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Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin. 
Hiç kimseyi aldatmayacaksın. 
Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, 
O hedefe yürüyeceksin. 
Herkes senin aleyhinde bulunacaktır; 
Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır, 
Fakat sen buna karşı direneceksin. 
Önüne sonsuz engeller de yığacaklardır. 
Kendini büyük değil, 
Küçük, zayıf, araçsız, 
Hiç sayarak, 
Kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak 
Bu engelleri aşacaksın. 
Bundan sonra da sana büyük derlerse, 
Bunu söyleyenlere güleceksin.

 Mustafa Kemal ATATÜRK

BÜYÜK OLMAK
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Okul dergimiz TURKUAZ’IN ilk sayısı ile birlikte okurlarımıza ulaşmanın kıvancını, sevincini ve heyecanını yaşamaktayız. Bu
dergiyi, Hanak gençlerinin dünyaya açılan penceresi olarak görüp yola öyle  çıktık  ve artık elimizde tutuyoruz onu.
TURKUAZ her sayfasında farklı anların, farklı zorlukların ama aynı mutluluğun izlerini taşımakta.

Hanak ÇPL ailesinin sesini duyacaksınız bu sayımızda. Sayfaları çevirdikçe okulumuzu tanıyacak, bölümlerimizi öğrenecek,
projelerimizden ve etkinliklerimizden haberdar olacaksınız. Öğretmenlerimizin paylaşımları ufkunuzu genişletirken,
öğrencilerimiz gülümsetecek hepimizi.

Turkuaz’ın ilk sayısının hazırlanmasında ve yayınlanmasında  emeği geçen herkese teşekkür eder, keyifli okumalar dilerim.
Gelecek sayıda buluşmak üzere...

EDİTÖRDEN

Sitem HAZIR
TDE ÖĞRETMENİ

Beyaz karayı, sinek yarayı, zengin parayı sever.
Yemek tuzu, rakı buzu, maymun muzu sever.
Ördek kazı, güzel nazı, aşık sazı sever.
Ana çocuğu, çoban gocuğu, yumurta sucuğu sever.
Ocak közü, kirpik gözü, ozan sözü sever.
Garip sılayı, yiğit halayı, tencere kalayı sever.
Davul zurnayı, avcı turnayı, deve hurmayı sever.
Alim kelini, cömert elini, cimri dilini sever.
Çöl yağmuru, çizme çamuru, oklava hamuru sever.
Tembel yatmayı, geveze atmayı, pazarcı satmayı sever.
Şişe tıpayı, şarap kupayı, eşşek sopayı sever.
Ebe bebeği, kahve dibeği, çengi göbeği sever.
Memur masayı, ermiş asayı, hakim yasayı sever.
Haylaz döveni, dalkavuk öveni, hergele söveni sever.
Sarhoş dostunu, ayı postunu, yaşlı bastonu sever.
Hatip lafı, suçlu affı, açıkgöz safı sever.
Orman çamı, kedi damı, işçi zamı sever.
Mektup pulu, balık suyu, Allah kulu sever....

KİM NEYİ SEVER?

Evet, bu hayattta herkes bir şeyleri sever. Kim neyi
severse sevsin biz eğitmenler; defteri ve kitabı, bilimi
ve tekniği, insanı ve doğayı, ailesini ve kainatı,
ülkesini, devletini ve milletini seven, tüm değerlerine
sahip çıkan nesiller yetiştirmekle yükümlüyüz.
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Merhaba Sayın Okur,

13 yıldır hizmet etmekten gurur duyduğum okulumuzun okul-çevre uyumu anlayışı doğrultusunda bu ay ilk sayısını 
yayımlayacağımız okul dergisi “Turkuaz” hepimize hayırlı olsun.

Bilindiği üzere çok geniş kapsamlı bir kavram olan eğitim, aile ocağında filizlenir ve okul sıralarında toplumsal bir mahiyet 
kazanır. Bizlerin öncelikli hedefi ahlak eğitimidir. Bu tamamlandıktan sonra pozitif bilimlere dayalı öğretim anlayışını 
kavratmak hiç de zor olmayacaktır.

Öğretmenler olarak dinamik idealimiz, kökleri geçmişte, gövdesi halde(şu an), dalları gelecekte olan bir ağaç misali 
öğrencilerimizin yetişmesinde bu ölçütlere dikkat etmektir. Tarihle yaşıt bir medeniyete sahip olan Türk milletinin çok 
yönlü, köklü, zengin ve renkli kültür unsurlarını bilim çağının vazgeçilmez değerler sistemiyle bir potada birleştirdiğimizde, 
Cumhuriyetimizin kurucusu, insanlık idealinin seçkin siması Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş 
medeniyetlerin seviyesine rahatlıkla ulaşacağız.

Turkuaz, öğretmenleri ve tüm personeliyle yukarıda ifade ettiğimiz vizyonu benimseyen okulumuzu, hakkıyla kamuoyuna 
tanıtacak bir yayın organı olacaktır.

Dergimizin yayıma hazırlanmasında maddi ve manevi yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen İlçemiz Kaymakamı Sayın 
Abdulkadir OKAY’a şahsım ve okulum adına şükranlarımı sunuyorum.

Çalışmaların başlangıcından itibaren  güzel bir ahenk ve disiplin anlayışı içerisinde gayret gösteren, ben değil biz ruhuyla 
hareket eden tüm ekibime teşekkürü bir borç bilir, başarılar dilerim.

Kasım TOPAL
Okul Müdürü 
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Kişinin duygu, düşünce ve davranışlarında gelişme ve iyileşmeye yönelik süreçlerin tamamı eğitim olarak tarif edilebilir. Üçlü 
sacayağı(aile,okul,öğretmen)üzerinde meydana gelen eğitim faaliyetlerinde öğretmenliğin yeri insanda hayat boyu tesirli olacak 
izler bırakacağı için çok önemlidir.

Öğretmenin çocuk üzerindeki etkisi anne, baba ve toplumdakinden çok daha fazladır. Çünkü öğretmen gerçek insanlığın 
tohumlarını eken bir bahçıvan, karşılaşılan problemleri çözmede yardımcı olan tecrübeli bir rehber, dolayısıyla topluma ideal 
insan olma ufkunu gösteren bir ışıktır, öyle de olmak zorundadır. Onun vazifesi müfredatın darlığına ve okulun duvarları 
arasına sıkıştırılamaz. Geçeceği yol engellerle dolu olsa bile buna tahammül eden muhataplarını elindeki sevgi meşalesi etrafında 
toplamayı bilen ayırıcı değil birleştirici, yıkıcı değil yapıcı olan, kendini aşmış örnek insandır.

Öğretmen toplumun ruh dünyasının mimarıdır. Dolayısıyla toplumdaki çürümüşlüklerin hepsinden sorumludur. Eğer bir 
toplumda çocuklar birbirini yumrukluyor, büyükler rüşvet alıyorsa; fazilet tarih kitaplarında bir efsane olarak kalmış, çocuklar 
büyüklerden daha kurnaz, yaşlılarsa küçüklerden ümitsiz hale gelmişse orada öğretmen vazifesini yapmamış demektir. 

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin olumlu netice vermesi ancak öğretmenlerle 
mümkün olur. Tarihimiz boyunca öğretmenlerin değerinin bilindiği devirlerde gücümüz ve medeniyetimiz zirvelere tırmanmış, 
ona itibar edilmeyen devirlerde ciddi sıkıntılar ve buhranlar yaşanmıştır.

Taşıdığı ağır sorumluluğun şuurunda olan bir öğretmen daima gönüllere girerek ideal insan yetiştirme azmiyle yanıp tutuşur, 
kendisini ülkesinin ve öğrencilerinin geleceğine adar. O, yaşama hevesiyle değil yaşatma arzusuyla doludur ve bu konuda 
gelecek nesillere güzel örnek olur. Kafası günlük olaylarla, sanal dünyayla işgal edilmiş, ruh dünyası kısır boğuşmaların baskısı 
altında ezilmiş bir gence, hakiki insana ait duyguları aşılamak için bir ömür ter döker. Bu yüzden gelecek nesillerin mimarı olan 
öğretmen, öğrencilerine sevgi, saygı ve hoşgörüyü kazandırma adına durmadan çalışır ve bir ömür bahar müjdesi bekler gibi 
öğrencilerinin başarılı olmasını bekler.

Bütün öğretmenlerimizin gözlerinin yollarda kalmaması ve gelenlerin hep beklediklerine değmesi ümit ve temennisi ile…. 

İlk sayısı çıkacak olan Hanak Çok Programlı Lisesi Müdürlüğünün okul dergisinde emeği geçen bütün görevlilere teşekkür eder, 
başarılar dilerim.

Fikret ÇERKEZOĞLU
        Hanak İlçe Milli Eğitim Müdürü
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DEĞERLER EĞİTİMİ
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KAYMAKAMIMIZ ABDULKADİR OKAY'LA  RÖPORTAJ

kültürü konusunda sıkıntı yaşadınız mı?
Şanlıurfa, yemek kültürü açısından çok 
ünlü (kebapları, lahmacunu, çiğ köftesi…), 
yöresel yemekleri ile nam salmış bir şehir 
ve ben Şanlıurfalıyım. Ancak bu bölge de 
Kafkas mutfağından etkilenmiş buranın 
da kendine göre bir yamak kültürü ve 
zenginliği var.
- Siz ve eşiniz Hanak’a alışabildiniz 
mi?

Alıştık ve çok sevdik.

Hoş geldiniz Sevgili Gençler...

-Kendinizi Abdulkadir OKAY olarak 
nasıl tanımlarsınız?

Türkiye’nin 21. Yüzyılda güçlendiği, 
kalkındığı ve modernleştiği bir 
dönemden geçiyoruz. Cumhuriyetin 
kazanımları ile beraber büyük bir güç ve 
uluslararası toplumda yerini 
sağlamlaştıran bu ülkede kendimi 
idealist bir yönetici olarak görüyorum. 
Bu ülkenin gelişmesi ve güçlenmesi 
süreci içerisinde yer almak isteyen, 
ülkenin ileri bir seviyeye ulaşmasından 
mutluluk duyan ve sahip olduğum tüm 
bilgi ve birikim ve donanımımı bu 
uğurda sarf etmeyi amaçlayan biriyim.

-Sayın kaymakamım bizi kırmayıp  
huzurunuza kabul ettiğiniz için 
teşekkür ederiz.

-Sporla aranız nasıl? Gençlik ve spor 
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Sporla yakından ilgilenemiyorum. 
Profesyonel değilim ancak futbola karşı 
her Türk erkeği gibi ilgim var. Kış 
şartlarından dolayı sürekli futbol 
oynayamıyorum.

Gençlik için sportif faaliyetler çok daha 
önemlidir. Gençlerin sportif faaliyetlerin 
içerisinde olması onlara olumlu değerler 
kazandırıyor: Gençliği sosyalleştiriyor. 
Zararlı alışkanlıklardan ve vücuda zararlı 
maddelerden koruyor. Sporun gençlerimiz 
için çok faydalı ve gerekli olduğunu 
düşünüyorum.

-Şanlıurfa yemeklerinden sonra 
buradaki yemeklere ve buranın yemek 
kültürü konusunda sıkıntı yaşadınız mı?

Şanlıurfa, yemek kültürü açısından çok 
ünlü (kebapları, lahmacunu, çiğ 
köftesi…), yöresel yemekleri ile nam 
salmış bir şehir ve ben Şanlıurfalıyım. 
Ancak bu bölge de Kafkas mutfağından 
etkilenmiş, buranın da kendine göre  
damak kültürü ve zenginliği var.

-Siz ve eşiniz Hanak’a alışabildiniz mi?

Alıştık ve Hanak'ı çok sevdik. Hanak 
ilçesini soran, araştıran meslektaşlarıma 
tavsiye ediyorum.

Hanak çok eski, köklü ve tarihi bir ilçe. 
Ardahan’ın en yakın ilçesi. Gelişime 
değişmeye açık bir ilçe. Ormanları 
nedeni ile eski ismi “ Meşe Ardahan “ 
olarak biliniyor. Ticaret açısından da çok 
hareketli ve gelişmeye açık. Hanak 
1958’den beri ilçedir. Uzun yıllar göç 
veren bu ilçede nüfus kaybı da çok 
olmuş. Ancak son yıllarda Hanak’ta bir 
canlılık ve bir hareketlilik var. Gerek 
kamu yatırımları ve gerekse özel 
yatırımlarla Hanak gelişme gösteriyor.

-Hanak ilçesinde ikinci yılınız. İlçemiz 
hakkındaki düşüncelerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?

-Hanak’ta önemli projelere imza attığınızı 
biliyoruz. Çevre düzenlemesinden, 
öğretmenevinin genişletilmesine kadar…Bu 
projeler konusunda bize bilgi verebilir 
misiniz?

Hanak altıncı sınıf Doğu hizmeti bölgesi 
olarak belirlenmiş ve bu bölgede hizmet 
sürem iki yıldır. Hanak’ta hizmetimin 
dörtte üçünü tamamlamış bulunuyorum. 
Ama yapmak istediklerimin belki de 
yarısını yapabildim. Hanak yapılan her 
hizmeti gösteren bir ilçe. Burada 
hükümet konağı ile ilgili ciddi sıkıntılar 
ve şikayetler vardı. Bu durum bizi de 
üzüyordu. Atatürk büstünün mermerleri 
tahrip olmuş ve büstün tamirata ihtiyacı 
vardı. 

süleyman
Vurgu

süleyman
Vurgu

süleyman
Vurgu

süleyman
Vurgu

süleyman
Vurgu

süleyman
Vurgu

süleyman
Vurgu

süleyman
Vurgu

süleyman
Vurgu

süleyman
Vurgu

süleyman
Vurgu

süleyman
Vurgu

süleyman
Vurgu

süleyman
Vurgu

süleyman
Vurgu

data
Vurgu

stm
Çizgi

stm
Çizgi



10

Valiliğin de katkıları ile ödenek alındı. 
Hükümet konağının dış cephe 
mantolaması yapıldı. Çatısı onarıldı. 
Atatürk büstünün bakımı ve onarımı 
yapıldı. Hükümet konağının alanına 
taş döşendi ve ışıklandırması 
gerçekleştirildi. Bunlar da Hanak’a bir 
renklilik kattı. Bu proje Hanak’ın 
çevresini değiştiren ve güzelleştiren 
bir yatırım oldu. 

