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ÖNSÖZ

Sami GÜNNÜ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Değerli Balıkesir Lisesi Ailesi;
Balıkesir’in en köklü lisesi olan Balıkesir Lisesi’nin “LİSE” isimli dergisinin
sunuş yazısını yazmaktan dolayı mutluluk duymaktayım.
Kıymetli Öğretmenlerim, Sayın Velilerim ve “Yarınlarımız” olan Öğrencilerim:
Küresel boyutta yaşanan Koronovirüs (Covid 19) pandemisi sebebiyle gerek
dünyada gerekse ülkemizde eğitim süreci farklılaşmıştır. Bu süreçte hepimize
büyük bir görev düşmektedir. Yaşanan olumsuz koşullara rağmen ilçemizde büyük
bir özveriyle hem proje bazlı çalışmaları hem de eğitim-öğretim faaliyetlerimizi
devam ettirmekteyiz. Gelişen teknoloji ile her geçen gün dünyamızda hızla artan
iletişim ve bilgi paylaşımının sağlandığı bütün imkanı kullanmak arzusundayız.
Geleceğimiz için yürütülen bu çalışmalara katkı koyan tüm paydaşlarımıza sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum...
Balıkesir Lisesi’nin de kurumsal anlamda her yıl yaptığı çalışmalara yenilerini
eklemesinin ve başarı halkalarını arttırmasının haklı gururunu yaşamaktayız.
İlçemizde oluşan sinerjide; tarihi Balıkesir Lisesi’nin yöneticilerinin,
öğretmenlerinin, öğrencilerinin ve elbette velilerinin de katkısı oldukça büyüktür.
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ÖNSÖZ

Balıkesir Lisesi; gerek köklü geçmişi gerekse hem şehrimize hem de
ülkemize kazandırdığı değerlerle ismini duyurmaya ve gözbebeğimiz olmaya
devam etmektedir. İnanıyorum ki ilerleyen yıllarda da sizler; var olan kurum
potansiyelinizi günümüzün farklı bakış açılarıyla harmanlayarak sadece
Balıkesir’in eğitiminde değil ülkemiz genelinde de yerinizi daha da
pekiştireceksiniz.
Gencecik insanlarını al-bayrağa nakşeden Balıkesir Lisesi büyük bir
tarihi geçişe şahittir. Kuvayi Milliye'nin beşiği Balıkesir'in medarı iftiharı olan
Balıkesir Lisesi; şu ana kadar pek çok tanınmış insanı yetiştirmiştir. Aynı
zamanda 1914- 1916 eğitim ve öğretim yılında 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda
okuyan ve gönüllü olarak cepheye giden öğrencilerden çoğu şehit düşmüş
ve pek azı Çanakkale Savaşı’ndan gazi olarak dönmüştür.
“Karesi; Balıkesir’de Eğitimin Öncü Değeri” sloganıyla çıktığımız bu
yolda; Balıkesir Lisesi’nin idarecilerinin, öğretmenlerinin ve öğrencilerinin
yaptığı her çalışmayla gurur duyduk, yanında durduk, destek olduk, olmaya
da devam edeceğiz.

LİSE dergimizin, bundan sonra da Balıkesir Lisesi kültürü ekseninde
süreceği, yeni sayılarında buluşmak dileğiyle…
Saygılarımla.
Sami GÜNNÜ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
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Sebahattin ARSLAN
Okul Müdürü
DEĞERLİ ARKADAŞLARIM, KIYMETLİ ÖĞRENCİLERİM!
Okulumuzda 2019 Temmuz ayında görevime başladım. Çok kısa zamanda okulumuz
personeli ile kaynaştık. Okulun fiziki yapısı ve eğitim ortamının iyileştirmek, sosyal
kültürel faaliyetleri artırmak, bilimsel ve akademik yönden daha etkin bir okul haline
gelmek hedefleri ile stratejik planlarımızı güncelledik.
Okul paydaşları ile bir araya gelerek planlamalar yaptık. Bu doğrultuda Balıkesir
Lisesi Vakfının finansmanını sağladığı Future Clasroom (Geleceğin Sınıfı) Laboratuvarı
okulumuza kazandırıldı. Okulumuz Avrupa Okul Ağına üye oldu. Laboratuvarımız
maalesef Covid-19 süreci nedeniyle istediğimiz etkinlikte kullanılamamaktadır.
2019 yılı Mart ayında ülkemizi ve bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19
pandemi süreci öncesi okulumuzun 135. Kuruluş yıldönümü çerçevesinde 5 gün içinde
çok büyük etkinlikler gerçekleştirdik. Tiyatrodan bilgi yarışmasına, kan bağışından spor
müsabakalarına, şiir dinletisinden halk oyunlarına, toplam 12 alanda etkinlikler yaptık.
18-19 Nisan 2020 tarihlerinde bakanlığımıza Türkiye çapında Tarihi Liseler arasında
münazara yarışması yapmak için başvuruda bulunduk ve uygun görüldü. Tarihi
geçmişi
100 yıl ve öncesine dayanan 30 liseden 5’er katılımcıyı misafir etmeyi planladık. Karesi
kaymakamlığımızın himayesinde gerçekleştirilmesi planlanan bu etkinlik maalesef
pandemi nedeniyle gerçekleştirilemedi.
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Pandemi süreci ile uzaktan eğitim faaliyetleri ile öğrencilerimizin kendilerini
yetiştirmesi için kurum olarak elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmaya çalışıyoruz.
Uzaktan eğitim ile bir yandan derslerimizi yaparken bir taraftan da sosyal kültürel
faaliyetlerini sürdürüyoruz. Öğrenciler tarafından yapılan klipler, müzik dinletisi, online
resim yarışmaları akademik ve uzman kişiler ile öğrencilerimizin buluşması, Balıkesir
Necatibey Eğitim Fakültesi ile yaptığımız protokol çerçevesinde online ortak zümre
toplantıları, öğretmenlerimizin hizmet için eğitim faaliyetleri devam etmektedir.
Okulumuz köklü bir geçmişe sahiptir. Okulumuz mezunları bugün ülkemizin hatta
dünyanın siyaset, bilim, sanat, kültür alanlarında önemli bir yere sahiptir. Okulumuzdan
28 mezunumuz milletvekili olarak hizmet etmiş ve ilimizi parlamentoda temsil etmiştir.
Onlarca akademisyenin bilime katkıları olmuş, birçok sanatçı okulumuzun sıralarında
eğitim görmüştür.

