
Okulumuz öğrencilerinden 11-A sınıfın-
dan Özden Sırmacı, 31 Mart 2018 tari-
hinde Kayseri’de yüzme dalında girdiği 
yarışmada Türkiye birincisi oldu. Daha 
önce de birçok birinciliği olan öğrenci-
miz duygularını şu şekilde dile getirdi:

“On yedi yaşındayım. Dört senedir Ca-
ğaloğlu Anadolu Lisesi’nde öğrenciyim. 
Uluslararası müsabakalarda görev aldım 
ve birçok kez Türkiye Şampiyonaları’nda 
madalyalar kazandım. Yaklaşık on bir 
senedir bu sporun içindeyim. Haftamın 
yaklaşık yirmi üç yirmi dört saatini bu 

spora ayırıyorum. Kimi zaman okul ders-
lerim kimi zaman performansımın yeter-
sizliği yüzünden pek çok kez bırakmayı 
düşündüm. Ama bir işi seviyorsanız eğer 
bırakması pek kolay olmuyor. Zamanla 
hem okulu hem sporu hem de sosyal ha-
yatımı yönetmeyi öğrendim. Bu sporun 
bana kattıklarını anlatmakla bitiremem 
Hele o duvara değdikten sonra puan ek-
ranına bakıp kazandığınızı gördüğünüz 
an hiçbir şeye değişilmez. Onca antren-
manın karşılığı o 22 saniyenin sonunda 
çıkıyor. Eskiden bu anı tadamadığım için 
bırakmayı düşünüyordum. Ancak yılma-
dım çabaladım şimdi buradayım. Pes 
eden değil inanan ve kazanan olun. Sıra-
nız gelecek.”

Bize bu gururu ve mutluluğu yaşatan gü-
zide öğrencimiz Özden’e teşekkür ediyor 
başarılarının devamını diliyoruz.
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YÜZME YARIŞMASINDA ÖZDEN SIRMACI
TÜRKİYE ŞAMPİYONU

İlk olarak yarışma serüvenim fizik hocamın 
beni TÜBİTAK’a aday seçmesiyle başladı.
Proje yarışmasını inceledim ve hocamızla 
birlikte konu belirledik. 

Günümüzün güncel sorunlarından olan UV 
ışınlarının cilt kanseri üzerine etkisini konu 
olarak seçtik. Sınıf arkadaşım Arda İNANÇ 
ile birlikte projeyi geliştirdik. Yarışma bo-
yunca hocalarım bana destek oldular. Pro-
jemin hedef kitlesi; çocuklar, açık havada 
çalışan işçiler, genel nüfus ve özellikle güneş 
ışınlarına duyarlı olan kişilerdir.

Özellikle UV ışınlarının yoğunluğundaki 
artış insanlarda aktif oksijen türevlerinin 
üretilmesine ve DNA hasarlarına sebep ol-
maktadır. Bu olumsuzlukları önlemek için 
geliştirdiğim projemi rehber hocam Yonca 
Bozkurt’la birlikte 12-15 Mart 2018’de İTÜ 
Ayazağa Yerleşkesi’nde final sergisinde sun-
dum. 

Proje süreci boyunca verdiğim emeklerimin 
karşılığını almak hem çok sevindirici hem 
de gurur vericiydi. Çalışma alanımda oldu-
ğundan dolayı temel bilimlere merakım var, 
deney yapmayı ve araştırmayı seviyorum. 
Bundan sonra da burada edindiğim bilgile-
ler ile projemi geliştirmeyi ve başka projeler 
ile yoluma devam etmek istiyorum. 

GÜLHANIM MORKOÇ 
 10/F 1121               

Uluslararası katılımlı Kahraman 
Bagatır İlkbahar Okları Yarışma-
sı’nda Yasemin Begüm Topkarcı 
makaralı yay mix takımda birinci, 
makaralı yay bayan takımda ise 
ikinci oldu. Bu önemli başarısıyla 
okulumuzu gururlandıran Yasemin 
Begüm Topkarcı’yı daha yakından 
tanımak istedik.

“Ben Yasemin Begüm Topkarcı. 
On yedi yaşındayım. Cağaloğlu 
Anadolu Lisesi 11-A sınıfı öğrenci-
siyim. Sporculuk kariyerimde beş 
kez milli takımla yarışma gururunu 
yaşadım. Birçok uluslararası yarış-
maya katıldım. Bu turnuvalardan 
2014 Dünya Şampiyonası’nda 
takım dünya şampiyonluğu, 2017 
Avrupa Şampiyonası’nda ferdî 
Avrupa üçüncülüğü, takım şampi-
yonluğu yaşadım ve takım dünya 
rekorunun sahibi oldum. Ulusla-
rarası başarılarım bunlarla sınırlı 
değil ama en önemlileri bunlardır 
diyebilirim.

Bunların yanı sıra kendi katego-
rimdeki Türkiye rekorlarının hepsi 
bana ait. Türkiye şampiyonaların-
da şimdiye kadar altmış beş kez 
kürsüye çıkma başarısı gösterdim. 

Sportif başarılarımın yanında eğitim 
noktasında da başarılı olduğumu 
söyleyebilirim. Cağaloğlu Anadolu 

Lisesi gibi çok köklü bir okulda 
eğitim hayatımı sürdürmekteyim. 
Dersler noktasında çok da kolay bir 
okulda okuduğumu söyleyemem 
tabi. Okçulukla beraber ister is-
temez zorlanıyorum. Ancak insan 
isteyince ikisini de aynı doğrultuda 
başarılı olarak sürdürebiliyor. Tabi 
bunun için zaman planlamasını 
çok iyi yapmanız gerekiyor. Bazen 
uçakta bile ders çalışmak zorunda 

kalabiliyorum. Yine de aldığım 
başarıların mutluluğu bana bu 
yaşadığım zorlukların üstesinden 
gelmemi sağlıyor. 

Her insan gibi bazen bana da ya-
pamayacakmışım gibi geldiği anlar 
da olmuyor değil. Çok zorlanıyo-
rum hatta. Ancak bir işi severek 
yaptığınızda tüm zorluklar uçup 
gidiyor. Hiçbir zaman asla kendinizi 

küçümsemeyin. Eğer bir şeyi se-
verek yapıyorsanız zaten bir adım 
öndesiniz demektir. Sadece ama 
sadece kendinize güvenin. Bunu 
yapabilmek herkes için mümkün-
dür. İçinizdeki potansiyeli fark edin. 
Kendinizi zorlamaktan korkmayın. 
Her zaman daha da iyisini inanın.

Son olarak; ben inandım ve başar-
dım. Siz de yapabilirisiniz. İnanın. “ 

Okulumuz Müzik Kulübü ve Festival 
Komisyonu’nun düzenlediği gelenek-
sel müzik festivali CALFEST bu yıl da 
büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 
Farklı tarzlar ve enstrümanlarla 
sahneye çıkan okulumuz öğrenci-
lerinden oluşan gruplar birbirinden 
neşeli ve renkli parçalarla dinleyici-
lerin beğenisini kazandı. Dayanışma, 
sorumluluk bilinci, özveri ve özgü-
ven gibi olguları pekiştiren, dönem 
boyu verilen bir emeğin ürünü olan 

CALFEST enerjisiyle herkesi büyü-
ledi. CALFEST, öğretmen öğrenci 
demeden herkesin eğlendiği, kuliste 
heyecanın iliklere kadar hissedildiği, 
en sonunda tüm Cal Ailesinin omuz 
omuza halay çektiği bir müzik fes-
tivalidir. Bu geleneğin önümüzdeki 
yıllarda da sürdürülmesini diliyor, 
bu yıl emeği geçen öğrenci, öğret-
men ve idari kadromuza teşekkür 
ediyoruz.

OKÇULUKTA TÜM TÜRKİYE REKORLARININ SAHİBİ 

CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ

EĞLENCE DORUKTA
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AKTÜEL

Okulumuzda Öğrencile-
rimize Aşure İkram Edildi

Kültürümüzde dinî ve milli açılardan önem-
li yeri olan ve Hicri takvime göre Muhar-
rem ayının onuncu günü yapılıp dağıtılan 
aşure, okulumuz yemekhanesinde yapıla-
rak öğretmen ve öğrencilerimize öğle ara-
sında ikram edildi. Kültürel değerlerimizin 
korunması ve yaşatılması adına önemli 
etkinliklerden biri olan aşure dağıtımı do-
layısıyla okul idaremiz başta olmak üzere 
bütün emeği geçenlere ve katılımcılara te-
şekkür ediyoruz.

Okul Müdürümüz Necati YENER, Çapa Fen 
Lisesi yurdunda yatılı kalan öğrencilerimizi 
ziyaret etti. Ziyaret haberini alan öğrenci-
ler müdürümüzü yurt kapısında karşıladı. 
Müdürümüz ile öğrenciler arasında aile 
sıcaklığında gerçekleşen sohbet ile öğren-
cilerin sorunları, ihtiyaçları ve çözüm öne-
rileri dinlendi.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri 
olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının dü-
zenlediği “Kim Bilir?” adlı bilgi yarışma-
sına katıldık ve bu yarışmada üçüncü 
olduk.

Yarışma dört basamaktan oluşmaktay-
dı ancak öncesinde İstanbul’dan katı-
lan adaylar bir ön elemeye tabi tutuldu. 
Yarışmada adayların genel kültür bilgi-
si ve sayısal mantık yetenekleri ölçü-
lüyordu. Sorumlu olduğumuz konuları 
aramızda bölüştük ve bir hafta gibi kısa 
bir süre zarfında elimizden geleni yapa-
rak hazır hale geldik. Ön eleme gününü 
başarılı bir şekilde atlattıktan sonra bizi 
bekleyen yarışma hakkında daha kap-
samlı bilgi sahibiydik ve kendimize olan 
güvenimiz artmıştı. 

Yine bir hafta gibi kısa bir süre sonra ilk 
aşamaya katıldık ve bizi memnun eden 
bir sonuçla yarışmayı sonlandırdık. İs-
tanbul üçüncülüğü gibi bir derece elde 
etmemizin yanı sıra bu tarz organizas-
yonlara ilgi gösteren ve bizden daha iyi 
sonuçlar alan yaşıtlarımızın olması da 
bizi çok sevindirdi. Böyle bir deneyim 
elde etme şansına sahip olduğumuz 
için mutluyuz ve önümüzdeki sene de 
bu yarışmaya katılmayı iple çekiyoruz.

Ecem ŞİMŞEK 10/C

Bezmialem Vakıf Ūniversitesi Deneysel Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi ile okulumuz 
arasında imzalanan işbirliği protokolu için 
02.11.2017 tarihinde okulumuz mūdūrū 
Necati Yener Bezmialem Vakıf Ūniversite-
sine ziyarette bulundu.Ziyarette öğrencile-
rin sosyal ve bilimsel gelişimlerinin önemi 
vurgulanarak yapılan işbirliği ile bu geli-
şimlerinin ivme kazanacağı ortak fikrine 
varıldı.