Bu yıl SERKA’nın Teknik Destek 
Projeleri kapsamında bütün 
memurlarımıza hizmet içi eğitim 
verdik. Geçen yıl yine SERKA’nın 
Teknik Destek Projeleri kapsamında 
çiftçilerimiz ile beraber modern 
hayvancılık yapan hayvan çiftliklerine 
geziler düzenledik. SERKA’dan geçen 
“İyi Tarım Eğitimle Başlar.” Projesini 
gerçekleştirdik. Eski Hanak Lisesi olan 
Halk Eğitim Merkezimizde bir 
konferans salonu yapıldı. Konferans 
salonu çok modern ve kullanışlı bir 
salon oldu.

Genç bir nesil olan ve uzaktan gelen 
öğretmenlerimiz var. Hepsi fedakar ve 
gönülden çalışıyor. Öğretmenevi 
binası tarihi bir bina olduğundan bina 
üzerinde değişiklik yapılamadı. Bu 
nedenle hayırsever vatandaşlarımızın 
da destekleri ile öğretmenevi binasına 
ek olarak bir bina yaptık ve yakında 
hizmete açacağız.

SODES aracılığı ile öğrencilerimizi 
dersaneye gönderdik. Sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vakfımız 
aracılığı ile geçen yıl maddi durumu 
yetersiz vatandaşlarımıza yaklaşık on 
tane prefabrik ev yaptık. Bu yıl ise 
yaklaşık 25 tane daha çelik 
konsüksiyonlu ev yapacağız.

-Geçen yaz Hanak’ta Aşık Mazlumi 
Şenliği düzenlendi. Bu girişimde en 
önemli katkının kaymakamlığınız 
tarafından verildiğini biliyoruz. Bu 
projenin devamı gelecek mi?

Bu ilk defa yapılan bir festivaldi. 
Önemli ozanlarımızdan birini yad 
ettik. 

Çok güzel bir organizasyon oldu. Gerek 
belediyemizin gerek hayırsever 
vatandaşlarımızın bu festivalde emekleri 
çok büyüktür. Sayın belediye 
başkanımızla da bu konuyu görüştük. 
Tabi ki bu festivalin gelenekselleşmesi ve 
devamından yanayız.

-Köylere Hizmet Götürme Birliği ile 
yaptığınız çalışmaları takip ediyoruz ve 
sizi sıklıkla köylerde ve yaylalarda 
çalışmaları bizzat izlerken görüyoruz. 
Tüm bunlara nasıl vakit ayırıyorsunuz?

Köylerimizin yollarını kilit parke taşı ile 
yapıyoruz. Bir çok okulumuzun bakımını 
ve onarımını yapıyoruz. Hanak Çok 
Programlı Lisesi’nin de onarım işlerini 
yaptık.

Gelelim tüm bunlara nasıl zaman 
ayırdığımıza; bu bizim işimiz, bunları 
planlamak ve hayata geçirmek zorundayız. 
Her sabah uyandığımda bu ilçe için neler 
yapabileceğimi düşünüyorum ve 
düşünmek zorundayız.

-Bize değerli zamanınızı ayırdığınız ve 
eğitime yapmış olduğunuz katkılardan 
dolayı size Hanak Çok Programlı Lisesi 
olarak çok teşekkür ederiz.

Köylere Hizmet Götürme Birliği 
aracılığı ile köylerimizin yol, su gibi 
altyapı ihtiyaçlarını gidermeye 
çalışıyoruz. Bu sene daha çok altyapıyı 
ilgilendiren büyük projelerimiz var. Su 
sıkıntısı olan köyümüz kalmadı. 
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GÜZEL İLÇEMİZ HANAK

Hanak’ın Doğusunda Çıldır ilçesi, Batısında Artvin ili, 
Kuzeyinde Damal ilçesi Güneyinde ise Ardahan ili ile çevrili 
olup, ilçemizin batısında Cin Dağı , doğusunda Yelatan Dağı 
ve Oğuz yaylaları yer almaktadır. İlçemizde Cin Dağları' ndan 
çıkan ve ilçemizi geçen Hanak Çayı vardır. Rakımı ise 1800 
metredir.

İlçemizin genel geçim kaynağı hayvancılık olup, toplam 
arazimiz 451.867 dekar’ dır.

Dağlık arazi : 7. 200 dekar.

Tarım arazi : 130.000 dekar. (Ekili alan)

Mera,Yayla ve Çayır arazi : 308.267 dekar.

Ormanlık Alan : 6.400 dekar

İLÇEMİZİN COĞRAFİ YAPISI

İLÇEMİZİN TARİHİ

M.Ö. 680’ li yıllara kadar Urartu hakimiyetinde kalan Hanak’ 
ın yazılı kaynaklarda bilinen ilk isminin Kırmalar 
mevkiindeki Kaya Yazıtından alınan Urartuca bilgilere 
dayanılarak “ Tariu” olduğu anlaşılmaktadır.

Çeşitli medeniyetlere beşiklik eden Hanak Oğuzların eline 
geçtikten sonra farklı isimlerle anılmıştır. (Kanak- Kanık) 
Oğuz boylarından (Kıpçak) ağzıyla “ KHANAH” 
oymağından kalma olduğu sanılmaktadır. Zamanla baştaki “ 
K” harfi düşüp ismin sonundaki “H” harfi telaffuz 
zorluğundan dolayı “K” harfine dönüşerek Türkçe büyük ses 
uyumuna uygun hale gelmiş ve “Hanak” olmuştur.

Eskiden Ortahanak adlı bir köy olan hanak, 1958 yılında ilçe 
merkezi olmuştur Osmanlı zamanında bu bölgeye Meşe 
Ardahan deniniyordu. M eşe Ardahan nahiyesi Küçük Hanak, 
Orta Hanak ve Yukarı Hanak olmak üzere üç köyden 
meydana geliyordu bugunkü Hanak'ın merkezi Orta Hanak' 
tır; öbürleri de mahallesidir.

Hanak 1068 tarihinde Sultan Alparslan tarafından Nemrud 
ibn Ken'an sülasinden alınıp Selçuklu ülkesine katılmıştır. 
1124 yılında, kuzeyden gelen Ortadoks Kıpçak oymakları, 
Yukarı Kür ve Çoruh Boylarını , Selçuklulara tabi Türkmen 
beyliklerinden alıp yerleştiler. Bu oymaklardan biri de 
Kanak/Hanak oymağı idi. İşte Hanak, adını, burada yan yana 
üç köy kuran  bu Kıpçak oymağından almaktadır. Şurada 
burada görünen kilise kalıntılarıda onlara aittir. Dağistan'dan 
Sivas'a kadar olan yerlerdeki köy adlarında Hanak ismnin 
hatırası yaşamaktadır. Bugün Artvin, Ardahan ve 
Erzurumun kuzey ilçelerinde  yaşayan halk, Osmanlıların  
1578 yılında Ahıska'yı fethi ile Müslüman olan bu 
Kıpcakların torunlarıdır.

Hanak bölgesi , Posof'taki Caksu Kalesi Beyleri /Caklı 
Atabekler Beyliğine bağlıydı. Bu  bölge 1551 tarihinde 
Ardahan'ın fethi ile Osmanlı ülkesine katıldı. Hanak 1578'de 
Ahıska'nın fethi ile teşkil edilen Çıldır eyaletinin Ardahan 
sancağına bağlı bir nahiye idi. 1829 yılında Ahıska Ruslara 
bırakıldığı zaman, Hanak da merkezi Oltu olan Çıldır 
sancağına bağlandı. 1877-78 Osmalı Rus harbi Osmanlılar 
aleyhine sonuçlanınca savaş tazminatı olarak Ruslara 
bırakılan üç sancak (Kars-Ardahan- Batum)la birlikte 
Moskof eline geçti. 1919-1921 tarihlerinde Gürcü askeri 
işgalinde kaldı. 23 şubat 1921 tarihnde ana yurda katıldı.

(www.hanak.gov.tr) İlçemizin geçim kaynağı tarımdır. Tarımsal alanda 
hayvancılık ilk sırayı almakta olup bitkisel üretim ve tarımsal 
üretim birlikte yapılmaktadır. İlçemiz mera, otlak ve yaylak 
varlığı olarak geniş alanlara sahip olduğundan önemli bir 
hayvancılık potansiyeline sahiptir. Elde edilen hayvansal 
ürünler ilçe halkının başlıca geçim kaynağıdır.
İlçemizde bulunan büyükbaş hayvanların büyük bölümü 
yerli ırk olan DAK (Doğu Anadolu Kırmızısı) X Montofon 
ırkından meydana gelen melez hayvanlardan oluşmaktadır.  
İlçemizde hayvan varlığının büyük bölümünü büyükbaş 
hayvanlar oluşturmakta olup küçükbaş hayvan mevcudu yok 
denecek kadar azdır.  Kümes hayvanlarının sayısı özellikle 
kaz ilçemizde oldukça fazladır.

İLÇEMİZİN EKONOMİSİ

11/SOS  Ayla SARIKAYA
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ORTAKENT HAROSMAN MAĞARALARI
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OKULUMUZ

HANAK ÇOK PROGRAMLI LİSESİ TARİHÇESİ
Ardahan il olmadan (1972 yıllarından önce) Hanak Kars’a bağlı ilçe olarak idari hizmetleri 
yürütmüş; 1992 yılında Ardahan’ın il olmasıyla Ardahan’a bağlanmıştır. 1965 yılında kurucu müdür 
Mevlüt YETER Müdürlüğünde Hanak Ortaokulu olarak öğretime başlamış, Ortaokuldan mezun 
olanlar Hanak’ta lise olmadığı için çoğunluğu Ardahan’da bulunan lise olmak üzere Türkiye’nin 
değişik bölgelerindeki liselere devam etmişler ya da imkansızlıklar yüzünden lise öğretimine devam 
edememişlerdir.

1972 yılında okul Müdürü olarak Ömer DERELİ yönetiminde ortaokul olarak hizmet veren aynı 
bina da lise öğretimine de başlamıştır. Ortaokul ve liseyi kapsayacak şekilde ikili öğretim yapılmaya 
başlamış, ilk lise mezunlarını 1974-1975 eğitim öğretim yılında vermiştir. Lise öğretiminin 
başlamasıyla öğrenci yoğunluğu da artmış. Kat bölmesi ahşaptan yapılmış olan emektar lise artık 
yoğunluğu ve yükü taşıyamaz olmuştur.

İlköğretimin 8 yıla çıkması ile ortaöğretimde ihtiyaca cevap verecek yeni bir planlanmanın 
yapılmasıyla Vacar Mevkiinde yapılan Hanak Çok Programlı Lisesi’ne 2006-2007 Eğitim-Öğretim 
yılında öğretime başlamıştır. Mevcut lisenin 219 erkek öğrenci, 147 kız öğrenci  olmak üzere 416 
öğrenciye; 1 Müdür, 1 Müdür Başyardımcısı, 2 Müdür Yardımcısı, 3 Hizmetli Personel, 29 
Öğretmen ve hizmet alımıyla çalıştırılan 7 işçiyle hizmet vermektedir. Ortaöğretim bünyesinde 
ilçemiz sürekli öğretmen sirkülasyonu yaşamış ve halende yaşamaya devam etmektedir. Tüm 
aksaklıklara rağmen yıllara göre ortaöğretim başarısında gözle görünür artışlar olmuştur. Liseden 
mezun olan öğrenciler Türkiye’nin değişik üniversitelerinde yüksek öğretimlerine devam etmişler 
ve bugün kamunun ve özel şirketlerin değişik yönetim kademelerinde görev almışlar ve halen 
görevlerine devam etmektedirler.
2006 yılında Ticaret ve Turizm Genel Müdürlüğüne bağlı bünyesinde Genel lise (Fen, Sosyal, 
Türkçe-Matematik) ve Meslek lisesi (Çocuk gelişimi, Bilişim Teknolojileri, Muhasebe Finans ve 
İmam Hatip Bölümü)  olmak üzere iki bölümden oluşan Hanak Çok Programlı Lisesi 2004 yılından 
bu yana Okul Müdürlüğü görevini yürüten Kasım TOPAL tarafından yönetilmektedir.

9/A Furkan YURTLU
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Ufuk GÜRLER 

Kasım TOPAL

İDARİ KADROMUZ

Okul Müdürü 

 Müdür Başyardımcısıı

Müdür Yardımcısı

Tayfun AKDAĞ Gülseren BOSTAN

Müdür Yardımcısı
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BİLİŞİM TENOLOJİLERİ 
ALANI

Birsen ÇİMEN Çilek DOKMAN

ÇOCUK GELİŞİMİ 
VE 

EĞİTİMİ ALANI

Gizem PERK

ÖĞRETMENLERİMİZ

MUHASEBE VE 
FİNANSMAN 

ALANI

Meryem BİLGİN

REHBER 
ÖĞRETMENİMİZ

Seda GÜRLER
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COĞRAFYA 
ÖĞRETMENLERİMİZ

BEDEN EĞİTİMİ
ÖĞRETMENLERİMİZ

Ali ARAS Bülent KÜÇÜK Selma KARAÜZÜM Semih YILMAZ

DİN KÜLTÜRÜ VE 
AHLAK BİLGİSİ 

ÖĞRETMENİMİZ

İlyas DEMİRCİ

İNGİLİZCE 
ÖĞRETMENLERİMİZ

Cansu G. YILMAZ

FELSEFE GRUBU 
ÖĞRETMENİMİZ

FİZİK 
ÖĞRETMENİMİZ

Yeliz DEMİR Serap OKULLU

Betül ÜNNÜ

KİMYA 
ÖĞRETMENİMİZ

Ayşegül BABUR
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MATEMATİK 
ÖĞRETMENLERİMİZ

Orhan ÖNEL Yunus F. KAYHAN

TARİH 
ÖĞRETMENLERİMİZ

Sibel ARSLANER Süleyman BETER

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİ

Sitem HAZIR

Halime CAN Özlem GÖÇER

Birsen MUTLU Derya KAYA

Hatice DOĞAN
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MEMURLARIMIZ

Harun SARIDEDE Kenan KAYA

YARDIMCI PERSONEL

Orhan POLAT Serdar KİLİT

Gürhan USTAÖzgen TAŞKIRAN Bayram TOPÇU

Öner KURUKAYA
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Ergün ŞENTÜRK Akıncı ULUTÜRK

Cenup ÖZYILMAZ

Öner BİLGİN

Özcan TAŞKIRAN Selahattin BÜYÜKKAYA
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Çilek DOKMAN

BİLİŞİM 
TEKNOLOJİLERİ 

ALANI ŞEFİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
ALANI

Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle son on yılında büyük bir hızla artmıştır. Bu artış, hem tüm dünyaya yayılarak 
hem de kullanım alanı çeşitlenerek olmuştur. Bilişim Teknolojileri Alanı ; bilgisayar sistemlerinin ve yazılım uygulamalarının 
tasarlanması, geliştirilmesi, bakımı ve entegrasyonunu içerir. Şu an Bilişim Teknolojileri Alanında Hanak Çok Programlı 
Lisesi’nde  öğrencilerin seçimleri doğrultusunda WEB PROGRAMCILIĞI dalında eğitim vermekteyiz. 