1914-1915-1916 yıllarında okulumuzda 97 öğrenci Çanakkale cephesinde vatan
savunmasına katılmıştır. Bu öğrencilerden sadece 3 öğrenci dönebilmiştir. Gazi
okulumuzun bizlere yüklediği büyük görevleri omuzlarımızda hissederek çok
çalışmalıyız. Dün vatan savunması için canını ortaya koyan öğrencilerimiz bugün de
bilim üreterek ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için gece
gündüz çalışma azminde olmalıdır. Sizlere güveniyorum. İçinizden birçok öğrencimizin
ülkemize ve insanlığa büyük hizmetleri olacaktır. Yaşanan pandemi süreci ortaya
çıkarmıştır ki çalışarak disiplinimizi her koşulda sürdürmeliyiz.
Değerli gençlerimiz pandemi sürecinin en kısa zamanda sona ermesini, sağlıklı
şekilde okulumuza gelmenizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu süreçte canla başla eğitim
öğretimi eksiksiz yürütme gayretindeki değerli öğretmen arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum. Böyle bir derginin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımı ve
öğrencilerimi kutluyorum.
Sağlıklı günlerde buluşmayı temenni ediyorum.
Saygı ve sevgilerimle…
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1885’ten günümüze

TARİHÇEMİZ

 Balıkesir´de ilk kez bir orta dereceli
okulun açılışı 1884 yılına rastlar. Bu tarihte
sadece birinci sınıfı ile öğretime başlayan ve o
zamanki adıyla Rüştiye´nin açılışından sonra 15
Şubat 1885 tarihinde Celal Zade Hanı´nda
İdadi, şimdiki söylenişi ile lise öğrenimine
başlamış ve bu lise bugünkü Balıkesir Lisesi´nin
temelini oluşturmuştur.
Zamanla, öğrenci sayısının artması ile 1893 yılında şu anda Kuva-i Milliye müzesi olan
binanın bulunduğu yerdeki Giritli Mehmet Paşa konağı´na taşınan okul, 1895 yılında Behçet Paşa
Köşkü bahçesinde inşa edilen, asıl tarihi binasına geçmiştir. 1898 yılında bir deprem sonucu hasara
uğrayan ve II.Abdülhamit tarafından 1902 yılında onarımı yaptırılan binaya 1913 nisanında, o
zamanın en önemli öğretim kurumlarından olan Selanik Sultanisi tam kadrosu ile nakledilmiştir. Bu
tarihten sonra da Balıkesir Sultanisi adı altında öğretimini sürdürmüştür.
İlk yıllarda yalnız yatılı olarak öğretim
yapan Sultani, 1919-1920´den itibaren
gündüzlü öğretime de başlamıştır. 1924 yılında
Balıkesir Sultanisi lağvedilmiştir. 1931 yılında
sadece 9. sınıf, okul bahçesindeki küçük bir
binada öğretime tekrar başlamış ve daha sonra
Sultaniden boşalan yerde öğretim yapan
Öğretmen Okulu ile birlikte, bugünkü
Necatibey Eğitim Fakültesine geçilmiştir.
1932-1933 öğretim yılında Balıkesir Lisesi
adını almıştır. Lisemiz, 1936 yılında tekrar
eski binasına taşınmıştır. Öğrenci sayısının
artması ile Mutasarrıf Konağı olarak yapılan,
fakat sonradan Doğumevi olarak kullanılan
binayı da derslik olarak kullanmıştır.
Ortaokul ve lise sınıfları ile öğretim yapan okulun öğrenci sayısı birden çoğalınca, ek bir yapıya
gerek duyulmuş, 1953 yılında Namazgah diye bilinen arsada bugünkü okulumuzun yapımına
başlanmıştır. 1957 yılında şimdiki bina öğretime açılmıştır. Oruçgazi Ortaokulu adı altında öğretim
yapılan eski bina, 1971 yılında, oturulamaz yıkılabilir kararıyla boşaltılmış, daha sonra da büyük bir
onarım görmüş, orijinalliği bozularak ahşap bölümler betonarme yapılmış ve Balıkesir Üniversitesi
Mühendislik Fakültesine devredilmiştir. Bina halen Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
tarafından kullanılmaktadır.
Okulumuza 2005 yılında inşaatı tamamlanarak teslim edilen ek binada 502 kapasiteli çok amaçlı bir
salon da öğrencilerimize hizmet vermektedir. Yeni bina ile eski bina arsında katlar arası geçiş mevcut
olup merkezi ısıtma ile ısıtılmaktadır.
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 Ulu Önder Atatürk’ün Balıkesir Lisemize Ziyareti

“Atatürk, İstiklâl Savaşı’nın kazanılmasından hemen sonra,
daha Cumhuriyet ilan edilmeden önceki aylarda yurt gezilerine
başlamış ve bu gezileri aralıklarla ömrü buyunca sürdürmüştür.
Atatürk’ün 1920’li-30’lu yıllardaki bu gezileri vatandaşlarla
doğrudan görüşme imkânı sağlaması bakımından önemlidir.
Atatürk çıktığı bu yurt gezilerinde, uygulamaya koyacağı
inkılâpların ya alt yapısını hazırlamış veya doğrudan vatandaşlara
anlatmıştır.
Yurt gezilerinde Atatürk’ün yapacağı veya yaptığı inkılâplarla
beraber genel olarak üzerinde durduğu konuları şu başlıklar
altında toplamak mümkündür: Ekonomi, millî kültür, millî eğitim,
din anlayışımız ve dinî zihniyetimiz, millî birlik, memleketin imarı,
çeşitli iç ve dış politika konuları.
Atatürk’ün İstiklâl Savaşı’ndan hemen sonra başlattığı yurt
gezilerinin ilkinde ziyaret ettiği illerimizden birisi de Kuva-yı Millîye
şehrimiz Balıkesir’dir. Atatürk, 1923’ten başlamak üzere 1938’e
kadar Balıkesir ve ilçelerini yedi (7) defa ziyaret etmiş; 8’incisi de
yarım kalmıştır. Atatürk’ün Balıkesir ziyaretlerinin tarihleri şöyledir:
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 Ulu Önder Atatürk’ün Balıkesir Lisemize Ziyareti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6 Şubat – 11 Şubat 1923;
8 Ekim – 10 Ekim 1925;
13 Haziran – 15 Haziran 1926;
7 Şubat -8 Şubat 1931;
20 Ocak – 22 Ocak 1933;
13 Nisan – 16 Nisan1934;
24 Haziran 1934; ve
24 Haziran 1938 (Erdek limanına kadar)