Okulumuzun İstanbul Üniversite-
si ve Bezmi Alem Üniversitesiyle 
olan protokol anlaşmalarına bir 
yenisi daha eklendi. Aydın Üniver-
sitesi ile okulumuz arasında sos-
yal ve bilimsel işbirliği prokolü im-
zaladık. Okulumuz öğrencilerinin 
Aydın Üniversitesi laboratuarları, 
kütüphanesi ve faydalı olabilecek 
diğer ilgili alanlarının kullanımını 
kapsayan protokol, okul müdürü-
müz ve Aydın Üniversitesi yetkili-
leri ile okulumuzda imzalanmıştır. 
Bu kapsamda imzalanan prokolün 
öğrencilerimize ihtiyaçları doğrul-
tusunda faydalı olmasını temenni 
eder, katkı sunan paydaşlarımıza 
teşekkür ederiz.

19 Aralık 2017 Salı günü 12.sı-
nıf öğrencilerimize yönelik olarak, 
Alman Akademik Değişim Ser-
visi(DAAD)‘nden Dr. Volker Sch-
midt (Istanbul Danışma Merkezi 
müdürü) ve Bedia Akyüz (Eğitim 
Danışmanı) okulumuzu ziyaret et-
tiler. Öğrencilerimize Almanya‘da 
ki akademik olanaklar ve başvuru 
süreçleri konusunda bilgi verdiler. 
Yapılan konferansla öğrencilerimiz 
için yurt dışı eğitim olanaklarını ta-
nıma fırsatı oluşmuştur. Çalışmanın 
düzenlenmesinde emeği geçenlere 
teşekkür ederiz.

15/01/2018 tarihinde Okulumuz Kariyer 
klubü ve Marmara Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Topluluğu Birliği’nin(EMT), 
Endüstri Mühendisliğinin tanıtımı ile ilgi-
li olarak söyleşisi gerçekleşmiştir. Sunum 
EMT Marmara Başkanı Eski dönem (156. 
Dönem) mezunlarımızdan Emine Deniz 
tarafından yapılmıştır. Etkinlikte emeği ge-
çenlere teşekkür ederiz.

Bu yıl 36. düzenlenen Uluslararası 
İstanbul Kitap fuarı, yerli ve yaban-
cı bir çok yayınevi ve yazarın ka-
tılımıyla 4-12 Kasım 2017 tarihleri 
arasında İstanbul Beylikdüzü Fuar 
Merkezinde gerçekleştirildi. Cağa-
loğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin 
de yoğun katılım gösterdiği fuara, 
okulumuz coğrafya öğretmeni sa-
yın İrfan ÇAL´da yazarlar gününde 
katılarak kitaplarını imzaladı.

Farklı okullardan öğrenci, öğret-

men ve velilerin yoğun ilgi gös-
terdiği fuarda, öğretmenimiz İrfan 
ÇAL, yeni üniversite hazırlık süreci, 
YKS ve TYT gibi konularda ve ders 
çalışma, soru çözme teknikleri ko-
nusunda çok faydalı söyleşiler ger-
çekleştirdi.

Cağaloğlu ailesi olarak öğretmeni-
mizi tebrik eder, başarılarının deva-
mını dileriz

Aydın Üniversitesi ile Sosyal ve Bilimsel 
İşbirliği Protokolü İmzaladık

Okulumuzda DAAD 
Bilgilendirme Konferansı 

Düzenlendi

Okulumuz Coğrafya Öğretmeni İrfan ÇAL 
Tüyap İmza Günlerine Katıldı

Okulumuzda Endüstri 
Mühendisliği Tanıtımı 

YapıldıBezmialem Vakıf 
Üniversitesi ile Protokol 

İmzaladık

Okul Müdürümüzün 
Yurt Ziyareti

CAĞALOĞLU

İSTANBUL 
ÜÇÜNCÜSÜ
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2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönemi 
başarılı bir şekilde nihayete ermiştir. Dö-
nem içerisinde gerek akademik ve proje-
ler bazında, gerek spor gerekse sanatsal 
alanda birçok başarıya imza attık.

Dönem içerisinde öğrencilerimizin ders 
bazında akademik başarıları takdire şa-
yandır. 944 öğrencimizden 766 öğrencimiz 
takdir, 160 öğrencimiz ise teşekkür belgesi 
almaya hak kazanmıştır.

Dönemi içerisinde kademe bazında okul 
birincilerimiz şu şekildedir:

Hazırlık B Şubesi Gülce KÖMEÇ 98,16

9B Şubesi Emin Kaan HEYBET 96,86

10F Şubesi Gülhanım MORKOÇ 96,72

11G Ayşe Zehra GÜNDOĞAR 98,01

12E Mert BAŞTUĞ 99,79

Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğretmenlerin-
den bir grup öğretmenimiz okulumuzu 
temsilen ,canı pahasına ülkemizin sınırla-
rını korumakta olan askerlerimizle kucak-
laşmak ,askerlerimizin motivasyonlarını 
arttıracak güç ve moral ziyareti için 15-16 
Mart ‘ta Hatay/İskenderun 39.Mekanize 
Piyade Tugay’ı ve Karargah’ında ziyarette 
bulundular.Öğrenci, öğretmen, personel 

ve velilerimizin destekleriyle askerlerimize 
gönderilen hediyelerimiz hudutlara kadar 
teslim edildi.

Bu Ordu şanlı tarihimizin mirasıdır.Alpars-
lan’dan,Fatih’ten,M.Kemal Atatürk ve onun 
silah arkadaşlarından bizlere emanettir.

“Ordumuz olsun daim muzaffer”

Kütüphanemiz 
için Kitap Bağışı 
Kampanyamız 

Büyük Teveccüh 
Gördü

Antik Mısır’da sadece rahipler yazı ya-
zabiliyor, yazı kitabelerine yine ancak 
rahipler dokunabiliyordu. Sıradan bir 
insanda bu gibi şeyler bulundurmak o 
insan için ölümüne neden olabiliyordu, 
yazı ve yazıya dair şeyler mukaddesti , 
kağıt ve kağıda dair şeylerde mukad-
des, önemli ve yüce görünürdü,saygı 
gösterilirdi . İnsan tarih boyunca bilime, 
tekniğe ve bunları nesilden nesile akta-
ran mucizeye hep saygılıydı, hep saygılı 
olacak, olmak zorunda yoksa gelişmesi 
mümkün değildir.

Velhasıl okumak ve okutmak önemli bir görev, büyüklerimizin dediği gibi “En büyük 
savaş cehaletle savaştır.” Dolayısıyla kâğıda gösterilen hürmet boş bir heves değildir.

Bu amaç doğrultusunda,ilim yolunda istifade edilmek üzere Cağaloğlu Anadolu Li-
sesinde velilerle öğrencilerin göstermiş olduğu gayret takdire şayandır.Kütüphane-
mizebinin üzerinde yeni kitap kazandırılmış, kütüphanemizin zenginliğine zenginlik 
katılmıştır. Gerek öğrencisiyle gerek velisiyle gerek öğretmenleriyle ve dahi muaz-
zam kütüphanesiyle Cağaloğlu Anadolu Lisesinde de okumak iptiladır müptelalara 
selam olsun.

Ahmet Selman GÖKBUNAR – Hazırlık F

6 Mart 2017 günü okulumuzun 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 
yaptığı etkinliklerin ilkinde bulunan öğren-
cilerdenim. Müzik kulübü ve Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Kulübü danışman 
öğretmenlerimizin öncülüğünde Mor Çatı 
Kadın Sığınma Vakfına yapmış olduğumuz 
gezi benim üzerimde çok büyük etkiler bı-
raktı. Ülkemizde son yıllarda kadına karşı 
artan şiddet ve tecavüz olayları beni son 
derece üzüyordu. Kocası ve başka bir hısı-
mı tarafından şiddet gören kadınların ev-
lerinden ayrıldıktan sonra ne yaptıklarını 
ve onlara şiddet uygulayan kişilerden nasıl 
korunduklarını merak ediyordum.

Ülkemizde bu gibi mağdur kadınların ko-
runmak istediklerinde gerek devlet eliyle 
kurulan gerekse STK tarafından açılan sı-
ğınaklara başvurabildiklerini biliyordum.

Mor Çatı’ya yaptığımız bu gezi bu sürecin 
nasıl geliştiği ve nasıl uygulandığı hak-
kında bilgi almamı sağladı. Her ne kadar 
sığınaklara güvenlik sebebiyle giremesek 

de oradaki gönüllü insanların bize aktar-
dığı bilgiler bu konu hakkında bilgi sahibi 
olmamızı sağladı. Her gün basına yansı-
yan olaylar karşısında STK’ların olması 
biz öğrencileri çok sevindirdi. Bu gezinin 
yapılmasında katkısı bulunan danışman 
öğretmenlerimize başından sonuna kadar 
etkinliğimize destek olan CAL ailesine çok 
teşekkür ederiz.

Ayrıca 8 Mart Kadınlar Günü’nde okulu-
muzda yapılan şiir ve müzik dinletisinde 
yer almak beni çok mutlu etti. Okul arka-
daşlarımla beraber yaptığımız bu etkinlikte 
kadın ve kadın hakları ile ilgili şarkılar çalıp 
söyledik. Bu etkinlik sayesinde erkekler ta-
rafından şiddet gören, hor görülen, taciz 
ve tecavüze uğrayan, yapmak istemedik-
leri şeyleri yapmaya zorlanan kadınlarımızı 
andık. Ülkemizin gelecek nesli olan oku-
lumuz öğrencilerinin zihninde ve kalbinde 
birtakım duygular bırakabildiysek farkın-
dalık oluşturabildiysek ne mutlu bize.

Başarılarla Dolu Bir Dönemi 
Daha Geride Bıraktık

Cağaloğlu Anadolu Her Zaman

ORDUMUZUN YANINDA

KADINLAR GÜNÜ

Türk-Alman Üniversitesi 
Tanıtımı

6 Şubat 2018 Salı günü, 12. sınıf öğren-
cilerimizden bir grup, Türk-Alman Üniver-
sitesini üniversiteler tanıtım etkinliği çer-
çevesinde ziyaret etti. Beykoz´da bulunan 
Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ), Türk yük-

seköğretim mevzuatına tabi, Türkiye Cum-
huriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti 
arasında imzalanan anlaşmaya dayanarak 
kurulan bir devlet üniversitesidir. TAÜ yük-
sek öğrenime geçiş sınavı ile öğrenci al-
maktadır ancak CAL’ın da içinde yer aldığı 
DSD okullarından, üniversite kontenjanın 
%30´una denk gelen özel kontenjanla da 
öğrenci almaktadır.
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Kudüs Davasının 
Simge İsmi İstanbul’da

LİSEMİZDE PARLAMENTER 
SİSTEM: MÜNAZARA

Milli Savunma Üniversitesi 
Rektörlüğü Okulumuzda Tanıtım 

Semineri Gerçekleştirdi

Fatih Belediye Başkanımız Mustafa 
DEMİR Okulumuzu Ziyaret Etti

Kudüs direnişinin sembol ismi Fevzi el Cü-
neydi sabah saatlerinde İstanbul´a geldi. 
Cüneydi’nin İstanbul’daki ilk durağı II. Ab-
dülhamid Han Türbesi oldu.

Padişahlığı döneminde Filistin toprakla-
rı konusunda taviz vermeyen bir politika 
takip eden II. Abdülhamid’in türbesinin 
ziyaretinin ardından Cüneydi, türbenin ya-
kınında bulunan okulumuzu ziyaret ede-
rek öğrencilerimizle bir araya geldi. Basın 
mensuplarının da hazır bulunduğu buluş-

mada sorulara samimiyetle cevap veren 
Cüneydi, Türkiye’yi ikinci vatanları olarak 
gördüklerini söyledi.

