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  Yola dair
BİR KAÇ SÖZ

Derviş; Farsça fakir, yoksul 
manalarına gelen bir 

kelime. Dünyevi fakirlik ve 
acizlikte bu kelimeyle ifade 
edilse de Allah’a karşı aczinin ve 
ihtiyaçlarının farkında olma bu 
kelimeye yüklenen has manadır. 
İhtiyacı olan bir insanın bu 
ihtiyacı gidermek için çarşı pazar 
dolaşması gibi Hakk’ın rızasını 
arayan, dünya ve ahiret saadetini 
hedef edinen herkesin eline 
heybesini alıp yola revan olması 

gerekir. 
Yol engellerle ve 

eğriliklerle dolu olsa da 
eğrilmeden yürüyenler ulaşır 
menzile. Eğriliğe dair bir odunu 
bile yakıştıramazsın eline sonra. 
Seni olduğun gibi gösteren 
aynalarda eğriliklerini görür 
ve örsle çekiç arasında sıranın 
gelmesini beklersin doğrular 
kervanına katılabilmek için. 
Yavaş yavaş geçtiğin yollar aklına 
gelir. Acaba bir karınca ezdim 

mi? dersin. Kulağına ‘bu kıldığın 
namaz değil, bir tek gönül 
kırdın ise’ nidası gelir başka bir 
yolcudan. Kendinle konuşmaya, 
kendinle savaşmaya başlarsın en 
büyük düşmanı fark ettiğinde.  

Sahi sen hiç yola çıktın 
mı? Bu karanlık neden ve neden 
bir ışığa ihtiyacın olduğunu 
kabul etmiyorsun? Şimşeklerin 
aydınlığında bir ömür yaşamak 
zor olsa gerek. Bilginin nurunu 
tutuşturan önce kendini bilirmiş 

sonra Rabbini. Görmeyen 
koşamaz, duymayan konuşamaz. 
Heybesini omzuna vurup insanı 
insan yapan değerleri toplayan-
lara ne mutlu. 

Kahta Anadolu İmam 
Hatip Lisesi olarak yola revan 
olalım istedik. Öğretmenlerimiz 
ve öğrencilerimizle heybemize 
bir şeyler koymak, bazen bir 
merhem, bazen bir tebessüm, 
bazense bir pusulayı paylaşmak 
için uğrayacak çok durağımız var. 

Seni olduğun gibi gösteren aynalarda 
eğriliklerini görür ve örsle çekiç arasında 
sıranın gelmesini beklersin doğrular kervanına 
katılabilmek için. 
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HASBİHAL

HAZIR
CEVAPLAR

Değerli Okurlarımız; 
   

 Sene başında 
katıldığım bu eğitim yuvasında 
geleceğe umut ve güvenle ba-
kan öğretmenlerimizi ve değerli 
öğrencilerimizi görmekten 
ve okulumuza ait bir derginin 
yayımlanacağından son derece 
mutluyum. 

             Birinci dönem-
den itibaren kız öğrencilerin 
ayrılmasıyla oluşan olumlu 
havanın etkisiyle okulumuzu 
her alanda en iyiye ve güzele 
ulaştırmak için yola çıkan 
değerli öğretmenlerimizin öz-
verisi ile tekrar özlenen o imam 
hatip ruhunu yakalayacağımıza 
inanıyorum . Eğitim sabır istey-
en bir iştir ve hiçbir şey emek 

harcamadan ortaya çıkmaz. Hiç 
kuşkusuz ki zorlu hayat yolunda 
başarılı olmanın yegâne yolu 
çalışmaktır. 

Okulumuzun 
başarılarından tekrar söz et-
tirmek,  öğretmenlerimizin 
fedakâr çalışmaları ve 
öğrencilerimizin gayreti ile 
mümkün olacaktır. Bu amaçla 
okul dergimiz DERVİŞ‘in 
hazırlanma aşamasında 
kendinden en iyiyi ver-
erek çalışan, emek veren tüm 
öğretmenlerimizi  kutluyor;  bir 
sonraki sayıda tekrar görüşmek 
dileğiyle saygılarımı sunuyo-
rum. 

ÜSTAD NECİP FAZILDAN HAZIR CEVAPLAR

•	 Üstad	birgün	konferans	verirken	Cezayirli	bir	öğrenci	kalkar	ve	
Fransızca olarak üstada

-Neden Osmanlı yıllarca bizi sömürdü? Neden Osmanlı yıllarca bizi 
sömürge olarak kullandı…” der…

Üstad hiç durmadan cevabı sille misali yapıştırır…
-Eğer Osmanlı sizi sömürmüş olsa idi bugün bu soruyu bana Fransızca 

sormazdın… ” der…

•	 Talebenin	biri	“Hocam,	ALLAH	deveyi	iğne	deliğinden	geçirebilir	
mi”	diye	sorar.	“Geçirir	evladım”	diye	cevap	verir	üstad.	“Ne	iğneyi	büyütür		ne	
deveyi	küçültür.	Koca	dünyayı	senin	gözbebeklerine	sığdırdığı	gibi	geçirir“.

•	 Üstad	Necip	Fazıl	Kısakürek	bir	gün	konferans	verirken	salonda	
bulunanlardan birisi kürsüye salatalık fırlatır. Salatalığı eline alan Necip Fazıl 
salondakilere dönerek:

“-	Birisi	kimliğini	göndermiş,	kiminse	gelsin	alsın”	der.