Atatürk’ün Balıkesir ziyaretlerinin hepsi önemli olmakla
beraber bazılarının tesirleri veya sonuçları günümüzde de
devam etmektedir. Mesela; ilk ziyaretindeki “Zağanos
Paşa Camii Hutbesi”, 1926’daki “İzmir suikastı”, “Balıkesir
Lisesi’nde (21 Ocak 1933’te derslere girmesi”, 24-25
Haziran 1934’teki 7. Ziyareti’nde “İran Şahı’nı Balıkesir’e
getirip Necatibey Eğitim Fak. binasını gezdirmesi, Eski
mezarlık olan İlyaslar Mezarlığı’nın (şimdiki Atatürk
Parkı’nın) “park alanı” olarak düzenlenmesi direktifleri
bunlardandır.
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Soğuğa yazılan Destan SARIKAMIŞ

Takvimler 22 Aralık 1914'ü gösterdiğinde Osmanlı ordusu,
Kafkas Cephesi'nde savaşmak için Sarıkamış yoluna koyuldu.
Ancak Allahüekber Dağları geçit vermedi. Binlerce vatan evladı,
donarak ve göğüs göğse savaşarak şehit düştü.
1911 ile 1913 arası Osmanlı Devleti için en zor yıllardı. Trablusgarp
ve Balkanlar'da ağır yenilgiler aldı.
Başkomutan Vekili Enver Paşa, kaybedilen toprakların yerine, yeni
topraklar katmak için harekete geçti. Almanya'yı da yanına aldı
ve yönünü Kafkaslar'a çevirdi.
Ölümüne yürüyüş 22 Aralık'ta başladı
1914 yılının Ağustos ayında seferberlik ilan edildi. Binlerce vatan
evladı, askerlik şubelerine koştu.
Vatanını seven yiğit çoktu ancak mühimmat az, teçhizat
yetersizdi.
Dönemin 3'üncü Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa, İstanbul'a
rapor gönderdi. Kışlık kıyafetler de dahil acil lojistik destek talep
etti. Osmanlı-Rus orduları karşı karşıya geldi
Başkomutanlık bu isteklere kayıtsız kalmadı. Bahr-i Ahmer, Bezm-i
Alem ve Mithat Paşa vapurları, kışlık giyecek, silah ve mühimmat
yüklenerek Trabzon'a doğru yola çıktı.
Ancak 3 vapur, Rus donanması tarafından batırıldı. Böylece
Sarıkamış Harekatı'nın başarı şansı da Karadeniz'in serin sularına
gömüldü.
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Soğuğa yazılan Destan SARIKAMIŞ

Hedefte Sarıkamış vardı
Allahüekber Dağları'na ölümüne yürüyüş ise 22 Aralık 1914'te
başladı. Erzurum Köprüköy'den hareket eden 9'uncu Kolordu,
Bardız ve Kızılkilise'yi ele geçirecek, Sarıkamış istikametine
doğru yol alacaktı.
Hafız Hakkı Paşa komutasındaki 10'uncu Kolordu ise Oltu'yu ele
geçirip Rus kuvvetlerini püskürtecekti.
Daha sonra geri dönerek 9'uncu Kolorduya destek verecek ve
ikisi birlikte Sarıkamış'ı ele geçireceklerdi.
Her şey planlandığı gibi başladı ama devamı gelmedi.
Planlanan 2 günlük yürüyüş 4 güne uzadı.
Binlerce Mehmetçik donarak şehit düştü
Hafız Hakkı Paşa kendisine verilen talimatın dışına çıktı. Oltu'yu
temizledikten sonra Göle ve Ardahan istikametlerine kadar
ilerledi. Haliyle bu durum, harekatın gecikmesine sebep oldu.
Mehmetçik sadece düşmanla değil, çetin kış şartlarıyla da
mücadele etti.
Kar ile tipi yollarını, buz gibi hava nefeslerini kesti ve binlerce
yiğit, donarak, hastalığa yenik düşerek ve göğüs göğse
çarpışarak şehit düştü.
Sarıkamış şehitleri 8-10 Ocak 2021 tarihlerinde anılacak
Aradan 106 yıl geçse de, şehitlerin aziz hatırası yaşatılıyor. Her
yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde anma
programları düzenleniyor.
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Mehmet KOCAPINAR & Baki KAYMAZ
Gençler İçin Bilgilendirme Rehberi
Sevgili Gençler,
Sosyal bir varlık olarak tüm insanlar
birbirleriyle iletişim ve etkileşim kurmaya
ihtiyaç duymaktadır. Ancak, salgın
hastalık riski gibi olağan dışı durumlar
karşısında kendimizi geçici bir süre diğer
insanlardan uzak tutma zorunluluğu
ortaya çıkabilmektedir.


Bildiğiniz üzere son dönemde koronavirüs (COVID-19) salgın riski altında
sağlığımızı korumak için ülkemizde ve dünyada çeşitli önlemler alınmaktadır.
Bu süreçte ilk defa duyduğumuz ya da deneyimlediğimiz çeşitli uygulamalar
ile karşılaşmaktayız.