Bölümümüzde 2 öğretmen, 1 adet bilgisayar laboratuarı (10+1)  ve 28 öğrenci bulunmaktadır.
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ÇOCUK GELİŞİMİ VE 
EĞİTİMİ ALANI

Gizem PERK

ÇOCUK GELİŞİMİ VE 
EĞİTİMİ ALAN ŞEFİ

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve 
gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun tüm gelişim alanlarını destekleyen (fiziksel, psiko-
motor, zihinsel,dil, sosyal ve duygusal) plan yapan, uygulayan, insan ilişkileri ve empatiye önem veren, 
çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi sahibi olan, özel eğitime muhtaç çocukların gelişimlerine ve 
uyumlarına yardımcı olan; drama, basit beden eğitimi hareketleri, müzik çalışmaları, sanat, oyun ve 
Türkçe etkinlikleri yapan, çocukları tanıma tekniklerini uygulayan bir alandır.

Meslek elemanları, resmî ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı, gibi okul öncesi eğitim 
kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve çocuk kulüplerinde çalışabilirler.

Okulumuzda Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında, 1 öğretmen, 3 ÇGE Sınıfı ve 30 öğrenci bulunmaktadır.
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Meryem BİLGİN

MUHASEBE VE 
FİNANSMAN 

ALAN ŞEFİ

MUHASEBE VE 
FİNANSMAN ALANI

Muhasebe ve finansman alanı işletmelerin kuruluşu, faaliyetlerine ait 
belgelerin tasnifi, kayıt işlemleri, dosyalama ve arşivleme işlemleri, 
raporlama, analiz etme, dış ticaret mevzuatı, gümrük işlemleri, 
muhasebe kayıtları, finans ve borsa hizmetleri yeterliklerini 
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Muhasebe ve finansman alanı altında yer alan mesleklerde sektörün 
ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli 
mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek 
amaçlanmaktadır.

Okulumuzda Muhasebe ve finanman alanında, 1 öğretmen, 2 MF Sınıfı, 
1 labaratuar ve 17 öğrenci bulunmaktadır.
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İlyas DEMİRCİ 

DİN KÜLTÜRÜ VE 
AHLAK BİLGİSİ 

ÖĞRETMENİ

İMAM HATİP  BÖLÜMÜ

İmam Hatip Bölümü dini derslerin yanı sıra kültür ve fen derslerine nakli ve akli ilimlere verdiği değer bakımından önem arz 
etmektedir. Değerlerine bağlı, topluma faydalı, düşünen ve düşündüğünü ifade edebilen, hitabeti kuvvetli, araştırmayı seven 
aktif gençler yetiştirmeyi ilke edinir. 

Bu bölümün amacı, Türk Mili Eğitiminin amaçlarını benimsemiş, donanımlı, değişime ve gelişime açık, insanlığa yararlı, 
örnek ve önder bireyler yetiştirmektir.

Okulumuzda bu sene açılan İmam Hatip Bölümünde 1 öğretmen ve 13 öğrenci bulunmaktadır.
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PANSİYONUMUZ

HANAK ÇOK PROGRAMLI  LİSESİ PANSİYON BİNASI

Hanak Çok Programlı Lisesi Pansiyonu kız ve erkek blok ile ortak bir yemekhaneden oluşmaktadır.

Kız blok 100, erkek blok 48 kişillik kapasiteye sahiptir. Pansiyonumuzda devam eden 94 kız, 40 erkek 
öğrenci bulunmaktadır. 

Kız bloğu 15 yatakhane, 1 belletmen öğretmen odası ve 2 etüt salonundan; erkek bloğu ise 8 
yatakhane, 1 belletmen odası ve 2 etüt salonundan oluşmaktadır.

Yurt bünyesinde yatakhaneler dışında 120 kişilik yemekhanemiz, 1 adet mutfak, 1 bulaşıkhane, kız 
bloğunda 15 kabin ve erkek bloğunda 9 kabinden oluşan banyolar, çamaşırhane ve gıda - temizlik 
ambarları bulunmaktadır.

Pansiyon kapsamında 1 pansiyon müdür yardımcısı, 1 memur, 1 aşçıbaşı, 1 aşçı, 3 kat görevlisi,  2 
kalorifer  sorumlusu ve 3 adet  stajyer öğrenci görev yapmaktadır.

Gülseren  BOSTAN
Pansiyon Müdürü
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29 EKİM
CUMHURİYET 

BAYRAMINDAN 
KARELER
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10 KASIM'DAN 
KARELER

24 KASIM'DAN 
KARELER
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OKUL KOROMUZ
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ÇOCUK GELİŞİMİ ve 
EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

SERGİSİ
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FUTBOL TURNUVASI SATRANÇ   TURNUVASI

32

Okulumuzda yapılan satranç turnuvasında  12/TM 
Okulumuzda sınıflar arası yapılan futbol turnuvasını  

11/TM sınıfı kazanmıştır.

sınıfından Emre YILMAZ birinci olmuştur.
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Hanak Çok Programlı Lisesi,
2013 ve 2014 Yüksek Öğretime Geçiş
Sınavında okul türleri bazında 
yapılan değerlendirmeye göre

kendi alanında  Türkiye 
ortalamasının üzerine çıkan 

tek okul olarak 
''Ardahan birincisi ''dir.
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İLİMİZİN TÜRKİYE'DEKİ PARLAYAN 
YILDIZI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

TARİHÇE
Ardahan Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 22 
Mayıs 2008 tarihinde kabul ettiği 5765 sayılı kanun ile 
kurularak bir dünya üniversitesi olma yolunda ilk adımı 
atmıştır. Bilimin ve bilginin izinde, bilgiyi arayarak, öğrenerek, 
üreterek ve paylaşarak bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla birlikte 
uluslararası toplumun da sorunlarını bir ışık gibi aydınlatmak 
amacıyla her geçen gün gelişerek yoluna devam etmektedir.

Siz de bu gelişime ortak olun ve “Işığa Karışın”.

VİZYONU
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laiklik ve cumhuriyet 
değerlerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini 
tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, yaratıcı ve 
pozitif düşünen ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada 
temsil eden üstün nitelikli bireyler yetiştirmek.

MİSYONU
Evrensel değerleri temel alarak yaptığı eğitim-öğretim ve 
araştırma faaliyetleriyle her alanda yetkin, yaratıcı, girişimci, 
ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi üstün nitelikli 
bireyler yetiştirmek. Özgüven ve sorumluluk bilinci yüksek, 
temsil yeteneği olan, evrensel yetkinliklere ve etik değerlere 
sahip, iş ve eğitim dünyasının tercih ettiği bireylerin gelişmesi 
için değer yaratmak.

FAKÜLTELER

AKADEMİK BİRİMLER

-İktisadi ve İdari Bililimler Fakültesi
-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
-Mühendislik Fakültesi
-Güzel Sanatlar Fakültesi

YÜKSEKOKULLAR

-Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuӀu

MESLEK YÜKSEKOKULLARI
-Ardahan Meslek Yüksekokulu
-Çıldır Meslek Yüksekokulu
-Göle Meslek Yüksekokulu
-Ardahan Spor Meslek Yüksekokulu
-SağӀık HizmetӀeri MesӀek YüksekokuӀu

ENSTİTÜLER

-Sosyal Bilimler Enstitüsü
-Fen Bilimleri Enstitüsü
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UNUTULMAYANLAR

süleyman
Çizgi

süleyman
Daktilo Metni

süleyman
Daktilo Metni

süleyman
Daktilo Metni



36

Giresun Yağlıdere nüfusuna kayıtlı Bulut, Anadolu 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi İşletme 
Bölümünden mezun oldu. Askerlik görevini tamamladıktan 
sonra kısa bir süre TEDAŞ Genel Müdürlüğünde ve İzmir 
Defterdarlığında görev yapan Kaymakam Bulut, 2005 yılında 
sırasıyla Güce, Çamoluk, Ağlasun, Sivas Akıncılar ve son 
olarak Bitlis’in Mutki ilçesinde kaymakam olarak görev yaptı. 

Evli ve iki çocuk babası olan Oğuzhan Bulut, Ardahan Vali 
yardımcılığına atandı. Göreve başlamak için çıktığı 
yolculukta Kırıkkale yakınlarında geçirdiği Trafik kazası 
sonucu hayatını kaybetti.

UNUTULMAYANLAR

Oğuzhan BULUT kimdir?

Oğuzhan BULUT

Türkiye genç ve dinamik bir idarecesini ebediyete uğurladı. 
Başımız sağolsun...

Melike DEMİRBAŞ

Melike Hoca, 2013'te yapılan öğretmen atamasıyla 
ilçemizdeki Atatürk İlköğretim Okulunda göreve 
başlamıştı. Öğrencileriyle buluşmak için mezun olduktan 
sonra tam üç yıl bekleyen Melike Hoca, geç de olsa 
öğrencilerine kavuştu. Ancak bu mutluluk kısa sürdü. 
Ağabeyinin düğünü için memleketi Erzurum'a giden 
öğretmenimiz, düğün konvoyunda yaşanan talihsiz kaza 
sonucunda hayatını kaybetti.

Yüreği öğrencileri için çarpan değerli bir öğretmenimizi 
kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Başımız 
sağolsun...

ŞEHİTLERİMİZ

HANAK'IN 
MEKANI 
CENNET 

OLAN 
KAHRAMANLARI
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2013'TE 
KAYBETTİKLERİMİZ

2013 yılı Türkiye'ye uğursuz geldi. Aralarında sanatçı, 
siyasetçi, gazeteci, sporcuların bulunduğu birçok ünlü 
isimden gelen ölüm haberleri Türkiye'yi yasa boğdu. İşte 
2013 yılında bu dünyadan göçen değerli isimler...

Fotoğraf sanatçısı ve ressam Burhan DOĞANÇAY16 
Ocak’ta 84 yaşındayken vefat etti.

Mehmet Ali BİRAND, 17 Ocak’ta 72 yaşındayken 
geçirdiği bir operasyon sebebiyle hayatını kaybetti. 

Akademisyen ve yazar Toktamış ATEŞ 19 Ocak gecesi, 
69 yaşındayken aramızdan ayrıldı.

Ahmet Mete IŞIKARA 21 Ocak’ta 71 yaşındayken hayatını 
kaybetti. 

2011 yılına kadar sahneden inmeyen şarkıcı Ferdi 
ÖZBEĞEN, 28 Ocak’ta prostat kanserine karşı verdiği 12 
yıllık savaşı kaybetti.

Kaynanalar dizisiyle tanınan Devlet Sanatçısı unvanlı 
tiyatrocu ve oyuncu Tekin AKMANSOY12 Şubat’ta 89 
yaşındayken vefat etti.

11/TM Canan GÖKYILDIZ- 9/D Ebru USLUSU
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Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Osman 
GİDİŞOĞLU 23 Şubat’ta 68 yaşında 
hayatını kaybetti. 

Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm 
GÜRSES 3 Mart günü sevenlerini üzdü.

10 Mart günü 79 yaşında aramızda 
ayrılan Metin SEREZLİ, 50 yılı aşkın 
sanat hayatına rağmen son günlerinde 
tören istemediğini dile getirmişti.

Kemal Sunal filmlerinin değişmez 
oyuncusu Dinçer ÇEKMEZ 12 Mart’ta 
73 yaşındayken hayatını kaybetti.

31 Mart günü 70 yaşındayken 
aramızdan ayrılan Yaşar GÜNER,  bir 
Yeşilçam emekçisiydi.

Tuncel KURTİZ 27 Eylül’de 77 yaşında 
hayatını kaybetti. Sayısız yapımda rol 
alan Kurtiz, seslendirme sanatında da bir 
markaydı.

Turgut ÖZAKMAN’ı 28 Eylül günü 83 
yaşında kaybettik. 2005 yılında piyasaya 
çıkan Şu Çılgın Türkler Türkiye’nin en 
çok satan kitapları arasına girdi.

A Takımı’nın kaptanı Savaş AY 9 
Kasım’da 59 yaşındayken yaklaşık 15 
yıldır savaştığı kansere yenik düştü. 

Nejat UYGUR 1998 yılında Devlet 
Sanatçısı unvanına layık görüldü. 
2007′de geçirdiği rahatsızlıktan sonra 
toparlanamadı, 86 yaşında aramızdan 
ayrıldı.

Mayıs ayının ilk haftasında ise spor camiası, 
Bursa Spor Kulüp Başkanı İbrahim 
YAZICI'nın ani ölüm haberi ile sarsıldı.

Fenerbahçe'nin efsane forveti Selçuk 
YULA, 6 Ağustos'ta  53 yaşındayken 
aramızdan ayrıldı.