•	 Bir	gün	Necip	Fazıl,	bir	üniversitede	konferansa	katılmış.	Çıkıp	her-
zamanki gibi din ve Allah kavramı hakkında konuşmuş. Konuşması bittikten 

sonra, onunla karşıt görüşlü olan bir Profesör, Necip Fazıl’a: ‘Siz önceden çıkıp 
farklı şeyler söylerdiniz, şimdi ise o sözlerinize çelişen şeyler söylüyorsunuz. 
Yazdığınız şiirler hala ezberimdedir bu ne demek oluyor? ‘ Necip Fazıl’ın 
cevabı meleklere parmak ısırtacak bir cevap olur ‘Benim geçmişim bir çöplük-
tür ve çöplükleri sadece köpekler kurcalar‘

•	 Mahkemede	hakim,	Necip	Fazıl’a:
– Bak, der Seni bundan böyle bir daha huzurumda görmeyeceğim, 

öyle değil mi? Necip Fazıl sorar: – Hakim Bey, yoksa istifa mı ediyorsunuz?
•	 Üstad’ın	çalışma	odasına	giren	bir	yazar	üstadın	çalışma	odasına	

göz attıktan sonra:
-Hayrola üstad çalışma odanda hiç kitap yok, siz hiç kitap okumaz 

mısınız? diye soru sorduğunda, Üstad şu cevabı verir:
-Sen hiç süt içen inek gördün mü?

•	 Nazım	Hikmet	ve	Necip	Fazıl	Ramazan	ayında	arabayla	
gidiyorlarmış.Tabi Necip Fazıl oruç ama Nazım Hikmet değil.Nazım Hikmet 
Necip Fazıl ile dalga geçmek için yolun kenarındaki zayıf bir ineği işaret 
ederek Necip Fazıl’a demiş ki:-’Şunun haline bak,oruç tutmaktan ne hale 
gelmiş’ demiş.Tabi Necip üstad altta kalırmı hemen cevabı yapıştırmış:

-’Aaa Nazım sen bilmiyor musun? Hayvanlar oruç tutmaz.

        TEFEKKÜR- TEBESSÜM

İnsanlar ikiye ayrılır, vaktini beşe ayıranlar, vaktini boşa ayıranlar.

BAŞYAZI- BİLAL ALTINEL                                                             
KAHTA İHL OKUL MÜDÜRÜ
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Kalbinde zerre kadar 
kibir olan kimse 
cennete giremez.

Hadis-i Şerif

 KARTALLAR 
YAKALADIKLARI 
AVLARINI YÜK-
SEK BIR YERE 
ÇIKARIP ORDAN 
KAYALIKLARIN 
ÜZERINE 
BIRAKIYORLARDI. 
SONRA DA AFIYETLE 
YIYORLARDI.

MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ

Mustafa ARI

ŞEYTANIN İNSANI ÖLDÜREN 
GİZLİ TUZAĞINA NASIL DÜŞTÜM?

‘’Kalbimin dünyevîleşmesine  esef içinde 
yana  yakıla gözyaşı döktüğüm günlerin 
birinde,	bir	örgencim:	“Hocam,	sizi	rüyamda	
gördüm. Kabe’de idiniz şöyle böyle ağlayarak 
dualar edip  yakarıyordunuz.” dedi.  Bu satırları 
okuyunca içim titredi.

Rüyayı, mübarek bir kişi düzeyine erişmiş 
olabileceğim anlamında yorumladım. Hayal-
imden tasdik sesleri yükselmeye başladı.  Evet, 
çok içten ihlaslı dua ediyordum. Başarmıştım. 
Mutluluk vericiydi. Çocuklar  gibi şenlendim.  
Seke seke yürüyordum,  sevinçten uçuyordum. 

Birkaç gün sonra başka birisin-
den	zıddı	bir	söylem	geldi:	“Hocam	sizi	
rüyamda gördüm.  Sabah namazlarına 
kalkamıyordunuz. Namaz konusundaki o garip 
halinizi garipsedim diyordu.

Kıpkırmızı kesildim. Bakışlarım dondu. 
Üzüldüm ve üzüntüm saatlerce sürdü. İlahi 
rahmetten kovulmuş muydum? Önceki haberl-
erle kalbimi teşvik eden yüce Mevla şimdi beni  
neden tokatlıyordu?

Avuçlarıma kapanıp düşünürken 
kalbimde şeytanın günlerdir gezinen fısıltısını 
hissettim.	Konuşuyordu	benimle:	“Başardın,	

erdin, yükseldin. Bak kâmil adam oldun. Belki 
de evliyasın. İnsanların rüyalarına bile giriyor-
sun. Aferin sana!” Bende bu ihlas katilini euzu 
çekmeden ve tövbesiz dinlemenin  keyfini 
sürüyordum.

Hamdolsun o anda  ilahi inayet sayes-
inde sağdan yaklaşan şeytanı fark etmem 
nasip oldu. İhlassız ibadetin ölü olduğunu 
hatırladım. Euzu besmeleye tutundum; 
tövbeye sığındım ve o zamandan beri 
şeytanın şerrinden yüce Allah’a sığınmaya 
daha çok dikkat etmeye çabalıyorum. 
“Euzubillahimineşşeytanirraciym	“	diyorum.	
Rabbimiz kalbimizi şeytanın gizli tuzaklarından 
korusun .

