopatlık yapan-
ları suçluyoruz ama kendimiz kırıp 
ipe dizdiğimiz kalpleri görmüyoruz.
İşte biz yaşamıyoruz yaş alıyoruz. 
Aldığımız nefesleri derince içimize 
çekip “oh be” diyemiyoruz. Sevi-
yoruz ama söylemiyoruz. Hep kor-
karak kaçarak günleri geçiriyoruz. 

Gelip geçtiğini sandıklarımız geçmi-
yor. Geçsin de diyoruz nasıl geçerse 
geçsin. Her şeyde yaptığımız gibi 
hayatımızın da kıymetini bilmiyor 
sonuna yaklaşınca üzülüyoruz.
Demem o ki paylaşalım, sevdiğimizi 
sevdiklerimizle paylaşalım. Mutlu-
luğumuzu mutlu edenlerle… Sevdi-
ğimiz şey bir kedi bile olsa onunla 
paylaşalım kendimizle paylaşalım. 
Sevgiyi paylaşalım çünkü Necip Fa-
zıl’ın da dediği gibi sevdiğini gizle-
mek başkalarına fırsat vermektir.

Mihrimah KOŞUK
Fen Lisesi 11/A
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Hisler
Haydi uyuyalım artık,

Görmekten bıktım

Hissetmekten bıktım

Unutmak için uyumak gerek

Uyuyalım artık

Çünkü baharın sonundayız

Yapraklar çoktan kurudu 

Küllerinden doğmayı bekliyor

Tekrar yaşamayı bekliyor

Onlar, kışın sessizliğinde dirilmeyi bekliyor

Biz neyi bekliyoruz?

Yalanları görmekten bıktım,

Acıları hissetmekten bıktım

Unutmak için uyumak gerek

Uyumak için ölmek mi gerek?

O zaman, uyuyalım artık

Çünkü baharın sonu geldi

Ve biz küllerimizden doğamayız.

Ayşe Beyza GÜR
Fen Lisesi 9/A
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YAVUZ BÜLENT 
ile Şiir Sohbeti

Röportaj

1.Şiire nasıl başladınız?

Ben Sivas’ta doğdum. Edebiyatımızın çok önemli şehir-
lerinden birisidir Sivas. Sivas Cumhuriyet Üniversite-
sinde çalışan arkadaşlarımın bana söylediklerine göre 
Sivas’ta binden fazla halk şairimiz yaşamıştır. Hiçbir 
şehrimizde bu kadar büyük halk şairi kitlemiz yoktur. O 
bakımdan benim çocukluğum hep halk şairlerinin tür-
külerini dinlemekle geçti. Ben ilkokulun birinci sınıfın-
dan itibaren şiir yazmaya başladım. Muhteşem şiirler 
yani okuyanlar bazen hıçkıra hıçkıra ağlıyordu, bazen 
kendini yerden yere atıyorlardı. 

Neden? 
Yazmış olduğum şiirlerden mesela diyordum ki;
“Sindirimin yollarında
Bağırsakların kollarında“
Cümlelere bakınız. Bu saçma sapan lafları bir kenara 
bıraktım belirli bir zaman sonra ve bugünkü mısraları 
yazmaya başladım. Hem nesrimde hem şiirimde ana 
dilimizi birinci planda tutmaya çalıştım ve Türkçe yazı-
yorum. Merhum  Ziya Gökalp diyor ki;
“ Turanın bir ili var
Başka bir dil diyenin 
Başka bir emeli var.”



 

2. Şiirinizde ilhamın ve çalışmanın 
payı ne kadardır?

İkisi de aynı derece de önemlidir. Bir kere ilham olmasa 
yazamazsınız. İlham geldikten sonra da onu güzel bir 
şekilde ifade etmeniz gerekir. İfade etmezseniz yazdık-
larınız şiir olmaz. Yani hem ilhamın hem de çalışmanın 
birinci derece önemi vardır.

3.Sizce şiir yazmanın yaş ile bir ilgisi var mı?

Tabi ki şiir yazmada yaşın ve bilginin yüzde yüz tesiri 
vardır. Daha önce de söylediğim gibi ilk ve ortaokul yıl-
larımda yazdığım şiirler ve şimdi yazdıklarım arasında 
dağlar kadar fark var. Yaş insanı ve duyguları olgunlaş-
tırıyor.

4. Şiir ve okuyucu arasında bir bağ var mıdır?

 Okuyucuya göre değişir bu bazı okuyucular şiiri çok 
severler bazıları katiyen bilmezler ve uzaktırlar. Türk 
edebiyatında şiir birinci yeni ve ikinci yeni diye ikiye 
bölünmüştür. İkinci yeni şiirin manası olmayacak diyor. 
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Ben bunlarla çok münakaşa ettim. Şiirin vezni olma-
yacak, şiirin kafiyesi olmayacak aynı zamanda şiirin 
manası olmayacak. “Şiir manasızlığın manasını or-
taya koyacak.” Ben hiçbir zaman bu düşünce içinde 
olmadım. O bakımdan bazı kimseler şiir yazdıklarını 
sanıyorlar. Benim şiirlerim bizim akarsularımız gibi 
durudur, okuyan ne yazdığımı anlar.

5. Şiirlerinizin muhatapları var mı?

Elbette. Ben kızlara aşık oluyorum, onlara şiir yazı-
yorum ama kızlar bunlardan hiç haberdar olmuyor. 
Bu şiirleri önce kendim için yazıyorum. Kendi zevk-
lerime göre yazıyorum.

6. En çok hangi şiirinizi seviyorsunuz?

 Ben bu soruyu Âşık Veysel’e sordum. Bana dedi ki;
“Sen evli misin?” o zaman evli değilim. Fakültenin 
ikinci sınıfındayım. Yok dedim. Eğer evli olsaydın 
ben sana tekrar sorardım, çocukların var mı derdim. 
Eğer çocukların olsaydı bu defa ben sana hangi ço-
cuğunu daha fazla seviyorsun diye sorardım ve sen 
bana derdin ki bütün çocuklarımı seviyorum. Yaz-
mış olduğum şiirler benim evlatlarım gibidir dedi. O 
bakımdan ben de Âşık Veysel’in değerlendirmesini 
öne sürüyorum. Bütün yazdıklarımı beğeniyorum 
yazamadıklarıma hayıflanıyorum.
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7. Beğendiğiniz ve takdir ettiğiniz şairler
kimlerdir?

Önce Cumhuriyet dönemi edebiyatından Necip Fazıl’ı 
çok beğeniyorum, Sonra bizim Cumhuriyet dönemi 
edebiyatından Ahmet Muhip Dranas, Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Ahmet Kutsi Tecer. Bunlar benim zevkle oku-
duğum şairlerdir. Bunların yanında Abdürrahim Ka-
rakoç’u çok beğeniyorum. Ben de bu şairler arasında 
düşe kalka yol almaya çalışıyorum. 

