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Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik 
Zaman bendedir, ve Mekan bana emanettir. Şuurunda bir gençlik. Devletin ve 

milfetin büyük çapa, ermiş yedi asırlık hayatında, ilk ild buçîuk abrını aşk, vecd, fetih ve 
hakimiyette süsleyici üçasrını kaba softa ve hamyobaz elinde kenetleyici son bir asrını 
Allahın Kur'an-ında "Belhüm adar dediği hayvandan aşağı taklitçilere kaptıricı en son 
yardım asrımda, işgal ordularının bile yapamayacağı bir cînayetle türkümadde planında, 
helak edici tam dört devre bulunduğunu gören... Bu devrelerinyükseltici aşk, çurütücü 
taklitçilik ve öldürücü küfür diye yoftalayan ve şimdi evetşimdi... Beşinci kapının 
önünde bekleyen dimdik bir gençlik... 

Gökleri çökeltecek ve yeni kurbağa, dili ile bütün dikeyleri yatay hale getirecek 
bir nida kopararak" Mukaddes emaenetl ne yaptınız"? diye meydan yerine çıkaracağı 
günükollayan bir gençlik... Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, 
öçünün davacısı bir gençlik... Halka değil hakka inanan meclisin duvarından " Hakimiyet 
Hakkındır" düşturuna, hasret çeken gerçek adaleti bu inançla ve halis hürriyeti Hakka 
kölelikte bulunan bir gençlik... 

Emekçiye" Ben sana acıdığım ve yardımcı olduğum kadar sen kendine acıyamaz 
ve yardımcı olamazsın." Ama sende, zulüm gördüğün iddaasıyla kendini kendine hakkı 
ezmekte ve zalim patronlarından daha zalim istismarcılara yakam kaptırmakla bşşî boş 
bırakılamazsın! " Kapitalistle İse Allah'ın buyruğunu ve resul ölçüsünü kalbinin ve 
kafasının kapısına kazımadıkça serbes nefes bile alamazsın" ihtarım edecek, kötü 
ezelde ve dahi ebedde bir bir sistemin aşkına, diyalektine, estetiğine, irfanına, İdrakine 
sahip bir gençlik... Bir buçuk asırdır yanıp kavrulan, bunca keşfine oyuncağına ramen 
buhranını yenemeyen ve kurtuluşunu arayan batı adamının bulamadığım Türkünde yine 
bîr buçuk asırdır işte bu hasta batı adamında bulduğunu sandığım şeyi o mübarek oluş 
sırrına çözerek ve her sistem ve mezhep ortada ne kadar hastalık varsa tedavisinin vs 
ne kadar nanni hayaii varsa hakikatinin İslam'da olduğunu gösterecek ve bu tavırla 
yurduna İslam alemine ve bütün İnsanlığına numunelik teşkil edecek bir gençlik... "Kim 
var"? diye sesierıirıcesağına ve soluna bakmadan fert fert "Ben varım" esvabını verici 
her ferdi " Benim anladığım yerde kimse yoktur" duygusuna sahip bir dava ahlakını 
pariidatıcı bir gençlik... Can taşıma liyakatim canların canı uğruna can vermeyi cana 
minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispette strateji ve tadik sahibi bir gençlik... Büyük 
bir tasavvuf adamının benzetişşi île zifiri karanlıkta ak sütün içinde akkılıfark edecek 
kadar gözü keskin bİr gençlik... Bu gün komik ünivesitesi, hokkabaz profösörü, yalancı 
de-s kitabı, çıkartma kağıdıçehri, muzahrafat karalı sokağı, fuhuş albümü gazetesi, 
şaşkına dönmüş ailesi ve daha nesi nesi hasdı gûya kendisini yetiştirecek bütün 
cemiyet müesseselerinden aldığı zehirli tesiri üzerinden silkip atabilecek, kendi öz talim 
vs terbiyesine telkin ve terbiyesine memur vasıtalara kadar nefsini kuruyabilecek tek 
başına onlara kaşı durabilecek ve çetinler çetini bu işin destanlık savaşını kazana 
bilecek bir gençlik... Annesi, babası, ninesi ve dedesi de içinde olsa gelmiş ve geçmiş 
tüm eski nesillerden hiç birini beğenmeyen onlara "Siz güneşiceketinizin astarı içinde 
kaybetmiş marka rnüslümanlansınız! Gerçek mOsiüman olsaydınız " ne idiğunu ve 
nasılam gösterecek bîr gençlik... Tek cümle ile Allah'ınkainatı yüzü suyu hürmetine 
yarattığı sevgilisinin alemleri monto gibi bürüyen eteğine tutunacak ondan başka hiç bir 
tutamak, dayanak, sığınak, barınak tanımayacakve onun düşmanlarını ancak kubur 
farelerine denk muameleye layık görecek bir gençlik. 

Bu gençliğin karşımda görüyorum maya tutması için Otuz küsür yıldır devıimbaz 
kodomanlann viski çektiği kaçıştan borularla ciğerimden kaleminis kan çekerek 
yırtındığım ve zindanlarda gördüğüm bu karşımda uykusuz, susuz, ekmeksiz başımı 
secdeye mıhlayıp bir ömür Allah'a hamd etme makamındayım Genç adam, bundan böyle 
senden beklediğim manevi babanın tabudunu musalla taşına Anadolu kıtasının 
büyüklüğündeki dava îaşırîıda gediğine koymandır. 

Surda bir delik açtık mukaddesmi, mukaddes 
Ey kahbe rüzgar artık ne yandan esersen es 
Allah'ın selamı üzerinize olsun 

^ ^ 'Heçe^ 
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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden >aıyrdumun üstünde tüten en son ocak. ''' 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; |jj 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

III 
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! |j| 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana, olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... 
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin .istiklâl! |j| 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. II! 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! I 
Kükremiş sel gibiyim, hindimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. İ 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. İli 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Iji 
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar? 

jî; 

İÜ 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın ,,, 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın... | 
Kim bilir, belki yann, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tam; |]: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. IH 
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. I 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? IH 
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! |jj 
Cânı, cânanı, bütün varımı alsın da Huda. 
etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ. İli 

Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli; ■! 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. ij 
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli- . 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. ^ 

■' O zaman vecd ile bin secde eder-varsa -taşım, 
Her cerihamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, II! 
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım; I 
O zaman vükselerek arşa değer belki başım. 

I 
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! ip 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyen san yok, ırkıma yok izmihlâl. İli 
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; ıP 
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal! ' 

IH 
Mehmet Akif Ersoy ıp 

İl ııi'i <1111 ı<ııii mu mm mm ıııııı mııı um mm t<m umı timi ımıı mm uu* :;)<ti mm ımıı 





T ASOvA 
e 

İMAM-HATİP LİSESİ 

İi-A SINIFI 
MEZUNLARI 





a£lİK 

-*‘978 yalınojı herhangi bir cuma geee yarısi hastaneyi ra¬ 
hatsız etmiştir.İlk dcğduğTjnda bilegülaîestiyle' ç*k şakacı yc 
hırçın bîr erkeğin örneği ©Irauştur. H.F.S.A gurubunun âernir- 
haş üyesidir.Bayunu re kilasunu sorraaya hiç mi hiç gerek yok, 
Selvi boylu bir d eli kanlıdır. Alhı yıl4ır crkulun demirbaşıdır. 
Çünkü hem skuyor heB 4e sırtını eeTİete yaslamış ^sefasını sür 
Sürmektedir.Arkadaşınz şarki söylediği zaman «ınıfm camları 
m de-ğiştirmek zorunda kaliyoruz.öiyîjcîııe çok önem gösterir. 
Aşırıaaıİayıjlyla her karaktere ayak uyduran Te arada sıradh 

ayağını burkan j^îâeali pe'lis elan,haksızlıklara dayanamayan ,h© 
ealarla şakalaşmayı seren ayriea Kadir aİDGG-aİ’İ hacaaın •n'bir 

lyaHLLok takımıyla uğraşan şaka dolu hir arkadaştır,Arkadaşlarımıza yargını 
tmeyî ç®k serer.Arkadaş ımıza bamdan aanraki hayat^da güzel günlerin snukla 
Lmasını temenni eder^hayatında haşarılar dilerim.tleride gö'rüşnek umudfuyla. 
i*Allahın gülleri ya,Icanı bırakmasın” , .SÎRAN TE&İÎZ? 

Adrestlerkozlu KöYü/îHiS OVA 

j ' ^ moben 
' Tel-3121839 TA^ 

5ILGIHAN OZSÜY 

1979 ÎBaşara'da dsğdu.İlkskul'u Atatürk ÎLKOKULUNDA aynı sınıf 
ta akuduk.k'e tesadüfse orta okulda da îmaİB; Hatip lisesinde bu 
luştuk.Kazandığı ©kulu bırakıp İ.K.l^yi 'tercih etmiştir.Bu se 
ne ünirersite sınan için ir^ekleyerler arasındadır.Arkadaşla- 
rr'la îyigeçinmeyî se'Ç'er anıma relakin «nlarla hiç anlaşamaz. 
Milli Gençlik VAKII’nın başkan yardımcılığını yaptı re yalunu 
bilmediğinden delayı toplantılara hiç katılmamışCbenim gibi), 
derslerle re bacalarla arası çek îyidir^Ş arkı söylediği zaman 
tliQük bîr seyirci kitlesiyle karşı karşıya kalır.B«ş zamanla¬ 
rında kitap »kumayı,futbol ve_basket «ynamayi,müzik dinleme;ri 

\ ve boş boş gezsıevi çok sever.İleride bîlnea ne mühendisi olma 

i^rkador ımıza hayatı; 

Adres:' 

başarılar ve mutluluklar. . yy/’ 

î Mah, Faitih Cad^^^Tel: 312 13 37 

HASBİ Gövek 
1977 yılında Sepetlide doğdu.İlköğrenimini köyünde bitirdik¬ 
ten ssîira arkadaşlarını kıramayip •kuluıcuzs. teşrif etmiştir. 
Arksdaşlarıyls iyi geçinen,şaka yapmayı serer fakat kendir!? 
şaka yapıldımı arkalığı yakan, bir kişiliğe sahİptir.Gîttiği 
erlerde «rtalığı karıştıran Hasbî yedi ay içinde üç ev de ğiş 
tîrmîştir. H..F..S.A. gurubunun demirbaş üyesidir. Bir çok spor 
dalında başarısı olan arkadaş im iz,Brafîk re Atatürk koşusun- 
dal^liği güreşte de İl 4..1üğünü kazanmış tır. 95/96 yılında 
M»Q.?'nîn başkanlığını yapmıştır.Boş zamanlarmda bırazcıkda 
olsa kitap okumayı, futbol ve vel eybo-lçynaiLayı,müzik dinleme- 
yi ve gezm^eyi seren arkadaşımıza haya'tında b^arılar ve mrt- 

Rİrklar Allahın: gülleri ısakmasın.. 
Adnan ve Ferhat ve de Sinan 

j.AĞres: Sepe'ûli Köyü^BAŞOl'n. 