Özellikle koronavirüs riski altında yaşadığımız bugünlerde hastalığın toplum
içinde yayılma hızını azaltmak için yapılması gereken uygulamalardan birisi
de insanları yakın temastan uzak tutmaktır. Toplum içinde sosyal uzaklaşma,
sosyal mesafe ya da sosyal izolasyon olarak ifade edilen sosyal temastan
kaçınma ile bireylerin fiziksel temastan olabildiğince kaçınması anlaşılmalıdır.
Başka bir deyişle, diğer insanlarla mümkün olduğunca fiziksel temastan
kaçınmamız, ancak telefon, sosyal medya ya da internet uygulamaları ile
iletişimimizi ve sosyal ilişkilerimizi devam ettirmemiz önerilmektedir.



Yakın fiziksel temastan uzak kalarak, koronavirüsün yayılmasını engellemek
için okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş; sinema, tiyatro ve konser salonları
kapatılmış; tüm spor organizasyonları geçici bir süreliğine iptal edilmiş ve yine
zorunlu haller dışında bireylerin evde kalmaları istenmiştir.

Karantina;
bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir
yerin veya bölgenin kontrol altında tutulup giriş çıkışların
engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemidir.
Bu süreçte salgın hastalığa maruz kalan bireyler
iyileştiğinde ve o bölgedeki salgın hastalık riski bittiğinde
karantina uygulaması sonlandırılmaktadır
İzolasyon
(yalıtım); bulaşıcı bir hastalığa yakalanan bireylerin, hastalıkları geçene kadar
sağlıklı kişilerden ayrı bir yerde tutulmasını ve tedavilerinin gerçekleştirilmesini
ifade eder.
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Mehmet KOCAPINAR & Baki KAYMAZ

Koronavirüs Salgını Sürecinde Yaşayabileceğiniz Bazı Olumsuz
Duygular
Salgın hastalık dönemlerinde ortaya çıkan belirsizlikler, günlük
yaşamdaki geçici ve zorunlu değişiklikler ya da sınırlamalar insanların
olumsuz duygular yaşamasını kaçınılmaz kılar. Koronavirüs riski altında
bulunduğunuz bu stresli süreçte yaşayabileceğiniz bazı olumsuz duygular
şunlardır:
Endişe, Kaygı ya da Korku:
Bu süreçte, kendi sağlığınız, aileniz ya da sevdiklerinizin sağlığı ile ilgili
endişe yaşayabilir; hastalığa yakalanma ya da hastalığı sevdiklerinize
bulaştırma riski bulunduğu düşüncesiyle tedirgin olabilirsiniz. Yine aile
üyelerinden birinin karantinada kalma ya da ailenizin ekonomik zorluk
yaşama riski bulunması sizi kaygılandırabilir. Bununla birlikte, güvenilir
olmayan kaynaklar aracılığıyla hastalıkla ilgili oluşan bilgi kirliliği korku
duymanıza neden olabilir.
Engellenmişlik:
Geçici bir süreliğine de olsa evde kalmak zorunda olduğunuz için canınız
sıkılabilir; dışarı çıkamamak, arkadaşlarınızla yüz yüze görüşememek ya
da planlarınızın aksaması nedeniyle engellenmişlik hissi yaşayabilirsiniz.
Kızgınlık:
Toplum içindeki bazı bireylerin belirlenen kurallara dikkat etmemesi,
alınan önlemlere uymaması ya da koronavirüs riskini fazlaca
küçümsemesi sizi kızdırabilir. Bununla birlikte, yaşadığınız engellenmişlik
duygusu da kızgınlığa yol açabilir.
Yalnızlık:
Okulunuzdan, arkadaşlarınızdan, akrabalarınızdan, değer verdiğiniz ya
da sevdiğiniz insanlardan uzak durma zorunluluğu nedeniyle kendinizi
yalnız ve dünyadan soyutlanmış hissedebilirsiniz.
Çaresizlik:
Koronavirüs riskinin ülkemizde ve dünyada tam olarak ne zaman
biteceğini bilemediğiniz bu süreçte sanki elinizden hiçbir şey yapmak
gelmiyor gibi kendinizi güçsüz ve çaresiz hissedebilirsiniz.
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Duygusal karmaşa:
Gün içerisinde bir yandan sağlıklı olduğunuz için mutluluk ve huzur, diğer
yandan çevrenizdeki insanların hastalığa yakalandığını duymaktan
dolayı üzüntü, acı ya da suçluluk yaşayabilir ve duygusal bir karmaşa
içinde olduğunuzu gözlemleyebilirsiniz.
Salgın hastalık riski nedeniyle herkes gibi zorlu bir dönemden
geçiyorsunuz. Bu süreçte yaşadıklarınız karşısında stres, endişe, kaygı,
panik vb. gibi duygusal tepkiler yoğun bir şekilde ortaya çıkabilir.
Başlangıçta bu duygular size hiç kaybolmayacakmış gibi gelebilir, ama
çaba gösterdiğinizde bu duyguların geçeceğini bilmelisiniz. Unutmayın ki
bu ve benzeri duygular anormal bir olay karşısında birçok insanın
yaşayabileceği ortak duygulardır ve yaşanması oldukça normaldir.
Çevrenizde olup bitenleri anlamak için kendinize zaman verin.
Güçsüz hissetme:
Salgın hastalık gibi belirgin bir risk altında yaşanabilen bu tür olumsuz
duyguların sıklığı, şiddeti ve yoğunluğu kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.
Bu duyguları yaşamanız, kendinizi güçsüz hissetmeniz sizin “zayıf” bir insan
olduğunuz anlamına gelmez. Bu olumsuz duyguları pek yaşamamanız da
sizin duyarsız biri olduğunuzu göstermez.
Diğer yandan, koronavirüs salgın riski sürecinde kendinizde yoğun endişe
ve kaygı; aşırı huzursuzluk, gerginlik ve sinirlilik; dikkatin sürekli dağınık
olması; uykusuzluk ve uyku sorunları; olumlu duyguları hissedememe; aşırı
umursamazlık; devamlı yorgun ve bitkin olma; sürekli üzüntü, umutsuzluk
ve çaresizlik yaşama; kendini değersiz görme; günlük aktivitelerden zevk
alamama gibi tepkiler gözlemliyorsanız, psikolojik yardım almak uygun bir
yaklaşım olacaktır.
Özellikle bu süreçte yaşadığınız yoğun stres ve kaygı tepkilerinde
zamanla herhangi bir azalma olmuyorsa, bu tepkilerin sıklığı ve şiddeti
giderek artıyorsa ya da stres ve kaygı ile başa çıkamadığınızı
düşünüyorsanız, öncelikle ebeveynlerinizle konuşun ve onların
rehberliğinde bir uzmana başvurun.
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EDEBİYAT KÖŞESİ
Bu Sayımızda Okulumuz
Öğretmenlerinden Edebiyat
Öğretmeni ve Yazar Yusuf AKGÜL’ü
tanıtmak istedik