Bir belgeselde izlemiştim:  Kartallar 
yakaladıkları avlarını yüksek bir yere çıkarıp 
ordan kayalıkların üzerine bırakıyorlardı. Sonra 
da afiyetle yiyorlardı. 

                                                                                                                 

AYETLER
Sabret! Çünkü Allah  (c.c) iyilik edenlerin
mükafatını zayi etmez  (Hüd);115
O gün birtakım yüzler vardır ki nimet, içinde    mutlu-
durlar .  Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar   (Ğaşiye);89

Rabbinin adını an ve bütün benliginle O’na yönel.  
(Müzemmil);8

Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü şeçebilir
Her biri bir yörüngede yüzmekte dir.  (Yasin);40

Şüphesiz  Allah (c.c) rızık verendirgüçlüdür , çok kuvvetlidir.
(Tekasür;8)

Mallar ve evlatlar , dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak Salih ameller ise; 
Rabbinin katında, sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. (kehf;46)
O kalemle yazmayı öğretendir insana bilmediğini öğretendir.(Alak;4-5)
Şüphesiz yerde ve gökte Allah (c.c) dan hiçbir şey gizli kalmaz .(Al-i İmran;5)

Şüphesiz senin rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak onların çoğu 
şükretmez. (Neml;73)
Arınan ve rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. 
(A’la ;14-15)
Allah (c.c) beş vakit namazla günahları silip yok eder. (Buhari)
Din işinin başı İslam diregi namaz , zirvesi cihaddır. (Tirmizi)
Küçüğüne merhamet etmeyen ve büyüğümüzün hakkını bilmeyen  bizde 
değildir. (Tirmizi)
Tüm düşüncesinin ahret olan kimsenin, kalbini Allah (c.c) zengin kılar. (Tirmi-
zi)
Mü’minler , aralarında, duvarları birbirine destek veren bir bina gibidir. (Bu-
hari)
Kim ki , güneş batıdan dogmadıkça tövbe ederse Allah (c.c) Onun tövbesini 
kabul eder. (Müslim

FİKİR- EDEBİYAT                                                              
Ayetler, Hadisler ve Bir Yazı
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MUKADDES
VARLIĞIMIZ ÇANAKKALE

Ey T ürk evladı hiç şükrettin mi atana!
Çanakkale’de de canlarını siper etmişlerdi bu vatana
Bu mukaddes vatan için nice kanlar döküldü yerlere
Size vasiyetimdir beni de gömün bu mukaddes yerlere

Gururlan Türk evladı gururlanabildiğin kadar
Senin unutulmayacak türde bir atan var
Daima ay yıldız göklerde parlar
Unutma ki tarih Türkleri değil Türkler tarihi yazar

Hatırlayın 18 Mart’ı hatırlayın
Etten bir duvar örmüştü atan
Düşmana basacak yer değil,bakacak yer bırakmamış bu vatan
Özgürlük için koşuyor Mehmetçik ALLAH ALLAH diyerek paşam

Mavi gök altında şehit kanında parıldıyor bu vatan
Çanakkale geçilmez;geçilmez demiş atam
İlabeten atamın yolunda gidecek bu millet
Ebediyyen Türkündür Türkün kalacak bu devlet

Uzatmayın ellerinizi bu vatanın bir karış toprağına
Her karışı ecdat kokuyor
Çanakkale’ye durmaksızın mermi yağıyor
İçimde fırtınalar kopuyor

Uyan uyan Türk evladı vatanı düşman sarıyor!
Çıkarmış dişlerini Türk’e bakıyor ısıracak yer arıyor
Bırakma ananı gözü yaşlı yüreği kan ağlıyor.

Öğretmen ‘’indirin 
parmakları listeden kaldıracağım’’ 
dediğinde oluşan o gerilim tra-
foda bile yok

Sınavda kopya vermemek 
için Nazi kampında evladını 
saklar gibi sınav kağıdına sarılan 
arkadaşım senide unutmadık.

Öğretmen ‘’ ödevin nerde 
? ‘’ diye sorunca, ödevin orda 
olmadığını bile bile çantasını 
karıştırıp bir mucize bekleyene 
öğrenci denir.

Disipline beraber gittiğin 
sınıf arkadaşın aynı zamanda 
hayat arkadaşındır

-sınıfta bazı kendini bilme-
zler var -onlar kim hocam

-Onlar kendilerini biliyor.

--Ahmet başka sakız var mı ?
+Var ama sana yok
--Hocam Ahmet sakız 

çiğniyor
-Hocam kütüphanedeki 

romanların yanına müzik aleti 
koydum

-Neden ?
-Çünkü romanlar böyledirler 

çalgısız yaşayamazlar.