8. Sizce şair kimdir, nasıl olmalıdır?

Bir şair adam olmalıdır. Tevazu içinde olmalıdır. Tanı-
dığım bazı  şairler var kendilerini Kaf Dağı’nda zanne-
diyorlar. Ben gurur içinde yaşayanların yazdıklarını ve 
konuşmalarını katiyen dinlemeye ve okumaya taham-
mül edemiyorum. Ben böyle bir hava içerisinde olma-
dım. Askerlikte bile paltomu askerime tutturmadım. 
Oğlumdan başka hiç kimse benim paltomu tutamaz. 
Niye? Bir gurur gelir böyle olunca insana bunlardan 
katiyen hoşlanmam. Şair Yunus gibi gönlü çok zengin 
olan adamdır ve şair Türkçeyi mümkün olduğu ölçüde 
güzel kullanan adamdır. 

9. Yaşadığınız süreç şiirin temasında
bir değişikliğe yol açtı mı?

Hayır. Ben ortaokulun son sınıfında Turan düşüncesi 
içinde oldum. Turan bütün Türkleri hürriyet içerisinde 
bir bayrak altında toplamak idealidir. Ben seksen iki 
yaşına girdim ve katiyen Turan düşüncesinden kopmuş 
değilim hatta daha çok Turan düşüncesiyle beraberim. 
Türkiye’nin kalkınması Batı dünyasından kopmamak 
kaydıyla yeni kurulan Türk Cumhuriyetleri ile siyasi, 
iktisadi ve kültürel münasebetler içinde bulunmasına 
bağlıdır. Ben nesirlerimde ve şiirlerimde bunu yazma-
ya devam ediyorum.

10.Yavuz Bülent Bakiler’e göre şiir nasıl
olmalıdır?

Benim şiirlerim bizim akarsularımız gibidir. Pırıl pırıl 
dupdurudur. Okuyan, ne yazdığımı anlar ben de ne 
yazmak istediğimi ortaya koyarım. Şiirde anlaşılmak-
tan yanayım. Birinci ve İkinci Yeniciler’in kapalı anlatı-
mına hep karşı çıkmışımdır.

11.Dili doğru kullanma ile ilgili olarak biz
gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Ben hep birinci derecede dilin üzerinde duruyorum ve 
katiyen uyduruk kaydırık kelime kullanmıyorum. Be-
nim nesrimde ve şiirimde bu milletin bin yıldan beri 
konuşa konuşa şiirlerimize, hikayelerimize, masalımıza 
getirip yerleştirdiği bizim kelimelerimiz vardır. O ba-
kımdan ben yaşayan canlı dile yüzde yüz bağlı kalan 
bir insanım. Kitaplarımı ve şiirlerimi bu dille yazıyor, 
Konuşmalarımı bu dille yapıyorum. Benim için ana-
dilimiz hep  birinci plandadır. Sizlere de bunu tavsiye 
ediyorum Türkçe bizim varlık sembolümüzdür. Ona en 
iyi şekilde sahip çıkmalısınız. Sizlere de bunu tavsiye 
ediyorum.

YAVUZ BÜLENT BAKİLER KİMDİR?

Sivas’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamam-
ladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
oldu.  Ankara Televizyonu ve Ankara Radyosu’nda ça-
lıştı. Kültür Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak gö-
revlendirildi.
Hisar dergisi şairleri arasında yer aldı. Geleneksel şiiri-
mizin öz ve şekil özelliklerini kendi şiir potasında erite-
rek kişiliğine kavuştu.
Şiirlerinde, Anadolu’ya, Anadolu insanına eğilmiş, on-
ların sorunlarını yapıcı bir tavırla dile getirmiştir. Sade 
ve rahat bir dili, aydınlık bir üslubu vardır. Milli ve ma-
nevi değerlere bağlı kalmıştır. Bu tarafı ile, Arif Nihat 
Asya’nın milli havası, mistik şiirine yakın görünmekte-
dir.

Anadolu Lisesi Müdür Yard. Hüsniye TOSUN
                                                                         Mihrimah KOŞUK Fen Lisesi 11/A                                                                          
Yağmur YILDIRIM Fen Lisesi 11/A



OSMANLI DEVLETİNDE BİR 
EĞİTİM KURUMU OLARAK HAREM

Gerek yerli gerekse yabancı bilim adamlarının 
Osmanlı Tarihi ile ilgili en çok merak ettikleri ko-
nuların başında Harem meselesi gelmektedir. 
Hatta bu merak duygusu bilim adamları ile sınırlı 
kalmamış, teknolojinin ve sinemanın, özelikle de 
dizilerin harem konusuna değinmeleri sayesinde 
toplumun her kesiminde bu meselenin tartışıldığı 
görülmektedir. 
Harem, Arapçada “korunan, mukaddes ve muh-
terem olan şey veya yer” anlamına gelir. Topkapı 
Sarayı’nın Enderun kısmında olup, sarayın kadın-
lar bölümüdür. Burada padişahın hasekileri, göz-
deleri, kızları, annesi, cariyeleri ve şehzadeleri 
bulunurdu. Bundan dolayı girilmesi yasak olan bir 
yerdi. 
Harem kurumu, Osmanlı sarayında kuruluştan 
itibaren var olmakla birlikte teşkilatlandırılması 
Fatih Sultan Mehmet zamanında gerçekleşmiş ve 
bu teşkilat, devlet yapısındaki genel eğilime uy-
gun biçimde devşirme sistemi ile düzenlenmiştir. 
Hukuken kadın köle statüsünde olan cariyelerin 
esas kaynağı savaşlardan alınan savaş esirleri olsa 

da bazen bu cariyelerin yabancı devlet adamları 
tarafından Osmanlı Sarayı’na hediye olarak gön-
derildikleri anlaşılmaktadır. Son dönemler de ise 
satın alma yolu tercih edilmiştir. Esasen Osmanlı 
saray teşkilatında Harem-i Hümayun tabiri hem 
haremi hem de Enderun’u içine alır. Enderun; pa-
dişah, saray ve devlet hizmetinde bulunacak er-
keklerin Harem ise kadınların yetiştirilmesi için bir 
eğitim kurumu idi.
Harem Padişahın özel hayatının geçtiği bir yer 
olmakla birlikte Enderun mektebine ait eğitim 
metodunun uygulandığı yer olarak karşımıza çık-
maktadır. 
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TARİH ZÜMRESİ
Abbas AYDİN - Uysal ARSLAN                                                                                                   

Bu kurum, mesleki okul, sanat okulu olarak düşünül-
melidir. Haremde bazı cariyeler musiki ile ilgilenirlerdi. 
Bu bağlamda ud, kanun, kopuz, kemençe, ney, tambur, 
def gibi aletlerinin çalındığı bilinmektedir. Batılılaşma 
ile birlikte cariyelerin mandolin ile piyano gibi modern 
müzik aletlerini çaldıkları, hatta bu müzik aletlerini çal-
maları ile ilgili ders aldıkları kaynaklarda belirtilmek-
tedir. 