Öylece susup gitmeli...
Sürüklenirken peşinden, serseri
esintilerin
Kaybolmuştuk dizelerinde,
unutulmuş bir şiirin
Fakirhane sokaklarıydık biz,
karanlık ülkelerin
Acı sonlarıydık, tüm pembe
düşlerin

3 Ocak 1956 yılında Ankara
Kızılcahamam ilçesinde nüfusa
kaydoldu. İlk, orta ve lise tahsilini
burada yaptı. Yüksek tahsiline 1976’da
Gitgide yabancılaşıyorken
Balıkesir NEF’de başlayıp, 1980’de
benliğimize
Erzurum KKEF’de Türkçe öğretmeni
Gitmenin çaresizliği
olarak tamamladı. Anadolu
demleniyordu içimizde
Üniversitesi A.Ö.F.’de lisans
Karşı çıkarken ümitlerimize
tamamlayarak Türk Dili ve Edebiyatı
Yalancı tebessümlerimizle
öğretmeni oldu. 38 yıllık milli eğitim
Hüzünler doluşuyordu
hizmetinden sonra Balıkesir Lisesinde
gözlerimize
Derin mi derin suskunluğumuzun Türk Edebiyatı öğretmeni iken yaştan
emekli oldu.
içinde
Susmalıydık belki de, sadece
Yaşlarımız karışmıştı bir kere
Yaşlanmış şiirlere
Örselenmiş gecelerin birinde
Yıllanmış şiirlerin, sitem
namelerinde
Susup gitmeliydik öylece...
Nihan AÇIKGÖZ 9/E

İlkokul sıralarından bu yana hece
ölçülü şiirler yazdı. Cumhuriyetin
kuruluşunun 50. Yılında, 1973’te
Kızılcahamam Lisesi birincisi olarak ilk
ödülünü aldı. O yıllarda tanıştığı Niyazi
Yıldırım Gençosmanoğlu’ndan aldığı
destan yazma ilhamıyla çeşitli
denemeler yaptı. Dede Korkut Kitabını
nazma çekmek için 20 yıl uğraştı,
“Dede Korkut Destanı” adıyla 2012
yılında yayınlamayı başardı.
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Balıkesir yerel basın-yayın organları ile
birlikte ulusal gazete ve dergilerde yazı ve
şiirleri yayınlandı. Gazete ve dergiler çıkardı.
Milli edebiyat çizgisindeki ünlü yazar ve
şairlerle tanıştı, dostluklar kurdu, ortak
çalışmalar yaptı, çeşitli programlarda
birlikte oldu. Çeşitli kültür - sanat
derneklerinin kurulmasına ve etkinliklerinin
yürütülmesine öncülük etti.
“Dede Korkut Hikayelerindeki Kahramanların
Tarihi ve Destanı Özellikleri” konulu yüksek
lisans tezi kabul edilen, Türkmenistan’daki ilk
görevli Türk öğretmeni olarak kayıtlara geçti.
“Hoca Ahmet Yesevi’nin Hazar Ötesi
Türkmenlerine Tesiri” konulu doktora
çalışmasını tamamlayamadan, Türkiye’ye
dönüş yapmak zorunda kaldı.
Aşkabat’ta Ahmet Yesevi konulu uluslararası
konferans düzenledi.
Türkmen bilim adamlarının onlarca
makalesini Türkiye Türkçesine aktararak Bilig
dergisinde yayınladı. Ayrıca bilimsel
makaleleri çeşitli edebiyat- sanat
dergilerinde yer aldı.
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti 2009 Mustafa
Necati Başarı Ödülleri kapsamında “Basın
Onur Ödülü” verildi. Balıkesir Yazarlar ve
Şairler Derneği, Altıeylül Yörük Türkmen Kültür
Derneği, Balıkesir Yörük Türkmen
Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği
yapmıştır / yapmaktadır.
Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Merkez
Disiplin Kurulu üyesidir. Türkiye Yazarlar Birliği
ve Avrasya Yazarlar Birliğinde kültür, sanat ve
edebiyat çalışmalarını sürdürmekte, destansı
şiirlerini Akhasanoğlu Yusuf Akgül adıyla
yazmaktadır.
Evli ve iki kız babasıdır.

16

1- Balıkesirli Maniler, 1988 – Balıkesir
2- Balıkesir Duyguları, 1992 - Balıkesir
3- Dede Korkut Destanları, 1996, MEB,
4- Dede Korkut Destanları,
Genişletilmiş 2 Baskı, 1997,
5- Dede Korkut Hikayelerinin
Türkmenistan’da Derlenen Sözlü
Varyantları, 1998,
6- Mihriban, Abdurrahim Karakoç,
(Şehribossan Geldiyeva ile) Aşkabat,
1998
7- Hasan Basri Çantay - Kara Günler
ve İbret Levhaları, 2004, 1. Baskı; 2.
Baskı: 2005
8- Dikeni Gül Eylemek, "Muhsin
Başkan'ın Mamak Şiirleri", 2006
9- Dede Korkut Destanı, 2012,
10- Muhsin Ata Destanı, 2013
11- Şiir Şiir Muhsin Başkan, (Lütfi
Şehsuvaroğlu ile) 1. Baskı: 2013, 2.
Baskı: 2015
12- Basri Çantay’ın Şiir Dünyası,
(Aydın Ayhan ile) 2014
13- Muhsin-Name, Yüzde İki Yayınları,
2016
14- Forsa Destanı, (Ömer Seyfettin'in
öyküsü), 2020
15- Çopuroğlu Koca Seyit Destanı,
2020
16- Hayma Ana, Maya Saparova
2020
17- Ruslar Ahalteke'de 1879,
(Türkmen Túrkçesinden aktarma),
2021, (Yayınlanacak)
18- Batı Türkistan Yazıları I, 2021,
(Yayınlanacak)
19- Salur Kazan ile Yedi Başlı Ejderha
Destanı, 2021, (Yayınlanacak)