Türk sanat müziği şarkıcısı, müzisyen, 
bestekar, söz yazarı ve eski sinema 
oyuncusu Adnan ŞENSES, 25 Aralık'ta 
78 yaşındayken vefat etti.
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EDEBİYAT VE ŞİİR 
ÜSTÜNE

Edebi olanı karalamalı edebiyat. Herkes için nefes alıp 
vermeli. Hitap ettiği kitle geniş olmalı. Evrenseli yakalamak 
için kollarını sıvamalı. Boş durmamalı sanatsal ayağı. 
Gören gözleri daima uyanık kalmalı edebiyatın. Edebiyatın 
sesi, her platformda gür ve zengin çıkmalı...

Edebiyat, sus pus etmeli adamı. Bilinmeyenleri ortaya 
çıkarmalı. Naif sözcükleriyle dokunmalı kalplere. Misafir 
olduğu canlarda etkisini ve esişini iyi kullanmalı... 
Kullandığı kelimelerle beyinleri dürtmeli. Sarsmalı 
düşünceleri. Ağır taşı yerinden oynatmalı. Daha güzeli ifade 
etmeyi aramalı. Ve edebiyat daha sağlam cümleler kurmak 
için, uygun zamanı beklemeli...

Edebiyat niçin var? 

Kitapları  ağız dolusu laflarla doldurmak için mi? Kaleme, 
ağızdan çıkan her şeyi yaz demek için mi?  Yoksa 
gördüklerini, duyduklarını, tasarladıklarını başkaları da 
okuyup faydalansın diye mi?

Edebiyat duygular sahibini bulsun, mektuplar istenilen 
adrese ulaşsın, kanatlar uçmaya yelken açsın, güneş daha 
parlak doğsun, gece bereket üstüne bereket doğursun, bir 
anne bebeğine daha sımsıkı sarılsın, bir baba evladına 
model olsun, yarınlar öksüz ve köksüz kalmasın diye var...

''Edebiyat denildiği zaman şu anlaşılır: 

Söz ve manayı, yani insan 
dimağında yer eden her türlü 
bilgileri ve insan karakterinin 
en büyük duygularını, bunları 
dinleyenleri veya okuyanları 
çok alakalı kılacak surette 
söylemek ve yazmak sanatı.
Bugün içindir ki edebiyat, ister 
nesir halinde olsun, ister nazım 
şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, 
heykeltıraşlık gibi, bilhassa 
musiki gibi, güzel sanatlardan 
sayılagelmektedir. ''

M. Kemal Atatürk

Sitem HAZIR
Türk Dili ve Edebiyatı 

Öğretmeni 

ÜSTADLARIN ŞİİR TANIMLARI

Şiiri tanımlamak gerekmiyor, tıpkı yaşayan bir 
organizmadır o. Mutlaka bir yaklaşım 
gerekiyorsa, " şiir, sezgi bilgisidir " diyebilirim.

Ahmet TELLİ:

Yahya Kemal BEYATLI: 
Şiir, kelimelerle yapılan bestedir.

Cahit KÜLEBİ : 
Şiir, dil çalgısında yorumlanan bir musikidir.

ŞİİR NEDİR?

Ziya Paşa : 
Şiir ölçülü uyaklı sözdür.

Ahmet HAŞİM :

 "Şiir, söz ile musiki arasında olan fakat sözden 
ziyade musikiye yakın olan bir lisandır." 

Bir şaire sorulabilecek en zor soru şiirin tanımıdır. 
Çünkü yaşamın tümünün tanımı istenir. Bunun içinde 
bütün sanatların tanımı da var. Yine de en güzel tanımı 
Antik Çağ'da Platon tarafından yapılmış tanım olsa 
gerek. Yani, "kanatlı söz" ya da  "büyülü söz".  Bunun 
dışındaki tanımlar hep yaşamın ya da sanatın bir 
kesitini yansıtıyor. Gorki'nin şu sözü şiirin tanımı 
açısından çok manidardır: "Bilim, aklın şiiridir; sanat  
yüreğin şiiridir;  din ise insanlığın yarattığı en büyük 
şiirdir." Gorki'nin bu sözünden sonra , peki, şiir nedir , 
diye düşünüyoruz. Ve, " yaşamın tümü " diyoruz.

EDİTÖRÜN YORUMU:
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2014 yılının "Halide Edip Adıvar'ın ölümünün 50. yılı" olarak 
anılması için yapılan başvuruyla Türkiye'den UNESCO'ya ilk 
kez bir kadının adı önerilmiş oldu.

GAZETECİ, SAVAŞ KAHRAMANI, MİLLETVEKİLİ

UNESCO'nun Türkiye Yönetim Kurulu üyesi de olan Halide 
Edip, Kurtuluş Savaşı'nda cephede Mustafa Kemal Atatürk'ün 
yanında “Halide Onbaşı” rütbesiyle hastabakıcı olarak 
katılmıştır, sivil olmasına rağmen rütbe alarak bir savaş 
kahramanı sayıldı. Savaş yıllarında Anadolu Ajansı'nın 
kurulmasında rol alarak gazetecilik de yaptı. 1950'de 
milletvekili seçilerek Meclis'e girdi.

EDEBİ KİŞİLİĞİ
Halide Edip Adıvar, ilk romanlarında bireysel duyguları, aşkı, 
kadın ruhunun özelliklerini işlemiştir. “Seviyye Talip” ve 
“Handan” bu dönemin ürünleridir. Kurtuluş Savaşı yıllarında 
toplumsal konulara yönelmiş ve yurt sevgisini, ulusal kurtuluş 
ülküsünü işlemiştir. “Ateşten Gömlek” ve “Vurun Kahpeye” 
gerçekçi bir anlayışta Kurtuluş Savaşı’nın toplumsal olaylarını 
anlattığı romanlarıdır. Halide Edip Adıvar, sanatının son 
döneminde geleneklerin yönlendirdiği yaşamlar; anlatan töre 
romanları yazmıştır “Sinekli Bakkal” ve “Tatarcık” bu 
dönemin ürünlerindendir. Romanları, gözlem ve betimleme 
yönünden başarılıdır. Ancak romanlarında savruk ve özensiz 
bir dil kullanılmıştır.

Eserleri:
Seviyye Talip, Handan, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, 
Sonsuz Panayır, Yot Palas Cinayeti, Tatarcık, Sinekli Bakkal 
(roman)
Dağa Çıkan Kurt (öykü)

YAZAR VE ŞAİRLERLE İLGİLİ  MİZAHİ ANEKDOTLAR
TOPAL TİLKİ(FİRDEVSİ:1453 - ?)

İran’ı işgal eden Aksak Timur, Firdevsî’nin kabrini de ziyaret 
eder. «Şehname» isimli ünlü şâheserin sahibi olan bu büyük 
şairin, memleketine olan sevdasını bildiği için mezarı başında 
ona şöyle seslenir:
“–Başını topraktan kaldır da İran’ın elimizdeki hâlini gör!”  
Sonra da Firdevsî’nin kendisine ne cevap vereceğini merak 
ettiğinden, adamlarına Şehname’den rastgele bir yer açıp 
okumalarını emreder. Bu tefeül sonunda karşılarına şu beyit 
çıkar:  
“–Arslanların geçip gittikleri bu çimenlikte, şimdi topal tilki 
avlanıyor!”
Rengi sararan ve canı sıkılan Timur, kitabı yere atarak 
haykırır:
“Vallâhi, Firdevsî ölmemiştir!” 

NE KADAR FUZULİ(FUZULİ:1495-1556)
Devrin meşhur şairleri Fuzuli ve Ruhi, Bağdat sokaklarında 
dolaşırken karşılarına uyuz bir köpek çıkar. Ruhi köpeği 
göstererek dostuyla şakalaşmak ister:''Ne kadar fuzuli!''Fuzuli 
hemen karşılık verir:''Bas kuyruğuna, çıksın Ruhi!''

YİĞİTLER AYNA(ZATİ:1471-1546)
16. asır şairlerinden ve divan edebiyatımızın kurucularından

Zati, çiçek bozuğu, çopur bir yüze sahipmiş. Dönemin 
vezirlerinden biri, şairin büyük şöhretini duymuş, eserlerini 
okumuş ve kendisiyle tanışmak istemişti. Şair huzuruna çıkıp 
da onunla karşı karşıya gelince, ''Zati güzel bir zat değilmiş.'' 
diyerek nükte yapmaya heveslenmiş. Şairin verdiği cevap 
zehir zemberek: ''Yiğit yiğidin aynasıdır, paşam!''
(M. Nuri YARDIM, Edebiyatımızın Güleryüzü, İstanbul 
2012, s. 22-23.)

UNESCO'YA ÖNERİLEN İLK KADIN: HALİDE ONBAŞI
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Ardahan’ın Hanak ilçesinde dünyaya gelen ve asıl adı Ahmet olan 
Aşık Mazlumi’nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 
1855-1922 tarihleri arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. İlk 
tahsilini Ortahanak’ta yaptıktan sonra bu yörenin kültür merkezi 
olan Ahıska’ya giderek medrese eğitimi almıştır. Daha sonra 
memleketi Ortahanak’a gelerek burada imamlık yapmıştır.

Saz çalmayı bilmediği için şiirlerini irticalen söylemiştir. Ancak 
kendi el yazısı ile yazdığı şiirlerini topladığı defteri kaybolduğu için 
birçok şiiri günümüze ulaşmamıştır.

Bölgenin Ruslar tarafından işgal edildiği dönemlerde yaşayan 
Mazlumi, bu dönemdeki esaret ve zulümleri şiirlerinde dile 
getirmiş, yöre halkına önderlik etmiştir. Yaşadığı dönemin sosyal 
ve siyasi olaylarına kayıtsız kalmayan, halkını bilinçlendirmeyi 
kendine görev edinmiş vatansever bir şairdir.

Şiirlerinde vatan, millet, din, aşk ve hayat temaları, ağırlıkla işlenen 
konulardır. Şiirlerinde ağır bir dil kullanmamış, duygularını sade 
halk dili ile ifade etmiştir.

HANAKLI AŞIKLARIMIZ

Şairin dünyevi güzellikler peşinde koşan Gönül ile onu mantıklı 
olmaya çağıran Akıl arasındaki çatışmayı dile aldığı ve sonunda 
aklın galip geldiği “Akıl ile Gönül Destanı”ndaki birkaç dörtlük 
şöyledir:

Akıl der gel gönül sevda çekmiyah 
Nefse hayreyleyüp ömür sökmiyah 
Şeriatı koyup şerre tökmiyah 
İlm okusak bir hocada yahşıdır.

Gönül der niye güzele tapsam a 
Gidip erenlere hizmet etsem a 
Bir zamanda böyle sevda çeksem a 
Pir elinden bade içsem yahşıdır.

Akıl der sevda çekmesi gücdür
Yakar vücudunu ahiri pucdur
Kırar dal gerdanın sanki uğruçdur
Heves etmesen dünya da yahşıdır.

Gönül der yiğit o, düşmanı göre
Kast edip hemişe damarın düre
İntikam alan’çah husumet süre
Onunan kecravi gide yahşıdır.

Akıl der yiğit o, söze bakmaya
Kem lakırdı edip gönül yıkmaya
Asla kimse ile düşüp kalkmaya
Herkesinen dostluk ede yahşıdır.

Gönül der kalkıp da hicret etsem a
Yari bulak deyü niyet etsem a
Dolanıp dünyayı seyhat etsem a
Padişahtan seyyah geda yahşıdır

Akıl der gel gönül gitme havayi 
Aramaynan bulamazsın saçı Leyla’yı 
Oturup bir yerde zikret Mevla’yı 
Amel etsek biz tevhide yahşıdır

Gönül derki bildim bu dünya fani
Dünyaya gelenler bütün mihmani
Nefsinen dünyayı birde şeytanı
Bunlar ile etsek idda yahşıdır.

Akıl derki okuyalım ayeti
Elde iken koyurmayak fırsatı 
Habib’in ruhuna ver salavatı
Ol Muhammed Mustafa’da yahşıdır.

AŞIK MAZLUMİ

Şimdi beyan edem bu hali nasa 
Sarraf olan alır cevaptan hisse 
Gönül ile akıl durdular bese 
Gönül der dünyada sevda yahşıdır.

Hanak ta Aşık Mazlumi'yi Anma Şenlikleri

Hanak’ta 2013 yılında Hanak Kaymakamlığı ve belediye 
işbirliğiyle "Aşık Mazlumi’yi Anma Şenlikleri" nin ilki 
düzenlendi. Hanak ormanlığı mesire alanındaki şenliğe; 
Hanak Kaymakamı Abdulkadir Okay, Hanak Belediye 
Başkanı Taşdemir Çoban, Ardahan Belediye Başkanı 
Faruk Köksoy, Hanaklılar ve diğer davetliler katıldı. 
Şenliklere uzun zamandır Hanak’a gelme imkanı 
bulamayan gurbetçi Hanaklıların da  katılması mutluluk 
vericiydi.

Hanak önemli bir değerini bu şenlikler sayesinde andı.