H a r e m 
aynı za-
m a n d a 
bir uy-
gulama-
lı mek-
tepti.
B i l g i , 
g ö r g ü , 
u s u l , 
düzgün 
ko n u ş -
ma, gü-
zel iş ya-
pabilme 
esasları 
ç e r ç e -
vesinde 
bir eği-
tim ve-
rilmiştir. 
A y r ı c a 
car iye -
ler sıkı 
bir eği-
t imden 
geçirilir; 
e d e -
b i y a t , 
g ü z e l 
sanatlar 
ve el iş-
leri öğ-
retilirdi. 
G ü z e l 
ko n u ş -
mak ile 
nezaket 
ve zara-
fet sahi-

bi olmanın incelikleri verilirdi. Bu cariyeler Müslüman 
adap ve bu dinin erkânı üzerine yetiştirilir, kendilerine 
okuma yazma, dini bilgiler öğretilir, yeteneklerine göre 

musiki, biçki dikiş, nakış dersleri verilir ve sofra hizmet-
leri öğretilirdi. Bu şekilde tahsil ve terbiye gören kadın-
lar, saraydan çıkıp genellikle eyaletlerde görev almış 
sancakbeyi, beylerbeyi ve vezir rütbesindeki kişilerle 

evlendirilirdi. Bundan dolayı da bu makamların merke-
ze bağlılığı sağlanmış, aynı zamanda saray kültürü de 
taşraya taşınmış olurdu. 
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Edirne’den Kars’a
Çatalhöyükten Çek Cumhuriyeti’ne
Dünyanın dört bir yanında
Ülkemin insanları

Avrupa’dan Afrika’ya
Akdeniz’den Okyanusya’ya
Yayılmışız dünyaya
Yaymışız kültürümüzü

Öğretmişiz dünyaya
Saygı, sevgi, hoşgörüyü
Adaleti öğretmişiz
Zengini haklı sayan Bizans’a

Ezmedik mazlumu
Vurmadık zincire
Onlar camileri vururken
Biz, izin verdik dinlerini yaşamalarına

Türk Olmak

Mahmut Emre KAYA
Anadolu Lisesi 10/A



BAŞKA BİR ZAMAN 
BAŞKA BİR YERDE 
TANIŞABİLSEYDİK
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Başka bir zaman başka bir yerde tanışabilseydik 
gitmene izin vermezdim belki…

Başka bir zaman başka bir yerde tanışsaydık, 
aşkımızın bitmesine izin vermezdim belki. Elini 
tutmak daha kolay olabilirdi benim için. Daha çok 
güvenebilirdik birbirimize. Bakakalmazdım bel-
ki git gide uzaklaşan sırtına. Dayanabilirdim bel-
ki sana. Umutlar bekleyebilirdim senden. Güçlü 
olabilirdik belki biz de. Yarınların neler getirece-
ğini bilmeden sözler vermeye cesaret edebilirdik. 
Korkmazdık belki gelecekten.

Başka bir zaman başka bir yerde tanışsaydık, 
eski günleri anımsamamıza gerek kalmazdı belki.
Bizim için gelecek sonsuz olabilirdi, geçmiş de her 
saniyemiz. Seni anımsamama gerek kalmazdı sıkı-
ca tutup gitmene izin vermeseydim.  

Eğer başka bir zaman başka bir yerde tanışsay-
dık, belki senin beni affetmen daha kolay olurdu. 
Dönebilirdik güzel zamanlarımıza tekrardan. Seçe-
bilirdik üstünden geçebileceğimiz zor yolları. Daha 
iyi davranabilirdim belki sana. Sürekli özür dileme-
ye gerek duymayabilirdim. Davranışlarımı düzelt-
mek için şansım olabilirdi.

Başka bir zaman başka bir yerde tanışsaydık her 
şey bitse de sorabilirdim belki sana nasılsın diye. 
Utanmazdım belki sana bakarken. Her şeyden 
daha zor bir savaş olan unutmayı seçmemize ge-
rek kalmazdı belki. Anılarımızı küçük bir çekmece-
ye saklayacağıma dünyaları vaad edebilirdim sana. 
Kalbimde olan anahtarı, kalbinin kapısı için yara-
tıldığına inandırabilirdim belki seni. Bilebilirdim 
belki bütün hislerini. Güvenebilirdim bütün sözle-
rine, inanabilirdim bütün tavırlarına. Peki neden 
bilemedim ben? Neden güvenemedim aşkına? 
Neden korktum, her şeyimi sana vaad etmişken, 
her şeyimi benden alırsın diye? Neden inandıra-
madın beni güçlü olup asla bırakmayacağını? Biz 
neden birbirimizi tam tanımadan aşka tutulduk? 
Bilmeden geleceği neden sözler verdik ki?

Başka bir zaman başka bir yerde tanışabilsey-
dik bu yazıyı yazmama gerek kalır mıydı? Sorabil-
seydim bütün bunları sana, cevap verebilir miydin 
hepsine?

                                                                                           
Rümeysa KILIÇ
Fen Lisesi 10/A



TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI 
VE ETKİLERİ

BAĞIMLILIK NEDİR?

Bağımlılık kişinin kullandığı obje veya sergilemiş 
olduğu davranış üzerinde kontrolünü kaybetmesi 
durumudur. Bunun yanı sıra bu durum hayatının 
önemli bir bölümünde yer alır, kişi yapmak zorun-
da olduğu işler dışında bütün zamanını ve enerjisini 
genel olarak bağımlı olduğu maddeye harcar. Günü-
müzde sıklıkla görülen bağımlılıklardan biri de tek-
noloji bağımlılığıdır. 

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞININI ETKİLERİ 
NELERDİR?

Teknoloji bağımlılığının başladığını ya da başlamak 
üzere olduğunu aşağıdaki davranışlardan anlayabi-
liriz: 
• Teknoloji (bilgisayar/tablet/telefon/internet/sa-
nal oyun) başında harcanan vaktin giderek artması 
• Teknolojiden uzak kalınca huzursuzluk, uykusuz-
luk, öfke gibi yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması 
• Ruhsal, sosyal, adli ya da bedensel bir sorun oluş-
turmasına rağmen teknolojinin kullanılmaya devam 
edilmesi 
•Teknoloji başında geçirilen vakitle ilgili kontrolün 
kaybedilmesi
• Planlanandan daha fazla teknoloji karşısında ka-
lınması
• Zamanının büyük çoğunluğunun fiilen ya da zih-
nen teknolojiyle geçirilmesi
• Teknolojinin, sorumlulukların (iş, okul, aile, birey-
sel temizlik gibi) yerine getirilmesine engel olması.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI NELERİ İÇERİR? 
SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIK YAPAR MI?

