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İSTİKLAL MARŞI 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 

0 benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 

0 benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı: 

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 

Verme, dünyaları alsan da. bu cennet vatanı. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal? 

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... 

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal! 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım! 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, asarım. 

Yırtarım dağları, enginlere sığam, tasarım. 

Garbın afakini sarmışsa çelik zırhlı duvar. 

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var. 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 

‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş Yurduma alçaklan uğatma, sakın. 

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana va'dettiği günler hakk’ın... 

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 

Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli: 

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, 

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. 

0 zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yasım. 

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden naşım; 

0 zaman yükselerek arsa değer belki basım. 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. 

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal: 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal! 

Mehmet Akif Ersoy 



Ey Türk Gençliği! 

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve 

müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli 

hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hâzineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve 

haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine 

düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini 

düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. 

İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş 

bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri 

zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her 

köşesi bilfiil işgal edil mis olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak 

üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin 

siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş 

olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk 

İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil 

kanda mevcuttur! 

Mustafa Kemal Atatürk 

20 Ekim 1927 



Tcışovcı Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Kemal Vehbi ONflV - Okul Müdürü 

Hatice DİVİK - Müdür Yrd. 





Doğ. Tarihi: 30-Temmuz-2000 
Cep Tel. No: 05469368285 
Hobileri: Müzik dinlemek ve söylemek 
Fobiler: Yılan, akrep ve sinsi insanlar 
Burç: Aslan 

TEMENNİLER 

Sessiz kız ayşenur seni tanıdığım için mutluyum iyi insansın seninle arada tarım 
muhabbetleriz olur onları özlüycem haa kendine iyi bak allaha emanet ol... 
GülizarÖZÇELİK 

Ayşe hayatında sana başarılar dilerim, umarım hep mutlu olursun. Nurcan TEMİZ 

Ayşecim canım seninle iki senedir birlikteyiz ama bu iki senede en sevdiğim 
arkadaşlarimdan biri oldun inşallah bundan sonraki hayatinda da mutlu olursun kendine iyi 
bak. Unutma beni. SudeTAŞ 

Bende sana hayattin boyunca mutluluklar dilerim kardeşim Kısmet BİLGEN 

Hayatinda mutluluklar başarılar kardeşim beni unutmaman dileğiyle Feyza UYAR 

Ayşenur sana çok ciddi bi şekilde yazıyorum. Bana o kadar ciddilikte yazmışsın ki 
o ciddilikte kaldım şuan. Sınıfta aniden bağırmadan, cam kenarlarına oturma isteğini, hoca 
kuran kim okumak ister dediğinde ben okurum hocam dediğini, şarkı söylemeni asla 
unutamam. Çok fazla zaman geçirmesekte iyi kızsın benim için. Lise hayatı bize bu kadar 
vakit geçirmemize izin vermiş. Umarım bundan sonraki hayatın istediğin gibi olur. ALLAHA 
EMANET OL... Rümeysa CABA 

Önündeki uzun yıllarda daima mutlu ve başarılı olursun inşallah. Allah’a emanet 
ol kendine iyi bak... BüşraYETGİN 

Kiz seninle 8 yılımız baya uzun zamandır birlikteyiz dolu dolu geçirdik bu 8 yıli 
doya doya yaşadık sen bi farklı oldun bende ne olursa olsun yokluğunu fazlasiyla 
hissediyorum ama malum mezun oluncada ayrılmıcaz hep birlikte olcazz verdiğin sözleri 
unutmamm aklımdan çıkmıyo onlar haberin olsunrabbim herseyi gönlüne göre versinn bal 
kızımm sesine hayranımmm dercesineee diyorumm rabbim o guzrl gülümsemeyi hiç bir 
zamn eksik etmesinn tatli kiz güzel güzel yerlere gelmen dileğiyle tatlimmm millet ayrılsın 
biz böle decamm Esranur YAZICI 
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Doğ. Tarihi: 26-Şubat-2001 
Cep Tel. No: 0534000000 
Adres: Tepe Mahallesi Sancak Caddesi Kat: 1 No: 27 
Hobileri: Müzik dinlemek, Kitap okumak, Voleybol oynamak 
Fobiler: Yılan. 
E-Mail: yetginbusra1@gmail.com 
Burç: Balık 

ÖZGEÇMİŞİNİZ 

26 Şubat 2001 yılında doğdum. Çocukluk dönemimi atlatamadan kendimi 
ilkokulda buldum. Taşova Cumhuriyet ilköğretim okulunda 8 yıl eğitimimi tamamladıktan 
sonra Taşova Anadolu İmam-hatip lisesinde devam ettim ve iyisiyle kötüsüyle 4 yıllık 
eğitimimi bitirdim... 