Kudüs’te İsrail tarafından gözaltına alına-
rak 22 gün tutuklu kalan Cüneydi, kendile-
rine sahip çıktığı için devletimize ve devlet 
büyüklerimize şükranlarını sundu.

Program öğrencilerimizle hatıra fotoğrafı 
çektirilmesinin ardından sona erdi.

Fatih Belediye Başkanımız Sayın Mustafa 
DEMİR, 9 Kasım 2017 tarihinde okullu-
muzu ziyaret etti. Öğrencilerimizin çiçek 
vererek karşıladığı Sayın Demir, okul mü-
dürümüz Sayın Necati YENER’in kısa bir 
konuşmasının ardından öğrencilerimizin 
eğitim hayatına yönelik mesajların olduğu 
bir konuşma gerçekleştirdi.

Okul Müdürümüz Sayın Necati YENER, 
konuşmasına uzun yıllardır Fatih’e maddi 
ve manevi anlamda hizmet eden ve bu 

bağlamda okulumuza da desteğini hiçbir 
zaman esirgemeyen Sayın Demir’e teşek-
kürlerini ileterek başladı. Bundan sonraki 
süreçte de Fatih Belediyesi ile gerçekleşti-
rilebilecek eğitimsel faaliyetlerden örnek-
ler vererek konuşmasını nihayete erdirdi.

 Sayın Mustafa DEMİR ise konuşmasına 
okulumuzun tarihi dokusuyla doğru oran-
tıda olan başarılarından dolayı okulumuz 
öğrencilerine teşekkür ederek başladı. 
Okulumuzun büyük başarıları olduğunu, 

bu akademik başarı ile birlikte sanat ve 
spor alanlarına da verilen önemi takdir 
ettiğini ve bu başarıların artarak devam 
etmesi gerekliliğini vurguladı. Ayrıca 1500 
yıllık medeniyeti olan okulumuzun da üze-
rinde bulunduğu tarihî yarımadanın öne-
mine işaret ederek bu köklü maziye yakışır 
şekilde muasır medeniyet seviyesinin üze-
rine çıkılması gerektiğini vurguladı. Aynı 
zamanda duygusal ve sosyal zekânın da 
akademik başarıyı artıracağını ifade etti. 
Eğitimin ilk adımının ailede başladığını 

düşünsek de başarıya asıl etki edenin öğ-

retmenler olduğunu vurguladı. Pakistanlı 

düşünür Malala Yusufzay’ın “Bir çocuk, bir 

öğretmen, bir kalem ve bir kitap dünyayı 

değiştirebilir.” sözü ile konuşmasını son-

landırdı.

Okulumuzu teşriflerinden ve iyi dileklerin-

den dolayı Sayın Belediye Başkanı Mustafa 

DEMİR’e teşekkür ederiz.

Ülkemizin önemli üniversitelerinden, 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harp okul-
larına donanımlı bireyler yetiştirilmesi 
hedefinde olan Milli Savunma Üniversi-
tesi, okulumuzda yüz yüze tanıtım fa-
aliyeti gerçekleştirdi. Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Danış-
manı Doç.Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Yar-
bay Taşkın Dayangaç, Hava Harp Okulu 

Öğretim üyesi Binbaşı Dr. Gökhan Altın 
ve Genel Sekreter Yardımcısı Murat Gül, 
seminer sürecinde ve sonrasında birebir 
olarak öğrencilerimize bilgilendirmeler-
de bulunmuşlardır. Katılımlarından ve 
bilgilendirmelerinden dolayı kendilerine 
teşekkür eder, Türk Silahlı Kuvvetlerimi-
zin her alanda başarılı olmasını yürekten 
temenni ederiz.

Okulumuzda “Parlamenter Sistem Müna-
zara Kulübü“ Türk Dili ve Edebiyatı Öğret-
menimiz Gülten BEKTAŞ tarafından oluş-
turuldu. Mehmet Fatih ÖZMISIRCI, Yavuz 
YİĞİT ve Tahsin Bilge AVCI gibi alanında 
uzman hocalardan eğitim aldık. Hocamız 
ilk haftalarda bizi daha çok, sistem hak-
kında bilgilendirdi. Teknik eğitim tamam-
landıktan sonra sıra stratejik eğitime ge-
lindi. Artık kadın hakları, siyaset, hukuk, 
ekonomi, toplumsal meseleler ve dünya-
daki güncel olaylar hakkında düşünmeye 
ve argümanlar geliştirmeye başladık ve 
bu argümanları en verimli içimde nasıl 
sunabileceğimizi tartıştık. Tüm bu verim-
li çalışmalardan sonra okulumuzun Türk 
Dili Ve Edebiyatı, ayrıca Münazara Kulübü 
sorumlu öğretmenimiz Gülten BEKTAŞ’ın 

rehberliğinde Kabataş Erkek Lisesi, İstan-
bul Erkek Lisesi, Vefa Lisesi, Pertevniyal 
Lisesinin düzenlediği turnuvalara katıldık. 

Katıldığımız turnuvalarda aynı zaman-
da bolca tecrübe kazanıp önümüzdeki yıl 
kendi okul turnuvamızı yapmanın planları-
nı yapmaya başladık. 18 Nisan’da Kabataş 
Erkek Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Gala-
tasaray Lisesinin katılımlarıyla okulumuzda 
bir dostluk maçı yapılacak. Gerek aldığımız 
eğitimler gerekse katıldığımız güzel etkin-
likler ve orada edindiğimiz çevre, ufkumu-
zu açtı. Eğitimlerimiz ve turnuvalar dönem 
boyunca devam edecek.

ELİF SUDE ALBAYRAK 10-D 1101
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AKTÜEL

MODERN DÜNYADA FELSEFENİN YERİ VE ANLAMI 

Hazırlık Sınıfı Öğrencilerimize 
Oryantasyon Eğitimi Verildi

Hazırlık Sınıfı Velilerimizle 
Tanışma Toplantısı Düzenlendi

2017-2018 Eğitim – Öğretim yılında okulu-
muzu kazanarak okulumuzda eğitim gör-
meye hak kazanan öğrencilerimiz okulun 
ilk gününde okulumuza yabancılık çek-
memeleri için bir dizi etkinlikle karşılandı. 
Okul girişinde kolonya ve şekerlemelerle 
hoş geldiniz dediğimiz öğrenci ve velileri-
miz okulumuzun açılış töreninin ardından 
bu yıl ilk defa uygulanan bir uyum prog-
ramına tabi tutuldu. Toplam altı sınıftan 
oluşan hazırlık öğrencilerimize, ikişerli 
sınıflardan oluşan üç ayrı grup halinde; 
okulumuz Tanıtım Kulübü öğrencileri, sı-
nıfların rehber öğretmenleri ve Almanca 
öğretmenlerimizin rehberliğinde okulumuz 

gezdirilerek her bölüm hakkında detaylı 
bilgiler verilip; öğrencilerimizin ilk elden 
bilgilenmeleri sağlandı. Bu gezinin ardın-
dan okul spor salonumuzda bir tanışma 
kokteyli düzenlenerek öğrencilerimizin 
birbirlerini yakından tanışma fırsatı yaka-
lamaları sağlandı. Bu kokteylin ardından 
okul rehberlik öğretmenlerimiz konferans 
salonunda öğrencilerimize bir tanıtım su-
numu gerçekleştirdi. Sunumun ardından 
okulumuz yemekhanesinde yenen öğle 
yemeği ile ilk gün psikolojisini yenmeleri 
amacıyla hazırlanan uyum programımız 
sona erdi.

Bu yıl okulumuzu kazanan hazırlık sınıfı 
öğrencilerimizin velileri ile tanışma toplan-
tısı düzenleyerek öğrencilerimize uygula-
nan uyum programının benzerini gerçek-
leştirdik. Hazırlık A, B, C, D, E, F sınıflarının 
velileri bir günde iki faklı toplantıda bir 
araya getirilerek üç gün boyunca bütün 
hazırlık sınıflarımızın velileri ile ilk elden 
iletişim kurma imkânı yakaladık. Çocukları 
beş yıl boyunca birlikte olacak olan anne 
ve babalar da işin içine katılarak Cağaloğlu 
ailesinin yeni üyeleri okulumuzun idareci 
ve eğitimci kadrolarıyla da tanışma fırsatı 
yakalamış oldu. Okul müdürümüz Necati 
YENER, Müdür yardımcımız Selma Baz-

na, sınıf öğretmenlerimiz Hamiyet KARA, 
Gülşah YILMAZ, Mustafa Gültekin GÜLER, 
Hüseyin YILMAZ, Belma ÖZKAN ve Samet 
KARA ile okul rehber öğretmenlerimizin 
katılımlarıyla gerçekleşen toplantılarda 
velilerimiz okulumuz hakkında bilgilendi-
rilerek okulumuzu daha iyi yerlere nasıl 
getirilebileceği hakkında karşılıklı fikir alış-
verişinde bulunuldu. Hafta içi olmasına 
karşın davetimizi kırmayıp icabet eden, 
okul idaremiz ve öğretmenlerimizle öğren-
cilerimizin geleceğini inşa etme sürecinde 
her zaman işbirliği içerisinde olacaklarının 
teminatını veren velilerimize teşekkür edi-
yoruz.

Öğrencilerimize Yeni Sınav Sistemi 
Hakkında Seminer Verildi

Okulumuzda; eğitimci, tele-
vizyon programcısı ve yazar 
olarak tanıdığımız, ayrıca 
Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Türkiye Eğitim Danışmanı 
ve Biruni Üniversitesi Rektör 
Danışmanı olan Süleyman 
BELEDİOĞLU beyefendiyi 
ağırladık. Öğrencilerimize 
yeni sınav sistemini ve sınava 
hazırlanırken dikkat etmeleri 
gereken noktaları açıkladı. 
Bu çok faydalı seminer için 
kendisine ve organizasyonu 
yapan Biruni Üniversitesi´ne 
teşekkür ederiz.

“Felsefe alışkanlıkları kırmaktır.”

Çobanlarla kurtlar arasında sıkışmış bir 
dünyada yaşıyoruz. Sizi kurtlara yem ol-
maktan kurtarmaya geldim diyordu Cen-
giz Hoca. Üzerine basa basa söylüyordu 
şu metaforu: “Eğer sizin adınıza başkaları 
düşünüyorsa ya sürü olursunuz ya çoban 
köpeği ya da çoban. Unutmayın ki çoban 
kuzuları kurttan korur ama kasaba verir. 
Biz birlikte nasıl daha iyi şeyler yapabiliriz, 
ona bakalım.” diyordu. 