Televizyon • Telefon • Tablet • Bilgisayar oyunları
• Oyun konsolları • İnternet • Sosyal medya • Ca-
nınız sıkılınca aklınıza gelen ilk seçenekse, • Gerçek 
hayatınızın önüne geçiyorsa, • Günlük hayatınız ve 
sorumluluklarınızı aksatmanıza sebep oluyorsa,
• Takip ettiğiniz kişilerin gerçek yaşamları değil de 
paylaşımları sizin için daha önemli hale gelmişse,
• Gerçek arkadaşlıkların yerini sanal arkadaşlıklar 
ve takipçiler alıyorsa, • Aşırı zaman alıyor ve ula-
şılamadığında huzursuzluk oluşturuyorsa, • Sürekli 
birşeyler paylaşma ihtiyacı duyuyorsanız
sosyal medya bağımlısı olduğunuzdan söz edilebilir.

Aşağıdaki cümlelerin en az 5’ine katılıyorsanız 
bir cep telefonu bağımlısı olduğunuzu 
söyleyebilirsiniz:

• Uyuduğumda cep telefonum ulaşabileceğim yerde 
durur.
• Cep telefonumu her zaman yanımda taşırım. 
• Cep telefonumu sık sık kontrol ederim.
• Cep telefonumu kullanmaktan günlük işlerime 
vakit ayıramıyorum.
• Kendimi kötü hissettiğimde cep telefonumu 
kullanmak bana iyi gelir.
• Başkalarıyla sohbette veya yemekte birlikteyken 
bile cep telefonumu sık sık kullanırım.
• Cep telefonumu kullanmadığım zamanlarda 
kendimi kötü hissederim.
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CEP TELEFONU BAĞIMLILIĞIYLA BAŞ ETMEK İÇİN 
NE YAPMALIYIZ?

Sabah uyandığınızda kendinizi hazır hissetmeden (giyinmeden, 
kahvaltı etmeden vb.) cep telefonunuzu elinize almayın. Güne 
pozitif ve sağlıklı şeylerle başlayın ve öyle sürdürün. • Yatağınıza 
gitmeden en son 30 dakika önce telefonunuzu kontrol edin. Eğer 
mesajlarınız, cevapsız aramalarınız varsa dönüş yapmak için ertesi 
günü bekleyin. Uyku düzeninizi korumayı önceleyin. • Cep tele-
fonuyla yapmakta olduğunuz en önemsiz aktiviteyi azaltarak işe 
başlayın. • Bir kişiyle yüz yüze iletişimdeyken cep telefonunuzu 
uzak bir yere koyma veya kapatma konusunda kendinizle anlaşın. 
• Yemek yerken, arkadaşlarınızla gezerken, ders çalışırken, cep te-
lefonlarınızı kullanmayın.
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Bana İnanın
Sabah olunca kimse yüzümüze bakmaz inanın 
Güneş doğunca görmez kimse bizi
İsterseniz bağırın isterseniz çağırın
Kimse sizi duymaz inanın
Hatalarımız yalanlarımız uçmaya başlar
Tam da başımızın üzerinde 
Bir halka şeklinde
Kimse de yolda görüp aşık olmayacak size
Masalları unutun her türlü yarattığınız
O umutlarınız
Bir süre sonra yetmeyecek size
Bana inanın
Gördükleriniz pek de umrumda değil
İnandıklarınızdır sizi yansıtan
Yüzünüzü gün saklar kelimelerden 
Siz saklamayın
Çünkü yarınlar herkes için yine gelecek
Bana inanın

Elif ÖNKOL
Anadolu Lisesi 9/A



Eylül
Eylül’ de gel, Eylül‘de…
Eylül ayı  içimde hem hüznü hem kırgınlığı hem de özlemi çağrıştırır
Yaprağın nazlı nazlı salınışından, çınarların  turuncuya kaçan renginden 
hatırlarım gelişini.  Nedendir   bilmem gözlerim daima camda olur bu ayda. 
Göklerin küsüşünü donuk bulutların ağladığını izlerim hep. Sonra çabuk geçen 
ve ışıldayan yazın bitişini hatırlar ve derin hayallere dalar özlemle anılarıma
 sürüklenirim. Tekrar camdan baktığımda çocukların, sokakların  rengarenk 
cümbüşüne dalıp eşsiz güzellikteki yapraklarla oynayışını seyre dalarım.
Hava kararıp ne zaman çocuklar gidip  sokaklar sessizleşse caddelerdeki 
yalnızlığın ve engin sessizliğin verdiği huzurla pencereyi açarım. Pencereden 
esen hafif bir meltemle ayrılıkları yeni gelen heyecanları ve  hayallerimi düşünürüm.
Ve düşlerken Eylül’ü hep güle, dikenini de kışa benzetirim neden mi çünkü eylül 
her kötü şeyin sonlandığı ve her yeni başlangıç için şansımızın olduğu bir aydır. 
Bence eylül hüzün, başlangıç, heyecan ve şansın bir arada olduğu 
özleyenlerin umutla bekleyip kimi zaman kavuştuğu kimi zaman ise  karanlığa 
bürünmeden küçük bir umut ışığıyla ertesi yılki eylülü beklemesidir. 
İnsan eylülde her zaman umutludur kimi zaman hüzünlenir kimi zaman
mutlu olur kimi zaman usanır ama asla içindeki umut kırıklarını  tamamen 
bırakmaz çünkü bilir ki eğer umudunu kaybederse asla kavuşamaz…
Sözlerimi Alpay‘ın sözleriyle bitirmek istiyorum: Eylül’de gel Eylül’de
Konuşmadan yürüyelim gireyim koluna
Görenler dönmüş hem de mutlu diyecekler 
Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi 
Yaprak dökecekler…
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Alara KALAYCI
Fen Lisesi 10/A



HZ. MUHAMMED’E MEKTUP

Alemlere Rahmet olarak gönderilen ve ümmetinden 
olmaktan büyük mutluluk duyduğum Canım Peygam-
berim,
Ben seni hiç görmedim ancak seni dinleyerek, öğre-
nerek büyüdüm. Tek tesellim ise “Ne mutlu beni gör-
meden iman edenlere” demendi. Ya Resulallah, Sa-
bah güneşin doğuşunu izlemek  çok güzel oluyor. Hele 
ki huzurluysa insan, güneş apayrı doğuyor o zaman. 
Pırıl pırıl, mis gibi havayı içime çekerek izliyorum gü-
neşin doğuşunu. Ancak akşam her olduğunda sabah 
pırıl pırıl doğan güneş karanlığa gömülüyor. Tabii ki 
bu normal, çünkü öyle işliyor düzen. Oysa sen öyle 
misin?
Sen  571 yılında dünyayı şereflendirdiğinde öyle bir 
ışık yandı ki, ortalığı öyle bir rahmet kapladı ki, senden 

çıkan rahmet ve ışık bir daha hiç batmadı Ya Resulal-
lah. Ben şimdi düşünüyorum. İlk emir olan “Oku” aye-
tinin çizdiği yolda üzülüyorum. Şimdiki insanlar saçını 
popçuya, başını topçuya benzetiyor. Hiç kimse kendi-
si olamıyor. En önemlisi de sana benzemeye çalışan 
yok Ya Resulallah. Tarihiyle övünen çok ancak senin 
Çanakkale’ye geldiğini bilen yok. Ahlakıyla, kişiliğiyle 
büyüklenen kaynıyor ortalık, fakat senin hayatında bir 
defa bile kahkaha atmadığını bilmiyor insanlık.
Canım peygamberim, ben senin ismini taşıyorum. 
Elbette senin gibi taşıyamam bu mübarek ismi. Ama 
sana söz veriyorum senin yolundan gitmek ve insanla-
ra güzel örnek olabilmek için çalışacağım. Bunun için 
gayret edeceğim. Senden tek ricam hak etmediğim 
halde bana şefaat etmendir. Seni çok seviyorum.