TEMENNİLER 

Knkcm seni seviyorum benmle herşeyini paylaştın kardeşim gibi oldun allah razı 
olsun senden bu arkadaşlık böyle devam edecek iyi günleri değilde kötü günleri unutalım 
hayatında hep mutlu olman dileğiyle kendine iyi bak allaha emanet ol kardeşim 
GülizarÖZÇELİK 

Canım hayatında mutluluklar hakkım varsa helal olsun inşallah iyi biryerler 
kazanırsın Ayşenur GÜREL 

Biliyosun en sevdiğim arkadaşlarımdan bitanesisin yüzün gibi kalbinde temiz 
inşallah hayatin boyunca hep mutlu olursun kardeşimim beni unutma. Feyza UYAR 

Büşra kanka seviliyosun bunu sakın unutma tabi benide unutma hayatında sana 
başarılar dilerim Nurcan TEMİZ 

Kanka seninlede az dertleşmedik az gülmedik, birlikte sohbet ettik eğlendik yine 
yollarımız ayrıldığında okuldan gidince inşallah yine karşılaşırız arkadaşlığımız devam 
eder, kendine iyi bak kanka hakkını helal et hayatında başarılar Dilerim Kısmet BİLGEN 

Her kese herseyin rahatlıkla anlatıyosun fazla güveniyosun insanlara yapmamm 
böle önünde uzun bi süreç var bu hayatta böle gitmezz yaptığın şeyler ne kadar çok 
anlatırsan okadar çok üzülürsün güzel güzel geçir hayatını emin adimlarla at bazi konuları 
gerekirsen 10 misli düşün kız iyi niyetlisin ama suistimal ettirme bazi şeyleri hayatının geri 
kalan kısmında mutlu olman dileğiyle herşey gönlüne göre olsun Esranur YAZICI 



Doğ. Tarihi: 08-Ekim-2001 
Adres: Tepe mahallesi Ali efendi oğlu caddesi no 33 kat2AMASYA-TAŞOVA 
Hobileri: Gezmek, Müzik dinlemek, Arkadaşlarım ve ailemle vakit geçirmek, Alışveriş yapmak, Gece 
yıldızları izlemek, Doğa fotoğrafları çekmek 
Fobiler: Böcekler, Karanlık 
Burç: Terazi 

ÖZGEÇMİŞİNİZ 

08. 10. 2001 yılında Amasya da doğdum. 6 yaşında cumhuriyet anasınıfına başladım ve 9 
yılımı o okulda tamamladım. Şimdi ise lise hayatımı Taşova imam-hatip lisesinde sonlandırıyorum. Bu 
okula isteyerek geldim üzülerek ayrılıyorum. İyi ki gelmişim. 

TEMENNİLER 

Sen herkezden farklı olan farkı olan insansın benim için. Canımsın, her derdimde benimle 
ağlayan benimle gülen nerdeyse her sıkıntısını benimle paylaşan en güzel dostlarımdan birisin. Mezun 
olduktan sonrada bilmiyorum diğer arkadaşlarla görüşürmüyüz ama şunu biliyorumki seninle olan 
dostluğumuz hiçbir zaman bitmeyecek. Hayatında başarılarının devamını dilerim her zaman gülen o 
masum yüzünden o kocaman gözlerinden hiçbir zaman göz yaşı düşmesin kardeşim. Hakkını helal et 
Allah'a emanet ol. SudeTAŞ 

Kaymaklı dondurmamm kız kardeşim herseyimm biraz geç tanışsaktaa vazgeçilmezim 
oldunn biliyosun yani tatlı tontisim benim seni coook seviyom okul bitiyo malummm yeni bi hayat bekliyo 
bizi biz bu yolda birlikte ilerlicez rabbim nasip ederse hiç ayrılmicaz kiz kardeş olmak bunu 
gerektiriraaskım kendi ayaklarının üzerinde emin adımlarla ilerlemeyi güzel güzel yerlere yerleşmeyi 
nasip eylesinn kuzum herseyin en güzelini hak ediyosunn rabbim herseyi gönlüne göre versinnnn 
insallh istediğin gibi en güzel ünilere yerlesirsinn tatlimmmm... rabbim senin o güzel yüzünden o güzel 
gülümsemeyi eksik etmesinnn bal kızzz herseyin gönlünce olması dileğiyleee bundan sonraki hayatına 
bizlerle devam etmen dileiyle Esranur YAZICI 

Kankacım, değerli kardeşim seni ne kadar sevdiğimi söylememe gerek yok gerçekten tam 
bir dost canlisisin. Okulda sınıfta kendime yakın gördüğüm insanlardan biri tanesisin. Senin gibi bir 
insanı kaybetmek istemem. Seninle çok güzel anılarımız oldu şimdi burada anlatmayacagim tabiki de 
sen anladın onları zatenn. İnşallah hayatın boyunca hem mutlu hem başarılı olursun. İstediğin 
üniversiteye gitmeni isterim 4 senedir beraberiz sonuçta iyi kötü günlerimiz geçti benim için değerli 
olduğunu bilmeni isterim her zaman arkandayım kardeşim unutma bunu. Seni seviyorum beni unutma 
asla... Feyza UYAR 



Doğ. Tarihi: 18-Mayıs-2000 
Cep Tel. No: 0000000000 
Adres: Taşova Hacıbey 
Hobileri: dart oynamak, müzik dinlemek, arkadaşlarla takılmak, 
Fobiler: kaybetmek ve top. 
Burç: Boğa 