Usta bize 2 tane bol acılı 
dürüm ver+ne yaptın sen ben acılı 
yiyeyem-ee ne yapalım dost acı 
söyler.                                                                                

MUHAMMED SAYDAM           11/G 2704

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ ?
Köpekler doğdukları andan itibaren 
insanlara karşı sevgi duyarlar,Bu şekilde 
dünyaya gelen tek hayvan türü köpektir
Dünya’da Ezan sesi asla kesilmemektedir.
Dünyada Ezan ilk olarak Japonya’nın 
başkenti Tokyo’da bir Camii’de okunur.
Bir insan 3 gün aralıksız uyursa kim 
olduğunu unutur.
Amacını ve ümidini yitirmiş biri, dünyanın 
en tehlikeli hayvanına dönüşebilir
Dünya nüfusunun yalnızca % 2 si yeşil 
gözlere sahiptir.
Köpekler 10 farklı ses çıkartabilirler
Günde bir paket cips yemek, yılda beş şişe 
sıvı yağ içmenizle aynı derecededir
Dünyadaki hayvanların % 80 i altı ayaklıdır 
bazıları hala keşfedilememiştir.
İnsan beyni sabah bilgi, akşam ise duygu 
ve yaratıcılık ağırlıklı çalışır.
İstiklal Marşımız 571 hece, 1453 harften 
oluştuğunu biliyor muydunuz ?
Dünyada her saniyede, 10 milyon sigara 
yakılmaktadır.
Türk Bayrağı uğruna en çok can verilmiş 
bayraktır.

FİLOZOFLARDAN SÖZLER
Kendini bilmek,tüm bilgeliğin başlangıcıdır   

--ARİSTOTELES --
Sorgulanmayan yaşam yaşanmaya değer 

değildir  -- SOKRATES –
Ne kadar bilirsen bil,söylediklerin karşındakinin 

anlayabileceği kadardır – MEVLANA –
Artık açık olarak görünmektedir ki , teknolojimiz 

insanlığımızı geçmiştir – ALBERT EİNSTEİN –
En ile mutlu olan, en fazla şeye sahiptir – 

SİNOPLU DİYOJEN –
Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev 

Hayattır. – SİNOPLU DİYOJEN –
Bazı insanlar koca evreni bilirlerde kendilerini 

bilmezler – SADİ –
Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından 

bir şey kaybetmez – MEVLANA –
Geçmişi unutanlar, onu yeniden yaşamaya 

mahkumdurlar. – SANTANAYA—
Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol – 

MEVLANA –
Herkes insanlığı değiştirmeye çalışıyor,kimse 

kendini değiştirmeyi aklından bile geçirmiyor. – 
THOMAS PAİNE—

  ÖĞRENCI LAFLARI                          

005
KAHTAİHL



Limandaki gemi 
güven içindedir; 
fakat gemiler 
limanlar için 
yapılmamışlardır.    
John A. Shedd

HEDEF OLMADAN
GAYRET OLMAZ.

YGS VE LYS İLE İLGİLİ 
BİLİNMESİ GEREKENLER 

-YGS  ve LYS hakkında neler söylemek istersiniz?
YGS, ülkemizde ortaöğretimi tamamlayan öğrencinin , yüksek 

öğretime geçişini veya girişini düzenleyen bir baraj sınavıdır. Sınav puanının 
%40’ını oluşturur. YGS ile girilebilecek 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler vardır. 40 
Türkçe,40 Temel Matematik,40 Sosyal bilimler ve 40 Fen sorusundan oluşur.

      LYS lisans yerleştirme sınavıdır. YGS’de 180 barajını aşan herkes 
girebilir. LYS birinci aşamaya göre değil. Aksine her dersin başarısını ölçmeye 
dayalı bir sınavdır. 5 bölümden oluşur:

LYS-1 Matematik ve  Geometri ,LYS-2 Fizik, Kimya ve  Biyoloji,LYS-3 Ede-
biyat ve Coğrafya ,LYS-4 Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Felsefe ,LYS-5 Yabancı 
Dil’den oluşur.

-Bir çok arkadaşımız sadece YGS’ye katılıyor; LYS’ye katılmıyorlar. Bu 
konuda neler söylemek  istersiniz? 

    Bu konu ile ilgili 3 faktör vardır. Birinci faktör ‘’LYS çok zor ön 
yargısıdır. İkinci faktör LYS konularına   zaman ayırmamaktır. Üçüncü 
faktör ise idealist olma durumudur. Yani seçtiği bölüm YGS puanı ile alıp   
yapıyorsaLYS’ye  katılmıyorlar.

-Tercih yaparken dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir?
   Tercih  yaparken mutlaka ilgili ve yetenekli olduğumuz alanlar 

göz önüne alınmalıdır.Örneğin insanlarla uğraşmayı sevmeyen bir kişinin 
öğretmen olması, kandan korkan birisinin doktor olması yanlıştır. Özellikle şu 
beş maddede dikkate alınmalıdır:

-Tercih listesini oluştururken 2015 yılı Yükseköğretim Programları ve 
Kontenjanlarına bakılmalıdır.

-Tercih listesi oluşturuken sadece puana bakılmamalıdır.
-Tercih yaparken bir uzmana başvurulmalıdır. Öğrencilerimiz ilçemizde 

oluşturulan tercih danışma merkezini kullana bilirler.
-İstediğiniz bölümler başarı sırasına göre sıralanmalıdır.
-‘’Bu  sene mutlaka yerleşmeliyim’’ düşüncesi düşünmemelidir. 