DEĞERLERİMİZ
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Sevgi, insanları birbirine yaklaştıran, kalpleri birbirine
bağlayan; insanlar arasındaki güveni, dostluğu, ilgiyi,
fedakarlığı ve bağlılığı artıran bir duygudur.
Sevginin çeşitleri çoktur; en önemlileri: Allah sevgisi, anne
sevgisi, baba sevgisi, vatan sevgisi, evlat sevgisi, kardeş
sevgisi, insan sevgisi, dünya sevgisi, makam sevgisi, mal
sevgisi, hayvan sevgisi...
Sevgi, kökü insanın kalbinde olan, dalları dünyayı kaplamış,
insanların gölgesine sığındığı bir çınar ağacı gibidir. Sevgi,
bütün güzelliklerin kendisinden meydana geldiği bir ab-ı
hayat kaynağıdır.
Sevgi bütün güzelliklerin, bütün iyiliklerin kaynağıdır.
Sevgiden dostluk, şefkat, yardımlaşma, paylaşma...
meydana gelir. Kısaca bütün güzellikler sevgi ile hayat bulur.
İnsanların duyguları, aileye, çevreye ve aldığı eğitime göre
şekillenir. Çocuklar anne ve babaların sözlerine değil, onların
yaptıklarına bakarlar. Çocuk duygu eğitiminin temelini ailede
alır. Ailenin yaşamında hangi duygu ve davranış ön plana
çıkartılıyorsa çocuğun hayatında da aynı duygu ve davranış
ön plana çıkar. Ailede sevgi ve iyilikler ön planda ise çocuğun
hayatında da sevgi ve iyilikler ön planda olur.
Sevgi, iki canlıyı birbirine bağlayan bir gönül bağıdır. Ruhlar
sevgi ile birbirleriyle kaynaşır, birleşir ve bütünleşirler.
Kâinatın temeli sevgi üzerine kurulmuştur. Canlıların kalbinde
sevgi duygusu olmasaydı yeryüzünde bu kadar canlı olmazdı.
Hayvanlar bile sevgileri ile yavrularını korur ve yaşamını
devam ettirebilmesi için onu her türlü tehlikelerden korumaya
çalışır ve her türlü fedakarlığı yaparlar.
Anneden, babadan ve çevresinden yeterince sevgi
görememiş çocuklar, özgüvenden yoksun ve sorunlu insanlar
olarak topluma katılıyorlar. Sevgiden yoksun olarak yetişen
çocukların büyüdüklerin de sevgi dolu olması ve hayatta
mutlu ve başarılı olması zordur. Sevgi insanlarda doğuştan
vardır. Çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgidir. Sevgi
ile büyüyen çocukların öz güveni yüksek olur. Sevgi kadar
sevgiyi ifade ediş şeklide önemlidir. Mutlu aile, mutlu çocuklar,
mutlu yarınlar ve güzel geleceklere sevgi ile ulaşılır.
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GÖRSEL SANATLAR KÖŞESİ
Resimde Desen Nedir

Fransızca “dessin” sözü dilimize o kadar işlediki, onu “çizgi”, ya da “çizgi
resim” olarak çevirmeye pek gerek yok. Resimde Desen denilince ne
söylenmek istenildiği kesin olarak anlaşılmaktadır. Bir şeyin deseni denilince,
genel olarak biçimi, eski deyimle, şekli, sınırı, bir bakıma da dış görünüşü
anlaşılır.
Bir tablonun deseninden söz edilirse siyah beyaz değerlerinden, ya da
tablodaki elemanların renkle ilgisiz, sadece çizgisel yönünün ele alınmak
istenildiği de bilinir.
Desen kelimesinin neyi anlamlandırdığı üstünde uzun boylu durmaktansa,
onu estetik ve teknik planlarda incelemeyi, desenin resim sanatındaki
önemini belirtmeyi daha faydalı buluyoruz.

Resimde Desen Nedir ve Desen Tarzları
Desen tarzları başlıca iki bölüme ayrılır: Gölgesiz ve gölgeli desenler.
Gölgesiz – çizilen biçimleri sadece tek çizgi ile resimleyen- desenler kurşun
kalem, kömür kalemi ve çini mürekkebiyle çizilir. Bu gibi desenlerde gölge
etkisi verilmek istenilirse, gölge kısımları yine ince çizgiler -tek, yan yana ya
da çaprazlama- çizgiler tekniğiyle işlenir.
Gölgeli desenler yine kurşun kalemi, füzen, sulandırılmış çini mürekkebi,
sepia rengi suluboya ya da guaş ile yapılır. Bu gibi desenler tek çizgili
desenlerin aksine, modelin diş çizgilerinden çok, ışık gölge oyunlarına
önem verir, resmedilen modelin kabarıklığını, kalınlığını canlandırmayı
gözetirler. Örneğin, Leonardo da Vinci‘nin ve Rembrandt’ın desenleri
gölgeli Valörlü desenlerdir.
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Ali Kadir ÇAKICI