TEMENNİLER 

Muhacir kızı: seninle 4sene beraberiz 4sene iyi kötü geçti en çokta iyi zamanımız geçti seni 
tanıdığıma pişman değilim senin en çok muhacirce konuşmanla dalga geçiyorum çünkü çok hoşuma 
gidiyo sende bunun farkındasın bu senelerden doya doya tat aldım güzel senenin sonuna geldik 
umarım lise bitince arkadasligimiz bitmez umarım gelecekte aklına gelip kardeşim diye arayıp sorarsın 
Ünuverste Hayatında da inşallah böyle arkadaşlar kazanırsın ve biz aklına geliriz geliriz. Biliyorumki 
gözün hep yükseklerde mesela pasta almaya gidince hiç küçüğünü secmiyon en büyüğünü seçiyosun 
ama onları kesmekten doya doya yiyemiyosun ha bu arada bizim 4senemiz 5sene olarak uzadı ama 
ben uzadığına pişman değilim sende pişman değilsin diye umud ediyorum çünkü herseyi daha iyi 
öğrenmiş olduk sana laf sokmayı çok seviyorum laf sokunça sende çok sinir oluyosun ama benimde 
hoşuma gidiyo bu günleri çok ararız ama bulamayız umarım bir birimizi unutmayız kardeşim inşallah 
güzel bir Ünuverste kazanıp istediğin Ünuversteye gidersin hayalin çok yüksek bu hayalini kavuşursun. 
Lisede sana o kadar yedirdin kilo aldıramadık be kardeş umarım böyle iskelet gibi kalmasın kilo alıpta 
bir gün karşıma kilolu kilolu çıkarsın kardeşim seni çok seviyorum seni tanıdığıma pişman değilim güzel 
Ünuverste kazanman dileğiyle kendine iyi bak Allaha emanet ol KARDEŞIMMM Saliç ŞEN 

Muhacirim, konuşmasını sevdiğim... Geç tanıdım seni geç samimi olduk keşke biraz daha 
erken tanışma şansımız olsaydı 2 senem geçti seninle acısıyla tatlısıyla. En değer verdiğim en sevdiğim 
arkadaşlarımdan dostlarımdan biri oldun. Bendeki yerini biliyosun zaten. Muhacir denildiği zaman 
hemn aklıma seni getrcem o konuşma tarzini getrcem ve eminim ki ufacık bi gülümseme olucak 
yüzümde. Bilirsin senin konuşmana bitiyorum hayranım ya senin konuşmana. Çok pozitif bi insansın hiç 
böyle ters bi huyun konuşman yoktur bende sende bunu sevdim zaten. İsterim ki hayatın boyunce hep 
istediğin olsun hiç üzülme. Her zaman tuttuğunu koparan biri ol şimdi de olduğun gibi. Kimsenin seni 
üzmesine izin verme biliyosun yaninda biz yokuz artık istediğin zaman arayip anlatabilirsin derdini 
sıkıntını ama yüz yüze konuşmakla bir olmaz. Özlüycem sizi bizim tayfayi senin o konuşmanı. Ama 
güzel anilar biriktirdim güzel dostluklar edindim. Eğleniyoduk ya baya güzeldik dillere destan bi 
arkadaşlığımız vardi bizim beşlinin. Neyse lafi fazla uzatip derinlere inersem bu yazi bitmez. Hakkında 
Hayırlısı neyse o olsun kardeşim. İnşallah çabaların boşa çıkmaz inşallah gidersin istediğin bölüme ve 
üniversiteye. Allah'a emanet ol kendine çok iyi bak kardeşim. Sude TAŞ 

Sapııık knkaaaam seninle aslında çok sene beraber olamasakta şu 2sene de bence bütün 
hepsine bedel kız sınıfı olduğumuz için her istediğimizi yaptık uzun eşşek oynamamız birbirimizi 
döndürmemiz çok tehlikeliydi ama bize değildi. Kanka uzun eşşekte nasıl düştüğünü hiç bi zamn 
unutamam o nasıl düşmekti lan Baya komik anılarımız oldu. Sınıfta en çok seninle iyi anlaştığım için 
sana daha yakın hissediyorum sen benim hep sapık knkam olarak kalcaksın bu sözün anlamı da 
aramızda kalacakiyiki aynı sınıfa düşmüşüz iyi ki sınıfta kalmışsın seni seviyorum iyiki varsın ilk başta 
sevmesemde seni nefret bile etsemde herşey değişiyo sonradan hayatında herşey istediğin gibi olsun 
herzamn mutlu ve iyi kalpli olman dileğiyle... Rümeysa CABA 



Doğ. Tarihi: 05-Haziran-2001 
Cep Tel. No: 6372828 
Adres: Cumhuriyet mahallesi idris torun caddesi no: 8 TAŞOVA/Amasya 
Hobileri . Kitap okumak, müzik dinlemek, gezmek, Rümeysa'ya bulaşmak. 
Fobiler: Karanlık korkusu 
Burç: İkizler 

ÖZGEÇMİŞİNİZ 

2001de İstanbul gebzede doğdum 4 sene istanbulda yaşadıktan sonra tasovaya taşındık. 
İlkokulu yeşilırmak iöo okuduktan sonra orta okulu ise Atatürk oo. Okudum daha sonra lisede T. Ş. B. Ö. 
A. I. H. L Okumaya başladım sîzlerle tanıştım değerli arkadaşlarımla. 