CEMRE DERGİSİ- 34 -

Mustafa LAPA
Fen Lisesi 9/A



CEMRE DERGİSİ - 35 -

Siyah
Karanlığın simgesi midir siyah, korkunun, endişenin mi? 
Yoksa belirsizliğin, kararsızlığın mı? 
Bir cenazeye gidilirken mi giyilir siyah? 
Yoksa beyazın yanına en çok yakışan, mutluluğun yanına en güzel 
giden renk olduğu için mi giyilir?  Siyah renklerin yokluğu mudur? 
Yoksa başlı başına kendi bir renk midir? 
Renk olarak kabul edilmeyen siyah, 
aslında hayatın en gerçek rengidir demiştir Rabelis.
Bence siyahın anlamı her insan için farklıdır ve bu farklılık o insanın 
bilinçaltının yansımasıdır.
Geçmişte yaşadığı acıların, zorlukların temsilcisidir. 
Beyazın kaderidir kirlenmek, siyahın kaderi de suçlanmaktır,  demiştir 
bir özlü sözde de. Peki neden siyahı bilinçaltımızda  kötülüğün sembolü 
olarak görüyoruz? Neden bu kadar haksızlık yapıyoruz? 
Tüm renklerin bir tonu varken siyahın niye hiçbir tonu yoktur sizce? 
Bence netliğin, kararlılığın sembolüdür. Kimisine siyahın içindeki 
karanlık acıyı ifade eder beyninde.
Bana göre bir insanın siyaha bakış açısı o insanın hakkında çok bilgi 
verir ve bu bilgiler insanın geçmişini ve geleceğine nasıl bir yön 
vereceğini ifade eder. 
Peki sizin siyaha karşı bakış açınız ne? 

Furkan İNAN 
Fen Lisesi 10/A



Gözlerim acıyor anne,
Açamıyorum dünyaya,
Bakamıyorum ademoğluna.
İnsanlık yok olmuş
Bakamıyorum, gözlerim acıyor
Kirpiklerim ağırlaşıyor
Ve sonra
Gözyaşlarım bir nehir misali
Akıyor pınarlarından.
Afrika’nın, Filistin’in göllerine
Doğu Türkistan’ın zulüm görmüş topraklarına
Barış götürüyor, kardeşlik götürüyor
Ya da sadece istiyor
İstemekle kalıyor anne 
Hep böyle mi olacak?
Benim gözlerim acıyor anne 
Bakamıyorum, gözlerim kısılıyor
Herkesin gözleri acıyor mu? 
Artık acısın anne
Yetmedi mi savaş, zulüm
Kahpeler yüzünden öldü nice mazlum
Acıyor gözlerim
Ağlıyor ve onları görüyorum,
Gözyaşlarımın yanağıma süzülen damlalarında.
Ama ben daha küçüğüm anne 
Bir şey yapamam ki
Gözlerim kapanmak ister, kısıp ağlarım
Ama kapatmam
Umarım ki büyükler de kapatmaz anne 
Eğer kapatırlarsa 
Zaferleri sonları olur,
Kapatmasınlar. 

Gözlerim Acıyor

Ayşe Beyza GÜR
Fen Lisesi 9/A
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Karanlıktan Aydınlığa
Ağlamak kadar masumduk bir aralar,
O zaman da öğretmenimiz vardı, severdi bizi.
Sonra değiştik, farkına vardık çirkinliklerin.
O zaman da öğretmenimiz vardı, severdi bizi.
Ve yıllar geçti, yine onun yokluğunda anladık biz onun değerini...
Kuşların uçması, bulutların yağmur yağdırması kadar doğaldı onu sevmek.
Ve emeksizdi...
Siz ona hayran olmaya çalışmazdınız,
O sizi hayran ederdi kendine.
Yorgun düşüp de etrafınıza baktığınızda hep o vardı.
Size uzanan elde, güneşin dünyayı ısıttığı, umudun var olduğunu bildiğiniz,
Her Allah’ın gününde o vardı.
Gün geldi verdiği bilgiler, gün geldi söylediği sözlerle.
Yağmur yağınca şemsiye açılırdı öğretmenim,
Biz de kitap yerine şemsiye alırdık yanımıza,
Sonra sen bize esas şemsiye açanların ıslandığını öğrettin.
Ondandır, biz hep kitaplara ağladık.
Öyle ya eski kitapları okumak, seni dinlemek gibiydi,
Daha bir keyifliydi
Senin sesin - sevgiyi hissettiren - sanki ruhumuza huzur veren bir tınıydı.
Biz senden sonra sesini aradık öğretmenim.
Ama sende bulduğumuz o şevkat dolu bakışları,
Bir daha bulamadık onları.
Koşulsuz seven bir sen daha bulamadık.
Öyle ya! Onlar da bizi bulamadı öğretmenim...
Dünya sanki sensiz boş bir karadelikti.
Aslında cahil bizleri, içine çeken...
Eğer bu karadelikten kurtulursam öğretmenim,
Sizin beni unutacağınız an,
Size uzun mektuplar yazarım.
Eğer kurtulursam bu karadelikten öğretmenim...

Elif ÖNKOL 
Anadolu  Lisesi 9/A
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KARAKTER EĞİTİMİ KÖŞESİ
İnsanı diğer varlıklardan ayıran en belirgin özellik, 
okuyup bilgi sahibi olması, bilgisini  başkalarıyla 
paylaşmasıdır desek yanlış olmaz herhalde. Bu se-
bepten olmalı ki, Kur’ân-ı Kerîm, inmeye başladığı 
andan itibaren ilim öğrenme konusunda pek çok 
teşviklerde bulunuyor, birçok yerinde okumanın, 
öğrenmenin, bilgi edinmenin önemi üzerinde duru-
yor.

İslâm, kadın olsun erkek olsun bütün müslümanla-
ra ilim sahibi olmayı farz kılmıştır. Her müslümanın 
dinî görevlerini yerine getirecek, helâl ile haramı, 
hak ile batılı birbirinden ayırt edecek kadar bilgi sa-
hibi olması farzdır. Nitekim Hz. Peygamber (S.A.S):

“İlim tahsil etmek her müslüman erkek ve kadına 
farzdır” (İbn Mace, Mukaddime, 17) buyurmuştur.