03 Nisan 2018 Salı günü okulumuzda fel-
sefe kulübümüzün ve felsefe öğretmeni-
mizin katkılarıyla bir felsefe konferansı 
gerçekleştirdik. Her birimizin zihinlerinde 
şimşeklerin çaktığı, hayata daha bir bilge 
bakmanın ağır yükünü hissettik omuzları-
mızda. Histori ile başlayacaktı bilgelik yol-
culuğumuz. Para kazanmak için değil de 
bilgi için yola çıkacaktık. Araştıracaktık. Me-
rak edecek, sevecektik bilgiyi. Skeptoma 
ile devam edecektik gündelik hayatımıza. 
Eleştirecektik tüm alışılmışlıkları. Çer çöpü 
işe yarar şeylerden ayıklayacaktık. Yoksa 
bilgelik yolunda nasıl ilerleyebilirdik. Çok 
şey bilmek insanı akıllı yapmazdı. Öyleyse 
bildiklerimizi yerli yerinde kullanacaktık. 
Şiir ve edebiyatla insanı daha iyi anlaya-

caktık. Teorya ile bütünü görecektik. İla-
hi bakış açısı yani. Başkalarının zaaflarını 
görmek hamlıktı Cengiz Hocanın dilinde. 
İnsan kendi içindeki canavarları bilmeli 
ve onlarla yaşamayı öğrenmeliydi. Ama 
düşünmeyi ihmal edenler bu canavarları 
hep başkalarında görür oldular. Empathia 
sahip olanlar ilk iş olarak kendi zaaflarını 

tanıyarak işe başlamalıydı. Empati diyor-
lar ya şimdilerde. Yani başkasının derdiyle 
dertlenebilmekti empati aslında. 

Kişilik ve karakterimizin alanını iyi belir-
lemeliydik. Önce özerkliğimizi kazanmalı 
sonra özgür düşünmeliydik. Hayır demeyi 
bilmeliydik. Çünkü kişilik tavır alabilmekti. 
Philo dostluk demekti. Sophia ise ustalıktı 
aynı zamanda. Birinci ustalık tehhne idi. 
Gündelik yaşamın becerilerine sahip ola-
bilmekti. Yeri geldiğinde dikiş dikebilmek, 
yeri geldiğinde tamir edebilmekti gerek-
li olanları. Teknik bilgi yani. İkinci ustalık 
episteme idi. Bu da bilme ustalığı idi. Bilgi 
olanla bilgi olmayanı ayırabilmekti. Üçüncü 
ustalık praksis idi. Eylem ustalığı yani. Bizi 
hedefe götürecek doğru eylemleri ustaca 
seçebilmekti. Dördüncü ustalık ise noesis-
di. Şiirdi, duyguydu, kalpti. İnsanı insan kı-
lan en önemli parçalardan biri yani. Çünkü 

insanı inşa etmenin yolu edebiyattan geçi-
yordu. Şaşırtıyordu Cengiz hoca. Bir felse-
feci olarak edebiyat diyordu. Çünkü haya-
tın inceliklerini keşfetmişti o. Edebiyattan 
yoksun insanı yarı hayvana benzetiyordu. 
Böyle bir atmosferde iki saat, tamı tamı-
na iki saat nefes almadan dinledik hoca-
yı. Aklımıza hitabetti, kalbimize hitabetti. 
Alışkanlık gereği alkışlayasımız geldi. Du-
run dedi hoca. Beni alkışlamayın. Kimseyi 
alkışlamayın. Bu bir duruştu. Sağlam bir 
duruş. Teşekkürler Cengiz hocam. 

Son olarak şu an seferberlik zamanıdır di-
yordu. Bakışlardaki hayretin kaybedildiği 
hikmetsiz bir zamandayız. Bir insan eksik-
lik duyuyorsa onun peşinden gider. Sonra 
hayıflanıyordu. Sanki biraz da hüzünlüydü. 
Çocuklar diyordu. Size berbat bir dünya 
bırakıyoruz. Ekolojik dengesi bozulmuş 
bir dünya. Ahlaki problemler sizin güçsüz 
omuzlarınıza bir yük olarak kalıyor diyor-
du. Bilim güç odaklarının elinde maskara 
oldu diyordu. Kanser ilaçlarına daha çok 
yatırım yapılıyor çünkü onlar para getiriyor 
diyordu. Bilimin yıkıntılarıyla oluşan yeni 
problemler kapıda bekliyordu biz genç ku-
şakları. Kök hücre problemi, klonlama, ya-
pay zekâ. Modern dünya: “Neden ahlaklı 
olmalıyım?” sorusuna hala bir cevap bula-
mıyor diyordu. Sonra meydan okuyordu. 
“İnsanın ürettiği her şey fikirdir. Aklınızın 
gereklerini dibine kadar kullanın” diyordu. 
Kullanacağız hocam. Araştıracağız, eleşti-
receğiz, bütünü göreceğiz ve birbirimizin 
derdi ile dertleneceğiz. Birer yaşama us-
tası adayı olarak ustaları takip edeceğiz. 
Sizleri takip edeceğiz. İyi ki varsınız.

Aziz Eren SAĞANDA/11-D

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı 
Yusuf Tekin Okulumuzu Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf 
TEKİN okulumuzu teşrif ettiler.

 Okula giriş yaptıkları esnada okul bah-
çesindeki öğrencilerimizle karşılaşan Sa-
yın Tekin ve beraberindeki heyet, öğren-
cilerimizle uzun süren samimi ve içten 
bir sohbet gerçekleştirdiler. Sohbette ilk 
etapta öğrencilerimizin okulumuza dair 

dilek ve temennilerini dinleyerek notlar 
alan Müsteşarımız daha sonra ise eğitim 
ve gelecek kaygıları başta olmak üzere 
birçok alanda öğrencilerimizle sohbet 
ettiler. Bu vesileyle, okulumuzu ziyaret 
eden Sayın Yusuf TEKİN ve beraberinde-
ki heyete Cağaloğlu Anadolu Lisesi ailesi 
olarak teşekkür ediyoruz.
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BİLİM

OKULUMUZDA
AKIL OYUNLARI

Öğrencilerimize ODTÜ VE Nano 
Teknoloji Hakkında Seminer Verildi

Türkiye 
Teknoloji Takımı 

Bünyesinde 
Gelen Başarı

Mehmet Ali Kâğıtçı Yenilikçi 
Tasarımlar Proje Yarışmasında 

Özel Ödülün Sahibi Olduk

OKULUMUZDA BİLİM OLİMPİYATLARI

Karadutun Leke 
Çözücülüğü Projemiz

Okulumuzda bu sene akıl oyunlarıyla il-
gili çalışmaya başladık. İlk olarak mate-
matik öğretmenimiz Süleyman AKARSU 
önderliğinde bir araya geldik. 

Ardından bir tanıtım toplantısı oldu ve 
bu toplantıya akıl oyunları eğitmeni Yu-
dum Hoca da katıldı. Toplantıda sudoku, 
çadır, resfebe, apartman, ABC bağla-
maca gibi bazı akıl oyunları türlerinden 
bahsedildi ve Türkiye’de akıl oyunlarının 
yeri anlatıldı. 

Dünya şampiyonları ve Türkiye’nin spor-
cularına da değinildikten sonra tanıtım 
ufak bir ekran testi ile son buldu. Top-
lantı birçok kişinin ilgisini çekti. 

Bu tanıtım toplantısından sonra ilgile-
nen arkadaşlarımızla toplandık ve neler 
yapabileceğimiz üzerine tartıştık. Daha 
sonrasında fotokopiyle çoğalttığımız 
kaynakları kendi aramızda çözmeye ve 
tartışmaya başladık.

Birkaç kez bir araya gelerek çalışmala-
rımızı çözümlendirdik ve aramızda bilgi 
paylaşımı yaptık. Kısacası okulumuzda 
akıl oyunları çalışmalarının başlaması ve 
yaygınlaştırılması adına önemli bir adım 
atılmış oldu.

Elif Sude ALBAYRAK 10-D

11 Aralık 2017 tarihinde 11 ve 
12. sınıf öğrencilerimize yönelik 
olarak Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi ( ODTÜ) Rektör danışma-
nı Sayın Doç. Dr. Y. Eren KALAY 
tarafından “Günümüzde ve Ge-
lecekte Nano Teknoloji “ konu-
lu seminer gerçekleştirilmiştir. 
Öğrencilerimiz nano teknoloji 
alanında son gelişmelerden ha-
berdar olmuş, gelecekte haya-

tımızın hangi noktalarında daha 
yer alacağı konusunda fikir sahi-
bi olmuşlardır.

Ayrıca yine Sayın KALAY tarafın-
dan Ortadoğu Teknik Üniversite-
si hakkında bilgilendirme yapıl-
mış olup, ODTÜ´nün bölümleri, 
eğitim, sosyal vb. olanakları hak-
kında değerli paylaşımlarda bu-
lunulmuştur. 

Okulumuz öğrencilerinden Kutay GÜL-
LEROĞLU, Türkiye Teknoloji Takımı 
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi or-
taklığıyla yapılan Milli Yazılım alanında 
kodlama ve araştırma tasarım çalış-
malarıyla dahil olduğu takımla birlikte 
1.olmuşlardır. Ülkemizin en çok ihtiyaç 
duyduğu alanlardan olan yazılım ve 
kodlama konularında çalışma yaparak 
etkinlik gösteren, böylesine önemli bir 
başarıya imza atan öğrencimizi gönül-
den tebrik eder, başarılarının devamını 
dileriz.

Yabancı dilde kelime öğrenmeyi kolaylaş-
tırmak için “Dil Makinesi” isimli bir proje 
hazırladım. Projem kameranın anlık gö-
rüntülediği objeleri tanıyıp ismini gösteren 
bir android uygulamasından oluşuyor. Ma-
kine öğrenmesiyle (Inception algoritması) 

geliştirdiğim proje, dört gün boyunca da 
Kocaeli Bilim Fuarında tanıtıldı. Rehber öğ-
retmenim Erdinç Türkeli ile birlikte yarış-
manın özel ödülünün sahibi oldum. 

Nur Beyza SÖNMEZ 9/A

Okulumuz 11/C sınıfında okuyan iki öğ-
rencimiz (Doğa ve Nazende) “Morus nig-
ra (Karadut) yaprağının leke çözücülüğe 
olan etkisinin araştırılması“ konulu proje 
çalışımlarını, Biyoloji Öğretmenimiz Yonca 
BOZKURT ´un danışmanlığında üniversite 
desteği ile çalışmak için 01.11.2017 tari-
hinde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Moleküler Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Nazlı ARDA´yı ziyaret etti. Ziyaretimiz-
de çalışmanın seyrini belirleyecek kararlar 
alındı.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde olimpiyat çalışmaları son sürat de-
vam ediyor. Yeni ve çok önemli projelerle yeni olimpiyat öğrencile-
ri yetiştiriliyor. Haftaiçi Adnan Şimşek Hocanın katkılarıyla hazırlık 
öğrencilerine olimpiyat çalışması yaptırılıyor. Haftasonu ise Cağa-
loğlu Anadolu Lisesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber çalışıp 
öğrencilere imkanların sonuyla çok faydalı ve iyi koordine edilmiş 

olmipiyat eğitimi veriyor. Daha olimpiyat çalışmaları tamamıyla 
yeni başlamışken Türkiye çapında gümüş madalya alındı. Bu ge-
lecekte büyük başarılar getireceğimizin en önemli belirtisidir. Ya-
kın zamanda öğrencilermiz TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları, 
Waterloo, Antalya Üniversitesi Matematik Olimpiyatları ve bunlar 
başta olmak üzere daha birçok sınava girerek kendilerini göste-
recekler. Bu sınavdaki başarıları sadece okulumuzu değil kendi-
lerini de gelecek için büyük derecede etkileyecek. Bu başarılar 
yüksek derecedeki üniversitelere gitmelerini çok kolaylaştıracak 
ve hatta çok önemli bir başarı elde ederlerse dünya çapındaki 
tüm üniversiteler öğrencilerimizi kapmak için yarışa girecekler. 
Ayrıca olimpiyat, öğrencilere sosyal alanda da büyük katkı sağ-
lıyor. Olimpiyat sayesinde öğrenciler yeni arkadaşlar ediniyor ve 
farklı sosyal aktivitelere katılıyorlar bunlar sayesinde öğrencilerin 
sosyal hayatı güzelleşiyor. Burada anlatamadığımız daha birçok 
şey var kısacası olimpiyat öğrencileri her şekilde hayatını kolay-
laştırıyor ve olimpiyat ülkemize de dünya çapında büyük katkı 
sağlıyor...