TEMENNİLER 

Kiz feyza senin kilo vercem demeni cok özlicemm insallh istedin gibi kilo verirsinfazla takma 
kafaya onlari inşallah hersey gönlünce olur yeni hayatinda emin adimlarla ilerlemen dileğiyle... insallh 
istedin yerlere ulaşısın güzel güzel mevkilrre gelirsin allaha emanet... Esranur YAZICI 

Feyza kanka seninle pek fazla anlaşamıyoduk bir birimize zıt gidiyoduk ama bu sene iyi 
anlaştık vee bu sene beraber gidip geliyoz ama şeninde iyi biri olduğunu anladım geç oldu ama olsun 
knka inşallah istediğin Ünuversteye gidersin hayatında başarılar dilerim allaha emanet ol Saliç ŞEN 

Simitçiiiim aslında sana yazmıcaktım sonra senin bana yaptığın işkenceler geldi aklıma 
koluma vurup vurup çürütmen, bi vurman da benim iki adım ileri gitmem daha neler neler korkudan 
yazıyorum şuan ellerim titriyo o derece. Knkacım beni mutlu ediyosun ama bi kilo versen ben daha 
mutlu olcam. Senden önce ben sevinirim ya bi bırak artık yemeyi ayrılamıyosun bildiğin belki sen 
zayıfladığın zamn ben kilo alcam bunu hiç düşündün mü?Neyse selam söyle reise diyerek beni rezil 
ettiğin günü hatırlatıyım. Hatırladıkça sinirlerim bozuluyo ya sen nasıl bişeysin bilmiyorum ki. Seninle 
daha çok anılarımızı anlatırım ama ellerim ağırdı çok bile sana bu sonra yüz yüze anlatırım ben Sana 
neden simitçi diyorum onu anlatıyım Bir gün Feyza Uyar yani sen elinde 2simit ve bi bisküvi yanında bi 
meyve suyuyla sınıfa girdin hadi buraya kadar normal yedin yedin sonunda "doymadım yaw" dedin ya 
ondan sonra sana simitçi diyesim geldi adın simitçi olup patladı gittiKnkacım Allaha emanet ol inşallah 
istediğin mesleğe sahip olursun mutlu ol hakkını helal et... Az yemek yeee... Rümeysa CABA 

Knkcm sen benim başıma gelen en güzel şeysin sana dair anlatılcak çok şey var ama inan 
yazmaya değil yaşamak bizim için daha önemli şu 4 sene içinde en güzel arkadaşlıklar edindim içinden 
bir taneside sensin iyiki varsın seninle ağladım seninle güldüm seninle gülerek ağladım her değişik 
hareketi şenle yaptım zayıflaman için yardım etmedim evet çünkü seni bu halinle seviyordum dombiğim 
benim inşallah yüzün hep güler inşallah diğer hayatında da mutlu olursun seni seviyorm allaha emanet 
ol kendine iyiy bak... GülizarÖZÇELİK 

Benim küçük pofuduk yastığım... 4 senem sırdaşım evet şimdi mezun olup gidiyoruz 
hatıraları o okulda bırakıp senin sınıfta düşmeni her şeyi ama dostluğumuzu değil. Evetttt 4 senenin 
sonuna geldik iyi kötü en acısı da bu ya acaba gittiğim yerde senin gibi insanla karşılaşa bilir miyim senin 
gibi her derdimi dinliyen derdime çare bulan. Neyse fazla uzatmaya gerek yok iyi ki varsın. Sem iyi kı 
tanımışım duyuyor gibiyim sende diyorsun bende seni iyi ki tanıdım diye. . Kendine İyi Bak. 
Elanur KARA 



Doğ. Tarihi: 26-Ekim-2000 
Cep Tel. No: 055555555555 
Adres: TAŞOVAARPADERESİ KÖYÜ 
Hobileri: müzik dinlemek, kitap okumak, top oynamak 
Fobiler: yılan, yanlızlık, görüldü atılması. . 
Burç: Akrep 

ÖZGEÇMİŞİNİZ 

26 ekim 2000 yılında Suluova da doğdum merhametli ve sert bir yapım vardır, ilkokulu yibo 
da ortaokulu alpaslan ortaokulunda lisemi ise Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesinde 
devam ettim ve sonuna geldim lisede 4 sene sonunda bitti hayatım boyunca sempatik olmayı 
arkadaşlarımla iyi geçinmeye çalıştım inşallah benim için hayırlısı olur... 

TEMENNİLER 

Keziğim benim nasıl başlasam bilemiyorum sana ilk başta sinir olmuştum bile diyemiyorum 
çünkü sen benim ilk sıra arkadaşım oldun ve son sıra arkadaşım da sen oluyosun. Çoğu zamn seninle 
anlaşamasakta sen benim için değerlisin ve hep değerli kalıcaksın. İyi kotu günler geçirdik eğlendik 
koptuk kopa kopa sonuna geldik. Bize ayrılan sure bu kadarmış keziğim ama lise de bu kadarmış. Yani 
benden kurtuluyosun diye üzülme ben sana yazın yine ödemeli atarım. Benim şarkılarımı özleyeceğim 
bildiğim için sana yazdığım şarkımı söyleyeceğim bunu okurken o güzel sesimi kulağımda duyar gibi 
olacaksın başlıyorum KEZİĞİM GÖZÜ KARA KEZİĞİM BEN BULURUM YİNE SENİ BULURUM 
YAKARIM OKULU DA YAKARIM BEN BULURUM SENİ KANTİNDEEEE... Seni çok seviyorum inşallah 
ömrün boyunca mutlu, huzurlu olursun. Allaha emanet ol. Hakkını helal etmeyi unutma 
Rümeysa CABA 