İnsana bilmediklerini öğreten yüce Allah “Sakın ha 
cahillerden olma” (En’âm, 5/35) diyerek cehaletten 
kaçıp bilginin peşinden gitmemizi istemektedir.

İnsanı dünya ve ahirette mutlu etmek için gönderi-
len son din İslamın hira dağında yankılanan ilk me-
sajı çok dikkat çekicidir:

“Yaratan rabbinin adıyla oku! O, insanı ataktan (ası-
lıp tutunan zigottan) yaratmıştır. Oku! Ka lemle (yaz-
mayı) öğreten rabbin sonsuz kerem sahibidir. 0, in-
sana bilme diklerini öğretti”. (Alak, 96 /1–5)

İnsanlığın tamamına hidayet rehberi olarak gönde-
rilen ve kıyamete kadar geçerli olan bir dinin temel 
kitabının “Oku” emriyle başlaması üzerinde durul-
ması gereken önemli bir konudur.

Bu ilahi mesaj insanlığın mutlu bir hayat yaşaması 
için takip edeceği yolun okuyup yazmaktan, ilim sa-
hibi    olmaktan geçtiğini açıkça ortaya koymuştur.

Kitabın, okumanın, bilgi sahibi olmanın önemini bu-

gün daha iyi anlıyoruz. Zira dünyaya hükmetmeye 
çalışan, teknolojide akıllara durgunluk veren yeni-
liklere imza atan milletlerin elde ettikleri bu başa-
rıyı ilmi çalışmalar sayesinde yakaladıkları herkesin 
bildiği bir gerçektir.

Bilgi sahibi olanlarla cehalet bataklığında bocala-
yanların aynı olmadıklarını yüce Allah zümer suresi-
nin dokuzuncu ayetinde şöyle bildiriyor:

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” 
Bu ayet genel olarak ilmin Allah katında mutlak bir 
değer olduğunu gösterir. Bununla beraber Kur’an-ı 
Kerîm’de gerek dinî gerekse din dışı konularla ilgili 
olarak ilim kelimesi ve türevlerinin 750 defa geçme-
si, ilmin ve ilmi faaliyetin önemine işaret eder.
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İlmin ve ilmi faaliyetlerin önemini kavrayan milletler 
en büyük yatırımlarını  bu alana yaparak ilmi sevi-
yelerini hep yüksekte tutmuşlardır. Böylece diğer 
milletlere karşı üstünlüklerini daima korumuşlardır. 
Buna karşılık okuyup araştırmayan, ilmi çalışmalar 
yapmayan, bilginin gücünü kavrayamayan milletle-
rin maddi ve manevi alanda düştükleri acıklı durum 
da ortadadır.

Sevgili Peygamberimiz de ilmi övmüş ve teşvik et-
miştir. Ancak faydasız ilimden Allah’a sığınarak fay-
dalı bilgiye talip olma hususunda yaptığı dualarla 
aynı zamanda bize yol göstermiştir:

“Allah’ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır; 
bana fayda sağlayacak ilim öğret, ilmimi arttır” (Tir-
mizî, Daavât, 128)

“Faydasız ilimden Allah’a sığınırım” (Tirmizî, Daavât, 
68)

Faydalı ilim insanı küfür ve şirk bataklığından çıkarıp 
Allah’a ulaştırır. Gurur ve kibirden uzaklaştırır. Ne-
fisleri helâk edici ahlaksızlıklardan temizleyip güzel 
ahlaka kavuşturur. Doğru yolu buldurur. Dalalet ka-
ranlığından çıkarıp hidayet aydınlığıyla buluşturur. 
Dünya ve ahirette iyiliğe kavuşmaya vesile olur.

Her türlü ahlaksızlığın, fenalığın, hatta küfür ve şir-
kin, rüşvetin, yolsuzluğun, terörün ve huzursuzlu-
ğun kökünde cehalet ve çarpık, yanlış, faydasız bilgi 
yatmaktadır.

İslâm’a göre ilim, Allah’ın rızasını kazanmak ve amel 
etmek için öğrenilir. Kişi ve topluma maddi ve ma-
nevi yönden zarar veren, milli ve manevi değerleri 
hafife alan, nesli bozan, inançsızlığın ve ahlaksızlığın 
yayılmasına sebep olan,   Allahın rızasını kazandır-
mayan bilgi gerçek bilgi değildir. Bu yanlış bilgiyle 
mücadele etmek,  onu ortadan kaldırmak, yerine 
doğru bilgiyi hâkim kılmak her Müslüman’ın göre-
vidir.

Bin bir çeşit sıkıntının yaşandığı dünyada insanların 
ekonomik, sosyal, dinî ve dünyevî bütün durumları-
nı düzenleyici ve insanları birleştirici kuvvet ancak 

ilimle ve ilim yoluyla kazanılır.
O halde, bin dörtyüz küsur sene önce “Oku” emriyle 
ilmin ve ilim tahsil etmenin kapısını sonuna kadar 
açan islamın açtığı bu kapıyı kapatmaya hiçbir insa-
nın hakkı yoktur. Okumak, öğrenmek, doğru bilgiyi 
elde etmek kadın erkek her müslümanın en tabii 
hakkıdır. Bu kapıyı kapatanlar, cehaletin kapısını 
açtıklarını, böylece insanlığı felakete sürüklemenin 
vebali altında kaldıklarını unutmamalıdırlar.

Netice olarak, Yunus Emre’nin:

“İlim ilim bilmektir, 
İlim kendin bilmektir,
Sen kendini bilmezsen;
Ya nice okumaktır.”

mısralarında dile getirdiği gibi ilim, insanın önce-
likle kendini tanımasına vesile olur. İnsana varlıklar 

âleminde üstün bir yerinin olduğunu, Allahı tanıyıp 
Ona kul olmak için yaratıldığını, başıboş olmadığını, 
çok önemli görev ve sorumluluklarının bulunduğu-
nu öğretir.

Bu doğru bilgiler hayatı anlamlı hale dönüştürür-
ken başarı ve mutluluğun kapısını da sonuna kadar 
aralar. İslâm’ın “ilim ve hikmet müminin kaybolmuş 
malı gibidir, onu nerede bulursa alır” (Tirmizî, İlm, 
19,) dediği ilim işte bu faydalı ilimdir.