Eren TARANLAR

Tuana KURT

Nazlı ÇAKIR

Tuğba ACET
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MÜZİKLE İÇİÇE
BUHURİZADE MUSTAFA ITRİ EFENDİ
Buhûrîzâde Mustafa Itrî (1640-1712), Türk bestekâr, şair ve
hattat. Kendi adıyla anılan binin üzerinde eser arasından
günümüze sadece kırk tanesi gelebilmiş , Türk klasik
müziğinin (Tasavvuf) ustası olarak kabul edilmektedir.
Asıl adı Mustafa olup lakabı olan Buhûrîzâde'yi babasının
“koku ticareti” mesleğinden dolayı; mahlası olan Itrî'yi ise
çiçekçilik ve meyvecilikle uğraştığı için almış olduğu
söylenir. Ustaları arasında Hâfız Post, Nasrullah Vakıf
Halhali, Kasımpaşalı Koca Osman Efendi, Derviş Ömer
Efendi gibi, 17. yüzyıl bestecileri vardır. Çağının kaynakları
Mevlevi olduğunu göstermektedir. Mevlevi
mukabelesinde okunan bir Segah ayin bestelemiş
olduğundan bu rivayetlerde haklılık payı olabileceği
düşünülmektedir.
Hayatı boyunca birçok padişah ve devlet adamından
himaye görmüş olup, bunlardan en önemlileri IV. Mehmet
ve I. Selim Giray'dır. Devlet adamlarına yakınlığı nedeniyle
bir dönem imparatorluğun Esirciler Kethüdalığını yapmış,
sarayda da musiki dersleri vermiştir.
Itrî'nin Neva Kâr'ı Klâsik Türk Musikisi repertuvarının en yetkin eseri olarak kabul
edilmektedir. Makamsal geçkiler, ezgilerin zengin ve orijinalliği bu eseri bir baş
yapıt haline getirmiştir. Kâr'ın sözleri ünlü İranlı şair Hafız-ı Şîrâzî'ye aittir.Yine
Segâh Yürük Semaisi olan "Tûti-i mûcize-gûyem ne desem lâf değil" çok bilinen
ve seslendirilen bir eserdir. Eserin güftesi Nefî'nindir.
Itrî'nin küçük formda (şarkı, türkü, köçekçe v.s.) hiçbir eseri günümüze kadar
gelememiştir. Eserlerin tümü büyük formlardadır. Dini musikinin de çok önemli
eserleri yine Itrî'ye aittir. Bunlar arasında Segah Bayram Tekbiri, Segah Salat-ı
Ümmiye, Cuma Salatı, Dilkeş-haveran Gece Salası, Rast Mevlevi "Na't-ı
Mevlana" bütün İslam Dünyasında meşhurdur.
Itrî'nin elde kalan dindışı eserlerinden yalnız dördü saz eseridir (üç peşrev, bir saz
semaisi), öbürleri hep sözlü, yani güftelidir. Bunlardan Nefi'nin "Tut-i
mucizeguyem ne desem laf değil" diye başlayan güftesi üzerine yaptığı segah
yürük semai beste ile Şirazlı Hafız'ın Gülbün-i ıyş midemed saki güülizar kü?
(Eğlence bahçesi yeşermekte, gül yanaklı saki nerede?) adlı güftesi üzerine
neva makamında Kár'ı çok tanınmıştır.
Mezarı Edirnekapı Şehitliği'nde bulunmaktadır.
1 Ocak 2009 tarihi itibariyle tedavüle giren 100 TL'nin arka yüzünde, "notalar,
kudüm ve ud gibi enstrümanlar” ve “ney üfleyen Mevlevi derviş” figürü ile
birlikte Itrî'nin portresi yer almaktadır.
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MÜZİKLE İÇİÇE
ENSTRÜMAN TANITIMI
YAYLI ÇALGILAR
Yaylı Çalgılar Nelerdir?
Hepimiz müziği severiz, neşeliyken de
üzgünken de her an her yerde
dinlediğimiz müziklerin içindeki
enstrümanları birçoğumuz ayırt
edemeyebiliriz. Enstrümanlar içinde en
çok yer kaplayan müzik aletlerinin
başında yaylı çalgılar geliyor. Bazılarımız
bu yaylı çalgıları, dinlemenin bir adım
ötesine geçerek, onu çalan kişi olmaya
heves edebiliriz. Ve bir müzik aleti çalmak,
hayatta edineceğimiz en güzel
hobilerden biri olabilir. Aynı şekilde
çocuklarımızın da bir müzik aleti
çalmalarına destek olmak onların
gelişimleri, psikolojilerinde olumlu etkiler
doğurabilir ve hatta gelecekteki meslek
seçimlerine kadar etkili olabilir. Bu hafta
sizlere benim dinlemeyi en çok sevdiğim
enstrümanlardan yani yaylı çalgılar
ailesinden bahsedeceğim.

Yaylı Çalgılar Hakkında Merak Ettikleriniz
Yaylı çalgılar, genellikle telli çalgılar olan, elin bir değnek yay ile tel
üstünde kaydırılarak titreştirilmesi ile Stick-Slip-Effect sopa kaymasına yol
açarak ses üreten enstrümanlardır. Yine çubuklarla vurmalı şekilde icra
edilen yaylı çalgılar da bulunur. Yay, yaylı çalgıların ayrılmaz parçasıdır.
Sert ağaçtan yapılmış hafif eğik bir çubuğun iki ucu arasına gerilmiş at
kuyruğu demetinden oluşur. Yay; alt baştan sağ elle tutularak çalınır. Bu
alt başa ‘topuk’, üst başa ise ‘uç’ ya da ‘tepe’ denir. Yayların uzunlukları
70 ile 75 cm arasında değişir.
Yaylı çalgıların isimlerini genel olarak sıralayacak olursak:
Keman Çello Elektro keman Kontrabas
Viyola
Viyolonsel Kemençe Kabak kemane
Yaylı Tambur
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BİRAZ DA SPOR
Bu Sayımızda Basketbolu tanıtmak istedik.
Basketbol ya da Sepettopu, elle idare edilen bir topla oynanan popüler bir takım
oyunu ve spor dalı. Profesyonel basketbolda beşer kişilik iki takım, yerden yüksekliği
Avrupa standartlarına göre 3,05 metre olan ve pota adı verilen, yere paralel
konumdaki bir çemberden topu geçirerek, rakibinden daha fazla sayı yapmak
suretiyle, on ikişer, onar veya sekizer dakikalık dört periyottan oluşan maçı kazanmaya
çalışır.