Kız keziik seni hiç unutmuycam iyiki tanımışım seni moralim bozuk olduğunda senin 
hareketlerin hep beni güldürdü Rabbimde seni güldürsün inşallah iki cihandada hayatında bol 
mutluluklar Ayşenur GÜREL 

Hayat insana neler getirir bilmem ama bazı zamanlar olur insan karşısına çıkanı anlatıp 
anlatmamak arasında kalır. Seni anlatmak için oturup yazmaya başladım ancak, kelimeler kifayetsiz 
kalır derler ya işte o durumu yaşıyorum şimdi. Seninle güldüm, gülümsedim, ağladım kavga ettim. 
Kısacası hayata dair iyi veya kötü birçok şeyi yaşadım. Bundan sonraki günler, yıllarda daima böyle hep 
bâki kalır inşallah. Seni seviyorum Allah'a emanet ol Kendine hep iyi bak. Gülüm. . Büşra YETGİN 

Okula ilk merhaba dediğim günden bu yana benim arkadaşımsın ve inan ki hep arkadaşım 
olarak kalacaksın. Seninle hayat dolu günler yaşadık. Şimdi artık hayat dolu okul yıllarından zorlu 
mücadelenin olduğu bir hayata adım atıyoruz. Ne desem nasıl anlatsam olmuyor işte. Yılları geçirdik 
birlikte. Aynı sıralarda yan yana oturduk, sohbet ettik, güldük gülümsedik. Kavga etik üzüldük ve bazen 
sebepsiz yere güldük uzun uzun. Şimdi satırlara dökmek gerekiyor ama hiç bir sözcük seni ve 
arkadaşlığını tam anlatamaz. Kendine hep iyi bak ilk lise ve sıra arkadaşım benim. Elanur KARA 

Kezikcim bende seninle dalaşmayi çok özlicem seni en başından beri iyi bir arkadaş olarak 
cok seviyorum sende hakkını Helal Et iyi kötü 4 sene birlikte okuduk hayatın boyunca hep mutlu olursun 
inşaallah kardeşim düğünüm olursa cagririm allaha emanet ol sende canım Kısmet BİLGEN 



Doğ. Tarihi: 05-Şubat-2001 
Cep Tel. No: 00000000000 
Adres: özbaraklı köyü 
Hobileri: Kitap Okumak, Gezmek, Müzik dinlemek, Arkadaşlarımla vakit geçirmek. 
Fobiler: Yerde gezen tüm varlıklar. 
Burç: Balık 

ÖZGEÇMİŞİNİZ 

Annemle babam evlendikten 10 sene sonra doğmuşum ailenin ilk büyük çocuğuyum en 
büyüğü benim benden küçük iki tane daha kardeşim var ortancı kardeşim de imam hatip de okuyor 
sonra İlkokulu köyümde okudum, Orta okulu liseye kadar tekke ortaokulunda bitirdim ve lise 1 den lise 
sona kadar T. Ş. B. Ö. A. İ. H. Lisesindeyim son senem bu okuldaki tanıdığım arkadaşlarımı çok 
seviyorum bütün arkadaşlarıma hayatında başarılar DİLERİM. 

TEMENNİLER 

Kısmet seninle konuştuğumuz, güldüğümüz, eğlendiğimiz o yerler ve zamanları asla 
unutmayacağım seni seviyorum kardeşim. Hayatında inşallah mutlu ve başarılı olursun. Allah'a emanet 
ol kendine iyi bak... Büşra YETGİN 

Sakin duruyon ama fenasın tatlimmm her ortama adepte olma potansiyelin var güzel bi huyy 
insallh hayatinin geri kalan kısmında mutlu huzurlu ve iyilik dolu geçirmen dileğiyle hersey gönlüne göre 
olsun Esranur YAZICI 

Kısmet nerden başlasam bilmiyorum kanka seninle çoooook güzel anılarımız oldu bu dört 
sene boyunca yeri geldi güldük yeri geldi ağladık ama biz çoğunlukla güldük dimi kanka kısmet ya biz bu 
dört seneyi niye bu kadar erken geçirdik umarım bizim bu samimi dostluğumuz hiç bitmesin istiyorum 
bizim bu okuldan sonrada devam etsiikn tamami inşallah dilediğin üniversiteye gidersin kanka ben fazla 
uzatamadim hayatında sana başarılar dilerim hep mutlu ol yüzünden o gülme hiç eksik olmasın hakkını 
helal et kanka Nurcan TEMİZ 

Kısmeeet kıymet diye biliyodum ilk başta adını ama olsun sonradan Kısmete çevirdim. Bunu 
yapmakta bi beceri sonuçta seni sevdiğim için sana dalaşıyorum. Sevdiğim kişilere dalaşmak birinci 
vazifemdir her zamn. Bide sende karşılık verip sinirleniyosun ya bayılıyorum insanları sinirlendirmek 
hoşuma gidiyo. Bundan sonra da hemen sinirlenme herşeye sonuçta bundan sonra ben olmayacağım. 
Hayatın boyunca mutlu ol. Senin için en hayırlısı neyse o olsun, istediğin mesleğe sahip olman 
dileğiyle... Rümeysa CABA 

Kıymett canımm sana ekleşmeyi özlüycem valla ha neyse napalım arayıp ekleşirim kendine 
iyi bak emi düğününe beni çağırmayı unutma ha İlaha emanet ol... Gülizar ÖZÇELİK 