KARAKTER EĞİTİMİ ZÜMRESİ
Karakter Eğitimi Birim Sorumlusu

Feride ÖZNAZ



İrem ÇETİN
Fen Lisesi 10/A

Yine de seni sevmek sandığım kadar güzel değil belki de

O şiir kitabını açıp ilk beş sayfayı soluksuz okumak daha güzel

Kirlenmiş hayallerinde kaybolmak bana göre değil

Ya da ben eskimişim tam takır hayaller için

Sen buralarda değilsin 

Bu şehir bu ülke

Ben korkarım olduğum yerden uzaklaşmaktan 

Annem bulamaz diye

Yapraklara adamışım gölgeleri

İsimsiz cisimler yağdırmış gökyüzüm

Ve ben onca önleme rağmen kaybolmuşum

Belki kayboluş benim kendimi anlatma biçimim

Kendimi bulma hikayem kayboluş

Hikayeler haram bana genelde ölen benim

Şok acılar yaşatan uzun soluklu romanlar

İşte tam burada bunca insanın ortasında

Korkular bende yanıyor

Silmeye çalıştığım anılarım hep peşimde

Bırakacağı da hiç olmuyor

Düpedüz yaşarken ben hayatı

Yağmurun bir anda durması 

İnsanın ölmesi gibi

Bir anda bir perde

Gözlerimin önünü hızlıca yokluyor

Soruyorum nerede?

Nerede bıraktık sevdaları?

Kaybolmuş yok olmuş tutsaklıkları

Köleliklerimiz nerede

İsyan edenler, hor görenler, karşı çıkanlar

Kaçıp gittiler de görmedik mi?

Paralel evrenimdeki benler bile

Binlerce

Milyonlarca

Milyarlarca 

Sonsuzca ben

Yine sana tutsak kaldık da niye?

Sen beni sev diye

Belki de sonsuzluğun bir köşesinde

Sen ve ben de sonsuz olmuşuzdur

Belki de hiç tanımıyorumdur seni

Ya da bu sefer sen kaybolmuşsundur

Korkuyorsundur, ağlıyorsundur, özlüyorsundur

Ben de bir parkta seni bekliyorumdur

Üşüyorumdur ve üzülüyorumdur

Güneş tekrar doğsun istiyorum 

İyi de,

Niye?

Yine sen gel diye...

Nerede Bıraktık Sevdaları
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10 FEN’DEN MANİLER
Hayatımı almışsın
Benim saltanatımsın
Sen benim son sevgilim
Hayatımın aşkısın
            Alihan Akça

Yakın arkadaşımsın
En çok kırıldığımsın
Konuşma yılanlarla
Sonradan çok yanarsın
           Ayça Karayıldırım

Ayrılık yetti cana
Alacam seni bana
Vermezlerse seni
Kaçıracağım bana
            Emirhan Özsarı

Sen biricik şalımsın
Her zaman boynumdasın
Hayatımın eseri
Platonik aşkımsın
            Mustafa Alihan

Bittim tükendim dersten
Usandım yine dertten
Her gün bir başka bela
Bıktım bittim tümünden
                        Alara Kaya

Sana olan sevgimdir
Kırgınlığım sanadır
Yapma böyle hayatım
Yaptığın şey kırıcıdır
       Cemile Belinay

Her konuya atlarsın
Kendine de bakmazsın
Bildiğin bir şey de yok
Kendini ne sanırsın
    Ezgi Gündoğdu

Bulutlara esirim
Seni her an severim
Bakma bana bu şekil
Seni görsem düşerim
        Rümeysa Kılıç

Beni görür korkarsın
Adana’ya kaçarsın
Kebabından yedin mi
Acısından yanarsın
           Ahmet Melih Sarpdağ

Beni benden alırsın
Söyle kime bakarsın
Gönül kuşu uçtu mu
Kalbin bomboş kalırsın
                       İrem Çetin

Yandım aşkınla senin
Nerede senin evin
Müsaitsen bu akşam
Alcam babandan izin
             Furkan İnan

Nerelerdesin canım
Gece gündüz ararım
Seni her bulduğumda
Doya doya koklarım
              Emir Albayrak

Kaydıraktan kayarım
Darbukamı çalarım
Beni dinleyenlere
Teşekkürler sunarım
              Mustafa Furkan Yavuz

Hayatı sallamadım
Aklını kullanmadın
Dinlersen sevinirim
Bunları anlamadın
            Zeynep Motor

Kuşlar gibisin uçarım
Her gün neşe saçarım
Böyle seni görünce
Mutluluktan koşarım
             Sudehan Özmen

Gel ramazan evlere
Ver hepimize neşe
Tutayım orucumu
Allah izin verirse
            Mehmet Ersen Asilkan
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Çay almaktı amacım
Elim yandı anacım
Hocalara söyledim
Takmadılar babacım
           Gizem Bozkurt

Kanadını kırarım
Gözünü oyarım
Bakamazsın kimseye
Dünyanı da yıkarım
   Baha Alper Şeker

Aşık oldum ben sana
Yandım tutuştum aşkla
Kalbimin sahibisin
Feda oldum uğruna
           Ahmet Melih Sarpdağ 
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Özgüvenli Olmak
İnsanın hayatta bir duruşu olmalı
Bunu da herkes kendisi bulmalı
Bunun için gereken elbet bize özgüven
Kendimizdir bize en çok yardım eden

Hayatta başarmak için gereken yetenek
Biraz bilgi, biraz tecrübe, biraz da emek
Ama en önemlisi kendine güvenmek
Bu yüzden hepimize özgüven gerek

Herkesin doğasında vardır başarmak
Bunun için gereklidir çok çalışmak
Kendimize güvenerek, inanarak
Gerekiyor hepimize özgüvenli olmak

Bir iş başarmak için uğraşmalı insan
Kurtulmak gerekli bütün sorunlardan
En önemli yardım bize güvenmek kendimize
Bu şekilde gösteririz yeteneğimizi herkese

İnsanın kötü huylarından biridir çekinmek
Uzak tutar her şeyden kendini çekerek
Bilmeliydi bu iş kendisiyle çözülecek
Bu yüzden hepimize özgüven gerek

Nitelikliysen korkma hiçbir şeyden
Söyle düşüncelerini kimseyi rahatsız etmeden
İnan kendine hiç tereddüt etmeden
Bunun için gereken elbet bize özgüven

Kaçırma gözlerini hiç kimseden
Utanç duyma bireysel fikirlerinden
Kaçma fırsatlardan, ol her zaman önden giden
Bunun için gereken elbet bize özgüven

Dik tut başını etrafta dolaşırken
Üzme kendini küçük hatalar yüzünden
Eleştirme kendini, atma yükseklerden
Bunun için gereken elbet bize özgüven

İsteksiz olma, zevk al işinden
Faydalı ol millete, dua al herkesten
Kendin ver kararını başkasını dinlemeden
Bunun için gereken elbet bize özgüven