İBRAHİM FIRAT YOĞURTÇU
HAZ E (BİLİM OLİMPİYATLARI KLÜBÜ SEKRETERİ)

Bezmialem Eczacılık 
Fakültesi Dekanlığı 

Ziyaretimiz

02.11.2017 de “Morus nigra nįn leke çözū-

cū etkisinin incelenmesi “ve “Lakkaz enzi-

minin DDT kirliligindeki etkileri “çalışmala-

rı için okulumuz biyoloji öğretmeni Yonca 

BOZKURT, Bezmialem Ūniversite Eczacılık 

Fakūltesi Dekanı Prof. Dr. Gūlaçtı TOPÇU´-

yu ziyaret etti. Ziyarette çalısmalar için 

akademik destek alınarak uygulama boyu-

tu konuşuldu, planlamalar yapıldı.
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TÖRENLER

24 Kasım’da 
Öğrenci - 

Öğretmen Bir 
Aradaydık!

ÇANAKKALE 
ŞEHİTLERİNİ ANDIK

 Okulumuzda “ Öğretmenler Günü “ 
için özel bir program hazırladık. Prog-
ramımızın başında okulumuz Müzik 
Kulübü Danışman Öğretmeni Belma 
Özkan ‘ın günün anlam ve önemine 
binaen gerçekleştirdiği konuşmasıyla 
ülkemiz şehit öğretmenlerini yad et-
tik.

Onların yaşadıkları sıkıntılar ve acı-
lar hakkında bilinçlendik. Programda 
birçok öğretmenimizin bu güne özel 
gerçekleştirdiği, büyük beğeni topla-
yan müzikal performanslarının ardın-
dan hep beraber sahnede yerlerimizi 
aldık. 

Birçok farklı branştan öğretmenimi-
zin de katıldığı koromuzla dinletimiz-
de bilgiye,sevgiye ve öğretmenliğe 
dair şarkılar söyledik Öğretmenleri-
mizin ve arkadaşlarımızın bir arada, 
böylesi anlamlı bir günü doyasıya 
tadarak geçirdikleri programımızın 
hazırlanmasında yer alan tüm öğret-
menlerimize ve CAL öğrencilerine te-
şekkür ederiz.

Sen hiç Çanakkale’ye gittin mi arka-
daş? Dedenin üstüne basarmış gibi 
hissettiğin için usul usul yürüdün mü 
o topraklarda? Basmaya çekindin mi 
taşlara? Denizin maviliğinde gördün 
mü o kızıllığı? O kan kırmızısını yüre-
ğinde hissetmedin mi yoksa? Sağında 
solunda patlayan mermileri işitme-
den mi yürüdün? Bir ağacın altında 
rastlamadın mı eski bir mermiye? Bir 
mezar taşına eğilmiş, Fatiha okurken 
hayalinde canlanan “Allah Allah” ses-

leri, tekbirlerle inip kalkmadı mı küçük 
göğsün? Gökyüzünde nazlı nazlı dalga-
lanan kıpkırmızı bayrağı gördüğünde 
Türklük gururu ile dolmadı mı için? Bu 
kadar şehit vermemize karşın bir avuç 
toprak bile vermediğimizi vermeyece-
ğimizi anlamadın mı hâlâ? “Dur yolcu! 
Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir 
devrin battığı yerdir.” dizelerinin altında 
yatan ağır anlamı anlamadın mı yoksa? 
Burası Çanakkale arkadaş Çanakkale! 
Çanakkale geçilmez!

Bizler de bu duygular eşliğinde Çanak-
kale Zaferi’nin 103. yılında şehitlerimizi 
okulumuzda yeni bilgilerin ışığında an-
dık. Yalova Üniversitesi öğretim üyesi 
ve daha önce uzun yıllar Başbakanlık 
arşivinde görev yapmış Recep ÇELİK’in 
bizlere sunduğu belgeler, antlaşmalar 
sayesinde bildiğimiz bazı bilgilerin resmî 

kayıtlarını görmüş olup, yeni Çanakkale 
hikayeleri, kullanılan değişik cephane-
leri bilgi haznemize ekledik. Okuduğu 
güzel şiirlerden faydalandık. Okulumu-
za gelip arşivlere dayalı bilgileri bizimle 
paylaştığı ve bu güzel konferansı için 
Cağaloğlu ailesi olarak Recep ÇELİK’e 
teşekkürlerimizi bir kez daha iletiyoruz.

İSTİKLÂL MARŞI’NIN KABULÜ TÖRENİ

12 Mart 1921’de kabul edilen İstiklal Marşı; 
yalnızca yorgun düşmüş bir orduya moral 
olmakla kalmamış, bütün milletin karşılığı 
ödenemez bağımsızlık mücadelesi-
nin ifadesi haline gelmiştir. En son 
ocak sönünceye dek mücadele fikri 
ise, milletimizin hür karakterini en 
güzel şekliyle ortaya koymuştur.

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Er-
soy, Milli Mücadele’ye destek ver-
mek için Ankara’ya geldiğinde Ta-
cettin Dergahı’nda kalır ve burada 
geçirdiği kimi geceler gelen ilhamı 
kaçırmamak için İstiklal Marşı’nı du-
varlara yazar. Böylesine önemli bir 
savaştır bu…

Marşın kabul edilişinin ardından Mehmet 

Akif, kazandığı para ödülünü kabul etmez 

ve bir paltosu olmasa bile bu parayı yoksul 

kadın ve çocuklara iş öğretmek için ku-
rulmuş olan “Darülmesai”ye bağışlar.

Okulumuzda düzenlediğimiz tören tabii 
ki öncelikle İstiklal Marşı’nın okunması ve 

saygı duruşu ile başladı. Ardından Mehmet 
Akif’e ait şiirler ve anıları öğrenciler tara-
fından okundu, edebiyat öğretmenimizin 
yaptığı konuşma ve müzik öğretmenimi-
zin, İstiklal Marşı’nın ilk bestesini bizlerle 
paylaşmasıyla devam etti. Mehmet Akif ve 
İstiklal Marşı temalı videonun izlenmesi ile 
törenimiz sona erdi. O gün herkesin ak-
lında aynı dizeler, dilinde aynı beste vardı. 
Hepimizin dilinden okulun ilk gününden bu 
yana hiç düşürmediği o destansı şiir… Bize 
bu güzel vatanı emanet eden o kahraman-
ları saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları 
şâd olsun.

Elif TUFAN

Sınavlardan Sonra
Tozu Dumana Kattık

Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğretmen ve 
öğrencileri olarak mangal ziyafetinde bir 
araya geldik. 24 Kasım öğretmenler günü 
vesilesiyle yapılan bu anlamlı etkinlikte ta-
biri caizse “tozu dumana kattık.”

Bu güzel etkinliğin sonunda da öğrencile-
rimiz biten ilk yazılıların stresini müzik zi-

yafeti eşliğinde attılar. Öğretmenlerimiz de 
toplu fotoğraf çektirerek bu güzel anı kayıt 
altına aldılar. Aynı etkinliği ikinci yazılıların 
hemen akabinde tekrar gerçekleştirdik.  

Bu güzel etkinliğin yapılarak öğrenci ve 
öğretmenlerimizin bir araya getirilmesinde 
emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.
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GÖKDEMİR İHSAN İLE “KATAKOFTİ”Lİ 
SÖYLEŞİ “ALIŞTIRMALARI”

TÜRKÇE’NİN 
ÇEKİLMEDİĞİ 

YER VATANDIR

Gökdemir İhsan. Bu güzel kalemi Edebiyat 
Öğretmenimiz Samet Kara sayesinde tanı-
dık. Serüvenimiz Samet hocanın ilk dersle-
rimizde bize “Katakofti” kitabını önermesi 
ile başladı. Başta kitap bize pek bir anlam 
ifade etmedi çünkü birazdan da anlataca-
ğımız gibi kitap daha önce okuduğumuz 
nicesine hiç benzemiyordu. Olayı daha da 
ciddiye almamız bunun bir projeye dönüş-
mesiyle oldu. Projeyi kabaca özetleyecek 
olursak bir yazar seçip, bu yazarı tanıtıp, 
kitaplarından bahsedecektik. Bunların ya-
nında da imkanlar elveriyorsa yazarı okula 
çağıracaktık. Seçeceğiniz isim belliydi; ki-
tabı daha iyi anlamak, üzerinde araştırma 
yapmak ve Gökdemir İhsan’a sorularımızı 
sormak istiyorduk. Bu nedenle vakit kay-
betmeden işe koyulduk.

Peki kimdir bu Gökdemir İhsan? Kısaca 
bahsedelim. 1972 yılında İstanbul’da doğ-
muştur.Hevesle başladı öğrenim hayatı-
nın daha ilk günlerinde okuldan atılmak 
tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. Kısa bir 
süre “breakdance” ve “electricboogie” et-
kisinde kalsa da ailenin, özel mülkiyetin ve 
devletin kökenlerinin yarattığı şokla “özü-
ne” dönmeyi başarıp tez elden memleke-
ti kurtarma çalışmalarına girişmiştir. İşçi 
sınıfına yakın olabilmek için çeşitli işlerde 
çalışmıştır. İlk kitabı “Katakofti” 2009 yılın-
da ikinci kitabı “Kurmaca Alıştırmaları” ise 
2010 yılında yayınlanmış. Birçok televiz-

yon programında yer almış. Oulipo akımı-
nın Türkiye’deki temsilcilerindendir. Ayrıca 
müziğe de ilgilidir.

Projeyi almamız ile birlikte kitabı tekrar 
okuduk ve zaman kaybetmeden Gökde-
mir Bey’e e-posta attık. Gökdemir Bey de 
bize kısa sürede cevap verdi. Yazışmala-
rımız sırasında Gökdemir Bey’in kısa ama 
öz cevapları dikkatimizi çekti. Kitabı her 
okuyuşta zihnimizde oluşturduğu anlam-
lar bizi kitaba bağladı. Kitap gerçekten çok 
ilginç. Kısaca bahsedecek olursak kitap 
sekiz muamma hikayeden oluşmaktadır. 
Hikayeler alışık olduğumuz otobiyografik 
düzende yazılmamıştır, hatta okunacak ilk 
bölüm Arapça “8” olarak adlandırılmıştır. 
Yani hikayeler sekizden bire doğru git-
mektedir. Katakofti kelime anlamı olarak 
klasik Türk müziğinde 8/8’lik bir usul ve 
“yalan dolan”dır. İlk bölümde yazar bir bul-
macayı hikayeye enjekte etmiştir. (Siz de 

çözebilirsiniz!) Sonraki bölümlerin kurgu-
ları iseyine aynıdır, sadece kurguda ufak 
değişiklikler yapılmıştır. Bölümlerin gittik-
çe kısalması dikkatimizi çeken unsurlar-
dandır. Son bölümde yazar her şeyin ya-
lan olduğunu ve hiçbir şeyin aslında var 
olmadığını, var olan tek şeyin Allah oldu-
ğunu yazmıştır. Önceden de söylediğimiz 
gibi kitabı her okuyuşunuza farklı anlamlar 
çıkarmak mümkündür, bu nedenle kitabı 
tekrar tekrar okumak isteyebilirsiniz.