Gerekirse bir yıl daha çaba göstererek hayal ettiğiniz mesleğin peşinden 
koşmalısınız.

--Arkadaşlar genel olarak ilahiyat, PMYO gibi hedefler seçiyorlar. Bu 
hedefler hakkında neler düşünüyorsunuz?

Okulumuzun İmam Hatip Lisesi olması nedeniyle öğrencilerimiz 
kendini İlahiyat bölümüne daha yakın hissetmektedirler. Bu konuda ideal-
ist öğrencilerimizde var. Lise öğrenimi boyunca  İlahiyat bölümüne yakın 
dersler  gören öğrencilerimizin bu bölümde başarılı olma durumu söz 
konusudur. Ancak İHL öğrencisinde  İlahiyattan başka bir bölüm okuyamaz 
ön yargısı da vardır. Yani istemeyen bir öğrenci ‘’Puanım İlahiyata yetiyor, onu 
yazayım’’ düşüncesi ile tercih yapıyorsa özgüven eksikliği var demektir. Ancak 
unutulmamalıdır ki İmam Hatip Mezunu bir Cumhurbaşkanımız var. Farklı dal-
larda uzmanlar var. Bunlar göz önüne alınarak tercih yapılmalıdır.

PMYO seçeneği sadece İHL öğrencilerinin değil genel olarak tüm 
lise öğrencilerinin çoğunun tercih ettiği bir seçenektir. Öğrencilerde ’’Kısa 
zamanda işe atılırım, fazla uğraşamam’’ düşüncesi hakim olmaktadır. Ama 
unutmayalım ki PMYO başvuru koşullarında YGS’den belli bir puan barajı 
bulunmaktadır.

       YUNUS ÇATLI
REHBER ÖĞRETMENİ

RÖPORTAJ- REHBERLİK                                                             
Mehmet Emin Avseren     11-B
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BÜYÜYÜNCE NE
OLACAKSIN ?

Bir misa-
fir geldiğinde evin 
öğrencilerine sordukları 
klasik soru: büyüyünce ne 
olacaksın? İlk bakışta sıkıcı 
bir soru olmasına rağmen 
formalite icabı soranın 
hoşuna gidecek cevaplar ver-
ilmeye çalışılır. Avukat, dok-
tor, öğretmen vb.  Bu cevap-
lar birçok öğrencinin gerçek 
cevabı olmamakla birlikte 
ileriki yıllarda da öğrencinin 
hayallerini süsler. Öğrencinin 
gelecekteki mesleklerini 
belirlerken şu tesbiti de 
yapmadan geçemeyeceğim: 
Artık öğrencilerimizin çok 
az bir kısmında Allah rızası 
veya toplumun faydası 
için tabirlerine rastlayabil-
irken; başarılı, zengin, mutlu 
gibi bencilliği çağrıştıran 
kelimeleri çok daha fazla 
duymaktayız. Öğrencilerimle 
konuşurken söylediğim 
şeylerden biri de önce-
likle bu yeryüzünde olma 
amacınızı hatırlayın olur. 
Sizin dünyaya geliş amacınız 
sadece okul okumak, başarılı 
olmak veya iyi bir hayat sa-
hibi olmak değildir. Dünyaya 
esas geliş amacımız bizi yara-
tana kulluktur. Hayatımızdaki 
seçimler ve davranışlar da 
bu amaca ne kadar hizmet 
ederse o kadar başarılı ve 
huzurlu oluruz. Bu demek 
değildir ki hedeflerimiz ol-
mayacak. Aksine hedeflerim-
iz olacak ama hayatımızın tek 
gayesi olarak onu görmemek 
durumundayız. 

Sosyal bir varlık olan 
insanın okulöncesi dönem-
den  itibaren zihninde mesle-
kler belirmeye başlar. Her 

geçen gün bu meslek hayal-
leri değişebilir. Meslek seçi-
minin gerçekçi bir şekilde 
yapılması durumunda başarı 
ve mutluluk için gelecektir 
inşallah. Bu seçimler ne 
kadar yanlış ve ayakları yere 
basmaz şekilde yapılırsa 
sonunda pişmanlığın olacağı 
da bir gerçektir. Hayatımızda 
yaşadığımız mahalleyi, 
aileyi, eşimizi, çocuklarımızı, 
bineceğimiz arabayı be-
lirleyecek olan meslek 
seçimini nasıl yaparsak daha 
doğru davranmış oluruz? 

Meslek seçiminde artık 
birçok alanda kabul gören 
yaklaşım ilgi, yetenekler, 
meslek ve kişilik özel-
liklerine uygun seçimlerdir. 
Kişinin ilgi ve yeteneklerini 
tanıması sonucunda meslek 
seçimi de daha gerçekçi 
olacaktır. Ancak acizane şu 
kriteri de eklemek gerektiği 
kanaatindeyim. Yukardaki 
ölçütlerle beraber ailemizin 
ve kendimizin yapısını da 
göz önünde bulundurmak 
gerekir. Çünkü biz tüm 
kararlarımızı çevremiz ve 
ailemizden bağımsız ver-
ebilen varlıklar değiliz. Bizi 
bağlayan bağlar ve bize yön 
veren faktörler vardır. 