Halil İbrahim UÇAR 
Fen Lisesi 12/A



AŞKIN YÜZÜ
 Aşk denilen duygu Allah’ın biz kullarına sun-
duğu en güzel duygulardan biridir aslında. 
Çünkü aşk ile birlikte insan; değer vermeyi, o 
kişiye sahip olmayı öğrenir. Bir insanı sevmek, 
ona bağlanmak ve onu hiç bırakmamak da çok 
güzel bir şeydir. Zira sevdiği kişiyi ömürlük se-
ver kimse. Fakat aşık bencildir, sevdiğini sade-
ce kendisine ister. 
 Öyle aşıklar vardır ki sevdiği için birçok şey 
yapmıştır. Örnek vermek gerekirse; Mecnun, 
Leyla için çöllere düşmüştür. Ferhat, Şirin için 
dağ delmiştir. Kerem ise Aslı’nın ardında bütün 
Anadolu’yu baştan başa gezmiştir. Aşık, sevdi-
ği kişiyi özel hissettirmek, ona hak ettiği hatta 
bundan daha fazlasını vermek ister. Ama bir 
doğru vardır ki o da aşkta kimse kimsenin gö-
zünden bakamaz. Tam da bu yüzden aşk yar-
gılanamaz. Mesela Leyla, Mecnun’un anlattığı 
gibi ahu gözlü, kiraz dudaklı, elma yanaklı, sır-
ma saçlı değildi. Aksine çirkin, kara kuru, karga 
burunlu ve zayıftı ama Mecnun’a sorulduğun-
da: “Siz bir de ona benim gözümden bakın,  
gönül kimi  severse güzel o’dur.” Diye karşılık 
vermiştir.
 Ama aşk her zaman mutluluk vermez. Acı aş-
kın en yakınıdır. Çoğu zaman aşk ile acı bera-
ber yaşar ve çoğu zaman da beraber ölürler. 
Aşk; kişinin sevdiğinde kendisini  kaybetmesi-
dir. Ama her anlamda. Sevdiği kişinin mutlulu-
ğunu ve sevgisini en üst seviyede hissedildiği 
gibi onun acısı da en üst seviyede hissedilir. 
Sonuçta insan sevdiği kişinin her an yanında 
olmalıdır. Acı veya tatlı, ne olursa olsun yardım 
etmeye çalışmalıdır. Düşünülecek olursa kötü 

hissettiğimizde veya işler yolunda gitmediği 
zamanlarda sevdiğimizin yanımızda olmasını, 
bize yardım etmesini isteriz. Çünkü bize en iyi 
yardımı o yapabilir,  deriz. 
Asıl konumuza geri dönecek olursak, sevgile-
rin en kutsalıdır AŞK. Ama aynı zamanda da bir 
kasırga, bir bilinmezliktir. Alt üst oluştur. Hem 
yaşam, hem ölümdür. Ama seven kendini de-
ğil, sevdiğini düşünür her şeyden önce. Sevgi; 
anlayış gösterir ve karşılık beklemez, umut yi-
tirmez. Sonuçta aşk derin sessizliktir, can ver-
mektir, delilik halidir ve insana saçmalatır. En 
önemlisi ise insanda kaybetme korkusu buluş-
ma sevincinden ağır basıyorsa, işte bu aşktır.

İlayda HAZIRBULAN 
Anadolu  Lisesi 11/B
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YAĞMUR
 Yağmurun sesi ve arkasından gelen toprak kokusu ne kadar güzeldi bir 
zamanlar. Temizliği bereketi yeniden doğuşu anlatır. Temizlenin ve yeniden 
canlanın çağrısı yapardı biz insanlara. Şimdi ise sıkıştık kaldık şu beton 
yığınlarının arasına. Yağmurun afetinden korkar olduk.  Toprağın kokusuna 
ise hasret kaldık. Pencere önü bitkileri yetiştirir olduk evlerimizde.  Toprağı da 
yağmuru da küstürdük kendimize.

 Yağmurun yağışıyla hüzünlenir yağmurun yağışıyla sevinirdik bir zamanlar.  
Dalıp giden insanlardık çayın demine, yağmurun sesine. Kimimiz yağmur 
altında koşmayı severdik,  kimimiz yürümeyi ağır ağır ıslanarak. Kimimiz de 
ardında  bıraktığı gökkuşağını severdik artık pek görülmese de kısacası her 
yağmur farklı dokunuşlar yapar insanoğlunun hayatında.

  Sevinç,  hüzün,  bolluk, bereket, çile daha birçok anlamlar yüklenir her 
yağmur bulutuna. Şimdi ise hayatı zorlaştıran yağmur değil aslında. Bizler 
doğadan ve doğal yaşamdan kopup çarpık yaşam alanlarını çoğalttıkça yağmur 
çileye dönüştü. Sele dönüştü ve sürükleyip götürdü sahip olduklarımızı.  
Gelin yağmuru ve toprağı küstürmeyelim. Yağmur bolluk ve bereket getirsin 
yeniden biz insanlara. Yağmurun sesiyle şiirler yazalım, şarkılar söyleyelim 
yeniden sevdiklerimize…
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Ezgi GÜNDOĞDU 
Fen Lisesi 10/A



ETKİNLİKLERİMİZ
TOPLUM HİZMETLERİ ÇALIŞMASI 
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“Farkındayız” projemiz  kapsamında 
öğrencilerimiz Tekelioğlu Halk Kütüphanesi   
Gör-İşit Biriminde görme engelli küçük yürekler 
için hikayeler seslendirdi.
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ETKİNLİKLERİMİZ
Bir Londra Gezisi

CEMRE DERGİSİ

İki haftalık bir Londra tatili,  yurtdışı tatili Envar’da 
hayal değil gerçek.
Geçtiğimiz  sene  9.  ve 10. Sınıflarımız Londra’ya 
gidip 14 gün boyunca İngilizcelerini geliştirmek 
adına yeni bir gelenek başlattılar.  Bu yıl 7 öğren-
cimiz ve öğretmenleri Ilona Umpriani yine Lond-
ra’daydı. 2 hafta boyunca kendilerini ağırlayan 
ailelerle birlikte kaldılar ve Londra’nın en iyi okul-
larından birinde eğitim aldılar. Anadili İngilizce 
olan kişiler tarafından 30 saatlik bir İngilizce eğiti-
mi aldılar ve sertifika ile ödüllendirildiler.
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Her gün İngilizce eğitimlerinden sonra, 
yarım günlük ve tam günlük olmak üzere 
Londra gezilerine katıldılar. Öğrencilerimiz 
Oxford ve Windsor’a gitme şansı buldular. 
Kraliçeyle beş çayı içemeseler de Kraliçe 
II. Elizabeth’in rezidansı olan Windsor Ka-
lesi’ni ziyaret ettiler.
Envar öğrencileri 19 Ağustos’ta Türkiye’ye, 
başka bir ülkede yaşamanın, öğrenmenin 
ne olduğuna dair unutulmaz anılarla geri 
döndüler.
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ETKİNLİKLERİMİZ

Doğa Yürüyüşü

Erkekler Voleybol Kızlar Voleybol

Doğa Yürüyüşü
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Okçuluk



ETKİNLİKLERİMİZ
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Masa Tenisi

Yaz Kampı Satranç Turnuvası

Envar İngilizce Konuşuyor

İstanbul Gezisi



ETKİNLİKLERİMİZ
Rehberlik Seminerleri
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Gelecek Belirleme Semineri

Motivasyon Semineri Bonus Hoca

Öğretmen Akademisi Semineri

Geleceğin Meslekleri