Yaklaşık bir ay sonra Gökdemir Bey okulu-
muza geldi. Seminerimiz öncelikle Gökde-
mir Bey’in bize kendisinden ve kitaplarının 
yazım ve basım sürecinden bahsetmesi ile 
başladı, sonrasında ise soru-cevap şek-
linde devam etti. Kitabı okurken kafamızı 
karıştıran yerler ve Gökdemir Bey’in kita-
bı yazarken esinlendikleri üzerine sorular 
sorduk. Yazar ise sorularımızı bıkmadan 
usanmadan yanıtladı. Gökdemir İhsan, 
Türkçemizi çok güzel kullanan farklı bir 
kalem. 

Sürecin bize kazandıklarından bahsetme-
den önce Katakofti’yi okurken bizim kafa-
mızı karıştırdığı gibi sizinkini de karşılaya-
bilecek bir durumu açıklığa kavuşturalım: 
Kitabın bu kadar eski bir dilleyazılması-
nın nedeni 1950’lerde geçmesiymiş. Biz 
1980’ler diye düşünmüştük. Ayrıca kitabı 
okurken yanınızda bir sözlük bulundur-
manızı şiddetle tavsiye ederiz!Bu süreç 
bizim için çok yorucu ama bir o kadar da 
eğlenceliydi. Elbette bu projenin bize en-
büyük katkısı bu harika yazarı doğrudan 
tanıma fırsatı bulmamızdı. Ayrıca ülkemiz 
edebiyatında sık karşılaşamayacağımız 
türde kitaplar okumamızı sağladı.“Tamam 
ama ‘Kurmaca Alıştırmaları’ndan hiç bah-
setmediniz?” diyenleriniz olabilir. Meraklı 
okurlarımız için sadece aynı olayın tam 33 
farklı açıdan anlatılmasından oluştuğunu 
söyleyelim. Bir olay nasıl 33 farklı açıdan 
anlatılabilir diye merak ettiyseniz “Kurma-
ca Alıştırmaları”nın sıra dışı sayfaları sizleri 
bekliyor!

Lara ÇINAR

Elif Sude BARUTÇU (HZ-E)

 TEDxYouth@CAL   
 İlkler cesaretin göstergesidir. Bu söz 
bize ilk duyduğumuz günden beri par-
lak ve orijinal fikirleriyle CAL öğrencisini 
anımsatır. Yeni fikirlere karşı her zaman 
cesur ve açık olan CAL öğrencilerini yine 
bir grup CAL öğrencisi tarafından bu yıl 
ilki düzenlenecek olan TEDxYouth@CAL 
etkinliği ile tanıştırmak istiyorum.

Paylaşılmaya değer fikirler felsefesiyle 
yola çıkan TEDx düzenlenmeye başladığı 
ilk günden itibaren farklı disiplinlerden 

pek çok kişiye zihinlerindeki 
orijinal dünyaların kapıları-
nı gün geçtikçe genişleyen 
kitlelere açma ve fikirleriyle 

onlara ilham verebilme imkanı tanımıştır. 
İçlerinde Türkiye de olmak üzere pek çok 
ülkede düzenlenmekte olan TEDx konfe-
ransları bugüne dek milyonlarca insana 
ulaşmayı başarmış ve her biri birbirinden 
farklı temalarıyla oldukça geniş kapsam-
lı konuşmalara imza atmıştır. Bu sayede 
TEDx organizasyonlarının prestiji günden 
güne artmış ve binlerce kişi tarafından il-
giyle takip edilir olmuştur.

Biz de otuz üç kişilik TEDxYouth@CAL 
takımı olarak 12 Mayıs tarihinde Emb-
race the Storms/ Fırtınaları Kucakla te-
masıyla nitelikli ve prestijli bir TEDx or-
ganizasyonu düzenlemeyi amaçlıyoruz. 
Bu organizasyonun gelenekselleşmesi 
ve okulumuzun süreklilik kazanmış et-
kinliklerinden biri haline gelmesi ise en 
büyük amaçlarımızdan biridir.

Etkinliğimizin ilk senesinde hepinizi ara-
mızda görmeyi çok isteriz. O güne dek 
ilham hep sizinle olsun.

Aslı ÇAY 10-A

“Türkçenin çekilmediği yerler vatandır. 
Vatanın kendi gövde ve ruhu Türkçedir, 
her halk kendi ikliminin lisanını söyler.” 
diyen Yahya Kemal’in oluşturmaya ça-
lıştı bir şuur vardı. Evet, vatanın rûhu 
Türkçedir. Ve nerede o rûh varsa orası 
vatandır. Orta doğu, Balkanlar ve Orta 
Asya’da nice toprak parçası var ki bu-
gün bizim fizikî hudutlarımız dışında 
kalmıştır. Ama oraları gidip geziniz, 
nerede Türkçe konuşan varsa orasını 
vatanınız, etrafınızdakileri de kardeş-
leriniz olarak göreceksiniz. Türkçe de 
böyledir; dil, din, kültürle birlikte, kalp-
ler arasındaki bağı, metalaşmış parça 
parça ayrılıp bütünün kopabilecek bir 
toprak parçasına indirgemektense il-
mek ilmek sağlam bir bağ örer. Bu de-
ğerler ipin ucuna gelindiğinde bir dü-
ğüm atıp tutunmamızı, tutunmamıza 
değer bir gaye sağlar. 

Aynı Yahya Kemal’in dediği gibi: “Bu 
bağ öyle metin bir bağdır ki vatanın 
hudutları koptuğu zaman bile kopmaz, 
hudutlar aşırı yine bizi birbirimize bağlı 
tutar; Türkçenin çekilmediği yerler va-
tandır, ancak çekildiği yerler vatanlık-
tan çıkar, vatanın kendi gövde ve rûhu 
Türkçedir.”

Okulumuzda her ay düzenleyip, bilgi-
lerinden, deneyimlerinden istifade etti-
ğimiz değerli insanlarla bir araya gel-
diğimiz “Dil ve Edebiyat Söyleşileri”ne 
,bu bağı örmek, örülen bağa sahip çık-
mak, değerini bilmek ve güçlendirmek 
gibi mühim konulara değinmek üzere, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Dekanı ve YÖK üyesi Prof. Dr. Hayati 
Develi konuk oldu. Öğrenci ve öğret-
menlerimizle keyifli bir söyleşi gerçek-
leştirdi.

Türkiye Türkçesi ve Türkçenin çağdaş 
sorunlarıyla ilgili kitap ve denemeleri 
yayımlanmış olan konuğumuz Dil Dok-
toru adlı kitabından bahisle güzel bir 
söyleşi gerçekleştirdi. Kitabında boğu-
cu bir bilimsel anlatım yerine, Türkçeyi 
bir dert edinmiş çözümünü arayan, sor 
ununu, kaygılarını, umutlarını paylaşan 
bir dil, anlatım kullanan Hayati Deve-
li’nin söyleşisinde oldukça renkli, dikkat 
çekici ve verimliydi.

Söyleşisinde; dil ve kültür ilişkisi, bir 
toplumun yapı taşları, bu taşlardan 
dilin, Türkçenin, ehemmiyeti, istikbali 
onu tehdit eden, tahrip etmeye çalışan 
hususlar, yabancı kelimelerin kullanımı, 
yazılışı ve hayatımızdaki yeri gibi mev-
zular üzerinde durdu. 

Bizler de, kendisine vakitlerini ayırıp 
değerli fikir ve düşüncesini paylaştığı 
için teşekkür ediyoruz. 

Zeynep UZUN HZ-F

 TRT Müzik ‘ te yayınlanan “ Lisede Müzik “ programı şubat ayın-
da okulumuzda bizlerleydi.Çeşitli tarzlardan müzikseverlere sahip 
okulumuz, program boyunca öğrencilerimizin sergilediği farklı mü-
zikal performanslarıyla adeta süslendi. Şefliğini Müzik Öğretmeni-
miz Belma Özkan‘ın yaptığı okul koromuzun seslendirdiği şarkılarla 
başlayan program, birbirinden farklı ve ilgi çekici performanslarla 
devam etti. Okulumuzun geleneksel müzik şenliği “Calfest “ hak-
kında bilgi verilerek oradaki gruplarımızdan şarkılarını dinledik. 
Program süresince yapılan röportajlarda arkadaşlarımız okulumuz 
ve ileriye dönük hedefleri hakkında paylaşımlarda bulundular.

Lisede Müzik: Cağaloğlu
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“OKUMA KULÜBÜ 
TİYATRODA”

 Okuma Kulübü olarak ocak ayı etkinliğimiz 
Reis Bey isimli tiyatroya gitmekti. Hep be-
raber eseri okuduktan sonra kalabalık bir 
grupla tiyatro oyununu da izlemeye Üskü-
dar Müsahipzade Celal Sahnesi’ne gittik. 
İlgiyle izlediğimiz bu tiyatroyu eserin met-
ni ile karşılaştırma imkanı bulduk. Ancak 
çoğumuzun kanısı Reis Bey’in değişiminin 
kitapta anlatıldığı kadar keskin gösterilme-
diği yönündeydi. Yani bu sürecin eser için 
çok önemli olduğunu, senaryonun temeli-
ni teşkil ettiğini görmüş olduk. 

Reis Bey, Necip Fazıl Kısakürek’in hapis yıl-

larında kaleme aldığı, ilk 
kez 1964 yılında yayım-
lanan bir tiyatro eseri. 
Eserde sert mizaçlı, si-
nirli, dediğim dedik bir 
hakim olan ana karak-
terimizin, Reis Bey’in, 
etrafında dönen olay-
lar anlatılıyor. Reis Bey 
günlük hayatında takın-
dığı bu sert mizacı işine 
de yansıtan, hükümle-
rini acımasızca veren 
bir insan. Ancak verdiği 
yanlış ve telafi edilemez 
bir hüküm dolayısıyla 

bambaşka, mülayim bir adama dönüşüyor. 
Karakterin bu çok keskin dönüşümü eserin 
genel hatlarını belirliyor.

Necip Fazıl, katı ve duygusuz bir adalet 
felsefesi ile merhameti her şeyin önüne 
koyan bir anlayışın çatışmasını işlediği 
eserinde bir nevi son yüzyıllarda toplumun 
çok uzak olduğu bir yargı şekli öneriyor. 
Beyaz perdeye de aktarılmış bu güzide 
eserden herkesin faydalanması gerektiğini 
düşünüyorum. 