Hayatında mutluluklar kardeşim Ayşenur GÜREL 

Kısmetcim seninle iyi kötü birsürü günümüz oldu kötü günümde yanımda olduğunuz için 
teşekkür ederim beni unutmaman dileğiyle Feyza UYAR 



i 

Doğ. Tarihi: 28-Mayıs-2001 
Cep Tel. No: 0512346789 
Adres: TAŞOVA SEPETLİ KÖYÜ 
Hobileri: müzik dinlemek, telefonla oynamak, matematik testi çözmek, kankalarımlasohpet etmek... 
Fobiler: Böcekler, yükseklik korkusu, mezarlık ve ölüler, baykuş, limon... 
Burç: İkizler 

ÖZGEÇMİŞİNİZ 

TEMENNİLER 

Sınıfın zeki kızı seninle çok fazla vakit geçirmesekte benim için değerlisin. Şimdiye kadar 
çok kötü bi günümüz olmadı seninle zaten pozitif bi kişisin. Hayatın boyunca hep böyle azimli olmanı 
isterim. Hayat sana hep şanslı yüzünü göstersin. Mutlu, huzurlu ol. ALLAHA EMANETSİN... 
Rümeysa CABA 

Nurcan köyümün yakın köylüsü seninle az mı dedi dedikodu yaptık giz valla bu senende 
vaizelik yapcaz beraber ne mutlu bana bu kadar yeter sana ha kendine iyi bak emi hayatında başarılar 
dilerim. GülizarÖZÇELİK 

Ben 2001 yılında Erbaa da doğdum Sepetli köyünde oturuyorum. Ben okul hayatımı farklı 
farklı yerlerde okudum İlkokulu Sepetlide okudum buradan sonra ortaokulu Destekte okudum bu 
okuldanda mezun olundum sonra liseye T. Ş. B Ö. A. İ. H. L geldim ve burdada mezun oluyorum bu 
okula geldiğime hic pişman değilim... 

Seni seviyorum hayatında mutluluklar kardeşim Ayşenur GÜREL 

Kız nurcan sınıfın en sessizlerinden birisin seni mat profösörü olarak ilan etmiştim sınifta 
biliyosun güzel bi gelecek görüyorum sende bu yolda insalllh emin adimlarla ilerleyip güzel mertebelere 
gelirsin hakkında hayırlısı olsunnn Esranur YAZICI 

Nurcancim seninle iyi kötü bir sürü gün geçirdik kötü zamanımda yanimda olduğun için 
teşekkürler beni unutmaman dileğiyle Feyza UYAR 

Nurcanım canım kankam ilk sıra arkadaşım seni çok seviyorum 4 sene hemen geçti ama 
bizim birbirimize karşı arkadaşlığımız hala devam ediyor inşallah sen ve hepimiz istediğimiz 
ünüversiteye gideriz sizle çokkkk güzeli günlerim oldu değişik anılarımız oldu okuldan çıktığımızda da 
inşallah yine olur yine görüşürüz umarım hep mutlu ol kanka sen hakediyosun bunu seni çok seviyorum 
kardeşten ötemm hakkını helal et kanka beni hiç bir zaman unutmaman dileğiyle Kısmet BİLGEN 

Nurcancağızım seviyorum seni. Seni asla unutmayacağım. Başarılı, mutlu ve huzurlu bir 
ömür diliyorum kardeşim. Allah'a emanet ol kendine iyi bak... Büşra YETGİN 



Doğ. Tarihi: 12-Şubat-2001 
Cep Tel. No: 0537000000 
Adres: TAŞOVADEVRE 
Hobileri: müzik dinlemek, laf sokmak, feyzayı deli etmek, telefonla oynamak, betonu sinir etmek, 
Fobiler: böcekler, okulda telefonu vermek, görüldü atılması, canım kelimesinin denilmesi, 
Burç: Kova 

TEMENNİLER 

Kız sınıfın en hırçın kızı diyerek başlıyorum sapık rümoşum diyorum zaten bizim birbirimize hitap 
şeklimiz buda ikimizin farkıda bu zaten tatlı kiz herzamn hakkini savunan bi kişiliğin var bu güzel bi huy 
insallh hep bu yolda ilerlersin bi çok anımız geçti bi çok olay o bu değilde o yaşadığımız olaylardan sonra 
bugün nefes almamız bile bi mucize diye düşünüyorum şimdi anlat anlat bitmez o olaylar falan zaten 
önümüzde daha çok uzun bi süreç var daha yaşanacak bi cok şey insallh hersey gönlünce olur güzel bi üni 
kazanirsinn hayatının geri kalan kısmını emin adimlarla güzel güzel yürümen dileğiyle hakkını helali eyle 
sapık rümoşum Esranur YAZICI 

Seni, şenle yaşadıklarımızı, okulun ilk günü ayağına bastığımı bu satırlara sığdırmak ne 
mümkün! 4 yıllık dostluk, kardeşlik anlatılabilir mi hiç bu üç beş cümleyle... Öz kardeşimden farkın yok 
biliyorsun, acılarımızı, gözyaşlarımızı, en özel anlarımızı birbirimizle paylaştık biz, bir tek biz vardık bizi 
anlayan, yaralarımız birdi, sevinçlerimiz bir... Ben biliyorum ki yollarımız ayrılsa da seninle, kalplerimiz hep 
bir arada olacak. Benden kurtuluşun yok yani. Birde sana yaptığım kısırları sakın unutma olur mu. Kendine 
iyi bak... ElanurKARA 