MumtaFa AKfiÜL 
OI*0F..I978 tarihinde Başora'nın yüksek tarafına gelen Sepeti? 
köyünde doğmuş "tür. İlicekulunu köyünde bitirmiştir.Başava'ya 
yeni umutlarla îmam Hatip Lisesine kaydını yaptırmıştır.Son 
smıfa kadar pat,çak^küt topallayarak gelmiştir.Ticarete eli 
y«iücia*dır»Sp«r ile de az çak ilgisi rardır. Parazitli bir ha 
yat yaşayıp,daldan dala ksnHiu.ştur.DersKİı ciddiyetini İcaruma 
ya çal ısmış tır.kaldığı zamanlar devamlı ınîzun hara çeke — 
rek türicü söyler. Arkadaş imiz a bTfndsn s«Hral;;. hayatında mutlu 

Itrlclâr *îlerî»..j.^yjj^j^.j. ŞÎMŞEK 

Şçpçtti. Kqyü/?^Q ı54? 
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Arkadaş ısız ,iîcisil @ldt?ysa yirminci asırda ^1979 yılına ait 
lül aymm anbeşinde Tatlıpmar Köyünde dünyagelmeyi 1: 
^^amıjumır »CGelecek başka bir jrer yokmıydu be kardeşim) .ili 
1-;. 2atlıpiiıar Köyünde l*e kadar oknm'uş.Bu sırada elde oiras 
teknik arızadan d«Iayi yayini kesmemek için ilköğretimini 
iOTa Atatürk ilkakulunda tamamlamış tır. Ali ^ cani ı renk?Lİyd 
5:>.aktif bir kişiliğe 3skiı;,tir.Şaialariyla re ahenkle daj: 

:n saçlarıyla arkadaşları araş 
1 ay ib aş arm ış t ır. Bn r enkl i: ^ ak e n 
‘.dan sonraki hayatında başarıl 

sında i perıcrmans y 
lu-deli arkada 

atında başarılar dilemeyi ihmal etmiyeri 
Arif SHlŞGüNl 

iyAresl'^epe.C«J. K3* : 2. 



EBRU ONAT 

Il/A sınıfUiin 1*70’lik mafya anasıdır*Sls^ru’yU: anlatmak 
İç-in yeni kelimeler üıılmak mzere Türk Dil Kurumu ile tema¬ 
sa geçiyoruz »Onun kadar geveze ^onun kadar dost canlısı ‘bir 
arkadaş yaptığım AZ istatistikler© göre şimdiye kadar güneş 
sistemindeki diğer gezegenlerde dakil almak üzere hiçtir 
yerde görülmemiş tir* Onu gökte ararken tize çok yakınımızda 
tulup kazandıran Kaptan Ceuste'y® teşekkürü tu yüzA.enL t«Et 
llflİEia*Etru çak konuşmasıyla ve 1*70 bayuyla II/A sıniTı.^ 

\ nm renkli şimalarındandırçşArkadaşımıza idealinde_yaşattığı 
rüyalarıyla süsifediği «n İBÜyük ideolojisi olan •*Mimarlxğa 

^ en kısa zamanda ulaşmasını dileriz*.Onn F^B^li olduğu için 

■teşekkür ederiz**. • GmP Arkadaşları 

lO 



FSRHAT ŞÎMjSK 
^Akaiaş iıniz Ferliat Ş îtiÇ EK 29.06.1979 yiliiıefa Aınasya'nın 
ş:»Ta Îİçesiîi‘«fe i egmiiş t ur. Taşova'nın ctağ köylerin"* d en olj.f 
Kori)liaşı Köy{mi«a“4ir,Cidali karekterf île dikkat çekmekteki; 
Kendîsiıri îıer işten baş vermiş ,şuurlu Mr şekilde yaşamın;'' 
«Bevani etmektedir.Koyu bir Fenerbahçeli olup takiü^ını hiç 
dies.teklemez.*Ârkaâa§ımızda hobi diıre bir şcj y«ktur.,Uykuyu, 
kadar çe'k sererki yEÜtfliş bir ikili •luştururîar,Arkadaşla 
riyla a kadar samimidirki hiç biriyle könuşınaz'..Sakin bir j 
şaıs tarzı vardır kı Doş işlerle ■uğraşmaz,Arkadaşımıza ömüî 
boyu sağlık ve mutluluklar bilerim.^ ^ 

Adres: 

AHU erişsek ^ 
Arkadaş 101X2 20,05.1978 tarihînde çak merak ettiği bu fani 
d'ünya'yı şereflenlirmistir,Doğacağı 3rere karar veremeyen 
Arif lOO kişi üzerinde ^'-apılan ankette Sepetli köyün'de de 
ğccağına karar verfimiştir.îlk öğretimini"Sepetli köyün'ds 
bitirmiş tir. Dalı a sonra iki senelik il]loahsr ^-az ^sonbaîısr- 
kiş tatilinden sonra başka hiçbir okula kayA^ kabul olunu 
dığından 'Vehbi KOÇ'un devreye girmesiyle 1,1,11,1*ne kaydol 
muştur.Tehbi KOÇ'un vefatından sonr® kaydı silinmek istens 
de Sakıp emmi bıma el koymuş ve bu olaya İzin vermemiştir. 
Arkadaşımız bu ij'iliğe nankörlük etmeırip çalışmaş çabalama 
ve inşaallah bu dönem sonunda mezun olmaya hak kazanmıştıı 
Bu süre zarfında sınıflar aeBaakullar arası birçok spor"müs 

bakasın.a katılmıştır.Ö.S.S'ye gece^gündüz çalışmış ve kazanmıştır.înşaal- 
îal: b-ı azmiûıi sürdürerek ve AHahın (e,c)izni3^1 e istediği bir yeri tuttu¬ 
rur. Arkadaş ıra laın bundan sonraki kay atında (her zaman ki gibi)daima Allah 
yaslımda olmasını dil er. lK*m Ray s t in a a s aği ıkî 2 ^utlu ve başarılı bir ömür 
geçirnesinî yüce mevladan niıras e-ierin„ Ali ONAT? 

M: ■0 3 S r ■) ^11 ;7.:: (»-. İl 

SİBÎHA dilek YIIEIZ 
Selîîhıa arkadaşımız 15.9.1979 doğumludur.Keadisi son derce 
çok eiddi eîup otoriter bîrî«îdi±cHer zaman güç bende der 
Konuştuğu arkadaş! and a son derece ciddi vs çalışkandır, 
(aynı kendisi gîai)3mıfta dersleri çak dikkatli dînler.K 

fiBdlnüijra. kalkan, biri olursa kes sesini der yerine oturtur. 
Sebîha arkadaş im ıs lü. güldüğü çok az görülmüş tür. Kat ola k 

dtıîa güldüğü hiç görülmemiş tir.Derslerde oldukça başarılı 
dırChem de oldukça), Kitap slcunayı ço]': sever. Tam Mr kitap 
laağimlisidir.Bîr gecede 600. sayfalık kitap okuduğu söylen 
tileri sınıfta bir m skarıdıllara. sefeeb •Imuştur.Sebîhay- 
bîr kütüphane bir de bir motor^patates bırakın ömrünün sa 
nuna kadar başka hiçbir İstemez,Resira. yatiagi çok İst 
diği halde elinde resim konusunda bir yetenek yoktur.Arka 
(faşımız •kulu bitirince bol bol kitap okumaçn planlamakta' 
*5r. Arkadaş imizP »u -Dİaninı gerçekleştirmesini Cenabı Ali 
lahtan niyaz ederim,tCümbür cemaat amiîin),^^ ÖZTÜRF 

Adres: ' 

AUZü ÖZTÜRK 
D»ğute. tarihini bilmeyen bir arkadaş imdir.Her zaman doğı;ffi 
tarihîni bizlere sorar,Kimseden cevap al.aHisQran:ca kendisi 
söylemek zorunda kalır.24.05.1979.Arzu arkadaşımız her z 
man güler ama neye güldüğünü bir Allah bîrd.e kendi bilir 
Gülme krizinden bir defasında kamaya girmiştir,Okulda 
(ierslerinde son derece baş ar ilidir. Fakat adı çalışkanlık 

çıkmamıştır.Arkadaşımızın hobisi çak kırnuşmafctır.Fo'b 
side susmaktır,Gene de üstüne yoktur. Hatta Guinnes Rekor 
1ar kitabına geçtreye hak kazanmıştır,Karşısındaki dinleırı 
sede ® kenuşmaya devam eder,Hiç "bir zaman çenesi ccarulma 
Arzu *nm sıni'^tu cî'cadığı günleri çok arıyorı^z, 

U â 

ij
.r

¥
i 



Arsii'î^uja Blras.d.ığı günlerde smır'ıara ©Idukga aeasizdlr.Herkezin uykusu gg 

Ü^^.Ar.-cadaşımızıgezmelcteıı çok hoşlanır.G-ezen olsun yeterkî A-^rika Çölleri 
ne Mİ «gider.Günde en az altı krn yolkateder .Keaâisi resim dalında Çok ge¬ 
liş mi şxir. Har ika resimler yapar.Hatta ünlü ressam Plcasso'yu bile geçer. 
Kendisi gizli olaylara aşırı derecede meraklı ©lupfileri 007 james Bond 

sjan olmayı Hedefi er,Güneşli naval ardan, eş esinden geçilmeyen,yağmurlu 
fedada İse yılanını kaybetmiş gibi üzgün re 3Ü2.gündür.Sıaıfta Herkezi is- 

«smarn kızdırıp,istediği zavasda. 3K>0 ö-'de'kaynatır.üerslerde ve te- 
nefüslerde ses ayarını Hiç bir zaman ayarlayamaz ve hocalardan azar işi¬ 
tir,Kendisi aynı zamanda şakamatikve bankamatiktir.Arkadaşımıza h^atın.6. 
bir cümlede anlat deseler bunu asla yapamaz.Çünkü benim Hayatım bin say¬ 
falık der. . , ■ „ 

Adres: Sebiha dilek IIllIZ 

AÎŞ1 ÖZÜBEK 
■A-yş e 26.11,1978 tarihinde Taşova*da doğmuş tur, ilköğrenimini 
Devre köyünde bitirmiş tir.Devre llkakulundan la T.İ.H.L'ne^ 
tayini çıkmış ve öğrenim görmek için uzun bir yolculuğa ç,lc_ 
W4i^tr:6u'.u-Atirt 'ic-meşakkatli yolculuğu başarr/la noktalamı^i- 
tır. A;;sç dır görönümünün sert ve soğuk olmasıyla birlikte' 
gerçekten iç dün^'-asında sevgi dolu seyeceı.. bîr insandımKeu 
dişi Her z^nan. derslerdeki başarısını k®pye çekme yöntemle 
rinî bilmesine barçlu olduğunu söyler ve beni herzamiau i'or- 
ye çekmeye teşvik eder.Ayşe gereksiz yere konuş maç aji, joK 
nımefendi bir insandır.Ayşe*nin gelmesini her zaman sınıfın 
kapısının açılmasından anlarım,Kapı yavaşça açılır ve Arşe¬ 
nin gözleri kapıdan girmesiyle biriiktessırasina ulaşıncaya 

kadar sıradan, i^rılmaz.Ayşe iki yıllık sıra arkadaşım ve çek sevip de - 
ka verdiğim' Mr can destumdur..Bundan senraki Hayatımda mutluluklar bü¬ 
tün güzellikleri onunla beraber ©Isun..lAllaha emanet el. ^ 

■ A I L A H I N G Ü L L E R i P E Ş î N î B I R A K M A S I N 
Kati o» ÎRDEİ. 