Gelecekte yapacağımız 
işi seçerken ilgilerimizi 
tanımak oldukça önemli 
dedik. Peki ne demek ilgi? 
Kişinin zorlama olmadan 
isteyerek yaptığı işler ve 
uğraşlardır. Kitap okumak, 
spor yapmak, tamirat 
yapmak, gezmek vb. se-
verek, hoşunuza giderek 
uğraşırsınız bunlarla. Bir 
kişinin çok zengin ilgileri 
olabildiği gibi az ilgi sa-
hibi kişiler de olabilir. Ancak 

ilgilerimizi tanıma büyük 
bir problemdir: toplumu-
muzda ilgilerini tanıyan 
o kadar az insan vardır ki. 
Bunun sebebi uğraşlardır. 
Bir insan ne kadar çok şeyle 
uğraşırsa ilgilerini de o or-
anda tanıyabilir. Dolayısıyla 
öğrencilik hayatınızda faydalı 
uğraşları denemekten çekin-
meyin. Yanılmaktan ve yanlış 
yapmaktan korkmayın.

İkinci ölçütümüz, sahip 
olduğumuz yeteneklerdir. 
Yetenek, bir kimsenin bir 
şeyi anlama veya yapabilme 
niteliği, kabiliyetidir. Yet-
enekler genellikle kişinin 
çok zorlanmadan kolaylıkla 
yapabildiği işlerde kendini 
gösterir. Sayısal yeteneği 
olan bir öğrenciyseniz, 
sayılarla aranız iyi olur ve 
kafadan, kalem oynatmadan 
işlemleri kolaylıkla yapabilirs-
iniz. Veya edebi yeteneğiniz 
varsa ilham doğrultusunda 
kolaylık şiir veya yazı 
yazabilir ve okuduğunuzu 
kolaylıkla anlayabilirsiniz. 
Şu da unutulmasın. Yet-
enekler doğuştan gelmesine 
rağmen eğer yetenekler 
kullanılmazsa zamanla köre-
lip gider. 

Üçüncü kriter de kişisel 
özelliklerimiz ve  ailemizin 
ekonomik durumudur. Zar 
zor geçinen bir aile çocuğu 
yıllarca ideal olan bir meslek 
üzerine yoğunlaşarak sınav 
sınav beklememelidir. Zira 
her geçen gün aleyhine 
işlediğinden ideallerinden 
vazgeçme ihtimali de güçle-
nir. Yaşadığım bir tecrübemi 
sizlerle paylaşmak isterim. 
Birkaç yıl önce üniversite 
tercihlerinde öğrencilere 
yardım ederken arkadaşıyla 

beraber gelen bir kız öğrenci 
genetik alanında bir bölüm 
seçmek istediğini söyledi. İlk 
başta şaşırdım ancak neden-
inin orda okuyan bi arkadaşı 
olduğunu öğrendim. Bu 
bölümün geleceğinin parlak 
olduğunu ifade ediyordu 
arkadaşı. Fakat ülkemizde 
çalışma alanı bulunmayan bir 
bölüm idi. Biraz bilgi verme 
ve kısa süreli danışmanlık 
yardımıyla öğrencimiz 
hemşirelik bölümünde karar 
kıldı. Öğrencimizin ailesinin 
maddi durumu iyi değildi 
ve sınava birden fazla defa 
sınava giriyordu. Tüm bu 
şartlar içerisinde öğrencimiz  
sadece arkadaşı için gene-
tik bölümüne gidecekti. 
Neticede öğrencimiz ikna 
olarak  hemşireliğe gitti ve  
sonraki yıllarda sorduğumda 
memnun olduğunu ifade 
etti. Şuan öğrencimiz mezun 
olarak atanmayı bekliyor. 

Meslek seçiminde 
mesleğin çalışma koşulları, 
ilerleme imkanları, ekonomik 
getirisi, sosyal güvencesi 
vb. özellikler araştırılıp göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
Meslek erbabından, kitaplar 
ve internetten araştırma 
yapılabilir. 

Özetle seçeceğimiz 
mesleği belirlerken ilgilerim-
izi, yeteneklerimizi, mesleğin 
özelliklerini , kişilik özellikler-
ini ve ailemizin şartlarını göz 
önünde bulundurmak ger-
eklidir. Aksi takdirde bir tek 
kritere bakarak verdiğimiz 
kararlar büyük pişmanlıkları 
da beraberinde getirebilir. 

    
    
  

 

ÖMER 
MAÇİN

 REHBER 
ÖĞRETMEN
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NISAN AYI KOMPOZISYON 
BIRINCISI BELLI OLDU

Erdemli ve Başarılı Birey projesi 
kapsamında değerler eğitimi 
ç a l ı ş m a l a r ı  y a p ı l m a k t a d ı r. 
Okulumuzda pano hazırlanması, 
kompozisyon yazma yarışması ve 
zaman zaman uygulamalı eğitimler 
yapılmaktadır.  Kompozisyon 
yazma yarışmasında birinci olan 
öğrencimize para ödülü ve birin-
cilik belgesi veriliyor. 

H e r  ay ı n  d e ğ e r i y l e  i l g i l i 
öğrencilerimiz arasında yapılan 
en iyi  kompozisyon yazma 
yarışmasında bu ay yardımlaşma 
değeri üzerine en iyi yazıyı 11G 
öğrencisi Muhammed Saydam 
yazdı.  Kendisini tebrik eder 
başarılarının devamını dileriz.