Hanaklıların birlik ve beraberlik içinde çoşkuyla 
kutladığı şenlikler için Kaymakamımız Abdulkadir 
Okay’a ve belediyemize teşekkür ederiz.
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2013 Aşık Mazlumi’yi Anma Şenlikleri’nin Fotoğrafları

11/TM- Esra KURŞUN 
11 TM-Çağla POLAT 
10 /FEN-Hayel GÖKYILDIZ
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 Şair  01.01.1939  yılında  Ardahan’ın  Hanak 
ilçesinde doğar. Kendisinden başka iki kardeşi ile 
yedi yaşında öksüz kalır. İlkokul mezunu olan 
şairin, askerlik sonrası uzun yıllar devam edecek 
gurbet hayatı başlar. Kırk yaşında İstanbul’daki 
gurbet hayatını sona erdirip memleketine döner. 
Hanak’ta evlenerek, çiftçiliğe başlar. İki çocuk 
babası olan şair 09.06.2004 tarihinde tedavi 
gördüğü Erzurum Araştırma Hastanesi’nde vefat 
eder.
Mecnun Topal’ın şair kişiliğinin oluşmasında, 
gerek İstanbul’daki uzun gurbet yaşamı,gerekse 
gurbet  sonrası  Hanak’taki sorunlarla dolu 
yaşamının büyük etkisi vardır. Şairin şiirlerinde 
gurbet ve aşk temalarının yanında, bozuk giden 
dünya düzenine keskin bir eleştirel bakış,renkli 
ve hareketli yaşamından yansımalar yer alır. 
Şiirlerinde en çok halk edebiyatının 8’li ve 11’li 
koşma şekillerini kullanan şair,ritm ve armoni 
(kafiye,redif,ses tekrarları) unsurlarına çok 
dikkat eder.İçten,doğal ve gerçekçi anlatımı ile 
dikkati çeken bir üslubu vardır.Halk kültürüne 
vakıf olan şairde,kah Karacaoğlanvari bir güzel 
anlayış, kah Köroğlu tarzı kahramanlık edası, 
kah Kazak Abdal tarzı bir taşlama ifadesi 
mevcuttur. Ruhu şad olsun…       

Mecnun TOPAL:

ARDAHAN

Baksan tarif eden bizim yerleri 
Açılır baharda gülün Ardahan
Koyun kuzu yeşilliğe yayılır
Yeşili ormanı gülün Ardahan

Gül açıyor her bir yerde kokuyor
Talebesi güzel güzel  okuyor
Çiçeği yemeni orda bitiyor
Kaymağı balı sütün Ardahan

Dağlarında çiçekleri açıyor 
Yaz gelende çayırlar biçiyor 
Soğuk suları orada içiyor 
Güzel vatanımız bizim Ardahan

Şair Ömer bu sözleri söyledi
Güzel yerlerinin adını özledi
Güzelliğin her zaman söyledi
Çiçeği çimeni gülün Ardahan

Şair 01.04.1943 yılında Ardahan'ın Hanak ilçesinin Börk köyünde 
doğdu. İlkokul mezunu olan şairin 1967 yılında yolu gurbete düştü. 
Manisa, İzmir, Alaşehir, Nazilli, İstanbul, Edirne ve Babaeski gibi 
yerlerde yol hafriyatında çalıştı. İstanbul'da çeşitli işlerde çalıştıktan 
sonra Gebze'de de bir süre çalıştı. Gurbeti yüreğinde derinden hisseden 
şair: 

'' Bizim sahraların başı pare pare duman şimdi          
Sevdalanmak hoştur amma ayrılması yaman 
Şimdi benim yarim çıkar, çıkar da yoluma bakar 
Canını odlara yakar gör neyledi zaman şimdi''

diyerek 1971 yılında çok özlediği memleketi Hanak'a geri döndü. On beş 
yaşında saz çalıp şiir yazmaya başlayan şairimizin aşk, ayrılık, gurbet, 
yoksulluk ve doğa konulu şiirlerinin yanında,  toplumsal konulu 
taşlamalarının da yer aldığı on defter dolusu şiiri mevcuttur. Özellikle 
gençlik yıllarında çektiği gurbet ve yoksulluk, onun sanatçı kişiliğinin 
oluşmasında etkili olmuştur.
Şairimiz, tedavi için gittiği İstanbul'da 20.02.2014 tarihinde 71 yaşında 
vefat etmiştir. Ruhu şad olsun…   

YEDİ DE BİTİRDİ DİL BENİ BENİ

Ruhum bedenime çok etti ceza 
Yine de diyor ki ne yaptım size?

 Yunus balık gibi daldım denize!
 Attı bir kenara göl beni beni.

Onbeş yıldır Hanaklarda çürüdüm 
Kar misali dağ başında eridim. 
Irmak oldum dereleri bürüdüm, 
Köpüğe boğdurdu sel beni beni.

Çok soğuktur Hanakların havası.  
Kuşlar perişandır yoktur yuvası. 
Alamadım ana baba duası. 
Uçruma götürdü yol beni beni.

Mecnun der ki böyle imiş kaderim 
Kader böyle ise kime ne derim? 
Bir gün olur bu yerlerden giderim. 
Yedi de bitirdi dil beni beni.

Ne kadar söyledim ne kadar yazdım 
Bırak bu yakamı zalim yoksulluk 
Çok da gezdim bir şey görmedim 
Bırak bu yakamı zalim yoksulluk

Dedim buraları ben de gezeyim 
Alıp başımı nerelere gideyim 
Yadıma geleni ben de yazayım 
Bırak bu yakamı hayin yoksulluk

Paralı adam kendini över
Yetişse nerede fakiri döver
Her zaman zenginlik kendini över
Bırak bu yakamı zalim yoksulluk

Param yok ki kimse bakmaz yüzüme 
Kimse dönüp daha gelmez izime 
Daha ne söyleyim onun haline   
Bırak bu yakamı zalim yoksulluk

Şair Ö mer yeter daha söyleme 
Yoksulluk olanı daha eyleme 
İnsan olmayanı daha da deme 
Yeter bu yakamı bırak yoksulluk

YOKSULLUK

Mecnun TOPAL

Ömer ÖZDEMİR

Ömer ÖZDEMİR:

10 FEN -Zeynep CULFA

süleyman
Çizgi

stm
Çizgi
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Dergimize tarihle ilgili bir şeyler yazayım dediğimde ne 
yazacağımı düşünmeye başladım. Acaba ne yapmalıyım?  
Aklıma şu fikirler geldi:

- 
- 
- 

Tarihin tanımını yapıp herkese ders vereyim. 
Tarihi öven makale ve yazıların bir listesini sunayım. 
Tarihe yön veren liderler yok toplumlar yok yok ekonomik 
gelişmeler…

Birkaç gün kendimle savaşıp durdum. Sonunda neden tarihçi 
olduğumu açıklamam konusunda anlaştım kendimle.
Ben Kars’ın bir dağ köyünde büyüdüm ve benim yaşadığım 
köye kar yağdığında aylarca yollar kapanırdı. Ne şehrin 
bizden ne de bizim dünyadan haberimiz olurdu. Böyle 
günlerde köyün konak evlerinde büyüklerimiz toplanır, eski 
kahramanlıklardan, destanlardan, savaşa gidip 
dönmeyenlerden bahsederlerdi. Biz çocuklar kapı eşiğine 
bağdaş kurar, her sözü can kulağı ile dinlerdik. Savaşlar soluk 
soluğa anlatılır, ölümlere yas tutulur, dualar okunurdu. 
Bu sohbetlerde sevdim ben tarihi. Babamın dedemden 
duyduğu bize anlattığı eski eşkıyalarla, Kars’ın topal valisi ile 
büyüdüm. Köy düğünlerinde yaşatılmaya çalışılan eski 
türkülere sevdalandım. 
Karlar eridiğinde şehre vardığımızda o arada gerçekleşen her 
şey tarih olurdu. 
Nedense ilk zamanlar, gittiğim şehirde (Ankara) 
geleneklerimi ve törelerimi herkes öğrenmeli diye düşündüm. 
Ben öğretmeye çalıştıkça eskiye dair yeni şeyler öğrendim. 
Lise yıllarında Dikmen Lisesi’nde tarih öğretmenim Ufuk 
VAROL’u çok sevdim. Dersanede bana “Heredot” lakabını 
takan haylaz arkadaşlarımı da.
Tarihe kendimce anlam yüklemek istedim uzun yıllar.
- Kitaplarda yazan bilimsel tanım yeterli midir? Öyleyse 
büyüklerimizin anlattıkları yalandan veya palavradan mı 
ibarettir?
- Acaba bizim savaştığımız ülkelerin tarihçileri bizi nasıl 
anlatıyor?
- Kral çıplak diyen kaç tarihçi yaşamıştır kralların ülkesinde?
İşte bu sorgulamalar, önce tarihi merak etmeme daha sonra 
tarihçi olmama vesile olmuştur.
Yıllar sonra bir karara vardım. Tarihi şu şekilde 
tanımlamamın en doğrusu olduğu kararına vardım. Köy 
konağındaki büyüklerimizin anlattıkları da dedemin 
hikayeleri de kitapların söyledikleri de tarihtir. Tarih bunların 
tamamının toplamıdır. 
Tarih böyle bir şey işte. İnsana dair kavgaların, anlaşmaların, 
ilerlemelerin, gerilemelerin, ticaretin, rekabetin kısaca 
insanın yaşadığı her şeyin toplamıdır.

NEDEN TARİH 
ÖĞRETMENİ 

OLDUM?

TARİHİN ÖNEMİNİ 
ANLATAN BİRKAÇ SÖZ

Aydınlatıcı çalışmaların en iyisi, tarihtir.   Sallust

Dünya hakkında hükmü, tarih verir.     Schiller

Dünyanın tarihi; halkın düşünceleriyle, iktidarın 
savaşından başka bir şey değildir. İktidar halkın 
düşüncesine uydukça sağlamdır, ondan ayrılınca yıkılır.

Alfred de Vigny

İnancı için ölen insan ölmüş sayılmaz. Tarih gelecek için 
kavga verip, yitmiş olsa, insanlık uğruna vuruşanları, asla 
affetmez.                                            Şeyh Bedrettin

İnsan bilimlerini, metafizik üzerine kurup oturtmanın 
zamanı geçmiştir. Bu bilimleri artık, tarih üzerine kurmak 
gerekir. W.Dilthey

İnsan, tarihine her istediğini söyletebilir. Çünkü ölüler, 
itiraz edemezler.           Cenap Şahabettin

Tarih, bir bilimdir. Orada da ruh ve düşünce, tenkit ve 
yöntemler vardır.          F.Calloge

Tarih bir kâğıt parçası üzerine basılmış harflerden 
ibarettir, önemli olan tarih yapmaktır, yazmak değil.   " 
O.V.Bismarck          

Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor. Abdülhamid Han

Tarih, kâinatın vicdanıdır. Ömer Hayyam

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, 
yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı 
şaşırtacak bir mahiyet alır. 

Mustafa Kemal ATATÜRK
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 Süleymaniye Camiinin inşaası sırasında bir Ermeni usta, 
yanlış duvar yapması sonucu, Kanuni tarafından 
cezalandırılır. Ermeni usta, sultandan şikâyetçi olur. Kadı, 
ikisini de huzuruna çağırır. Kanuni ve usta, kadının 
karşısında ayakta beklemektedirler. Karar açıklanır: “Kısas!” 
yani Kanuni de aynı şekilde cezalandırılacaktır. Ermeni usta, 
adalete hayret eder ve:

-”Madem dininiz bu kadar adil, hem davamdan 
vazgeçiyorum hem de Müslüman oluyorum”
Davadan sonra Kanuni, kadıya:

-”Eğer ben padişahım diye benim lehimde bir karar 
verseydin, seni bu kılıcımla öldürürdüm”
Kadı, oturduğu minderin altından bir hançer çıkarır ve :

-”Sultanım siz de eğer ‘ben padişahım’ diye kararıma itiraz 
etseydiniz ben de bu hançeri sizin kalbinize saplardım…”

Kanuni Sultan Süleyman’dan...

 Kanuni, şehzadelerini muhteşem bir törenle sünnet ettirir. 
Kısa bir süre sonra da veziri İbrahim Paşa’nın oğlu sünnet 
olur. Törene Kanuni de davetlidir. Bir ara Kanuni, vezirine 
der ki:

-”Söyle bakalım İbrahim Paşa. Senin tören mi daha 
muhteşem, benimki mi?”

-”Elbette benimki sultanım”
Kanuni şaşırır. Sebebini sorar. Vezir:

-”Benim oğlanın düğününe koskoca cihan padişahı 
davetliydi ve geldi. Sizinkinde böyle bir davetli var mıydı?” 
der.

Dilencinin ne demek istediğini 
tam anlamayan Fatih sordu: 
- Sen benim nereden kardeşim 
oluyorsun?
Dilenci şu açıklamayı yaptı:
-İkimizde de Âdem babamız ve 
Havva anamızdan dünyaya 
gelmedik mi?
Böyle bir durumda kardeş 
sayılmıyor muyuz?
Fatih gülümsedi. Bu cevap 
hoşuna gitmişti çünkü. 

 Dilencinin kulağına eğilerek şöyle dedi:
- Aman alçak sesle söyle. Bu söylediğini diğer kardeşlerimiz de 
işitip gelirlerse, senin payına bir altın bile düşmez.

Alçak Sesle Söyle

 Fatih bir gün dilencinin birine bir altın vermişti. Dilenci, 
Padişahın verdiği altını az bularak şöyle bir soru sordu:
- Bu nasıl olur Padişahım? Ben senin kardeşin olduğum 
halde nasıl olur da bana bir altın verirsin?

Haydi, Siz Gidin Biz Geliriz

Trabzon Rum imparatoru David Kommen, akrabası Uzun 
Hasan’a güvenerek Türklere verdiği vergiyi kestiği gibi, daha 
evvelce verdiklerini de istemeye başladı. Fatih, David’in 
elçilerine şöyle dedi:
— Haydi, şimdi siz gidiniz, ben kendim gelir borcumu öderim.

Hasta Olursun Diye Korktum

   Fatih Sultan Mehmet bir Anadolu seferi dönüşünde, 
Balıkesir’den geçiyordu. Hava oldukça sıcaktı. Bu sıcaktan 
herkes gibi Fatih Sultan Mehmet de nasibine düşeni almıştı. 
Öylesine yorgundu ki…

Kendisini bu halde gören bir köylü kadını bir tas içerisinde ona 
ayran ikram etti. Fatih, ayranın üstündeki saman çöplerini 
üfleye üfleye ayranı içti. Sonra da kendisini bir ana şefkatiyle 
seyreden ihtiyar köylü kadına:

—Allah razı olsun, dedi. Ama şu saman çöpleri ayranı bir 
nefeste içmeme engel oldu.

İhtiyar kadın Fatih’in bu sözlerine anne şefkatinin boyutlarını 
gözler önüne seren, şu cevabı verdi:

—Oğul, ben onları ayranın üzerine kasıtlı koydum. Sen uzak 
yoldan geliyorsun. Sonra terlemişsin de. Soğuk ayranı bir 
yudumda içersin de hasta olursun diye koydum. Hasta 
olmayasın diye böyle yaptım.

stm
Çizgi
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ŞEYH EDEBALİ’DEN OSMAN GAZİ’YE NASİHAT 

“Ey Oğul!

Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallık sana... 
Güceniklik bize; gönül almak sana.. Suçlamak bize; 
katlanmak sana.. Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek 
sana.. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, 
anlaşmazlıklar bize; adalet sana.. Kötü göz, şom ağız, 
haksız yorum bize; bağışlama sana... Bundan sonra 
bölmek bize; bütünlemek sana.. Üşengeçlik bize; 
uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana..

Ey Oğul!

Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı, Allah Teala 
yardımcın olsun. Beyliğini mübarek kılsın. Hak yoluna 
yararlı etsin. Işığını parıldatsın. Uzaklara iletsin. Sana 
yükünü taşıyacak güç, ayağını sürçtürmeyecek akıl ve 
kalp versin. Sen ve arkadaşlarınız kılıçla, bizim gibi 
dervişler de düşünce, fikir ve dualarla bize va’dedilenin 
önünü açmalıyız. Tıkanıklığı temizlemeliyiz.

Oğul!

Güçlü, kuvvetli, akıllı ve kelamlısın. Ama bunları 
nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen sabah 
rüzgarlarında savrulur gidersin.. Öfken ve nefsin bir 
olup aklını mağlup eder. Bunun için daima sabırlı, 
sebatkar ve iradene sahip olasın!.. Sabır çok önemlidir. 
Bir bey sabretmesini bilmelidir. Vaktinden önce çiçek 
açmaz. Ham armut yenmez; yense bile bağrında kalır. 
Bilgisiz kılıç da tıpkı ham armut gibidir. Milletin, 
kendi irfanın içinde yaşasın. Ona sırt çevirme. Her 
zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de, diri tutan 
da bu irfandır.

İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. 
Dünya, senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün 
fethedilmemiş gizlilikler, bilinmeyenler, ancak senin fazilet ve 
adaletinle gün ışığına çıkacaktır. Ananı ve atanı say! Bil ki bereket, 
büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancını kaybedersen, yeşilken 
çorak olur, çöllere dönersin. Açık sözlü ol! Her sözü üstüne alma! 
Gördün, söyleme; bildin deme! Sevildiğin yere sık gidip gelme; 
muhabbet ve itibarın zedelenir...

Şu üç kişiye; yani cahiller arasındaki alime, zengin iken fakir 
düşene ve hatırlı iken, itibarını kaybedene acı! Unutma ki, 
yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir.

Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki atın iyisine 
doru, yiğidin iyisine deli (korkusuz, pervasız, kahraman, 
gözüpek) derler.

En büyük zafer nefsini tanımaktır. Düşman, insanın kendisidir. 
Dost ise, nefsi tanıyanın kendisidir. Ülke, idare edenin, oğulları 
ve kardeşleriyle bölüştüğü ortak malı değildir. Ülke sadece idare 
edene aittir. Ölünce, yerine kim geçerse, ülkenin idaresi onun 
olur. Vaktiyle yanılan atalarımız, sağlıklarında devletlerini 
oğulları ve kardeşleri arasında bölüştüler. Bunun içindir ki, 
yaşayamadılar.. (Bu nasihat Osmanlı’yı 600 sene yaşatmıştır.) 
İnsan bir kere oturdu mu, yerinden kolay kolay kalkmaz. Kişi 
kıpırdamayınca uyuşur. Uyuşunca laflamaya başlar. Laf 
dedikoduya dönüşür. Dedikodu başlayınca da gayri iflah etmez. 
Dost, düşman olur; düşman, canavar kesilir!..

Kişinin gücü, günün birinde tükenir, ama bilgi yaşar. Bilginin 
ışığı, kapalı gözlerden bile içeri sızar, aydınlığa kavuşturur. 
Hayvan ölür, semeri kalır; insan ölür eseri kalır. Gidenin değil, 
bırakmayanın ardından ağlamalı... Bırakanın da bıraktığı yerden 
devam etmeli. Savaşı sevmem. Kan akıtmaktan hoşlanmam. 
Yine de, bilirim ki, kılıç kalkıp inmelidir. Fakat bu kalkıp-iniş 
yaşatmak için olmalıdır. Hele kişinin kişiye kılıç indirmesi bir 
cinayettir. Bey memleketten öte değildir. Bir savaş, yalnızca bey 
için yapılmaz. Durmaya, dinlenmeye hakkımız yok. Çünkü, 
zaman yok, süre az!..

Yalnızlık korkanadır. Toprağın ekim zamanını bilen çiftçi, 
başkasına danışmaz. Yalnız başına kalsa da! Yeter ki, toprağın 
tavda olduğunu bilebilsin. Sevgi davanın esası olmalıdır. Sevmek 
ise, sessizliktedir. Bağırarak sevilmez. Görünerek de sevilmez!.. 
Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez.

Osman! Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın.

Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın.”

11/TM-Çağla POLAT 
10 /FEN-Aylin IŞIK
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Asırlar öncesinden bugünü, bugünün 
çaresizliğini ve “mecburiyetini” 
anlatan bu “çok kıymetli” sözün 
insanlık tarihinin devam ettiği o “son 
ana” kadar geçerliliğini koruyacağı ise 
muhakkaktır. 
İbn-i Haldun bu sözü söylerken 
bugünkü modern bilim yoktu. 
Aradan gecen 600 küsur yılın 
ardından bilim de bu sözü 
kabullenmiş ve neredeyse “bağrına 
basmıştır.”
Büyük düşünür İbn-i Haldun bu 
sözü, havanın ve dolayısıyla hava 
durumunun yani iklimlerin, millet 
davranışlarına, asabiyesine, su 
kaynağının rahatlığa ve dolayısıyla 
revahete, soğukluğun getirdiği 
mecburi kabullenişin ve 
dinamizminde bir coğrafyanın ve o 

Zeyd Abdurrahman bin Muhammed 
bin Haldun el Hadramî veya tanınan 
kısa adıyla İbn-i Haldun, modern 
historiyografinin, sosyolojinin ve 
iktisatın öncülerinden kabul edilen 14. 
yüzyıl düşünürü, devlet adamı ve 
tarihçisi. 

Doğum: 27 Mayıs 1332, Tunus
Ölüm: 19 Mart 1406, Kahire, Mısır
Babası: Muammad bin Khaldūn
Kardeşleri: Yahya Ibn Khaldun
Kitaplar: Mukaddime

“Coğrafya Kaderdir…”
27 Mayıs 1332 yılında bugünkü 
Tunus topraklarında dünyaya gelip 
17 Mart 1406 yılında da Mısır 
Kahire’de son nefesini veren, modern 
historiyografinin, sosyolojinin ve 
iktisadın öncülerinden kabul edilen 
14. yüzyıl düşünürü, devlet adamı ve
tarihçisi İbn-i Haldun’un asırlar önce 
söylediği muhteşem bir sözdür bu.

Aradan geçen uzun asırlara bakıp 
aldanmayın bu kadarcık “sebep-
sonuç” ilişkisi bile bu sözü bilimsel bir 
tez yapıverip günümüz biliminin 
karşısına “aşılmaz bir kale” olarak 
dikiverir.

coğrafyadakilerin kaderini nasıl 
kökten etkilediğini anlatmak için 
kullanmıştır. Semih YILMAZ

Coğrafya Öğretmeni

İbn-i Haldun

data
Çizgi

data
Çizgi

data
Çizgi
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DÜNYANIN VE TÜRKİYE'NİN EN'LERİ
Türkiye'nin en yüksek 
dağıdır. (5.138m.) Zirvesi 4 
mevsim boyunca erimeyen 
kar ve takke buzulu ile kaplı 
volkanik bir dağ olan Ağrı 
Dağı, Türkiye'nin doğu 
ucunda, İran'ın 16 km 
batısında ve Ermenistan'ın 
32 km güneyindedir. Dağın 
%65'lik bir kesimi Iğdır 
ilinde, kalan %35'lik kesimi 
ise Ağrı ili sınırları 
içerisindedir.

Himalaya Dağları, 
dünyanın en büyük ve 
en yüksek sıradağlarıdır. 
Asya'nın orta güney 
kısmında, doğu batı 
doğrultusunda uzanır. 
Dünyanın en yüksek 
zirvesi Everest'i (8848 
m.) içine alır. Everest 
Tepesi, Nepal ile Tibet 
(Çin) sınırında yer alır. 
Everest tepesi Nepal'in 
sınırları içersindedir. 

Everest Tepesi 
(Dünya’nın Çatısı)

Ağrı Dağı

Nil nehri, Dünyanın 
en uzun nehridir 
(6.650 km). Havzası 
Afrika kıtasının onda 
birini kaplar. 
Güneyden kuzeye 
doğru akar ve üç ana 
kolu vardır: Beyaz Nil 
Nehri, Mavi Nil Nehri 
ve Atbera Nehri. Nil Nehri

Türkiye topraklarından 
doğar. Yine, Türkiye 
topraklarından denize 
dökülen en uzun 
akarsudur.Uzunluğu 
1.355 km’dir. 

Kızılırmak

JiaozhouKörfezi 
Köprüsü 

Çatalan Köprüsü, Adana'da, 
Seyhan Baraj Gölü üzerinde yer 
alan 1575 m. uzunluğundaki 
köprüdür. Türkiye'nin en uzun 
köprüsü unvanını taşır.
Adana'ya içme suyu sağlamak 
için gerçekleştirilen Çatalan 
İçme Suyu Projesi kapsamında 
yapılan köprünün asıl amacı su 

Çatalan Köprüsü borularının geçişini sağlamaktır.

Dünyanın en uzun köprüsü 
Çin'de açıldı. 42 km. 
uzunluğundaki köprü 30 metre 
genişliğnde ve toplam 8 şeritli.
Dünyanın en büyük 
köprüsünü tam 5 bin sütun 
taşıyor. 
Köprünün maliyeti yaklaşık 1.5 
milyar $. Yapımı 4 yıl süren 
köprü tam bir mühendislik 
harikası. 

Tortum Şelalesi Türkiye'nin 
Asya ve Avrupa kıtalarının en 
yüksek şelalesidir.

Tortum Şelalesi oluşumu 
açsından dünyanın ikinci, 
yüksekliği bakımıdan ise 
dünyanın üçüncü şelalesidir.

Kerepakupai Meru 
Şelalesi  Venezuela'da 
bulunan dünyanın en 
yüksek çağlayanıdır. 
National Geographic 
ekibi tarafından 1949 
yılında yapılan resmî 
ölçüme göre 979 m. 
yüksekliğindedir.

Kerepakupai Meru 
Şelalesi 

Tortum Şelalesi

9/E-Yelken ÇELİK 
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BİR MATEMATİK DEHASI: CAHİT ARF

          Cahit Arf
Tubitak bilim kolu eski başkanı ve matematikçi Cahit Arf; 
1910 yılında Selanik'te doğmuş 1997 yılında stanbul'da vefat 
etmiştir.

Yüksek Öğrenimi

Yüksek öğrenimini Fransa'da Ecole Normale Superieure'de 
1932'de tamamladı. Bir süre Galatasaray Lisesi'nde 
matematik öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesi'nde doçent adayı olarak çalıştı. 
Doktorasını yapmak için Almanya'ya gitti. 1938 yılında 
Göttingen Üniversitesi'nde doktorasını bitirdi.

Kariyeri
Türkiye'ye döndüğünde İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi'nde profesör ve Ordinaryus profesörlüğe yükseldi 
ve 1962 yılına kadar çalıştı. Daha sonra Robert Koleji'nde 
matematik dersleri vermeye başladı. 1964 yılında Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ilk bilim 
kurulu başkanı oldu.

Daha sonra gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırma 
ve incelemelerde bulundu; Kaliforniya Üniversitesi'nde 
konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı. Türkiye'de yaşamak 
istemesi üzerine kendi isteğiyle 1967 yılında Türkiye'ye 
döndü. Döndükten kısa bir süre sonra Kanada ve 
Amerika'daki üniversitelerden konuk öğretim üyesi olarak 
teklifler aldı. 

Ancak kendisi bu tekliflere cevap veremeden Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi'nden gelen telefon bu üniversiteye 
atandığını ve uçak biletinin yolda olduğunu söylüyordu ve 
artık Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde göreve başlamıştı. 
1980 yılında emekli oldu. Emekliye ayrıldıktan sonra 
TÜBİTAK'ın kurulmasında çok emeği geçti ve TÜBİTAK'a 
bağlı Gebze Araştırma Merkezi'nde görev aldı. 1983-1989 
yılları arasında Türk Matematik Derneği başkanlığını yaptı. 
Arf, İnönü Armağanı'nı (1943) ve TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü 
kazandı (1974).

Çalışmaları
Cahit Arf, cebir konusundaki çalışmalarıyla dünyaca ün 
kazanmıştır. Sentetik geometri problemlerinin cetvel ve 
pergel yardımıyla çözülebilirliği konusunda yaptığı 
çalışmalar, cisimlerin kuadratik formlarının 
sınıflandırılmasında ortaya çıkan değişmezlere ilişkin Arf 
değişmezi ve Arf halkaları gibi literatürde adıyla anılan 
çalışmaların yanı sıra "Hasse-Arf Teoremi" adı ile anılan 
teoremi matematik bilimine kazandırmıştır.

Cahit Arf Sözleri
Elime Kur’an’ı aldığımda Allah’a, elime kalemi 
aldığımda kendime inanıyorum.

Matematik zaten her zaman vardı. İnsanoğlu onu 
buldu.

İnsanoğlu bir gün sonsuza dek yaşamayı matematikle 
bulacaktır.

İki kere iki nasıl dörtse, bende o kadar akılcıyımdır.

Gerçekten evrenin sırrını arıyorsanız, benim yaptığım 
gibi sayılara gelin. Sonsuzluk her şeyin cevabıdır. Sayı 
sonsuzdur.
Ben matematiğe hayatımı adadım, karşılığında bana 
hayatımı geri verdi.

Matematiği ezberlemeyin, kendiniz yapın ve anlayın.

Ufuk GÜRLER
Matematik Öğretmeni
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MATEMATİKTE PRATİK 
YÖNTEMLER 

Sonu 5 ile Biten 
SayılarınKaresini Alma

Yapmamız gereken çok basit:

5 in solunda kalan sayı ve bu sayının bir fazlası çarpılır. 