Adres: 

HASÎGE ERD.ö'i 
Hatice 24-03.1978 tarihinde niet; 

li re 
ar.aa b 
sında 
oI-Ma.'-c 
hav a t 

yük bir çığlıkla dünya'ya. gözlerini açmış tır. İlköğretimini 
Taşana Atatürk Ilka İmi unda okudu.Daha sonra şanslı bir kız 
oldugıuıdaa T.İ.E.lisesinde okumaya başladı. Okul m en sevim 
li öğrencilerindendir.Benimde en çolc sevdiğim arkada.^ and ır. 
Arkadaşım ç»k çalışkan._bir öğrenci olup bunu ÖSS’de kanıtla 
mıştır,tefflbelliğinide ÖYS'DE kanıtlayacağına karar verriş- 
tir.Asi.xnda çalışk^lıkla alakası «İBayar, fiaticenin yazılı¬ 
larda en büyük yardımcısı kopyedir.Ko)pyeçekenıediği zaman 
ibahatsız olduğunu söyleyen arkadaşım üzülmene gerek yok in- 
şaallaH bir dahaki ^'■azılılarda diyerek aç gönlüne tok tesel 

îyor-ara.Hatice dış görünümü bakımından sakin bir yapıya sahiptir 
îraz haşır-neşir olunca ç»k sıcakkanlı olduğu anlaş ılır,Kızlar ara- 
sınıfa car.Iı,''ık veren arkadaşımızın enbüyük. ideali emekli öğret.nen 

.Gelecek nesili en iyi şekilde yetiştirmek. Arkadaş naıza ilerideki'^ 
ında başarılar diLer güzel günlerin onunla olmasiîiı temenni ederim. 

Adres: 

..... ..Ayşe ÖZÜBEK??? 
-Jt V -3ı 

FÂSMA MERCAN. 
Kendileri 17.11^1979 yılında Amasya da dünya' y a 1 rn i R t î r ^ 
gel.ir gelmez gli^eHîğîyle has'taııedLe jfeB-i değmiş Dütün erhek 
çecııklariîîi Mrtoîriııe (iiişürmüpttir.^îlk©.kylı Beleri Kasahssıiî 
da bitirmiş birinciliği 0,1 puanla kaybetmiş ikinci olmuş- 

t tur.Daha sonra 1990 yılında Î..İ.H. Lisesin e za].'-zar kayıt 
yaptırmış tır. Bin zamanlar çok beğenerek aldığı kırmızı ayak 
kabil arıyla Taşova'ya ün salmıştır. Arkadaşımız ayakkabılar,! 
nı çok sevdiği için külüstürü çınana dek ayağında bir madal 
yon gibi taş imiş tır. Kızd .ıgında ateş gibi ©lan arkadaşımız 
kendisine dokunan herkesi yakar.Derste hcca bir scru ’scrdı.- 

1^ 



ğurıea ayağa kalkıp ccniatesle kimlik değiştimek gi'bi Dir özelliğe sahlp^ 
■feir«.Eeııa!: il erinin en büyük ideali iyi bir öğreimen olmak ve daha senra ly 
bir insanla evlenip ım;îtlu bir ynva kiinraktır.Dış-ardart çek sakin ve masumj 
görönen bu aı^kaâaşlmın yanına variidığmâa süpürkeli cadılara taş çıkar^} 
cak kadar kaçıktır^Buaçık sözlü ve cana yakın arkadaşımın hayatı heyuncg 
neşeli ve kahkahalı günler geçirmesini diliyernnuSenl s.eTİy©rnmv canınr aı* 
kadaşım:,mucuk'mucuk öptüm seni şekerim*Serpil ZORLU 

Adres:Bel evi Kasabası 
e# o « # # P o o 

s;iîiPiB zonu 
Serpil Hamım-1978-yılmm ı*sİZ bir kasım g-ecesi düsya'ya 
g:el®f ştir. Cl® Kazım iâ78:)İ>^dukt.an hemen sanra nedendir bî. 
Iinmez ciyak ciyak ötüK^e Italipaıiş.Bm uzun hava ciyaklamana 

. aardından başına üşüşen hemşirel-erin ağzından çıkan ilk söz- 
1er şu olmuş tur" ""Bu kız ç'ok cadaloz olur.Valla gittiği evde 
geri kovulur. ""^Evet hemşirelerin bile böyle müthiş bir teş - 
his koyduğu bu kıymetli arkadaşımız zar-z©r bitirdiği îlk@ 
kuldan sonra ana-baba i zoruyla !E.İE*L'ye gelmiş tir.Kendisi a 
nıfa girerken büyük gürültüler çıkartır nedense,Onun içerij 
girdiğini pencerelerden çıkan o maksîjnum gürültüden anlarla 
Dersleri ç@k iyi bir seviyede »lan Persilcik yazılılara ça¬ 
lışmayı pek sevmez nedense,Ama nedıendiir bilinmez yazılı not 
îarı felâket iyi, hay ret. bişey yaa nasıl yapiysr anlamadım, 
(FBI tarafından hala araştirılmâdctaJOkuldlan çıktıktan sents 

hukuk fakültesine gitmek isteyen arkadaşımız__înşaallah idealine en kısa ^ 
zamanda ulaşır»®ek temennimiz bu,He!i?şey gönlünce ©Isun Serpil.Sen herşe- 
yrin en ij'-isine la^/ık bir insansın. Sena Seviyoruz,, patma MERCAN k 

Adres; ^ 

luEA SJRAL p 

ınba 20,07,19.79 yılında Amasyaöa düi'i.yaya gelinek zorunda ka]^ 
mıştır.Çsuukluğunda çok yaramaz olan arkadaşımız çok kişinH 
canını yakınıştır.Elimizde olan bazı bilgilere göre aşır.i ve^ 
kesici olup,çocukluğunda bir muavinin verdiği bir çikolata^'” 
la beraat etmiş tir. ilkokulda biraz olsun akıllanan arkadaş] 
mız ilkokulu sondan birincilikle bitirmiştir.Senra T.İ.H.Lj 
yazılan fuba Orta I. sınıftaki üstün başarısından dolayı Oa 
ta 2'3ri okumadan Orta 3^ e geçmiş ti®*. Lise dönemindeyse yoğun 
derslerden dolayı rötar yapmış «lan,beyni sen sınıfta düze] 
mişti» ve ©kulu bitirme gayretine gîrişmiştİr.Her zaman gü- 
leryüzlü,©eşeli ve kıpır kıpır ©lan bu arkadaşımız sevecen, 

espirili ,cana yakın ve sempatiktir.îüuba hayatın hep iyi yönlerini görm« 
ye çalışan çoğu şeye gülüp geçen hir kişiliğe sahiptir.Benim onu aalatmi 
için çok ş.ey yaz.mam gerekir.0 tam manasij^la çak iyi bîr dost 've arkadaş 
tır .Duba gelenekte öğretmen olmayı istiyor,Bu emeline kavuş m asını, hay atı 
boyunca tüm güzeliiic ve mutlulukların onunla einiasını tüm kalbimizle du 
ys-ruz. re anu çsk seviyoruz. (Aslında öğretmen olmak iste iyor ama kaâeriı 
cilvesi onu öğretmen almaya sevkediyar,) 

Her Şey gönlünce oIsisbi 2üBÂ benî Seviyoruz,., ‘laiŞKAYİ 
Adres: 

ELİF T AŞ KAYA 
1979 doğumlu olan SLif sınıfımızın sevilen arkadaşlarından 
dır»Arkadaşlarla arasında çok sevilen Bli'f son seneye kadar 
geleceğin matematik ilahı eisrsdc gösterilen- arkadaşımız s«] 
sesıe ned«ıse formunu bîr türlü yakalayamamışkır.Bu sene f©] 
«lyvdan âSşmesînîn şehehini serduğummzdaE şu eevabı^veımıîş- 
tîr*,**Hatîn ve o kadarda zalim elan arkadaşım Fatma MERCAN *^1] 
yüzündendir" *emiştîr,Ayrıea "Fatma leaî kötü emellerine 
alet edip matematikten soğutranuşturfEopye fetoaıekte ve arka¬ 
daşlarını bu bilgilerinden de mahrum etmeflektedir*. 

»3 



0
. 

H
 

[jj^lerî^e Matematik öğretraeni olmak isteyen arkadaş 12 jp ks^ratrada Ttaşarr- 
alaî* veıratluluklar dİleriz.Hep mmtlu TE İMM 
Si 

ŞIIKSÎÎE ffiEKtZLÎ 

SiHîi^'im22211 nrakmı urak olanı kızlarından Şükriye Smıpin 
kaşarılı îsîmlerîndendir.Aı^adaşlarıyla iyi g-efinir*Helede 
Hilale mütklş kîr İkiliyi"olnşturuıflLar^IMliiiııçTiksemedir g-îy 
diği küçük c^akkakı f sacını nasılda oldu anlamadık ama 1211 se¬ 
fer zıttı olan kayağı olan kir ayakkakı almıştır*İl 
rîde sekreter olıııakiist«neyem arkadaşımıza sergiler ve sayi 

^ gılar STJinarız* 

HÎlAii ULUDİŞ 

Arkadaşımız Hilal 10*08*1979 tarihînde yani Ağustos ayının 
o sıcağında evlerine buz giM kir kava getîriBiştir.Hiçin 

ıni?Çünkü o haşin kakışıyla suratını somutmuş annesine sert 
sert ■balaîiıştır.îlköğreniminî Uluköy Kasakasinca yapmış,AM 
sinin izinden yürirâıek için ÎDaşova imam Hatip Lisesine gel: 
mîştir,Qkula niçin geldiğini Mlemeyen arkadaşımız ©rta son 
darh sonra ker dönem kaşında oinalu kırakiyorum der ve,'yalnız 
kir hafta dayanmıştır.Oözlerî ve kulakları radar gikî olan 

[îîlal yazılılarda tam: Mr döner koltuktur.Hîç kimseye çaktırmadan kepye 
'çekmejrî kaşarır.Bkzen sinirli ^.kazen neşeli olsEn kaiîmim ne zaBsakı hangi 
konumda olacağı kelli olmaz*Sös şakasını kaldırır ama İş; el şakasına gel 
îîmf hff d^anamaz ve hemen karşılığım Terîr,H.îl^ Çok cömerttir,Dağıt- 

ağasını sever,Çaûlışm^a geldintî yalnız ka2no. doysun yeter,Kafasına hiç K- 
beyle şeyleırî takmaz,Bu yüzden onun kiraz geç yaşlanacağı “GNIt Dünya Ra¬ 
porunda'*' açıklanmış t ır»Gezm^îde çok sevdiğinden hayatı ,.herseyî umursama 

tlarak soğukkanlıİJığmı kelli etmiştir.Umarız dilediği şey olur.Ona sevgi 

iler sunarız* Adresr.üluköy Kasabası Şükriye GEDÎZLt 

Binıf'm ayaklı kilgisayarıdır,Busene ne olduysa E,2ehradan 
fazla çalışmıştır.Kajret kîşiy değilini .Sınıfın kaş arılı, mı 
haşarısız mı olduğunu: öğrenmekt içim ®9([îO 9Qö 0152 nolu yeri 
aramanızı İsterim,Ayş.e ile müfettiş pardon müthiş İkiliyi 
oluştururlar.Bundaffi sonraki hayatında mutluluklar,kütün gü- 
z«£İliklerîn S'onunla keraher olsun. 