2. Dönem Veli Toplantılarımızı 
Yaptık

Okul yemekhanesinde yapılan genel 
açıklamalardan sonra veliler kendi 
öğrencilerinin sınıflarına geçerek 
öğrencileri hakkında bilgi aldı. 

Okulun genel durumu okul idare-
cileri tarafından veliler ile paylaşıldı. 
başarıyı artırmak adına yapılan çalışmalar 
anlatıldı. Okulumuzda 2015-2016 eğitim 
öğretim yılında özlenen imam hatip 
ruhunu yeniden diriltmek için çalışmalar 
yapıldığının altı çizildi.

Okul rehber öğretmenleri tarafından 
velilere	“Aile	 İçi	 İletişim,	 Aile	 İçi	 Şiddet	
ve Çatışma Yönetimi, Ergenlerle İletişim 
ve İnternet Kullanımı” konularını içeren 
seminer verildi.

                                                                                                             İHL-   HABER                                      

ŞİİR- EDEBİYAT
Bir güneş doğacaktır elbet

  HABER                                    

        SAYIKLAMALAR             
                   I.
Bir güneş doğacaktır elbet
Çaresiz kalan bir çift göze.
Ölüm ayrılık olsaydı eğer
Acının rengi de solardı
Umudun dili lâl olmaz
Sussa da kalabalıklar
Âh bu kalabalık yalnızlıklar…

                  II.
Bir hıçkırıksa bedenlerde ölüm 
Ve bir feryatsa 
Toprağa isyan..
Büyür acıyan korkular yüreklerde
Kirli düşler kalır ölümlerden arta 
kalan
En çok üzüldüğümüzdür sonlar
Siz ey dilsiz mezarlar
Hangi zamana yenik düştünüz?

                  III.
Ruhun karanlık dehlizlerinde
Yorgun bir inilti
Hüznü sayıklar şimdi
Sağanak kuşlar birikti
Ölüme susmuş kalabalıklarda
Korkuya gizlenmiş geceden
Ne çıkar sabaha bilen biz miyiz?
Yıldızlar da düşüyor insanlar da
Ve her şey sustukça
Başlıyor yalnızlıklar…        

         Zübeyde 
  KÜÇÜKKELEPÇE

Türk Dili Ve Edebiyatı
      Öğretmeni
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ARTIK YORULDUM

Bazen seçenekler sizi bitirebi-
yor .Artık yoruluyorsunuz hayata 
karşı savaşmaktan.Aşk mesela ne 
kadar basitmiş gibi görünsede 
öyle değil, dışarıdan ne kadar 
basit olsada içindeki acıyı asla 
dindiremezsin,içindeki acı seni 
senden alır.Bazen telefon çalar 
onun aradığını düşünürsünüz ve 
o düşünceyle telefona koşarsınız, 
aramayacağını bile bile telefonun 
başında beklersiniz.Artık seni sevme-
ktende seni düşünmektende seni 
özlemektende yoruldum.

RÜYA

Gitmesen kalsan 
O gözlerle bana baksan 
Korkma sadece  Aşk-ı Sefa içindeyim
Mutsuz Gibi bakmasa

İlk konustugumuz bankta oturuyorum 
Belki gelirsin diye bekliyorum 
Ama korkuyorum ya gelmezse 
Yinede bekliyorum 

Gecelerime seni sordum 
Seni rüyalarıma sakladım 
Belki rüyalarımı güzelleştirirdin
Senden hiç vazgeçemedim

MUHAMMED SAYDAM

BEN KİMİM?

Ben ki
Küçücük bir tebessüm  yüzünde 
Gülme
Mezarım olur yanağındaki çukur 
Yayın özgürlüğü
 Kaldırılır gözlerimden 
Sana hapsolurum…

Ben ki
Yazdıklarımla yargılanacak en azılı 
aşık 
Etme 
Basın özgürlüğü
Kaldırılır dilimden
Dilim boğazımda asılı kalır 
Ölürüm…

Ben ki 

Anlamsız bir boşluk gözünde 
Bakma 
Gözaltına alırım 
Kendimi gözlerinde
Ok yaydan çıkar 
Yüreğine saplanırım 

Ben ki 
Gölgen olurum ay ışığında 
Gitme 
İçirme ayrılığı 
Ayyaş dedirtme 
Sarhoş olur 
Tutunamam gökyüzüne 
Yer’le bir olurum …                                               
                                          
 İBRAHİM ETHEM KURT   11-E

ANNECİĞİM

Annem seni çok özledim inanki seni 
sensiz yaşayamıyorum.Cümleler seni 
bana çağrıştırıyor.Dün yanına geldim 
sen yoktun sonra anladım ki toprağın 
altındaymışsın.Ben hayatımda hiç 
kimseye anne diyemedim.Hep bu 
kelimeye hasret kaldım.Bazen tutu-
nacak bir dal ararım fakat bulamam.
İçimi dolduracak kimse yok bu 
şehirde öyle yalnızım ki anlatamam 
hiç kimseye, annem ne olur yanıma 
gel benim sana ihtiyacım var.