Mustafa Serhat AYDIN 9-C

İngilizce Tiyatro Külübü
Evet, okulumuzda birçok kulüp var ve 
hepsi de birbirinden şahane! Ancak biz 
neden bir de “İngilizce Tiyatro Kulübü” 
olmasın diye düşündük ve okulumuzun 
en sevilen İngilizce öğretmeni Öznur 
ÖZCÜ önderliğinde bir ilke imza attık. 
2017 yılının Ekim ayından beri sıkıca 
çalışıyoruz. Hepimizin muhteşem bir 
enerjisi ve sahne sevgisi var, ki bu da 
işimizi kolaylaştıran bir faktör. Aramızda 
daha önce sahne deneyimi olmuş ya da 
olmamış arkadaşlarımız bir arada olun-
ca, ilk bir ayımızı tiyatro alıştırmalarıyla 
geçirdik. Poster, sahne yürüyüşleri, duy-
gu çalışmaları, artikülasyon ve boğum-
lama çalışmaları yaptık. Ardından yine 
aynı kadroyla birlikte oyun seçme aşa-
masına geçtik. Son olarak oynayacağı-
mız oyunun Shakespeare’in “Taming of 
theShrew” yani “Hırçın Kız” olmasında 
karar kaldık. Evet, kız öğrenci sayımız, 
erkek öğrencilere oranla daha fazlaydı 
ama buna hiç aldırmadık. Zaten kome-
di temalı ve bol karakter değiştirme-
li bir oyun oynayacağımız için bazı kız 
arkadaşlarımız erkek kılığına girdi. Ama 
bunu o kadar profesyonelce başardılar 
ki, emin olun anlamayacaksınız bile! 

Oyuncularımızı hazırlık, 9 ve 11. sınıflar 
oluşturuyor. Ve birlikte çok tatlı bir ekip 
oluyoruz. Kostüm ve dekor işlerimizi hal-
letmeye başladık bile... Mayıs ayının son 
haftasında oyunumuz seyirciyle buluşa-
cak, bu yüzden çok heyecanlıyız! Bir iki 
haftaya fotoğraf çekimlerimiz başlaya-
cak. Her şey mükemmel gidiyor anlaya-
cağınız...

Geldik en güzel habere... İstanbul Şehir 
Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sah-
nesi’nden biletli oynama teklifi aldık. 15-
19 Mayıs tarihleri arasında bir gün oyu-
numuzu sergileme şansı elde edeceğiz. 
Tiyatromuzu İngilizce yapıyor olmamız, 
böyle Harika bir sanat yönetmeni olan 
Öznur öğretmenimizle çalışıyor olmamız 
ve böyle yüksek auralı bir ekip olmamız 
pek çok yerin dikkatini çekmeye başladı 
bile! Eğer fırsatımız olursa İngiltere’deki 
Shakespeare festivallerine de katılmak 
hayallerimiz arasında... Okulumuza böy-
le bir kulüp kazandırdığımız ve böyle bir 
oyun çıkaracağımız için çok mutluyuz. 
Hepinizi koskocaman seviyoruz ve oyu-
numuza bekliyoruz!

Ceren Nisanur ATIŞ 9/C

Sadık Gültekin 
Okulumuzdaydı

Eğitim uzmanı, yapımcı, sunucu ve 
eğitim yazarı gibi yönleriyle tanıdığımız 
Sadık GÜLTEKİN okulumuzdaydı. Su-
numu boyunca öğretmen, öğrenci ve 
üniversite algımızı derinden etkileyen 
bilgiler paylaştı. Bakış açımızı nasıl ge-
liştirebileceğimizden bahsetti. Biz 11. 
sınıfların ilgiyle dinlediği ilham aldığı 
bir seminer oldu. Katkısı olan herkese 
teşekkür ederiz...

Jülide ATILGAN

Sahaf Festivali’ndeydik

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Üsküdar 
Sahaf Festivali’ne biz hazırlık sınıfı öğren-
cileriyle katıldık. Okuma Kulübü’nün öncü-
lüğünde, öğretmenlerimiz Gülşah Yılmaz, 
Hamiyet Kara ve Samet Kara’nın rehber-
liğinde gerçekleşen gezimizde kültür ve 

edebiyat tarihimizde sahaflığın yeri ve 
önemini idrak ederek kitap ve boğaz koku-
sunun birbirine karıştığı bir havayı tenef-
füs etmiş olduk.Eski kitapların, dergilerin, 
plakların, kartpostalların olduğu stantların 
arasında dolaşmak, stant görevlileriyle 
eski kitaplar üzerine konuşmak oldukça 
keyifliydi. Duvarda asılı gördüğümüz ve 
eserlerin ilk basımı olduğunu öğrendiğimiz 
kitaplara 5000 tl gibi bir fiyat biçilmesi bizi 
oldukça şaşırttı. Bununla birlikte sevindir-
di. Geziye giderken yolda karşılaştığımız 
yaşlı amcanın bizi genel kültür sınavına 
tabi tutması da gezimizin unutulmayacak 
anlarından biri oldu. Sahaf Festivali benim 
için çok farklı ve çok güzel bir deneyimdi. 
Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Emirhan KURTULUŞ Hz/C

A.SEFA ÖZKAYA İLE 
İSTANBUL’UN BİLİNMEYENLERİ

Okulumuzda her ay düzenlenen “Kültür 
ve Sanat Söyleşileri”nde bu ayki konuğu-
muz İstanbul tarihi uzmanı A. Sefa Özkaya 
idi. Prof. Dr. Semavi Eyice’nin öğrencisi de 
olan Özkaya’nın verdiği konferansta İstan-
bul tarihinin bilinmeyenleri genel başlığı 
altında Topkapı Sarayı’nın ilginç yönleri 
anlatıldı. Konferansı organize eden öğ-
retmenimiz Gülşah Yılmaz’ın tanıtımından 
sonra konuşma başladı. “Topkapu” tabi-
rinin kaynağı, gerçek sarayın yeri, şehrin 
altında yer alan tüneller, Osmanlı Döne-
mi’nin fanatik taraftar kitlelerine sahip 
takımları “Lahanacılar” ve “Bamyacılar”, 
Topkapı Sarayı’nın ziyarete açık ve kapa-
lı kısımları gibi ilginç başlıklar konuşuldu. 

Öğrencilerin en çok ilgi çeken konu ise 
kimi deyim ve atasözlerinin tarihte hangi 
olaylardan sonra kullanılmaya başlandı-
ğıydı. Son olarak ülkemizdeki insanların 
tarihe olan ilgisizliği ve aslında tarih bilin-
cinin nasıl olması gerektiği de konuşuldu. 
Salonu dolduran öğrenci sayısının fazlalı-
ğı okulumuzda tarih konferanslarının ilgi 
görme potansiyeline sahip olduğunu gös-
terdi. Çok şey öğrendiğim bu söyleşide 
başta kendi çabaları ile edindiği bu güzel 
bilgileri bize sunan A. Sefa Özkaya’ya ve 
bu programı düzenleyen öğretmenlerim 
Samet Kara ve Gülşah Yılmaz’a teşekkür 
ediyorum.

Emin Kağan HEYBET 9/B

Tüyap Kitap Fuarı’ndaydık
Cağaloğlu Anadolu Lisesi olarak 
kitap okuma kulübü öncülüğün-
de kasım ayında TÜYAP kitap 
fuarına bir gezi düzenledik .11/A 
11/G ve pansiyonda kalan ha-
zırlık öğrencilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen bu gezi biz öğ-
rencilerin çeşitli kitaplarla buluş-
ması için büyük bir fırsat oldu. 
Gün boyunca yeni yazarlarla 
tanışıp keyifli standların konu-
ğu olduk. Ellerimizin kitaplarla 
dolması mutluluğumuzu kat kat 

arttırdı. Bizlerin kültür ve sanat 
açısından gelişmesini sağlayan 
böyle yararlı gezilerin olmasın-
dan büyük memnuniyet duyduk. 
Cağaloğlu öğrencileri olarak bu 
tür gezilerde içimizde oluştur-
duğumuz aile bağı daha da art-
maktadır. Buradan gezide emeği 
geçen öğrencilere ve öğretmen-
lerimize çok teşekkür ediyorum.

 İdil SABAN Hz/C 465



BÂBIÂLİ 10
8 Nisan 2018 Pazar www.cagalogluanadolulisesi.meb.k12.tr

GEZİLER

Yedikule Hayvan Barınağı’nı 
Ziyaret Ettik

Sosyal Sorumluluk Komisyonu olarak okul rehber öğretmenimizle beraber Yedikule 
Hayvan Barınağı’nı ziyaret ettik. Ziyaret öncesinde topladığımız yardımları barınak gö-
revlilerine teslim ettikten sonra görevlilerden bilgi aldık. Yedikule Hayvan Barınağı’nda 
üç bin köpek yüz elli kadar da kedi bulunuyor.Burada bulunan hayvanların birçoğu sa-
hipleri tarafından zulüm görmüş masum hayvanlar ve onları görmek hepimizi derinden 
etkiledi. Umudumuz sokakta yaşayan daha birçok hayvanın güven altına alınmasıdır.

Enes KALAYCI

Tarih Kulübü danışman öğretmeni, Tarih Kulübü öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile 
vefatının 100. yıldönümünde Abdülhamit Han Türbesi ziyaret edildi. Tarih Öğretmeni-
miz Ömer AKARLAR tarafından 33 yıl tahtta kalan Abdülhamit Han´ın kişiliği ve Osman-
lı İmparatorluğu´na katkıları hakkında bilgiler verildi. “Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 
tertiplenen Yıldız Sarayı’ ndaki “Abdülhamit Han “”ile ilgili fotoğraf sergisine de gezi 
düzenlendi. Sağlam şahsiyeti, dehası, usta marangoz oluşu, iyi bir binici ve keskin bir 
nişancı olma özelliği ile anılan Sultan Abdülhamit Han´ın kendi duasına da yer verilerek 
ziyaretimiz sonlandırıldı.

Bilim Tarihi Öğrenimi 
Kapsamında Müze Ziyareti 

Gerçekleştirildi
Okulumuz 9.sınıf öğrencileri ile Gülhane 
Parkı’nda bulunan İslam Bilim ve Tekno-
loji Tarihi Müzesine inceleme yapmak üze-
re gezi düzenledik. Frankfurt Üniversitesi 
emekli öğretim üyesi , Bilim Tarihi alanın-
da dünyada otorite kabul edilen Prof.Dr.
Fuat Sezgin´in büyük gayretlerle yaptığı 
araştırma ve tespitler neticesinde, Müslü-
man bilim adamlarının tarihi süreçte yaptı-
ğı buluşların sergilendiği müzede oldukça 
verimli incelemelerde bulunduk. Müzede, 
Müslüman bilginler tarafından tarihi sü-
reçte yapılmış aletlerin ve bilimsel araç 
ve gereçlerin, yazılı kaynaklara dayana-
rak yaptırıldığı örnekler sergilenmektedir. 
Fotoğraf makinasının ilk prototipi kabul 
edilen karanlık oda, çeşitli teknik ölçümler 

yapabilen usturlablar, ameliyat yöntemleri 
ve malzemeleri, savaş aletleri ,dünyanın 
doğruya en yakın haritaları, saat örnek-
leri, sabit yıldızlar gök aletleri, rasathane 
örnekleri, pusulalar gibi özellikle astrono-
mi, fizik, kimya, matematik, coğrafya, tıp 
alanları başta olmak üzere yüzlerce aletin 
prototipini yakından görme fırsatı yakala-
dık. Bu bağlamda yeryüzündeki bilimsel 
gelişmelere Müslüman bilim adamlarının 
olağanüstü katkılarının olduğunu yerinde 
inceleme fırsatı bulduk. Yapılan bu bilim-
sel etkinlikte emekleri bulunan paydaşları-
mıza çok teşekkür ederiz. 