Evet arkadaş sana yazılcak çok var seninle iyi kötü günlerimiz oldu ama en çoğu da iyi günler 
seninle heryere gittik bu 4 sene boyunca hayatımızın çılgınlığını yaşadık lise zamanları özlencek günler 
knka özlüycem hepinizi ama çoğu deli dolu zamanlar şenle geçti hakkını helal et benim varsa helal olsun 
kardeşim seviliyosun kendine iyi bak allaha emanet ol hayatında başarılardilerim... 
GülizarÖZÇELİK 

Rümeysa seninle dört sene geçirdik bana göre bu dört sene cok eğlenceliydi sana göre nasıl dı 
bilemem ama. Rümeysa senin içinn tek dileğim iyi bir üniversite gitmen inşallah gideceksin ben buna 
inanıyorum hayatında sana başarılar dilerim Nurcan TEMİZ 

Rümeysa nasıl başlasam bilmiyorum sana ilk zamanlarda çok sinir olurdum anca laf sokma 
çabasında oluyodun sinir ediyodun ama herseyi doğru söyliyen birisin ağzına anında ne gelirse söylüyosun. 
Bu aralar iyi anlaşıyoz her öğlen büfeye gidip abur cubur alıyoruz kavga digince ilk aklıma sen geliyon neyse 
fazla uzatmak istemiyorum inşallah istediğin Ünuversteye gidersin kendine iyi bak Allaha emanet ol. NOT : 
Kavga digince ilk akla gelen kız Saliç ŞEN 

Herşeyin bir sonu olduğu gibi bizimde dostluğumuzun üzücü bir sonu oldu biraz erken oldu ama 
bu son. Keşke olmasaydi demiyorum olacağı varmiş ki olmuş belkide ikimiz içinde en iyisi buymuştur. 
Seninle çok güzel günlerimiz geçti ilk iki senede hepsinin ayrı ayrı önemi var benim için eminim ki senin 
içinde öyledir. Pek fazla uzatmak istemiyorum aslında yazsam öyle yazmasam böyle anladın sen. Umarım 
hakkında Hayırlısı neyse o olur. Üzülmeni istemem hep yüzün gülsün inşallah istediğin üniversiteyi 
kazanabilirsin. Kendine iyi bakAllah'a emanet ol. SudeTAŞ 
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Doğ. Tarihi: 28-Eylül-2000 
Cep Tel. No: 00000000000000 
Adres: Taşova Merkez 
Hobileri: müzik dinlemek, arkadaşlarımla vakit geçirmek, arkadaşlara laf sokmak 
Fobiler: fare, köpek, moralim bozukken arkadaşların benimle şakalaşması 
Burç: Başak 

ÖZGEÇMİŞİNİZ 

2000 yılında Taşovada doğdum. Anasınıfını istanbulda, İlkokul 5. sınıfa kadar baraklıda. Ortaokulu Tekke de 
ve liseyi de Taşova imamhatip lisesinde okudum. Allahın izniyle bu okuldan mezun oluyorum arkadaşlarımdan ayrılacağım 
için üzgünüm ama herşeyin bir sonu var ve bu 4 yılında sonuna geldik. Bu okula isteyerek geldim iyi kotu günler geçirdim 
şimdi de isteyerek gidiyorum ALLAH HERKESİN GÖNLÜNE GÖRE VERSİN 

TEMENNİLER 

Benim gıcık bir o kadar da sinir arkadaşım.Seni ilk başlarda sevmezdim çok sinir olurdum hele de şu laf 
sokma huyun var ya tam bir sinir hareket ama olsun ben seni öyle de seviyorum Evet seni sadece 2 yıldır tanıyorum iyi ki 
de tanımışım gıcıksın ama iyi bir arkadaş iyi bir sırdaş en iyisi de iyi bir insansın Sana bir sıkıntım olduğumda 
çelebiliyorum içimi döke biliyorum.Seni sanki daha önce tanıyormuş gibi. . .Okul bite bilir mezun da olabiliriz ayrı ayrı yerler 
gide biliriz ama asla ayrılmayız. Çok uzun yazsam da bu yazdığım yazıyla anlatılmaz sana olan dostluğum. Ve asla 
unutmam koridor da ve sınıfta düşmeni KENDİNE İYİ BAK ElanurKara 

Saliç kankacımm seninle iki senedir tanışıyorum doğrusu bu zamana kadar sana sinir olurdum ama öyle biri 
olmadığını geç de olsa anladım ama olsun geç olsun güç olmasın derler ya ondan işte seninle bu iki yılda koskoca 
anılarımız birikti bişey olduğunda birlikte mutlu olduk birlikte üzüldük inşallah da istediğin dilediğin üniversiteyi kazanırsın 
aklıma da bişey gelmiyor yazacak anılarımızı da burada anlatmak istemiyorum seni sevdiğimi bilmeni isterim ama inşallah 
hayatın boyunca başarılı ve mutlu olursun beni unutmaman dileğiyle.. FEYZAUYAR 