Son olarakta çıkan sonucun sağına 25 yazılır.

100'den Büyük ve 100'e 
Yakın Sayıların Çarpımı

Hazreti Ali Efendimiz ve 

Matematik

Birgün bir yahudi, Hz. Ali'ye gelerek demiş ki: 
- "Yâ Ali! Bana öyle bir sayı söyle ki bu sayı hem 
2'ye, hem 3'e, hem 4'e, hem 5'e, hem 6'ya, hem 
7'ye, hem 8'e, hem 9'a, hem 10'a tam olarak 
bölünebilsin!"

Hz. Ali, yahudiye, "Peki bu suâlini cevaplarsam, 
müslüman olur musun?" diye sormuş... Yahudi Hz. 
Ali'nin bu teklifini kabul edince, Hz. Ali ona şu cevabı 
vermiş:

- "Hafta'nın günlerini ay'ın günleriyle; çıkan sonucu ise 
sene'nin günleriyle çarp! Elde edeceğin sayı, hem 2'ye, 
hem 3'e, hem 4'e, hem 5'e, hem 6'ya, hem 7'ye, hem 8'e, 
hem 9'a, hem 10'a tam olarak bölünecektir."

Yahudi, hafta'nın günlerini (7), ay'ın günleriyle (30); 
elde ettiği sayıyı (210) ise yılın günleriyle (360) çarpmış 
ve 75.600 sayısı elde etmiş... Sonra bu sayıyı sırasıyla 
hem 2'ye, hem 3'e, hem 4'e, hem 5'e, hem 6'ya, hem 
7'ye, hem 8'e, hem 9'a, hem 10'a bölmüş 

(75.600: 2 = 37.800; 
75.600: 3 = 25.200; 
75.600: 4 = 18.900; 
75.600: 5 = 15.120; 
75.600: 6 = 12.600; 
75.600: 7 = 10.800; 
75.600: 8 = 9.450; 
75.600: 9 = 8.400; 

75.600: 10 = 7.560) 

ve ulaştığı bu netice karşısında kelime-i şehadet 
getirerek müslüman olmuş...

Orhan ÖNEL
Matematik Öğretmeni
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Berrak ve güneşli bir günde üzerimizdeki gökyüzü parlak mavi görünür. Akşamları gün batımı kırmızı, pembe ve 
turuncudan oluşan muhteşem bir gösteri hazırlar bizlere. Peki gökyüzü neden mavidir? Gün batımını kızıl yapan 
şey nedir? Bu sorulara cevap verebilmek için ışık ve yeryüzünün atmosferi hakkında bazı şeyler bilmemiz gerek. 
Atmosfer: Atmosfer gaz molekülleri ve yeryüzünü çevreleyen diğer maddelerin bir karışımıdır. Çoğunlukla 
nitrojen (yüzde 78) ve oksijen (yüzde 21) gazlarından oluşur. Argon gazı ve su (buhar, damla ve buz kristali 
biçiminde), en sık rastlanılan bir sonraki öğelerdir. Ayrıca toz, kurum, kül, polen ve okyanus tuzu gibi küçük katı 
partiküllerle beraber diğer gazlardan da az miktarlarda vardır. Atmosferin oluşumu, bulunduğunuz yer, hava ve 
pek çok farklı şeye bağlı olarak değişiklik gösterir. Bir yağmur fırtınasından sonra ya da okyanus yakınlarında 
havada daha fazla su olabilir. Volkanlar, atmosferin üst kısımlarına kadar aşırı miktarda toz partikülleri çıkarabilir. 
Kirlilik de farklı gazlar, toz ya da kurum ekleyebilir. Atmosfer yeryüzüne yakınlaştıkça yani aşağı noktalarda daha 
yoğun (kalın) olur. Yukarı çıkıldıkça da yavaşça incelir. Atmosfer ve uzay arasında keskin bir kırık yoktur.

Gökyüzü Neden Mavi 
Görülür?

Ayşegül BABUR
Kimya Öğretmeni

Işık Dalgaları: Işık, dalgalar hâlinde yayılan ya da dolaşan bir tür enerjidir. Pek çok farklı tür enerji dalga olarak 
dolaşır. Örneğin ses titreyen hava dalgasıdır. Işık, titreyen elektrik ve manyetik alan dalgasıdır. Daha büyük titreyen 
elektromanyetik alanların küçük bir parçasıdır. Bu alana elektromanyetik tayf adı verilir. Elektromanyetik dalgalar 
uzayda saniyede 299,792 kilometre gibi bir hızla ilerler. Buna ışık hızı adı verilir. Işıma enerjisi, dalga uzunluğu ve 
frekansa göre değişir. Dalga uzunluğu, dalgaların üst noktaları (dalga tepesi) arasındaki uzaklıktır. Frekans, her 
saniyede geçen dalga sayısıdır. Işığın dalga uzunluğu ne kadar uzunsa frekansı ve içerdiği enerji de o kadar az olur. 
Işığın Renkleri: Görünen ışık, gözlerimizin görebildiği elektromanyetik tayfın bir parçasıdır. Güneşten ya da bir 
ampulden gelen ışık beyaz gibi görünebilir ancak aslında birkaç rengin kombinasyonudur.

stm
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Fransız bilimadamı Dr. Jacques Benveniste yaptığı 
araştırmalarda DNA hücrelerinin belli bir frekansta 
foton (ışık) yaydığını, farklı hücrelerin farklı frekansta 
titreştiğini, farklı titreşimdeki iki hücre yan yana 
geldiğinde yeni bir frekans oluşturup birlikte bu 
frekansta titreşmeye başladıklarını ve elektro manyetik 
dalgalar ile bir çağlayan yaratıp ışık hızında yolculuk 
ettiğini keşfetmiş. 1980′l erde başlattığı 
çalışmalarında suyun hafızası olduğunu anlamış. Suya 
bir madde ekleyerek bunu 1 milyon kez sulandırmış ve 
özel bir alet ile aşırı hızda sallayarak o maddenin yok 
olacağını tahmin etmiş ama hala maddenin suda 
mevcut olduğunu görünce deneylere defalarca 
milyonlarca kez daha sulandırarak devam etmiş. Ancak 
ne kadar sulandırsa da suyun içine en başta eklenmiş 
olan maddenin yok olmadığını tespit etmiş. O zaman 
suyun yüklenen maddeyi bir şekilde hafızaya 
kaydettiğini anlamış. Bir başka deneyinde suya bir 
zehir yerine sadece zehirin frekansını yüklemiş ve 
aynen zehirin kendisi eklenmiş gibi içine koyulan 
sinekleri öldürdüğünü görmüş. 

Suyun Hafızası Var!
Bay Emoto görsel anlamda bu moleküler değişimi 
belgelemekte. Su damlacıklarını dondurup fotoğraf çekme 
kapasitesi olan bir karanlık alan mikroskobu altında inceliyor. 
Yapılan çalışmalar çevresel etkilerin suda yarattığı moleküler 
değişimi açıkça ortaya koymakta.

Bay Emoto dünyanın değişik kaynaklarından alınan ve değişik 
durumlarda olan suyun kristalize şekillerinde birçok büyüleyici 
farklılıklar keşfetmiş. Akarsulardan ve kaynaklardan alınan su 
çok güzel geometrik şekilleri olan kristal desenler gösterirken, 
sanayi ve yerleşimin yoğun olduğu yerlerden alınmış kirli ve 
toksik su ve su borularında, depolarda bekletilen durgun su 
kesin olarak şekilsel bozukluk ve rastgele oluşmuş kristal 
şekiller oluşturuyor .

Bu fotoğraflar suyun inanılmaz yansıtmalarını gösteriyor. Canlı 
ve her duygu ve düşüncemize tepki veren bir madde. Suyun, 
çevresindeki titreşim ve enerjiyi kolayca kopyaladığı açıkça 
ortada. Su, bir şey söylendiğinde, aktarıldığı anda, anında 
etkilenmekte.
Fotoğraflardaki dondurulmuş sulara fotoğrafları çekilmeden 
önce ya sözel olarak veya şişenin üstüne yazılarak resimlerin 
altındaki kelimeler yüklenilmiş. Suyun kelimelerin manalarının 
enerjisini kopyalayıp, görüntü olarak verdiği yansımanın 
gerçekliği şaşırtıcı.Yapılan araştırmada suya müzik de çalınmış, 
film de oynatılmış.

Örneklerde kelimelerin ve müziğin etkisini görebiliyorsunuz. 
Film oynatıldığında da korku filmlerinin, şiddet içeren 
filmlerin kötü bir etkisi olup şekil bozuklukları oluşmuş. (Bu 
yüzden sizlere bu tarz filmleri hiç seyretmemenizi veya 
mümkünse hiç olmazsa hemen uykudan önce seyretmemenizi 
tavsiye ederim. Uykudan hemen önce yapılan şeyler 
bilinçaltına daha çabuk yerleşir ve etkiler.)

Su hücreler arası bilgi alış-verişini sağlar. Bu şekilde var 
olabiliyoruz. Sizin gün içinde düşündüğünüz ve söylediğiniz 
her şey tüm hücrelerinizi etkiler, çünkü bedeninizdeki su 
bunların enerjisini kopyalayıp hücrelere dağıtır.

Dolayısı ile siz bir bakıma düşündüğünüz ve konuştuğunuz 
şeyler olursunuz, bedeninizi de etkilersiniz. “Ben hep hasta 
olurum.” dediğinizde içinizde dolaşan su o kaliteye bürünüp 
bunu hücrelere iletir. “Beni hasta ediyorsun, seni öldüreceğim” 
cümlesi yüklenilmiş olan suyun fotoğrafına bakınız.

Düşündüklerinizin ve konuştuklarınızın kalitesinde yaşarsınız. 
Tüm hayatınız ve sağlığınız hücrelerinizde var olan, 
atalarınızdan aktarılan ve kendi geçmişinizden gelen 
bedeninizdeki sudaki bilgilerin kaydıdır.

Masaru EMOTO
“İÇİNDE SU OLAN ŞİŞENİN ÜSTÜNE YAZILMIŞ 
VEYA SÖZEL SÖYLENMİŞ OLAN SÖZCÜKLER, 
DÜŞÜNCELER, SUYA ÇALINMIŞ OLAN MÜZİK 
VEYA OYNATILMIŞ FİLM İLE SUYUN YAPISAL 
ÖZELLİĞİ DEĞİŞİR.“

Yaratıcı Japon bilim adamı Emotonun çalışmasında 
somut kanıtlarla insanın titreşimsel enerjisinin, 
düşüncesinin, kelimelerin, fikir ve müziğin, hatta son 
yaptığı çalışmalarda suya oynatılan filmlerin dahi 
suyun moleküler yapısını etkilediğini ispat etmiştir. Su 
bu gezegendeki yaşamın kaynağıdır. Beden bir sünger 
gibidir ve hücre denilen, sıvı dolu trilyonlarca 
odacıktan oluşur.

Yaşamımızın kalitesi sıvımızın kalitesi ile direk 
bağlantı halindedir. Su son derece uyumlu bir 
maddedir. Fiziksel şekli kolayca bulunduğu ortama 
adapte olur. Fakat değişen sadece fiziksel şekli değildir, 
moleküler şekli de değişir. Çevreden aldığı enerji veya 
titreşimler suyun moleküler şeklini değiştirir. Bu 
anlamda su sadece görsel olarak çevresel durumu 
yansıtmaz, aynı zamanda moleküler anlamda da 
yansıtır.

Serap OKULLU
Fizik Öğretmeni
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SPORUN TARİHÇESİ

Spor; bireysel ya da kolektif oyunlar biçiminde yapılan, bir 
yarışma temeline dayanan ve belirlenmiş kesin kurallar 
çerçevesinde uygulanan bedensel hareketlerin tümüne verilen 
addır. Spor, genelde çeşitli dallara ayrılır: atletik sporlar 
(atletizm, jimnastik, halter); dövüş ve mücadele sporları (boks, 
güreş, judo, karate, taekwondo); takım sporları (futbol, 
basketbol, voleybol, hentbol, hokey, rugbi, Amerikan futbolu), 
atlı sporlar (binicilik, at yarışları, polo, cirit); su sporları 
(yüzme, yelken, kürek, kano, sörf, sutopu); kış sporları (kayak, 
patinaj, bobsleigh, atlama, buz hokeyi); mekanik sporlar 
(bisiklet, motosiklet, otomobil, deniz motoru); havacılık 
sporları (uçak, planör, paraşüt), vb. Genel olarak spor, bedene 
sağlık ve sağlamlık kazandırmak amacıyla yapılır. Bunun için 
sistemli, disiplinli bir çalışma gerekir. Bedensel ve ruhsal yarar 
sağlamak için yapılmasının yanı sıra, zevk için spor yapanlara 
“amatör” adı verilir. “Spor”u bir geçim aracı olarak 
benimseyen ve bunu meslek edinmiş olanlar “profesyonel” 
olarak adlandırılır. Spor, bedeni geliştirme, kas ve eklemleri 
çalıştırma, dolaşımı hızlandırma yönlerinden sağlığa yarar 
sağladığı gibi, ruhsal gerginlikleri ve bellek yorgunluklarını 
giderme açısından da yararlıdır. Spor, özellikle 20. yüzyılda, 
ulusları birbirlerine yaklaştıran, toplumlar arasında dostluk 
ilişkileri kurulmasına yardımcı bir öğe sayılmıştır. 
Günümüzde spor, aynı zamanda, turizm endüstrisinin bir 
dalıdır.Sportif ilişkiler nedeniyle, çok sayıdaki meraklı ve 
taraftar için spor karşılaşmalarını izlemek üzere geziler 
düzenlenir.

Spor ne demektir? İnsanlar ne zaman spor yapmaya 
başlamışlardır? Sporun tarihçesi, özellikleri, dalları 
hakkında bilgi.