AYŞE IMAZ 

Sınıfımızın emektarlarındandır,Aslında çalışkan felan değil 
d i r,H0 çalar m gözleri önünde kojy e çekerek son seneye kadar 
köyle gelmiştir,Yani kopya onun sadık dostudur,Kopye yoksa 
kende yokum dîyor.Dömüşle ayrılmaz kir ikilidir,ÖSS'yide 
kopye çekerek kazandığı dedikodular arasında. Arkadaşım izin 
hayatında kaşartl'ar vr mutluluklar, ., 

’ Sftv^il; H-A Sın,ti ve.bc-?erl.' HoM.Ur,„ 

, fedL; u-PcL-KieL o\^v,r oLbfKn 
Sı-zler tu İnatstUrl/nı mart,,. ^SrÜrsLoa^. 

Ai n Vd; 
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HOCAM 
Oyundan döndüm yorgunum hocam 
Sınıfa kızmadan gir yavaş yavaş 
Aman kitapları görmesin gözüm, 
Kolay tarafından sor yavaş yavaş. 

Okulda hiç işim yok durmaz tekerim 
Çalışmadan iyi notlar beklerim. 
Çanta defter yük, bende farkettim. 
Onları sırtıma sar yavaş yavaş. 

Bende matematik var; kabı yırtık 
Dört aydır tarihin kapağı örtük. 
Bir daha sınıfta kalırsak artık 
Defterden kaydımı sil yavaş yavaş. 

Tembelim her kitap bana yabancı 
imtihan yaklaştı, başladı sancı 
Kırık notlar ölümden acı 
Bilgisiz kafama vur yavaş yavaş. 

ÖĞRENCİ DUASI 
Yarabbi... 
Son tarih dersini çabukça, 
f.'atematiği anında 
Edebiyatı hoşça geçirmemizi 
Nasip eyle, yarabbi... AMİN, 

Yarabbi... 
Şen coğrafya'da harita çizmekten 
İngilizce'de kelime ezberlemekten 
Yazılılarda kan teri dökmekten 
Bizleri koru yarabbi... AMİN. 

Yarabbi... 
Bu son yılımızda, huzurunda el açtık 
Can-ı gönülden amin dedik. 
Sen bu öğrencileri kırma 
B'j son isteklerini kabul eyle 
Onları gençliklerine bağışla 
AFFET YARABBİ... AMİN. 

CBU SINIF KİMİN ? 

Bu sınıf tahtanın kara bağrında, 
Dut yemiş bülbüle dönenlerdendir. 
Bütün yıl boyunca bir beş uğruna. 
Ter döküp, ikiye bölenlerindir. 

Tatili geçirir topun yolunda. 
Sopaya alışır hoca kolunda. 
Nihayet çağrıyı bulur sonunda, 
Kopyada faydayı görenlerindir. 

Derslerin köküne darı ekenin, 
Yazılı ve testte kura çekenin. 
Sözlüye kalkınca boyun bükenin 
Cevabı hocadan soranlarından. 

Ödev ve dersi kaldırıp rafa, 
Damdan düşer gibi karışır lafa, 
Maça tam vaktinde, fakat sınıfa, 
On dakika sonra gelenlerindir. 

. . HASSE SyvG, 

ALO 900 900 900 BİLGİ SERVİSLERİ 
ALO ÖĞRENCİ : 

- Binbir çeşit kopye çekme yöntemleri, 
- Dayaktan kaçmanın yolları, 
- Sevk ve rapor almanın yolları, 
- Okuldan kaçmanın yolları, 
- Hoca gönlü nasıl fethedilir? 
- Her nevi sınıfa geç gelme mazeretleri, 
- Yazılı erteleme yolları, 
-100 çeşit ders kaynatma yollan 

ABNAN vm OÖtTEKl 

4'LÜK 
Bilki her insan seni övemez 

Mühürlü kalp kapalı göz göremez 

Siz oldukça ebu cehil türemez 

Sen bunu böyle bil İmam-Hatiplim. 

ÖĞRETMEN AĞZINDAN 
(Kültürcüler) ı 

Türkçe bizde ! 
Matematik bizde j 
Fen bizde 1 
Öğretiriz üstüste. I 

Ama bütün gözler sizde j 
Gözdesiniz gözde 
Çünkü geleceğimiz sizde 





DOST ve ARKADAŞLIK 
* Dost ve arkadaşlarını aziz tutuponlara ikramda bulunan kimse, düşmanlarına karşı bir 

sürü müdafaacı ve kendine arka çıkacakkimseler kazanmış olur. 

* İnsanın sadık arkadaşa ihtiyacı, sair zaruri ihtiyaçlarından daha ehemmiyetsiz ve geri 

değildir. Dost ve ahbapları itibarıyla huzur ve ehemmiyet içinde bulunan bir fert diğer bir 

çok hususlarda güvene ermiş sayılır. 

* Akıllı bir insan, çevresiyle münasebetleri bozulduğunda onlarla arasındaki hoşnutsuzluğu 

çarçabuk giderip dostluğu yenilemesini bilen insanlardır. Bundan daha akılbsı da,titizlik 

gösterip dostlarıyla hiçbir zaman uyumsuzluğa düşmeyen kimsedir. 

* Arkadaşlar arasında sevgi ve alakanın devamı meşru yol ve makul işlerde birbirlerine karşı 

gösterecekleri anlayış ve fezagat düşüncesine bağlıdır. Düşünce ve davranışlarında birbirine 

karşı fedakâr olmayan kimselerin dostluklarıda kısa ve geçici olur. 

* Bir insanın dostlarına karşşı sadakatli onların acılarını vicdanında duyup, lezzetlerini 

kendi lezzetleri gibi bildiği ölçüdedir. Dostlarının ağlamasıyla ağlamayan, onların gülmesiyle 

gülmeyen vefalı dost sayılmaz. 

* Gerçek dostluk ve kardeşlik, dost ve kardeşinin dünyevi durumlarının parlak olmadığı 

günlerde dahi, onlarla münasebetlerini devam ettirdiği müddette belli olur. Kötü günlerde ve 

tehlikeli anında, dostlarının yanında bulunmayan birinin, dostlukla alakası yoktur. 

* Çevresiyle sık sık çekişen ve münazara edenlerin dostlarıda az olur. Dostlarının hem çok 

hemde vefalı olmasını arzu eden kimse onlardan gereksiz münakaşadan kaçınmalıdır. 

* Dostluk herşeyden evel bir gönül işidir. Oyun, riya ve aldatmacayla elde edileceğini 

sananlar hep aldanmışlardır. Böylelerinin çevresinde, tabasbus ve yaltaklanmaya aldanmış 

üç-beş safderun, muvakkaten toplansa bile, uzunsüre dostluklarını devam ettireceklerine 

katiyen ihtimal verilemez. 

HADİSLER ve AYETLER 
1) "Hiç kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir" (Buhari) 
2) Bir hadisi şerifte buyuruluyorki 
" Ümmetim üzerine bir zaman gelecekki,beş şeyi unutacaklar 
1) Dünyayı sevip ahire ti unutacaklar 
2) Yaşamayı sevip, ölümü unutacaklar 
3) Saray hayatım sevip, kabirleri unutacaklar 
4) Dünya malını sevip hesabı unutacaklar 
5) Halla sevip, Hâkkı unutacaklar 
3) Fitne uyur, onu uyandıncıAllah rahmetinden uzaklaştırsın 
BÎR SÖZ: Haksızlığa isyan etmeyenler, o yüzden geleci felaketlere katlansınlar(Hz. Ali) 
AYET: İsrail oğullarına sor, onlara nice açık ayetler verdik. Kim Allah’ın kendisine verdiği nimeti değiştirirse 
bilsinki Allah'm cezası çetindir. (Bakara/ 211 ) 
AYET:Ey insanlar! yakımnızda bulunan inkarcılarla savaşın. Sizi kendilerine karşı sert bulsunlar. Bilinki, Allah 
kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir, (tevbe/129) 

SÖYLEYENE DEĞİL SÖYLENENE BAK 
* Düşmanlanmıza karşı beslediğimiz nefret hisleri, onlann saadetine bizimkine olduğu kadar zarar vermez. 
* Kadınlann ümitleri güneş ışığından örülmüştür; ufak bir gölge onlan yoketmeye kafi olur. 
* Kör köre yol gösterirse, ikiside çukura düşer. 
* Bilgini de saatini olduğu gibi iç cebine salda ve ona sahip olduğunu göstermek için onu sık sık meydana çıkarma. 
* Dinlemek insanı kişi saliibi eder, konuşmak ise pişmanlık getirir. 
* Balıklarla insanlar arasında bir benzerlik vardu nedir diye sorarsan şu ki ikiside çenesini kapattığı ağzım 

VHLİ GÛitrElchi- açmadıği müddetçe başlan belaya ginnez. J 
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İMAM HATİP MARŞI 

Bir çağıltı yükselirken zirveye doğru 
Karanlık çöken diyarda bir güneş doğdu 
Kurtuluş öncüsü önde gidenler 
İşte geldi geliyor İMAM HATİP liler 

Biz İmam Hatip Lisesi öğrencileri 
Bu cennet vatanın gerçek sahipleri 
Her karış toprağında 
Şehitler kanlarıyla 
Sulanan bu vatandan 
Bâtılı kovacağız 

Söz verdik rabbimize 
Hak üstün olsun diye 
And içtik bunun için 
Hakkı hâkim kılacağız 

i 
i 
i 
i 

Biz ilim için Çin'e gidenlerdeniz 
Oku diyen kitabın emrindeyiz. 
Alemlere rahmet büyük önderin 
İzinde birleşen İMAM HATİP İlleriz 

Bir çağı kapatıp açma vaktidir 
Batıldan hakka geçme vaktidir 
Sönmeyen meşalenin yılmaz bekçisi 
Ne mutlu ülkemde İMAM HATİP lidir. 