Basketbol genellikle kapalı salonda
oynanır. Dikdörtgen biçimindeki
basketbol alanının tabanı sert
tahtadan yapılır. Alanın boyutları
değişiklik göstermekle birlikte, FIBA
standartlarına göre 28 m x 15 m'dir.
Oyun alanı bir orta çizgiyle ikiye ayrılır.
Bu çizginin tam ortasında, orta
yuvarlak denen bir daire çizilidir.
Ayrıca hava atışı buradan yapılır.
Basketbol alanının karşılıklı olarak kısa
kenar çizgilerinde birer pota bulunur.
Pota, kenar çizgisinden 1,2 metre
içeridedir ve 1,8 m x 1,2 m
boyutlarındadır ve çoğunlukla
panyalarda cam beyazı plastik
kullanılır. Pota üzerinde, yerden 3,05
metre yükseklikte bir çember bulunur.
Çember, 45 cm çapında demirden
yapılı, alt kısmı açık, beyaz bir fileden
oluşur. Basketbol elle oynanır ve atılan
top yukarıdan çembere girip fileden
geçerek aşağıya düşünce sayı olur.

Basketbol topunun boyutları da
düzenlenmiştir. Erkekler için basketbol
topunun resmî boyutları 74.93 cm.
(çevresi (29.5 inç)) (Ayrıca buna 7
boyutunda ya da "295 top" adı da
verilmiştir.) ve ağırlığı ise 22 oz (623.69
gram) ağırlığındadır. Kadınlar
basketbolu için basketbol topunun
çevresi 72.39 cm. (28.5 inç) olup ağırlığı
ise 20 oz (567 gram)'dur (Ayrıca buna 6
boyutunda ya da "285 top" adı da
verilmiştir.). 3x3 olarak bilinen sokak
basketbolunda ise boyutları 6 olan
fakat ağırlığı 7 boyutundaki topun
ağırlığı ile aynı olan özel yapım bir top
kullanılır. Sokak basketbolundaki bu
özel top erkek, kadın ve karma tüm
basketbol oyunlarında kullanılır.

Basketbol, ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Springfield Genç Hristiyan Erkekler
Birliği (YMCA) Eğitim Okulunda beden eğitimi öğretmeni olan Kanadalı Dr. James
Naismith tarafından 1891'de icat edilmiştir. Atlet ve beyzbolculara kış antrenmanı
yaptırmak amacıyla geliştirilen bu oyunda amaç, tahtadan yapılmış altı kapalı
şeftali sepetlerine futbol topunun sokulmasıydı. Sepet yaklaşık 3 metre yükseklikte
duvara monte ediliyordu ve her sayıdan sonra top sepetten elle çıkarılıyordu.
Zamanla sepetin altı çıkarıldı ve sayı olan ancak sepete takılan toplar bir değnekle
itilerek çıkarılmaya başlandı.
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BEYNİMİZİ ÇALIŞTIRALIM
6174 sayısı ve Kaprekar Sabiti

Bir sayı tutmakla başladığımız oyunlar hesaplarda bir hata yapmazsak çoğu zaman
ilginç bir sona ulaştırır bizleri. Şimdi böyle bir oyun oynayalım. Önce 4 basamaklı bir sayı
tutalım mesela 4564. Sonra onu basamaklarının sayı değerlerinin artış ve azalışına göre
sıralayıp yeni iki sayı üretelim: 6544 ve 4456. Şimdi büyükten küçüğü çıkaralım: 6544 –
4456 = 2088. Aynı işlemleri çıkan sayı için de tekrarlayalım: 8820 – 0288 = 8532 ve 8532 –
2358 =6174
Sonuçta ulaşacağınız sayı her seferinde 6174 olacaktır. Bu nedenle 6174 sayısı
Kaprekar sabiti olarak bilinir. Unutmayın, bunların hepsi rastgele seçilmiş basamakları
aynı olmayan dört basamaklı bir sayı ile başlar ve en fazla 7 adımdan sonra her
zaman 6174 sayısıyla biter, bu da sizi sonsuz bir döngüye sokar. Kaprekar’ın 1949’da
yaptığı bu gözlemden sonra matematikçilerin neyin peşinden koştuğunu tahmin
etmek artık zor değil.
Örnek:
Kaprekar Sabiti Benzeri Başka Sabitler de Var mı?
Bu sürekli çıkarma işlemini rastgele üç basamaklı ve
3524 sayısını ele
basamakları birbirinden farklı sayılara uygularsak sürekli 495
sayısına ulaşırız. Bu durumda da benzer bir döngü elde ederiz. alalım.
5 basamaklılar için birden fazla sabit mevcut.
6 basamaklılar için 549945 sabit sayısına ulaşılıyor.
5432-2345=3087
Dattaraya Ramchandra Kaprekar, Kaprekar Sabitini sayılar
teorisine kazandırmış olmasına rağmen kendisinin formal bir
8730-0378=8352
matematik eğitimi yoktu. Bir matematik öğretmeni ya da
matematik çalışmaları yapan birisi de değildi. O sadece
8532-2358=6174
sayılarla oynamayı seven oldukça zeki bir dünya
vatandaşıydı. Önemli olan merak, devamı zaten
kendiliğinden gelecektir…
7641-1467=6174
Hintli matematikçi Dattatreya Ramchandra
Kaprekar (1905-1986) sayılarla oynamayı seviyordu
ve bu oyunları sonucunda 6174 sayısının gizemini
keşfetti.
Kendisini bir rakam teorisi bağımlısı olarak
adlandıran D. R. Kaprekar, 1949 yılında Hindistan'ın
Madras kentinde düzenlenen bir matematik
konferansında bu keşfini dünyaya açıkladı.
Kaprekar, Mumbai Üniversitesi'nde eğitim gördü ve
Mumbai'nin kuzeyindeki tepelerde yer alan Devlali
kasabasında öğretmenlik yaparak geçimini
kazandı.

Kaprekar'ın keşifleri, Hintli matematikçiler tarafından hor görüldü ya da aşağılandı. Bu
çalışmaların gereksiz ve ilgisiz olduğunu düşünüyorlardı. Kaprekar ise oralı değildi. Aynı
zamanda üretken bir yazardı ve popüler bilim dergilerinde yazıları yayımlanıyordu.
Kendine has metotları ve rakamlara dair baş döndürücü gözlemleri hakkında
konuşmak üzere sık sık konferanslara ya da okullara davet ediliyordu.
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BİRAZ EĞLENELİM ve DÜŞÜNELİM

sudoku

Çözümler bir sonraki sayıda yayınlanacaktır.
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