Sporun geçmişinin insanlıkla yaşıt olduğu varsayılır. İnsan, 
beden gücüyle hemcinslerinden üstün olmak ve onlara karşı 
üstünlük sağlamak gereksinimini duydu, bu da sporun temel 
felsefelerinden biri olan “rakibe üstünlük sağlama” 
içgüdüsünün ortaya çıkmasına yol açtı. Beden kültürüyle ilgili 
bu etkinliklerin ilk izleri, ilkçağlarda Ortaasya, Önasya, 
Mezopotamya, Nil ve Akdeniz havzalarında görülür. Asya’da 
Türk, Çin ve Hint kültürleri; Nil Deltası’nda Mısır; 
Mezopotamya’da Sümer, Asur-Babil uygarlıkları; Anadolu’da 
Hitit ve daha sonra da ton kültür ve uygarlıkları bu konudaki 
büyük gelişmelere de sahne oldu.Bu uygarlıkların tümünde 
beden kültürüne verilen önemin gerçek nedeninin, o çağların 
belirli niteliği olan savaşla ilgili olduğu görülür. Varolma, 
başka uygarlıklar üzerinde egemenlikler kurma zorunluluk ve 
tutkusunun sonucu olan savaşlarda başarılı olabilmek, ancak 
beden gücü ve dayanıklılıkla gerçekleşeceğinden beden 
kültürü üzerine önemli eğilindi. Eski Yunanlılar’da görülen 
“gymnasion” adını taşıyan spor salonları bu amaca yönelik 
kurumlardır. Tanrı ve tanrıçalara ancak güçlü beden ve 
bedensel güçle lâyık olunabileceği inancı varolduğundan, 
spor, aynı zamanda kutsal bir anlam ve değer de kazandı. 
Tanrılar Tanrısı Zeus adına düzenlenen kutsal “Olimpia” 
şenlikleri de bunun sonucuydu. Eski Roma’da da spor geniş 
ilgi gördü, ancak burada daha başka bir kimliğe büründü. 
Zırhlı eldivenlerle yapılan boks, rakibinin kolunu, bacağını, 
boynunu kırma, onu boğazlamayı sakıncasız sayan güreş, 
insanların vahşi hayvanlarla yaptıkları mücadele, kanlı 
gladyatör gösterilerine kadar uzandı. Roma’da spor, “stadion” 
adı verilen eski Yunan spor alanlarından çıkıp, “circus” adı 
verilen kanlı gösteri alanlarına girdi.

Sporun Tarihi: 

Spor, yüzyıllar boyu gelişerek 19. yüzyıl içinde en büyük 
aşamaya uğradı. 1863′te İngiltere’de futbol ortaya çıktı, 
bunu 1880′de atletizm kulüplerinin kurulması izledi. Spor, 
İngiltere’den ABD’ye sıçradı, bu ülkede daha başka ve özgün 
bir nitelik kazanarak genişledi, çağdaş bir biçime dönüştü, 
gerçek anlam ve değerini buldu, giderek tüm dünyaya yayıldı. 
Spor, günümüzde tüm dünyada belirli kurallara uygun olarak 
yapılmakta, bu uluslararası kuralların gerek belirlenmesi, 
gerekse yürütülmesi, uluslararası federasyonlarca 
sağlanmaktadır.

10/FEN-Fırat ÇELİK
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SPORUN FAYDALARI
Spor genç yaş gruplarında sorumluluk duygusunun yanı 
sıra, öfkeyi kontrol edebilme, saldırganlığı frenlemede 
sporun göz ardı edilemeyecek etkisi olduğunu, ayrıca 
dikkat dağınıklığının önüne geçmesine destek olur. Spor 
yapan çocuklar, enerjilerini sporla boşalttıkları için dersin 
başına oturduklarında daha verimli çalışır ve boşa vakit 
geçirmezler. Yaşıtlarına göre daha az hastalıklara yakalanır 
ayrıca, daha çabuk iyileşir. Takım ruhuna sahip oldukları 
için de yalnızlık hissetmezler ve kendilerini dinleyecek bol 
zamanları kalır. Gençlik dönemimde de bu çağın 
dinamizmini sporla değerlendirdikleri için alkol ve 
sigaradan uzak kalırlar. Gençliğin aşırı heyecanını spora 
aktarmak, olaylara yaklaşımlarda daha serinkanlı olmayı 
sağlar. Aynı zamanda geçler için çok gerekli olan kendine 
güven duygusu ve ifade yeteneği artar. Yediklerine, 
içtiklerine ve uykularına dikkat ettikleri için de iyi beslenir. 

Sporun sağlığa yararlı olduğu tartışılmaz bir gerçektir, 
fakat sportif bir aktiviteye başlamak için gerekli olan temel 
bilgiler genelde yetersizdir. Yani, yaşınıza ve fizik 
kondisyon düzeyinize uygun spor türünü seçmek 
önemlidir. Hareket sistemi üzerine sportif aktivitenin çok 
büyük yararları açıktır. Kas düzeyinde, çalışan kasların 
tonusunda ve kuvvetinde artış görülür.

-Sportif aktivite eklemlerin doğal genişlik derecesinin 
korunmasına ve gelişmesine olanak sağlar, ankilozaya 
(eklemlerin katılaşması) karşı mücadele eder,

-Beslenmeyi ve kıkırdakların devinme yeteneklerini 
kolaylaştırarak eklemlerin en iyi şekilde korunmasını ve 
bakımını sağlar,

-Kemik düzeyinde; kalsiyum tutulmasını kolaylaştırır, yaşlı 
insanlarda sıklıkla görülen osteoporose hastalığına karşı 
mükemmel bir korunma aracıdır,

- Kas tonusunun iyileşmesi sayesinde; sportif aktivite kalça, 
dizler ve özellikle omurga düzeyindeki ağrıların önüne 
geçilmesine olanak sağlar,

- Bel ağrılarına karşı en iyi ilaçtır fakat, şayet omurganızın 
durumuna salık verilmeyen sporları ya da kötü jimnastik 
hareketleri yaparsanız, zararlı da olabilir.

kalp-damar hastalıkları risk faktörüne karşı etkili biçimde 
mücadele eder; arteriyel hipertansiyonu düşürür, aterosikleroza 
karşı en iyi ilaçtır; dolaşımı iyileştirir ve sporcunun beslenmesine 
dikkatini zorunlu kılar; böylece, damar sistemi üzerine zararlı 
etkileri çok iyi bilinen, alkol ve sigara gibi toksik etkileri olan 
maddelerden uzak durulur.

Özetle;

- Kalbin çalışma sistemini düzenler, efektif ve ekonomik çalıştırır,

-Periferik damar direnci azalacağından kalp üzerindeki yük 
kalkar,

-Hipertansiyon düzelir,

-Dolaşım hızlanır, bundan dolayı metabolik artıkların atılımı 
kalaylaşır,

-Pulmoner oksijenasyon yeteneği artar

Dış görünüm;

Spor bedeni geliştirir ve belli bir görünüş sağlar. Fakat sadece 
sporla zayıflama sağlanamayabilir. Terleme ile kilo kaybı 
düşünülmemelidir, ter ile kaybedilen su daha sonra geri alınır. 
Fiziksel aktivitelerin bir çoğu sellülite ve sarkmalara karşı etkili 
mücadele yöntemidir, kasları uyumlu hale getirir, aşırı kilo 
alımına yol açmaz (eğer body-building ile uğraşmıyorsanız).

Psikolojik yararlar;

Bu etkiler uygulanan spor türüne bağlıdır ki bunlar en az fizik 
etkiler kadar önemlidir. Spor;

-Kendine güveni uyandırır, hırsı artırır,

-Heyecanı ve stresi azaltır,

-Bedenin bilincine varılır, seksüel yaşamın düzenine katkı sağlar,

-Beynin daha iyi oksijenlenmesi sayesinde, zekasal etkinliği 
yükseltir,
-Gurup düşüncesi, bireyler arasında ilişkiler, karşılıklı olarak saygı 
kavramı gelişir,
-Zevk alma duyusu gelişir; bu beyinden salgılanan hormonlar ile 
olur; endorfinler; aile ve mesleki kaygılardan kurtulmaya olanak 

sağlar.

Kalp-damar sistemi: Salık verilmeyenler hariç, düzenli 
antrenmanlar kalp-damar sisteminin işlevi üzerine yararlı 
etkilere sahiptir; kas yapıda olan kalp, kasılma 
kapasitesini yükseltir ve büyük bir etkinlik gücüne ulaşır, 
böylece kan organizmanın dokularına en iyi bir şekilde 
dağılım gösterir. Diğer  taraftan  fizik  aktivite  iki  önemli 9/E-Metehan TOPÇU
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 iki otoyol şeridinin üzerinden uzun 
atlayarak uçabilen ve de 7 kiloluk bir 
gülleyi 15 metreye fırlatabilen bir 
adam düşünün. İşte Çek dekatloncu 
Roman Sebrle, 2001’de dekatlon 
dünya rekorunu kırarken 9000 puanı 
geçen ilk atlet oldu. Aynı zamanda 
dünya ve olimpiyat şampiyonu.

Jeremy Wariner
Roman Sebrle

Kimse onu geçemez!
Diego Armando Maradona
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Orta saha mevkiinde forma giymiş, 
milyonlarca kişi tarafından dünya 
futbol tarihinin gelmiş geçmiş en 
iyi futbolcularından birisi olarak 
kabul edilmektedir.

2004 Olimpiyatları’nda ve son iki 
dünya şampiyonasında geçilmedi. 
Otoritelere göre 400 metreyi 43.45 
saniyede koşabilmek olağanüstü bir 
kardiyovasküler kapasite ve kuvvet 
gerektiriyor.

Naim Süleymanoğlu

Bütün otoritelere göre tüm 
zamanların en iyi haltercisidir. Lakabı, 
yapıca ufak tefek ancak çok güçlü 
olması nedeniyle Cep Herkülü'dür.

Michael Jordan
ABD profesyonel basketbol ligi NBA'in 
resmi sitesine göre, "Oybirliğiyle, Michael 
Jordan tüm zamanların en büyük 
basketbolcusudur."

Roger Federer

Bazı uzmanlar tarafından "tüm 
zamanların en iyi ağır siklet boks 
şampiyonu" kabul edilir. Müslüman 
olmadan önceki ismi Cassius 
Marcellus Clay Jr olan Muhammed 
Ali, 17 Ocak 1942'de Kentucky 
Louisville'de doğdu.

Muhammed Ali

İSVİÇRE

ABD

TÜRKİYE

ABD

İsviçreli Federer de hala dünya tenisinin bir 
numarası. Bir sezonda toprak, çim ve sert 
zeminde grand slam kazanan tek erkek 
tenisçidir. Tenis tarihinde bir grand slami 8 
kez kazanan ilk tenisçi oldu. Akrobatik 
vuruşları ve kazanma yüzdesiyle ön plana 
çıkıyor.

9/A-Furkan YURTLU



56

ÇENGEL BULMACA 

BULMACA 
KÖŞESİ

11 SOS-Ayla SARIKAYA 
9/D-Ebru USLUSU



ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER

1-Kendini de evde unutsaydın. (Hafızayı güçlendirir)
2-Sene sonunda ben de seni unutacağım. (Hesaplaşmayı öğretir)
3-Ben Ahmet'e sordum, sen Ahmet misin? (Kimlik kaymasını önler)
4-Elif'e sorulur, Ahmet cevap verir.Görmeyeli Elif'in sesi epey değişmiş. 
(Kimlik kaymasını önler)
5-Konuşmak isteyen varsa dışarı çıksın. (Yol gösterir)
6-Gece beşik mi salladın? (Düzene sokar)
7-Çay, kahve ister misiniz? (Konukseverlik aşılar)

AMAÇ GÜDEN ÖĞRETMEN REPLİKLERİ:

8-Sana camdan aşağı atla deseler atlayacak mısın?(Kışkırtmalara karşı korur)
9-Herkes dersi anladı galiba; konuşmalar başladığına göre(Durumu özetler)
10-Sen Ali'nin avukatı mısın? (Savunmayı öğretir, arkadaşlığı pekiştirir)
11-Susacak mısınız, ben mi susturayım ? (Çözüme odaklar)
12- -Tahtadakileri deftere mi yazacağız hocam?
        -Yok,kalk duvara yaz!(Alternatif çözüm)
13-Komik bir şey varsa söyleyin biz de gülelim. (Kaynaştırır)
14- Senin Türkçe öğretmenin kim ? (Dil bilinci kazandırır)

Öğrenci sınıfa yeni gelmişti. İkinci günü öğretmenine 
sordu: -"Öğretmenim, insana yapmadığı bir şey için ceza 
verir misiniz?"    -"Olur mu evladım?", dedi öğretmen. 
"Yapmadınsa ceza da olmaz. Niye sordun bunu?" 
-"Efendim dün verdiğiniz ev ödevini yapmamıştım da 
ceza verirsiniz sanıyordum."

FIKRA:Ceza

FIKRA: Öğretmenin İsteği
Öğretmen anlattığı konu içinde çocukların "mucize" 
kelimesini bulmalarını istiyormuş. -İnsan yirminci kattan 
düşüp ölmezse buna ne denir?
-Tesadüf, demiş öğrenci. Öğretmen soruyu yinelemiş.
- Peki, insan yirminci kattan ikinci kez düşer yine ölmezse ne 
denir?
-Şans.
- Peki üçüncü kez olsa?
-Alışkanlık...
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ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER
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 Hanak/ARDAHAN 

EMEK LOKANTASI
Tülay ÇELİK

Tel:0(478) 611 25 66

Erhan IŞIK
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Dergimizin hazırlanma ve basım 
sürecinde maddi ve manevi desteklerini 
bizden esirgemeyen Hanak esnafına ve 
tüm Hanaklılara teşekkür ederiz.                                                                         
                                                           
   YAYIN KURULU

Hasan TAŞKIRAN                                  

Engin YILMAZ

Öztürk BALCI

Sezgin SAYIN

Cemal YILMAZ

Şenyurt ÇAKMAK                                  

Önder YURTLU

Özer TÜRKBAY

Oktay TÜRKBAY

Naim ÖLMEZ

Kazım ÇAKAR                                  

Ali Abbas KÖMÜRCÜ

Levent KEÇECİ

Özkan TAŞKIRAN

Erdoğan KÖROĞLU
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