I 
m 

i 

i 



ELVBbA 

Mılajr vardır ^sevgiler sevinçlerle dolu^anılar vardır ^acılar ve ladırap- 

îarla doln.Te însanoğln seneler geçtikçe başı dimdik olarak bu sevineli 
re ızu^ıraplı ^ılar içinde eriyip gitmekte.. .Sîzlerde bu hayat nehrinde 
akmtiya kapılmıç yapraklar giM sürükleniyoruz,nereye kadar kadar elde- 

[: ceğimızı Dilemeden... r j ««i gj.ue 

^ Lisesine adım attığımızda heyeeanliy- 
' uiı<^tedırgında.k h<>tta biraz korkuyorduk.Yeni dersler Teni arkadaşlar ve- 
nî öğretmenler bütün herşey bizim için yeniydi.Şimdi ö günleri hatırladı 

fğımızöa tebessüm ediyor ..tatlı bir anı olarak kabul edlyoru-K. ' 

j îşte okulun son günleri.. .Ayaklarımın beni zorla sürüklediği bu okul- 
îdan şimdi ayrılıyorum.üç sene ortaokul^üç senede lise.kimbilir kaç bin 
:S-jim attık bu okulda.Bıtsede kurtulsak dediğimiz okulumuz işte şimdi bi¬ 
rliyor. .. 

i Yakında hayatımızın yeni bir dönemine adım atacağız.Şu anda 6 yıl ön- 
nesînin duygularını duyuyoruz.iaa Bugün kendimizden daha emin-daha c^üven 
dcIuyuz.Bunu bize sevgili okulumuz sağladı... 

i.-1 üzülaemiştik.Ne kadar basit şeyleri sorun etmiş- 
rı^.Haıta kopyeler çekmîştİK^değerli hocalarımıza kızaıstık^lma son kes 
.çaiaca-< zil ve Bir daha bir daha duymayacağız bu harika sesi <> Ye ardın- 

kapanacak kapılar ve bir daha açılmayacak.Sonra .sonra bîr daha mer- 
dıvenleaaden koşarak çıkamayacağıîî.O sınav anını tekrar yaşayamavacağı* 

oturamayacağıaç.Tahtayi karalayamayacEğiz.Oğretmenlerimi 
zın öğütlerini duyamayacağız..., 

boyunca s e vincimizi .acımızı birlikte paylaştık.Kahkahalarjmıs 
Çiği 1**1 ar^iz .sindi smiYlara. Ayrılıyoruz, Ar ad an yıllar geçipte birgün 
su yıllığı elimize_ aldığımızda hissettiklerimiz farklı duygular olabilir 
Asa emınimkf hepimiz ileride bu yaprakları çevirirken dudaklarımızın ha- 
rffçe kımıldadığını.gülümsediğîmizi .hatta çoğumuzun gözlerindi yaşlar 
SKsaya başladığım hissedeceğîz.Bunlar aramızdaki o tatlı arkadarâık J - ---- w -w —U 

flmtluk.sevgi .ve saygi bağlarının birer halkasından o aşka birşey değ: 

iazmak^jdaha çok yazmaji istiyorum.Son noktayı koymak istemiyorum.Gün — 
Dİ güzel üç yıam bitiyor olacakını kabullenmek İst emiyorum. Bir masal 
3aıa^bitiyor uç y^ın sonunda.Buruk bir laasal.Ama bizim evrensel masalı- 
Biz bahardır ve kimse bu masal anlatmamızı engelleyemeyecektir,.,, 

BİZİ bu günlere getiren hacalarnaiza ve ayriyetten Haluk ÜNAİ hoca- 
Biza teşekkürlerimizi Mr b*rç bilİrÎ3,B.u yuvadan- ayrılırken verimizi 
üacak kardeşlerimize başarılar diliyor.okulliarını.öğretmeni erini .ders¬ 
lerini sevmelerini tavsiye ediyorus. Yedeğerli ağretmeıılerimize.arkadaş- 
larınfisa,sevgili oitulum;uza.berkeze elveda diyoruz.,., 

■^^Lahin Gülleri Yakamızı Lırakmasin... 

11/A SBiIî-I 

■ ♦ *• 9 9‘ ■9^ 9- 9- pr ■ 

6u cılCMJnsfO^o kîze ol<v> WofuL ÜNAL 

Q<UrU.4yrt^ t> C^oua v>«_re/> 

J.I ç,i 

^ I B>ct£,lc «fcft I I 
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HOCALARIMIZI liAI'iG-İ SÖZLERİYLE HAIîIRL AY ALİLİ RiZ ? 

Halsk ÜNAL Hurşit 

Remzi Eryuri; :Namus3uzlar 

Nerzat ÖNBER rŞîmii simaz., Kü^'ilk harflerle kenuşalım arl<pdaşlar 

Osman KAZANCI ilantiş 

Mmrat T'AŞ'KAÎA tûençlerDİrliği 

Hatice ÇAKIROĞLüıIaraaaş 

Recai KOYUNCU :Arkadiaşimiz söz admak İstiyor, 

Ayian GÜCENMEZ : Süsüm 

A^HAMÎT BUDAK : Yasin ©Jiinaian »İmaz 

Ahmet AYDIN tGielecek âerse malzemesi elmayan gelmesin 

Kadir AYDOGAN :Sİzf gîAi hergeleler sizi^kayhal 

Sertap SEZMEN ;Iç'eri girin 

Rüşt em BAŞ ;Hayret Mşiyy 

Osman ÇAKIROĞlü:Rahat. Hazirsi, Dikkat. Eur«y« ^ 

Emin UZUN' :.Arkâd!aşlar. Yani arkadaşlar 

Ahmet ÖZKAN :Gadîşîra ' gel ‘temraya 

Tedat AKIAY :Gegîn lan içeriye 

Ahmet Akçe :Ne zaman adam alacanız 

Osman TEKİN :Hıhh sizi gidıi çar'bacılar 

Ahmet ŞAHİN :Şak şak şak şak şak şak şaîc... 

S'ESSİZ GEMİ 

Artık demir almak günü gelmişse zamandan 

Meçhule giden ’Dİr gemi kalkar hu limandan 

Hiç yclcusu yokmuş gi’ni sessizce alır yel ■ 

Sallanmaz o kalkışta ne mendil nede 'bir kal 

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli 

Günlerdir siyah ufka bakar gözleri nemli 

Biçare gönüller. Ne giden son gemidir hu 

Hicranlı hayatın nede- son matemidir bu 

Dünyada serilmiş ve seven nafile bekler 

Eilmezkî giden sevgililer dönmeyecekler 

Birçok gidenin herbirî memnunkî yerinden 

Birçok seneler geçti dönen yok seferinden 

Yahya Kemal BEYATLI 

ÖZDEYİŞLER 

Kopye isteyenin BÎR ^▼ermeyenin ÎKÎ yüzü kara. 

Konyesîz öğrenci meyvasız ağaca benzer. 

Kopye çekenin,kılıç kuşananındır. 

Baaa kapyenî göster,sana notunu söyleyeyim. 

2) 



^ OKULA HİXE GELÎy OKLAR? 
patına MERCANıTeşîllık olsun dîye, 

Serpil ZORLUıHara olsun diye. 

ruRAi: Eğinmeye geliycrum. 

jglîf !EiŞKAIA:Blr şeyler öğrenmeye geliyorum. 

perîıat HSrîKıKafa bulmaya(Kafa bulana para Teriyorlar abi beee) 

Dİnan i?MÎZ;3oş işleri öğrenmek için(B«şı işlerde bu sara çok iyi para ra 

4. TeliCDEE3£]f: Tallaba bill^a benîm, bîr suç'm 

lasbî OÜVEN: jtrkai.aşla3sıiQi^ bana ibliyacı olduğu için, 

}»İ'Z. KAZANCIıiffi demek'yani? Teessüf ederim, 

İchra ÜS‘TÜiûI>»fü»î%"»rum bir dakiiau 

F‘, KANBOLAT :lie bîlÎYim h-eöıalde' İlerde iş bulmak için. 

Ebru ONAT :ZeTk olsun diye- 

Kusta'''aAKGÜltHenı ziyaret her ticaret 

FerhatŞ ÎN§ SKtMeeburÎTetteB, 

SebîbaIII.DIZ:Okxnttaki îçîn berhalde. 

^su Öztürk^Mîçîn olabilir sîzce? 

Arif ERÎÇ GUI t Kambersiz ÖSul olmaz, da ©ndan. 

İli §nat tSal ataya mayionozL olmak için. 

îîlaûL ULÜTAŞ: Ayy- geliyorum işte. 

Şükriye ^BZltÖylesine geliyorum. 

ÖZ'ÜBSK: Araaajın bllmiyaarum,/ 

ratiee .r^.çi-ryy^k î çîn (İleride rakit olamaya.';.- ğn içim) 

Sîlge ÖZ£€'î:İf. ois-ua diyeCHaparsm İşsizlikten :kunak zorunda ksJ.d,-.m atî 

(■yşe. 

]>Sa3L.^xl 

KOCA :Bilmiyorum ki ay©al, 

YILMAZ ;Adam almak için. 

MGLISH Ş İİR 

farili îNapolyen saçması. •- SeTîyerujE yeur eyes 

[îzîk :Elektrik dansı. O'- Because onlar rery nice 

(îmya îForaül belası. 
0» 

Bir kereoîk look at me 

febir :Harf dalgası. Ond an sonra fergot me 

ieom etrî t Qî zgî paspas ı, r 

Şîyal®jî rlnsan. bozarası. O" If you bana gelmezsen 

Sdebîyatı-Hayal dünyası. o- My dearling demezsen 

Sunu yazan Fuzulî ustası 9^- World olur bana kuyu 

Sunu okuyan I numaralı akıl hastası 
0* 

#- But yinede I LOVE lOü 

Sini ey en kontak lambası. O- 

4h 
Ou- » o. » o. - » Or »-■ O^ o. 0^ » ■ » e o- I o • ♦ 

«OTLARIN DİLİ 

>"Ateş inle yanıyoram. 

f-Ugrund'a'ölmeye bazırim. 

^ eğ erini bîl irİm,. 

■ "Azda olsa kabülürasün, 

■*^ir daha gözüme görünme. , 



Mizahi Hikaye " 

. GÜLMİ KÂÜDEŞİM AĞLA 

Almanın »iri Almanya’da yaşayan Türklerdcn tsisrîyetf öğî, 

miş Te islaraı yaşanuis-ında lareik edip değru yolun Îslaiîi oldUj 

nu berıİ3S«îîîiîş,Öyleki bütün nrtsiünan kardeşlerini tannnay^ çalışm; 

Ye bîr Islam(pardon îaik!Sik)ü'_ .cesi elan Türkiye'ye gîtr®-/» karar ver 

Cübbeeir.i , sarığını .^şalvarın 1 givniş ^gür sakallarını sıvaalamış ,Desmeleı 

nî çekip yolculuğa çıknıs.üçak sirkaç- saat sonra İstanbul haTaalanında 

imiş,Uçaktan indiği gibi İslam kıkaıı beldenin toprağını ö r.-niiş .Gözleri j 

larla doınuş.O anda insanların •’na dik. dik baktıklarını iarketmiş,Önc( 

müslüman kardeşlerim benimle konuşmak istiyor diye sevinmiş.Birisine "i 

lamun aleyküm dîn kardeşİH ” deniş ^ "aleyküm selam " şeklinde bir cevaj 

bekler.<en ’^yobaz” denmesine,bîr anlam verememiş .Fazla duraksa.madan yolı 

devam etnış.Önce sağına bakmış r-nra soluna, teshini almış , sallamış boyı 

Çıkmış 35 kara yoluna.Bir taksi uurdurmuş ,"Sulxanahmet Carr.ii nerde" dij 

strmuş .Taicsı şoförü doğrusu fena korkmuş..Ama belli etmemiş.Sonra çaktiı 

dan köşede bekleyen peiîsî çağımrş .Polis yanlarına gelmiş ,Ş »förün anlî 

ffiindan adamın son derece tehlikeli bir mürteci olduğunu anlamış,kelençî 

r:i; talctığı gib;î götürmüş karakola.Bakmış nüfus eüzdanına.Eirde ne görsü 

milliyeti Alman "eyvah” demiş, "elini ayağını öpeyim bana acımıyorsan İ! 

ri çoluk-çocuğuma acı" diye yalvarmış „ Alman tabî bir şey anlamamış ama 

tcvbe emiş,bir daha Türkiye'ye lyak basmam ış^adıı.a atmamış .Orada yaşaya 

müslÜEanlara çok ama çok acımi-= , . 
Deve Auşu uergi.si 

2AYALLI 

ia.a£n Hatip Jjîsesî Ajansın—i verdiği son Dİlgî.Lere göre okulumuza 

kazara Bir kedi giruî.Dışarı çıikaamaktan yakınan acîz kedicik öğrencile 

rin tavsiyesi üzerine telörgülerin arasında kalan boşluklaşdan çıkmayr 

lışırken sıkışarak az (îah.a can veriyordu.İtfaiye ekiplerinin gclntcsP . 

delikten zar-zor kurtarılan zavallı hayvan,©kulumuzdan hala kurtulamadı 

Son çare olarak Müdür Bey'in huzuruna çıkmaya karar veren kedicik,bir t 

:■ pa rain ad ı. Am a olay M em o Day ı' n ın girmesiyle pu'id ı.Evet 

kedici.-: artık hayatı boyu.nca bizi.t okulumuzun öğrencisi oldu.Kedinin ya 

tığı basın toplantısında "okuyup büyüK ada.m olacağını,gelecekte kitapla: 

çıkaracağını ve bunlara;."Çîle,.LüTar,.Dertlerîra Bitmez adl.arını kayacağın 

sözlerini ekledi .Bizde bu genç yaza.. ı Fahrî Muhabirimiz yaptık,Hayatı 

boyunca b^arılar.. 