Burak Kızgın’a Destek

“Cağaloğlu Anadolu Lise-
sinden Küçükyalı Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi 
Öğrencisi Burak Kızgın’a 
Destek”

Geçirdiği trafik kazası sonucu 
ağabeyini kaybeden ve ken-
disi de ağır yaralanan Burak 
Kızgın’ın ağır tedavi masrafla-
rı karşısında Cağaloğlu Ana-
dolu Lisesi kayıtsız kalamadı. 
Haberi alır almaz başta mü-
zik kulübü öğrencileri olmak 
üzere tüm Cağaloğlu ailesi 
yardım etmek için harekete 
geçti. Müzik Kulübü öğrenci-
lerinin bir araya gelerek gerçekleştirdiği 
sevgi, kardeşlik ve dayanışma dolu dinle-
tide toplanan yardım kendisine ulaştırıldı. 
Sevgi, dostluk ve duyarlılığın her türlü en-

geli aşacağına olan inancımız ve kısa sü-
rede tek yürek olma becerimizle bizler her 
zaman sosyal sorumluluk adına elimizden 
geleni yapmaya devam edeceğiz. 

Abdülhamit Han Türbesini ve 
Fotoğraf Sergisini Ziyaret Ettik
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Boğaziçi Üniversitesi 
Birinci Ziyaret

Okulumuzda yürütülen “Kariyerimi Plan-
lıyorum” projesi kapsamında 06.12.2017 
günü rehberlik hocamızın düzenlediği Bo-
ğaziçi Üniversitesi gezisine katıldık.

Gezi kapsamında öncelikle üniversite ta-
nıtım sunumuna katıldık ardından kam-
püs turuna geçtik ve görevli üniversiteliler 
eşliğinde üniversitenin bazı mühendislik 
laboratuvarlarını inceledik.

Üniversitenin eğitim dili, çift anadal prog-
ramları (ÇAP) ve yurt dışı imkanları ile il-
gili sorular sorduk. 

Okulumuz idaresi ve rehberlik servisi or-
ganizesiyle yapılan geziye,okulumuz öğ-
retmenlerinden Mustafa Tunç ve İlhan 
Gök refakat etti. Aynı zamanda Boğaziçi 
Üniversitesi mezunu Kimya Öğretmenimiz 
İlhan Gök`ten üniversite ile ilgili ayrıntı-
lı bilgiler almayı ve gezi sonunda Aşiyan 
Müzesi’ni ziyaret edip fotoğraf çektirme-
yi de ihmal etmedik. Geleceğin teminatı 
olan biz gençlerin ufuk kazanması bakı-
mından faydalı olduğunu düşündüğümüz 
bu tür faaliyetlerde emeği geçen okul 
idaresine, öğretmenlerimize ve öğrenci 
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Boğaziçi Üniversitesi 
İkinci Ziyaret

11. sınıf öğrencileri olarak Boğaziçi Üni-
versitesini ziyaret ettik. Bu sene Boğaziçi 
Üniversitesine yapılan ikinci ziyaret oldu. 
Ayrıntılı bir tanıtım ve oldukça verimli 
bir soru cevap faslından sonra Kuzey ve 
Güney Kampüsü ve Makine Mühendisliği 

ile Endüstri Mühendisliği laboratuvarlarını 
görme ve laboratuvarlarda yürütülen ça-
lışmalar hakkında bilgi aldık.

İstanbul Tıp Fakültesini
Akademedikal Günlerine Katıldık

Yine 11. sınıf bir grup öğrenci ile İstanbul 
Tıp Fakültesini ziyaret ettik. Akademedikal 
günleri kapsamında bu yıl ikincisini ger-
çekleştirdikleri tanıtım etkinliğine katıldık. 
Aziz Sancar Amfisi’nde gerçekleşen et-
kinlikte İstanbul Tıp Fakültesi profesörleri 
tarafından örnek ders sunumu ve branş 
tanıtımı, öğrenciler tarafından ise kulüp 
tanıtımı yapıldı. Öğleden sonraki seansta 

ise gruplara ayrılarak fakültenin çeşitli la-
boratuvarlarında deney ve gözlemler yap-
tık. Tüm akademik seansların sonunda 
içinde CAL mezunlarının da bulunduğu bir 
ekip tarafından sergilenen dans ve müzik 
gösterilerini izledik. 

Jülide ATILGAN

Koç Üniversitesi Gezisi

Hep merak edilen bir başka üniversite Koç 
Üniversitesi. Şehirden uzak kendine ait 
kocaman kampüsüyle öğrencilerin ilgisi-
ni çeken Türkiye’nin en çok tercih edilen 
üniversitelerinden biri. Şimdi okulumuzun 
yaptığı Koç gezisinden bahsedelim. Kam-

püs Sarıyer’de şehir merkezinden uzakta 
bulunuyor. İlk başta konferans salonun-
da öğrencilerimiz, üniversitenin sağladı-
ğı olanaklar ve okul hakkında üniversite 
öğrencileri tarafından bilgilendiler. Burs 
olanakları, üniversitedeki profesörler ya 
da okulun fiziksel yapısı gibi pek çok ko-
nuda öğrencilerimiz bilgilendirildi. Daha 
sonra öğrenciler kampüste merak et-
tikleri yerleri gezmek için serbest kal-
dı. Üniversitenin kütüphanesi, kafeleri, 
amfileri gezildi. Yaklaşık 3 saat sonunda 
okula geri dönüldü. 

Laden DOĞAN

Okulumuzda ‘Meslek Seçimi 
ve Kariyer Yönetimi’ semineri 

gerçekleştirildi

Okulumuz ‘Kariyer Kulübü’ sorumlu öğ-
retmenleri ve öğrencileri olarak okulu-
muzda Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme 
Bölümü Öğretim Üyesi Sn. Prof. Dr. Ni-
hat Erdoğmuş hocamızı konuşmacı ola-
rak ağırladık. Yoğun katılımın ve ilginin 
olduğu programda meslek ve kariyer 
arasındaki farklar, meslek seçiminde dik-
kat edilecek hususlar, kariyerin insan ya-
şamındaki yeri gibi başlıklarla interaktif 
bir söyleşi gerçekleştirerek geleceğimize 
yön vermek adına farklı fikirler edindik. 
Konferans özellikle üniversite ve bölüm 
seçiminde birçoğumuzun yaşadığı karar-
sızlıklar ve yapmak istediğimiz mesleği 
seçerken amaç ne olmalıdır gibi nokta-
larda kafamızdaki soru işaretlerinin azal-
masını sağladı. Plaket takdimiyle son bu-
lan programımızda emeği geçen herkese 
teşekkür ederiz.

Sümeyye BUDAK 9-F

Öğrencilerimiz Darülaceze´yi
Ziyaret Etti

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulübü 
danışman öğretmeni ve öğrencileri bugün 
Okmeydanı Darülaceze sakinlerini ziyaret 
etti . 1895 yılında Sultan II. Abdülhamid 
Han tarafından kurulan, din, dil, ırk, sınıf 
ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bakıma 
muhtaç, yaşlı, engelli insanlara, sokağa 
terk edilmiş kimsesizlere hizmet veren Da-
rülaceze, öğrencilerimiz için bir muhabbet 

bağı oluşturmak adına anlamlı ve sosyal 
bir proje oldu.

Darülaceze Başkanı Sayın Hamza Cebeci, 
kurum hakkında bilgiler vererek öğrencile-
rimizi ağırladı. Yaşlı ve engelli kimsesizler-
le hal hatır soruldu, onların sosyal alanları 
görüldü ve öğrencilerimizin hediyeleri tes-
lim edilerek ziyaret son buldu.

Sosyal Yardımlaşma Kulübümüz 
Şanlıurfa´ya Ziyarete Gitti

Cağaloğlu Anadolu Lisesi olarak, okulu-
muzun sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
kulübünun okul içerisinde topladığı yardım 
paralarıyla alınan mont ve ayakkabıları ih-
tiyacı olan öğrencilere ulaştırmak amacıyla 
okulumuzu temsilen bir grup olarak Şan-
lıurfa’ya ziyarete geldik. Yardımların gere-
ken yerlere ulaştığını görmek için gerçek-
leştirdiğimiz bu ziyaretimizde başta Hilvan 
Şair Nabi Anadolu Lisesi olmak üzere Hil-
van Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hil-
van Ortaokulu ve Bedrettin Kem İHO’nu 
ziyaret ettik. Öğrencilerle keyifli vakitler 
geçirdik. Onlara okulumuzu ve İstanbul´u 
anlatarak sorularını cevapladık. Gerek ko-
naklama gerek yemek gerekse de ulaşım 

açısından bize çokça yardımları dokunan 
Hilvan sakinlerine teşekkür etmek ama-
cıyla Hilvan kaymakamlığına da küçük bir 
ziyarette bulunduk.

Gösterdikleri sıcak karşılama ve misafir-
perverlikten ötürü Şanlıurfa Milli Eğitim 
Müdürü Şerafettin TURAN ,Hilvan Kayma-
kamı Halid YILDIZ,Hilvan İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehdi TURGUT ,Şair Nabi Ana-
dolu Lisesi Müdürü Halef BULUT ve di-
ğer okul müdürlerimize teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Tabii en büyük teşekkürü bu 
kampanyanın gerçekleşmesinde emek sa-
hibi olan öğretmen ve öğrencilerimiz hak 
ediyor.
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Cağaloğlu Anadolu Lisesi 
Korusu’nun İlk Fidanlarını 

Diktik

“Kıyametin kopacağını bilseniz dahi eli-
nizdeki fidanı dikiniz.” hadisinden yola çı-
karak okulumuz hazırlık sınıfı öğrencileri 
ile birlikte Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 
yüzlerce fidanı toprakla buluşturduk.

“Böyle bir organizasyonun yapılacağını 
ilk duyduğumda çok heyecanlandım. Ar-
dından Çerkezköy’de olduğunu öğrenince 
daha da mutlu oldum. Çünkü hatıra or-
manımızın oluşturulacağı ilçe Türkiye’nin 
en büyük sanayi bölgelerinden birine ev 
sahipliği yapıyor. Bu kadar kirli havaya 

sahip bir yeri ağaçlandırmak oradaki kar-
bondioksit oranını azaltmak için en etkili 
çözümdür.

 O gün yağan sağanak yağmura ve çamu-
ra rağmen günün sonunda Dünya atmos-
ferine yapılan katkı herkesi mutlu etti.

Enes Burak ERDOĞAN - Hazırlık E

Okçuluk Tekkesi´ni 
Ziyaret Ettik

Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencile-
ri “okçuluk sporu “kültürünü yakından 
tanımak için Okçuluk Tekkesi’ ne gitti. 
Osmanlı Dönemi’nden gelen okçuluk 
kültürü hakkında bilgi verildi. Osmanlı 
Dönemi’ne ait müze gezildi. Fatih Sul-

tan Mehmet’in ilk cuma namazı kıldırdığı 
mihrap gezildi. Ok ve yayların nasıl ya-
pıldığı yerinde görüldü. Öğrencilerimiz 
ilk kez hedefe ok attılar. Osmanlı döne-
mine ait tekke çorbası ikramı ardından 
gezi son buldu.