Bu şehirde öylesine boğuldum ki
Öyle yangınlardayım ki
Anlatamam hiç kimseye 
Ne sana ne  gökyüzüne
Ne de mezar taşına
Anlatamam işte 
Yüreğime bile anlatamam 
Tıpkı bir ölü gibi 
İstediklerimi yapamıyorum 
Sakın sorma
Söyledim ya 
Anlatamam…Anlatamam
Kimi sevdigimi
Nasıl Yaralandıgımı
Ne çok acılar çektiğimi 
Sus bir şey sorma
Söyledim ya 
Anlatamam…Anlatamam

ŞİİR- EDEBİYAT
Öğrencilerimizden Denemeler

      EDEBİYAT                                 

     FERHAT SAKAR                                
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FIKRALAR & HİKAYELER

1-) İlkokula giden küçük 
Temel’i, öğretmeni sözlüye 
kaldırıp sormuş:
- Söyle bakalım Temel; 
1881 de ne oldu?
- Atatürk doğdu 
öğretmenim.
- Aferin. Peki, 1920′de ne 
oldu?
- Atatürk 39 yaşına bastı 
öğretmenim! 

2-)  Bir gün din hocası sınav 
yapar. Çocuklardan bir 
tanesi bütün sorular doğru 
yanıtlamıştır ama sınav 
sonucunda 100 üzerinden 
40 almıştır. Hocanın yanına 
gitmiş ve sormuş:
-Hocam benim 100 almam 
gerekiyordu bütün soruları 
biliyordum ve yaptım
-Bilmesine çok iyi biliyor-
sun ama inanmıyorsun

3-)Okula yeni gelen 
öğretmen ilk dersinde 
ögrencilere ilginç
bir çağrıda bulunmuş: 
- Kendini geri zekalı hissed-
en varsa ayağa kalksın… 
Sınıfta çıt yok. Nihayet biri 
kalkmış: 
- Sen kendini geri zekalı mı 
hissediyorsun? 
- Hayır, demiş çocuk, ama 
sizin tek başına ayakta 
kalmanıza gönlüm razı
olmadı..

4-)Adam doktora gider ve 
sorar:
- Doktor bey iş yerimde 
benimle maymun diye 
dalga geçiyorlar
+ Hangi dalda iş 
yapıyorsunuz ?
- Dal mı? Siz yapmayın 
bari… doktor bey 

5-)Taksinin yokuşta frenleri 
patlamış, müthiş bir hızla 
aşağı iniyor.
Kayseri’li müşteri bağırmış.
-Durdur şu arabayı.
Şoför panik içinde 
haykırmış.
-Durduramıyorum!
-O zaman taksimetreyi 
durdur hiç değilse

6-)Öğretmen Temel’ sordu:
-Bana on tane vahşi hayvan 
ismi söyler misin? 
Temel başladı saymaya:
-Aslan, kartal, kurt, ayi, 
timsah…
-Ee başka?
-5 tane de yilan.

7-)Adam eczaneye gelmiş : 
-Sizde asetilsalisilik asit var 
mı? Eczacı adama dönmüş : 
-Yani aspirin istiyorsunuz 
değil mi ? 
-Evetevet, şumeredin adını 
bir türlü ezberleyemedim 
de.

8-)Yaşlı bir adam küçük 
Alican’ın  apartmanın ziline 
basmaya çalıştığını görür.
Bunun üzerine yanına ge-
lerek hangi zile basacaksın 
yavrum der.
“Alican	2.zil	amca”	deyince	
adam zili çalar. Amca, Ali-
can’ a tekrar sorar :
- Şimdi ne yapacaksın peki?
- Şimdi kaçma zamanı 
amca, kaç

Bal bozulmayan tek gıdadır

Deniz yılanlarının beyni 
yoktur

İnsan kalbi dakikada 60-80 
defa çarpar

Üzümü mikrodalgaya 
koyarsanız patlar

‘’pi’’ sayısının bir milyarıncı 
rakamı 9’dur

Dünyada insanlardan daha 
çok tavuk vardır

Venüs saat yönünde dönen 
tek gezegendir.

İnsanın kalça kemiği beton-
dan daha sağlamdır

Hiçbir kağıt 7 defadan fazla 
2’ye katlanmaz

Yerçekimsiz ortamda mum 
alevi küre şeklinde olur

Bir bardak sıcak su, 
buzdolabında soğuk sudan 
daha çabuk donar

Dünyada bir yılda gerçek 
paradan fazla monopal 
parası basılıyor

Günde 24 saat sayı saysanız 
1 trilyona ulaşmanız 31 bin 
688 yıl alır

13 rakamın uğursuz olarak 
bilinmesi nedeniyle ABD’de 
birçok otelde 13.katta oda 
bulunmaz

Sabahları elma kahveden 
daha fazla uykunuzu açar
Nil timsahları yılda ortala-
ma 1000 kişinin ölümüne 
neden olmaktadır.

BİLİNMEYENLER
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“	ÇALIŞMAK	BİZİ	ŞU	

ÜÇ ŞEYDEN KURTARIR: 

CAN SIKINTISI, KÖTÜ 

ALIŞKANLIKLAR, 

YOKSULLUK.’’  

VOLTAIRE 

Derviş
Dervişlik dedikleri
Hırka ile taç değil
Gönlün derviş eyleyen
Hırkaya muhtaç değil