ATASÖZLERİ 

Her öğrencinin 

Kopye gel^ yerden kola esirgenmez. 

Öğrenci öğrenciye baka baka not alır. 

Kopye çekersen sollarsıa!,.çekemezsen toslarsın. 

Öğrenci öğrencinin kopyesîne muhtaçtır. 



Î5~1996 öğretin yilxn4a sınıfta yapılan olağanüstü oi: 

öğrenci ve öğretmenler arasında bazı katagorilerde yıl 

îylılıra ri ı ; urulu: 

.-c o n g r >•' 

ın adan- 

1 r ıs eş ilm iş tir. T ü rk r. a] kına^ diT-p c'T 1] ar<? ve ' 

e d i 1 cn 1 iste aş ağ ıd a G k uy anl a r a sim ul m uş t 

Yılın CNN Dünya Raporu : Ebru OH AT 

Yılın Pilozofu :P.Kehra KAZAİ/GI 

y ıl ın Sinir a.üpU : Fatma KAHBOİAT 

Yılın SoL'oC : Zehra ÜSTÜN 

Yılın Yatılı ı ekçi si :Ferhat HEYİK 

Yılır Lacagı : Siner TEMİZ 

Yılın SIddi Herifi iHasbi GÜfEN 

YILPT Koryacisı : A. Yel i GÜLTEKİN 

Yılın Lcset Çal m ' Tub a T JRAL 

Y'*" Tn Adalet Bakarı :Elif Ti^KAIA 

Yijin Ssr.ığı :Serpil ZORLU 

y ıl ın /Aeic^roı caj i s Fatma S^iERGAN 

Yılın Lykrcusu :Ferhat ŞİMŞEK 

YILIN Para Babası A, 7 EL i GÜL TEKİ N 

Yılın Kasabı :.Kustai a AKGÜL 

Yılın Gazisi : S eb İha YILDIZ 

Y ıl ın Ay 8 kİ 1 B an k a e ı : Arzu ûZTÜRK 

Yılın i'".it A’inni u '.Arif j,RlŞ J-ih’i 

lilın f®n' 

Yılın 

Yılır 

Yı] lu 

Yıl m 

Iıîîn 

Yıl ın 

Yılın 

Yılın 

Y İl ın 

Y İl ın 

Yılın 

Yılın 

Yılın 

illin 

Yılın 

Yıl m 

Yılın 

Yılın 

Yılın 

Yılın 

Basketbolcu^u 

Sessiz î'i"’*nî 

S ekreteri 

İneği 

Ticaret Ademi 

Tartışma Kurul Başkanı 

Y az ıl 1 Eılgı sa.y ar 1 

Çok Bilmişi 

Tu rrü sü 

Ş arkısı 

î afcr-ü 

Kili et vekil i 

Bnteli 

Mafya Anası 

Artisti 

Katibi 

Polisi 

Başkanı 

Yazarları 

Snor Bakanı 

Alı jAâT 

Arif BR'^Ş QM ^Bilgehaii öZSOı 

Hilal ülüTAŞ 

Şükriye rrEDÎZlİ 

Bllgehan ÖZSOY 

Mustafâ AKGül 

Hatice ERDM 

Dönüş KOCA 

Sei>ih.a YILDIZ 

gelmiş böyle gider"" 

Sinan 2 MİT, 

M u 31 a: i? AKGÜL 

Bilgei^ı ÖZSOY 

. E'or'i ûA AT 

II/A 

Hasbi İÜ/EH 

Pernat EEYİK 

Sijtan ÎEI'IÎZ 

HasVi GÜVEH ve A.Yeli GÜLTEKÎH 

ÎUEA]! 
Biigenai ÖZSOY 
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■ ÖĞRENCİ ATMASYONLARI ] 
Zayıfsız karne duvaksız geline benzer, 

öğrenci öğrenciye baka baka beş alır. 

Gel okulu asalım! Olmaz, yeterli kanıt yok. 

Bizi sınavlarla oyalamayın, daha öğrenecek çok şey var. 

Hoca ile sohbet et, sözlüden yırt. 

Kopya sana uymuyorsa sen kopyaya uy. 

Öğrenciyi altın sıraya oturtmuşlar, illa tenefüs, illa tenefüs demiş. 

Bana hocanı söyle sana nasıl kopya çekeceğini söyleyim. 

Okul bizim ikinci evimiz, o zaman altını üstüne getirebiliriz. 

Zayıfsız karne nefersiz vatana benzer. 

Sakla samanı ders çalışırken yersin. 

Modern geldin dünyaya otur çalış kimyaya. 

sUtAtiirsuh 

( HAVA DURUI\^~1 
Okul müdürlüğünden aldığımız bilgilere göre dönem sonu karneleri mevsim normallerinin 

altında piup,şiddetli soğuk^görülecek, buna bağlı olarak bütün karneler 1'li O'lı olacaktır. 
idareden gelen soğuk hava dalgası öğrencileri büyük bir şaşkına uğratacaktır. Müsamettin 

bey her zamankinden fazla olarak üzerimize + 35'lik ısı yapmıştır. 
Tüm sınıflardaki nem oranı artacak, gözler çok bulutlu zaman zaman sağnak yağışlı 

olacaktır. Yazılılardaki yoğun sis tesisini arttırmış olup kopya görüş mesafesini daratmıştır. 
Matematik imtihanı her zamanki gibi yüksek basınç altında yapılacaktır. Bu arada İngilizceden 
gelen şiddetli fırtınanın ardından bunaltıcı bir inkilap kasırgasının okulu çepeçevre sarması 
bekleniyor. 

Son aldığımız bilgilere göre. Edebiyat ve Hatabet çevresinde karla karışık yağmur 
beklenirken. Beden ve milli güvenlik civarının bol güneşli geçeceği tahmin edilmektedir. 

Mezun olmaya giden yolların kapalı olup bu yöne gideceklerin yanlarında torpil, kopya aleti 
bulundurmaları, sözlülerde işaret ve işaretçilere uymaları gerekmektedir. İlgililere önemle 
duyurulur. 

I •• --3---! 
( Meslekciler) ÖĞRETMEN AĞZINDAN 

Nedir istediğiniz? Neyse istediğiniz 
Kur'an mı, Hadis mi, Gelin katılın bize 
Hitabet mi? Tek isteğimiz var 
Yoksa Fıkıh tefsir rni? 

t 

Her şeyi öğretmek size 

^5 
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SİllA 'ikZiLİ 60RJ1.AR1 

1- 3iriaırin.f^e atti^ımız t-'a^şırin sapma miktarı t* sapma açısı rK«’dîr? 

2- LaTaaratııvaruıiizı aydınla a ar. ampul kaç mumluktur'; 

3- Beher 'bartfagıniin yapıldığı fatrika neredeıTir? 

^■Sqçi uİlI'^ o\c<.rj f, ;ş hızı neciır? 

5-İffnef fti sİ e rd'e sınıftaki gürültünün İTme-zaman grafiğini çiziniz? 

ç-Yazılılaria gözünüzün yar. sıraya kayma miktarı nedir? 

NOT: 5 ve 6. sorularla diğerleri 20 puandır. BAç A?.IL.k.r, ^. 

I 

!*••-***.... 
EE-Â ? 3BERAL C .Jl-ikl URİ YETİ 

Başkenti 

1 ?1 eümü 

Nüfusu 

Yönetin Şekli 

Nüfus Yoğunluğu 

Dili 

Dini 
v'-- 

Para BiriırJi 

a s çim Kakmağı 

İklimi 

Komşuları 

Yeryüzü Şekilleri 

Büatey d e 

Doğuda 

Bat ıda 

Kuzeyde 

M as<3. 

13 tart-.sırı, 

25. 

110 C 5. i .. ü O c.y S- d-Ç^İ-^İlTo 

Sırabaşı 2'şer kişi. 

Her dilden her telden. 

Islam, 

o Ü . 

K«pye. 

Sözlüler kurak,yazılılar hol p = ?i'*-!r.Nadiren kopye 
ile tiril -te güneş görülür. 

İlk yardır. kopye,8:-9 uzak olmakla Dirlikte r. 10. 

.er yer cağırik clınaula ulıl. : yeşil aitki ö:'ij,ıd 
/:-irimdir. 
Dört auvar arası olmakla Dirl_rr.- yanlarımda per.Crre 
ve kapı inde kara tahta bulunur. 

Kara tansa. 

Pencere. 

Kapı. 

Priz. 
A.Velî GÜLTEKÎN 

DEr.öl erim 
Dersieriöı biçim biçim 
Ölürem dersler İçir. 
Hoca bana düşmandır 
Tembel olduğu. içlnj__ 

--./â o.i.gün çalışmış 
Hoca buna şaş ıraış 
Ani- a t sy ım d er s d «rken 
Keçileri kaçırmış. 

Yazılıda kopye çektim 
Sözlv'^e firar ettim 
Hocayı karşımda görünce 
Korkudan he-men kaçtın. 

: İl Üt i : 
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K»nu açıldı ^konuşuyoruz »jSaTaş ▼© mafya 
Syvah;,îlk dersimiz coğrafya 
Muhabbeti keselim-yeter artık derken 
Haca girdi içeri iki dakika erken 
Hemen serdu bana, oğlum batman'da ne var? 
Hecam kesin bilmiyorum ama»yağmurla karışık kar, * 
Sonra sordu Karadenizde ne bol 
Hami sağdan geçti şut ve gel 
Pğlum bu akşam ne zaman yattın kaşta? 
Dur hocam konuşma top taçta 
Oğlum ne sayikirz-orsun ne t açı 
Evet sayıkliyarum yarınki' maçı 
Bu ders bitti ikinci ders işi» çaldx zil 
Koşa. k«şa gddi kîmyaei 
0 kenen başlar çarpmaya böİBiegpe 
Ben d«ş%ae diişEna dbşîlne dönerim köye 
Kîmbîlîr ne var köyQe;eğlence,.düğün„oyun 
Acaba ne yapıyor bizim kara koyun? 
Hoca yapıştırır soruyu oğlıuiî bu ne 
Tamam geliyorum meraklanma nene 
II e nenesi ne •luyorua kop 
Baba bırak biraz oyn^alım top 
Oğlum neredesin ne oluyor?' 
G:örmüy©rmusun?Oençler pinpon o^ynuyor. 
Teter oğlum dalgamı geçiyarsun kes 
Ok ne güzel hava es rüzgar es 
Yaşasın zil çaldı kurtulduk 
Aman Allahım baksana psikolojiye tutulduk. 
Sordu hoca nerededir talamuaaltı 
Ne bileyim,ya beyinde ya «iBuzsflfet.ı 
Baktı zilin çalmasına ne var Kazım 
Bey öç,hîr yok yok çalması lazım 
Böylece geçti 40 daicika hayat 
Şimdiki dersimiz edebiyat* 
Hoca başladı saymaya Bakî ,12edîm».Kafi 
Of dedim ama laacam bu kadarı kafi 
Anlatıyordu hoca»çocuklar bu şiir biraz epik ve lirik 
Hop konuşmayın bu nazik ve eğzantîrîk 
Kızdım bağırıyordu kepiniz bir"Tüpgaa*' j 
Serdi arasıra "oğlum konuşma yaz" i^,\ 
Düşünüyorum köydeki gezdiğimiz koruyu 
0 anda hoca yerleştirdi soruyu 
Yerdim cevabı dedi kafadan atma 
Otur yerine fazla latife ' yapma 
Öğleden sonra gün başladı kızlı are atik 
Gireceğimiz ilk ders Süper Matematik 
Matematikten diy erken zayıf gelmesi güç 
Ne yaparsın yine geldi 29'd.an üç 
Derste konu biter sınıfta konu başlarken 
Sıradan sıraya 'nerkez birbirini taşlarken 
Atarım ortaya anlamsız bîr bilmece 
Sorarlar ne oldu »gelmedilermi ailece? 
Merasimde hoca nutuk atarken ^karışırım lafa 
Hemen döner bağırır 46'lık senin kafa 
İşte böyle bazen gırgır bazen güldürü 
Yaptılarraı Benî FUZULİ işler müdürü 
Yeter artık bitirelim sözü 
Kısacası budur bir günün özü. 

HASBÎ -FEEHAT -SİNAN ^NAN 



KOPYE MtfHABBSSİERÎ 

Evet efendim.*.Herhalde haşlığıraız kopye muhabbetleri elduguna göre 

icenumuz kepye olmalı. 

Kopye insanın varolması ile beraber gelen süregel en »insandan ayrıl- 

nıaz bir parçadır,İşte Pref.Dr. Metin B , J *in bu konudaki çalışmaları 

dünyaca ünlüdür,Kendisi kapye hakkıhda birçok eseri vardır.K®pyenin Bsas- 

lları adlı kitabında,leakın ne diyor:"Kopyeaıîn tarîM taaa yontma taç 

devrine dayanır.Bu devirde insanlar kopyeleiini taş tabletler üzerine yaa 

®ışlardır,Bu iş çok emek îstediğînden dolayı insanlar kaftalarca,katt* ky 

îarca kopye yazmak için uğraşmıçlardır.B,., kopyeler çak fazla yer kapladı 

ğından dolayı öğretmenler şok rahat etmiş ve ko^pye’^ye teşebbüs eden zarar¬ 

lı insanları yani öğrencileri etkisiz hale getirmişierdîroÖğrenciler gün¬ 

lerce bu İsle uğraştığı için çoğu zaman kopyeleıri ezberler ve vazılıda kop 

[yeye ihtiyaç duymazlardı, v • 

Günümüzde ise bu iş modem ve teknolojik, bir havaya bürünmüş t ür,Ge- 

jrek elektronik saati er ,.gereks-e kazınması som derece basit alsalar bu İŞ 

İçin birebirdir. 

Kopyalar genelde ceket ceplerinde„sıra gözlerinde ve mendil araların 

jâa,ara sırada kıdavatlara sık ş t irilmiş bir vaziyettedir. 

Elden ele dolasan bir kftpyaniM ulaçaeağı sen nokta öğretmen masası- 

İdır,arkasındanda duymaya alışığımız §u sesler îşîtilîrtPatîKütîUff. .lAy! 

KOPIA HATIRALARI 

. Belki çoğunuz herhangi bir dersten öyle yada böyle kopya çektiniz,Ya 

imüzîk dersinde hende: müzik sözlüsünde kopya çekebildiniz rai?Öyle şey olmaz 

deneyin olmuş Mle,.84-M.ın verilmesini istemeyen arkadaşımız Sinan ÎTEÎ4İ2 

anısını şöyle anlakiyor. "Müzik dersinde dönem boyunca el ensç yaptım dö- 

(Hem sonu sözlüler başlayincada ne yapacağımı şaşırdıa.Flütle jiarça çalaca¬ 

ğım ama ben daha flütü tutmayı bile bilmiyorum .Ney s e flüt çalmasını iyi bî 

İlen bîr arkadaşı sıranın altına soktum,H0;ca hadi deyince parmaklarımı flü¬ 

tün üstünde oynatmaya başladım,Bütün sınıf birden afalladı.Müzîkçi flüt ça 

îışımı beğendi ve 9 verdi,Biraz sonra sıramın altında heyecandan kıpkırmı¬ 

zı olmuş arkadaşım çıkınca bütün sınıfın e şaşkın ifadesi d eğişti gerini 

tatlı bir tebessüme bıraktı" 

BtR SÖZ 

KOPIA: Öğrenci kavramının varolmasıyla çıkan bir kavramdır. 

Öğrenci taros»eukçâ kopîa'da yarolacaktir, , 

KOP-GENÇ 



DiSfiSLERİÜ liMüK LİSÎSSİ 

EÎZlIC-Kuru i^ğmltucıa ae^bze çerbası^eleîctrilcsel rez«ıısffi.s keliakı^sargıl 
iinam* pilavi,etkin şiddet haşafı» 

kimi A-Izgaıra et enol ^aseton çffrbaaı.aldeîîlt dolması ^karl»*ksil tatlıai- 

COĞRAETA-Hellaaada turşusxt^A,B,r çöp ketatı^muson salatası^îeeterg' 
durması^ 

EDEBlYAîP-■Pamasizm mantısı ^Tanzimat yağnrdu^Terkit-ı teııd tatlısı. 

ÎN&ÎIÎZCE-Headiırg kuş kanması,dire et-îndiorect köffresi ,,3tndying kızartma. 
31,1 LOTS IOlT meyve salatası, 

ar 

tarih-IlI.Seliıs yahnisi , Islak at kehatı ,Xe3iiçerI makaması,Köpriîlül er 
mnhalleDisi,Pevrimler usıılü terhiyeli şehriye çarcası^Ilkel er kı 
aartmas 1 ,M. KMAL PA§ A Ş EKERPARESİ, 

matematik-Sîgiıa çerhası,in t ekral fırında,logaritma hudu köfte ^hîperh©! 
aala^tası,elips pastası, 

B,EĞİTİMİ-—Amut plakisi ,Rasa'da taklatürlüsü ^G-ülle sayı,Dirsek teması 
t aklara31. 

DÎd BÎLGİSl-Dualar hindi çoroası,ilahi dinler patates sotesi,Siileymani 
yeCamîisı meyve salatası,Ebu Cehil karpuzu,Katurîdi(Bülbül 
yuvası,,,,,, , 

A Pâ T,S T O 1 S h M E E P I N I Z E , , , . . 

i FlZÎK BAYILDI 

Malzemeler:6 tane transformatör,! tutam sinisuidal hareket,2 adet flüt 
Mg- zlığı,250gr az çekilmiş ivme,^ tane •Igım sarkaç. 

Hazırlanış süresi:2 saat 

Âhçı:Eatma Zehra KAZANCI * 

Ahçı Yamaklar 1*. Zehra-Ebru-Fatma 

Yapılışı:Transformatör,kablolarından ayrıldıktan sonra güzelce yalıtılıı 
25Cgr az çekilmiş ivme,orta ateşte pembeleşinceye kadar eylem¬ 
sizi eştirilir,Dah.a sonra im ivmeler 2 adet flüt ağızlığının içi 
ne doldurulur,Ardından bu iç malzeme transformatörlere eşit olf 
rak dağıtılır .Bu sistem etkin şiddetle yarım saat pîşirildikteı 
sonra üzerine bir tutam sinisoidal hareket örtülür,Arzu üzerin* 
servis yapılırken olgun sarkaçlar garnitür olarak kullanılabî- 

lxr. •■BAYILA BAYILA YİYÎH -i 

ŞARKILARIN HATIRLATTIĞI 

Yangın var ben yanıyorum.(I'i aldıktan sonra) 

Sen benim gönlümde açan son gülsün, (lO) 

Dert ortağım biricik sevgilim.(Kapye) 

Ağlama değmez hayat,(Sınav Sonrası) 

Dilenciyim, (Bir not için; 

Rüzgar gibi geçtin unutmam seni,(Tatil) 

Btmdan böyle düşünerek atın adımlarınızı,(2, Dönem) 

Gülen az,ağlayan çeki (Karne aldıktan sonrası) 

Ömrüffice adım adım her yerde seni aradım, (Mezuniyet) 

Yıl geçti ay geçti gelmedin bana. (Diploma) 



BÎR MAHKEME HÎKAYESİ 

— Herkez; ayağa kalksın* 

— OtunjiBU açıyorum^Bu celsede sanığın adam öldürmeye tam teş etüıüs 
Te adam öldürme suçlarıııdan yargılanması yapılacaktır.Ş imdi tanıkla 
rm diinlenmesine geçilecek. ^ 

— Efendim ben olay sırasında öğrencinin föiGLpten gittiğine şahidim. 

'—Öğrenci kağıdı eline aldığında aniden fenalaşmış ve dünya değiştirmiş t,', 
tir,Yaptığımız otopsi sonucunda öğrencinin kanında hol miktarda sinüzo 
îdaûl hareket ve titreşen tel hul. unmuş tur, 

— Bende olay sırasında^iki öğrencinin yüksek frekans altında fenalaştım 
gördüm. 

— Ben elcty sırasında o mahkemedeyd'im.Olaydan ktfpyera sayesinde hafif esv 
nekliklerle kurtuldıan. 

— Tanıkların dinlenmesinden sonra jüri üyelerine karar odasına davet edi 
yerura. 

— Sayın jüri üyeleri kararını verdiniz mi? 

— Evet hiz sanığı cinayete teşebbüs ve cinayet suçlarından suçlu bulduk. 

— Sanık ayağa kalksın,Pizik dersi,yazılı imtihan adı altında şahıslara 
işkence yaptığı ve bir takım kişileri öldürdüğü,,yap il an incelemeler so 
nunda tesMt edilmiş ve suçu sabit görülmüştür,Söyleyeceğin son bir 
şey var mı? 

— Ben kuvveti île duraklı dalgalara alet oldum,Bilmeden İmpuls ve REZO¬ 
NANS yallarıyla öğrencilere ivmeli olarak baskı kurdum,çok pişmanım. 

-- lütfen ayağa kalkın ,mahkerD em iz Bu açılcLamalar senucunda Eîzik dersini 
idama malıkum etmiştir. Celse kaşarırraştır. 

«r 

Sla-lp 'İMKİSİ ' * ^ J 
^ i ^ » -i - #»«««* tv> i?' -' -î «• 

İLhii I7 

Bu sene son senemiz 
« 

Ayrılıklar var yakında . 

Üç sene böyle geçti 

Olamadık farkında. 

At kitabı elinden ' 

Bin sayfası dağılsın 

Ickülsün harfler yere' 
«e 

Kelimeler gömülsün. , 

C" e kardık 
e 

Ykzılıda zarla biz 

Ne şanssız talebeyiz, ' 

At fermayı elinden 

Üç senedir eskidi 

Hergün gide-gel e 

Talebelik de bitti. ' 

Yaş 17 yolun, beşte biri eder 

Az kalm.ış mezun almamıza birader 

Delikanlı çağımızda için 

Y*al varmak yakarmak baş yere bugün 

Sözümüzün yaşına bakmadan I veı^irler. 

Saçlarımıza tebeşirrai döktünüz ne var 

Benin mî Jillahım bu m.esraor yüz 

Ya gözler,altındaki o büyük damlalar 

Neden beyle düşman gözükürsünüz 

■Yıllar yılı dest bildiğin hecalar. 

Sözlülerin başka çeçidide varmış 

Geç farkettîm yazılıların çetin-ceviz olduğun 

Not insanı boğar,hoca ^^akarmış 

Her geçen günün bir sınav olduğunu 

İnsan LİSE SONA gelince anlamış , 

Gideriz Nur yalda izde gideriz 

faş bağırda, sulan dizde gideriz* 

Birgü» akşam olur bizde gideriz. 

KaliJ^ dudaklarda şaricımız bizim, 

N . E . K . 

L 

3o 



ZATALLI II/A İSIMI 

1995 yılının sonlarınca başlayıp^1996 yılında deTam etmiştir 

1996 yılında genelde hocalara karşı çıkarak yazılılara İtiraz ed, 

rek özelliğini göstermİştİr.Mödnr Bey ve hocalar tarafından bast: 

nlmaya çalış ılmışsada başarılı olıanamamış tır »Müdür Bey bütün îmai 

Hatip hocalarını toplayarak büyük bir »liİiâL OHBUSÜ» knrmnştnr.Bnn; 

karşı zorluklara direnen Başbakan yanına II/A»yıda alarak ne yap; 

caklarını düşünmeye başlamışlardır. Ahmet Bey İle bir anlaşma yolı 

na gidttlmîştîr.Bu anlaşma şartlarına görei 

1- ®utün derslerde kopye çekmemıize izin verilecek, 

2- Kantîn vb. yerlerin tüm geliri II/A'ya verilecek, 

5—II/A’BAİ'î ve tvinc lise sonlarından diploma parası talep 

edilmeyecek, 

4-Çıkarttığımız yıllığın maliyeti bacalar tarafından karşıla- 
nacak. 

5-Mpİ0Eia töreninde, sınıf geçen tüm öğrencilere II/A'nın be- 

İi|?lediği miktarda bir para ödülü verilecek. 

Bu anlaşmanın şartlarını ilk başga kabul etmiş, görünen 

"HİLAB ORDUSlP» daha sonra bu anlaşmayı red edici hareketlerde bu- 

lunmuştur.Bunun üzerine Il/A*da ve tüm lise sonlarda iş karışık¬ 

lıklar bâşlamıştır.Bîmu fırsat bilen ''HİLAL* ORBüSü» II/A'yı ve 

tüm ilse 3cri2a.,ra bu dönem sonu ©kuldan ihraç etmeye karar al » 

nîis'tır, 
BİLGEHAÎi ÖZSOI 

HAPTAIÎJK MEKTUBU 

Kiymıetîî Babacığım^ 

Burası çok iyi.Derslerim de haukulaâe.Dün sözlüye kalktım^üç 

seruyada cevap verdim.Hepsinede bilmiyorum dedim,Bütün derslerim ®n. 

Matematik 3^«oğrafya 2,İngilizce I^fen 4 hepsinin toplamı 10 ediyor. 

Baba sana müjde^öğretmen sınıfı geçeceğimi söyledi.Dedi ki;Sen hn 

okulla iyi geçersin.Baba yazı-tura çekiyorum;! azı gelirse top ®y- 

nuysrum^tura gelirse sinemaya gidiyorum,yok eğer dik durursa ders 
çal ışıyorum, 

Sizde gelecek sene kitap alma derdinden kurtulursunuz, Smifı 

mazm mevcudu 37 kişi,Hoca beni 37 • çalışkan yaptı. Son verir, el¬ 
lerinden öperim. 

Oğlun:HayirsİZ Eviat 

^ BÎR SOK 

Dünya kurulmuş üç şey üzerine bina,Sen yeme ben yiyim.Ben îylyîm 

sen fena. 



BM DE DİlILEDİM 

îstanlaulu dinlily»rı*ra kulaklarım tıkalı 

Bîr tır g-eçîyar yoldan*.. 

Serfe Ötüşünü andırır Mr sesle ^ 

Emînönüne iniyorıam Mrden^ 

Se3Pyar satıeı naraları ■'oasıyar,, 

Ortalığı, anîden,.. 

Birdeaı zaTaıta firlLi.3f«r ortalığa 

Satıcılar Ben Johnsen île yarışiyar, 

îstarkKlu iiMİîyarTim iıala (uîf) 

Ağl ar çekiliyor "balıkçılar tarafından, 

Arata lastiği ,Pet şişeler „çîame 

Te "binlerce pislik çıkıyor ağlardan, 

Gürercin dolu avlular, 

l^eşl erînd en keval lyanlar.,, 

Kapalı çarşıda el yakeoı fiyatlar,,,. 

Mafemutpaşa eirıl cırıl olmuş. 

Başkasının malında gözü olanlar 

Ov ayı deMurmuşîar,,. 

îstaH)"bul'u d inliyorum (aman yeter) 

Kulaklarım tıkalı 

Gözlerim kapaJi.ı, 

lînede dayanıyorum 

Kaçıyorum "bizim ©raya,.. ÖÜİÎEKİN 

çMDİ§ name 
Ben "bir çağdaş vatandaşım 

înee florasandan daka aydındır taşım 

Gericilere atacak ta^m rar 

Tüm tatıyı adım giti bilirim 

İrtica tenim en tüyük kirim 

Alganîstan ve Biliştin’e özel sinirim var. 

Kızlarım açılmışlar sere serpe 

ÇoGuklarımın gönlündesiniz daka zikinierî kSrpc 

Tnm tipıl iTl beceren sihirli tüpe 

Büyük borcumuz var,,, 

M.Asım GÜII’EKİn' 

îîf^İ Îİİ3C.AR 

Seçeı fizik yazılısı sonunda kojy elerim karambole gitmiştir,Bul anların 

insaniyet namına iade etmalerî rica ©lunur, 

,..,1. Trafik kazası sonucu bayatımı 

32 
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Z I ü K 

M e 15 ly at 

Ders 

Zil 

ÜnîTersite 

Okul 

Y^li 

Çal xş kan 

Sınıf Kapısı 

Yalan 

N@t Defterî 

Öğrenci 

t Haftada 6 saat parça!sdiğuniz şey» 

z Okulda uyumakla geçirilen saatlere verilen ad. 

Öğrencileri dersten uyanâııran tatlı müzik. 

Son^sınıftaki silahımız. 

Yarı açık cezaevi. 

imzası taklit edilen 

Sabahlara kadajö* kopye hazırlayan 

öğrencinin dünya' ile ilişkisinin kesildiği yer 

Aslında çalıştımda 

At©m Bomhası 

Yerli Turist 

Ko P7-’' e 

Üniversite 

Sözlü 

• Ya^ıliQ.a]i yazılıya artaya çıkıp öğrencinin yardımı'''''^ 
kaşan küçük,zararsız- kağız parçaları 

Sınavı: Birbuçuk milyon öğrencinin aralarındaki müsabaka 

: Tahtada ®nü; defileleri 

Trajedi 

Scel 

latura 

; Sözlüde oynanan oyun türü 

: öğrencinin şaşmaz hede;"! 

: Karne 

ledsi 

Beçş 

i ava i. i, 1 

T a.Ts o -jv.. Böl y e 

Mak 

Gai'dîyan 

Azınlık 

Facia 

Bu a 

Panik 

Sanık 

üînni 

Teneffüs 

Tebeşir 

Sınıf" 

Afaroz 

: Gönüllü sözlüye kalkan 

: Ulaşılması imkansız 

: Öğı*encisim «kulda sanan veli 

: Kapye çeken öğrenciyle öğretmen arasındaki bölge 

: Bir beşlik kopye için arkadaşa verilen söz 

; Nöbetçi öğretmen 

; Yazılıda 4-5 alanlar 

: Teli toplantısından sonraki ev hali 

; N©t defteri karıştırılırken 

; Yazılıdan önceki sınıf hali 

: Sözlüdeki öğrencinin hali 

: Dersin arka sıralar&an dinlenmesi 

: Toplu olarak merdivenden İnip-çıkma sanatının icra 
edildiği zaman 

: Tgzİu bir buluş, s av aş a.;cacı 

: Öğrenci topluluğunım gürültüler içinde ders çalıştığı 
yer 

: Okuldan atılma 

Snor T®t» Ders n atı arı 

Ej'-vali ah 

Anlamak 

Yurgun 

î cat 

Yazılılardan 45 alanlar-in memnuniyetlerini bildirmesi 

Hoca anladınız mı deyince kafa sallamak 

Tam n«t 

Günlük özürler 
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Taşova bürosu 
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TAŞOVA 

4PA1 

lYlusîaia - Tflehmel Vem 

OKUL KİTAPLARI 
ÛGRENCI KITABEl 

KIRTASİYE ÇEŞİTLERİ 

DİNİ - İLMİ KİTAPL 
Tel : 31,2 06 22 Fax ; 312 24 92 içi N.q; 1 

TAŞOVA 



HUZUR 
KUYUMCU 

TCdıuf KOCA 

y^trlu ^U/fk ‘^jınır Ve S d hljt 

tSipar'jş ^cıl>i/ j^JnJjt 

Sfkt Bufd^y Panaeı Be/tiiye P»S9j‘ 

MWÎwiliP<W«llİ0UMM^8^ 
n 

Celal KELEŞ 
>|(3Ş pûSia ,kura pasta 

BoİLİaua, i>orrl(^ Jondurtm kultMtaç 

Saf^uoü sii clı!»|'!'<' 

S'poof alımr. 

Ttl ; 312 02 30 
TAŞOVA 



DÖRTLER TİCARET 

Os^an H. ONAT 
Bilimüflrt İnşaa-I- Alalze^Lri 

: 312 lO ^2 F'ox : 2l2 22 
312 20 93 fv:3l2 I? ^0 

Ijdem CoJ. ScUdi^e İ^kmı 'jyj3Qy^ 
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SCIFERNfiRKET 
Özgür AĞIŞ ve OĞULLARI 

Tüm Temizlik ve Gıda maddelerinin 
Kışlık ihtiyacınız olan Amerikan 

Kök ¥e pres kok kömürü satışı İle 

âer zaman en iyisini sunuyoruz. 

'' h'îL 