Ters ters cevap vermelerde bir numara olan kardeşim, söze nasıl başlasam bilmiyorum son iki senede en iyi en 
çok sevdiğim arkadaşlarımdan biri oldun. Senin yerin herkezden farklı bende biliyosun sende bunu zaten. Hiçkimseye 
anlatamadığın sıkıntılarını hep geldin bana anlattın kimsenin bilmediği birçok sırrın var bende Ya ben seninle ilgili 
düşüncelirimin hepsini, yaşadığımız olayları buraya yazsam bitmez herhalde. Aslında çok değişik bi karaktere sahipsin 
bazen bir dediğin bir dediğini tutmuyo ama kimi zamanda çok mantıklı konuşabiliyosun. Çok değişik huyların var 
sevmediğin birçok şey var mesela bunların nerdeyse hepsini bu iki senede çok iyi bir şekilde öğrendim El şakalarını hiç 
sevmezsin biri sana dokunsa hemn bağırırsın sesinle ortalığı yıkarsın, ama varya bazende o kadar komik olabilıyosun kı sırf 
senin gülmene gülüyorum gülmen bile komik senin ya. Geçen sene daha güzeldi ya seninle daha çok Eğlenıyoduk daha çok 
neşeliydik daha çok olay yaşamıştık hele o ufak tefek olan maceralarımızı hiç unutmuycam. Beni sakın unutma kardeşim ne 
zaman olsa yine ara anlat derdini sıkıntını kapımda telefonumda herzaman sana açık.senin ayrı bi güzelliğin ayrı bi neşen 
var isterimki hiçbir zaman bu neşen yok olmasın her zamn yüzün gülsün. Sen benim için çok farklıydın herzamnda o şekilde 
farklı olacaksın yerin her zaman farklı olacak kardeşim. Bu son iki senede iyiki tanımışım sem tyıkı dostum kardeşim 
arkadaşım olmuşsun.kendine çok çok iyi bak kimsenin seni üzmesine kırmasına sakın izin verme hayatında Hayırlısı 
neyse o olsun istediğin üniversiteyi kazanabilirsin inşallah . Allah'a emanet ol kardeşim SUDE TAŞ 

Canım ciğerim geçirdimiz zamn boyunca doya doya tat aldım yaşamdan Kardeş oldun sırdaş oldun çok güzel 
günlerimiz geçti şenle bi dönüp bakıyorumda dolu dolu geçirmişiz bu 4 yılı. İyisiyle kötüsüyle biz bı araya gelince ortalığı 
inletiyoruz . Herkesi yıkıyoruz gülmekten seninle en çok şakalaşmamızı özlicem.evet sona gelmiş olabiliriz . Ama okul ıcın 
son bal rabbim nasip ederse .önümüzde daha yaşanacak cok güzel günler var. Daha çok yan yana gelip dedikodu yapcaz 
kiz ,bal damlam bı geriye döndüm de şakalaşmalarımız geliyo aklima en çokta o günleri özlıcem Ama bu 4 yı 
yaşadıklarımızı ilerleyen yıllarda çoğaltma imkanımız olcak insallh unutulmıcak anılar biriktirdik benim espırıtüel 
davranışlarının beni benden aldığını solemeden edemicem Şaka yapmayı seviyosun ama sana yapilmasindan her şekilde 
nefret ediyosun bunu benden daha iyi kimse bilemez . fazla uzatmadan konuya giriyim malum kanka yollar ayrılıyo yem 
bir yol çizmemiz gerekiyo biliyosun bu yolda emin adımlarla yürümen dileğiyle insallh istediğin yere yerleşirsin rabbim 

yolunu açık et^^‘ERZAMN BIRAKT,ĞIN YERDE BİR KIZ KARDEŞİN OLDUĞUNU UNUTMA BI TEL UZAĞINDAYIM 

UNUTMAAA Esranur Yazıcı 



Doğ. Tarihi: 25-Mayıs-2001 
Cep Tel. No: 0000000000 
Adres: TAŞOVAMERKEZ 
Hobileri: Müzik dinlemek. 
Burç: İkizler 

ÖZGEÇMİŞİNİZ 

2001 yılında Amasya'da doğdum. 6 yıl sonra cumhuriyet ilkokuluna başladım. 8 yıl eğitimimi 
orda tamamladım. Sonrasında Taşova imam-hatip lisesine başladım ve 4 seneminde bu okulda sonuna 
geldim. Herkesin hayatında başarılarının devamını dilerim. HEPİNİZALLAH'AEMANETOLUN... 

TEMENNİLER 

Sude kankacıım seninle çok anılarımız oldu iyisiyle kötüsüyle her zaman bir derdim 
olduğunda yanımda oldun olmadın dersem yalan olur şimdi sevdiğim değer verdiğim nadir insanlardan 
biri de sensin yani dolu dolu bir dört sene geçirdim seninle, seninle yaşadığım o kadar anıları olayları 
unutmak ne mümkün seni sevdiğimi bilmeni isterim canım kardeşim benim lafıda fazla uzatmak 
istemiyorum zaman çok çobuk geçiyor inşallah herşey dilediğince olur inşallah bundan sonraada hep 
mutlu olursun canım kendine iyi bak beni unutmaman dileğiyle. Feyza UYAR 

Kara kız seninle 2sene geçirdik az çok huyunu biliyorum çok hırçınsın ve eşaların çok değerli 
biraz bazı konularda cimrilik yapıyosun ama senin cimriliğin bana Sökmez burnunla oynanmasını hiç 
sevmiyorsun oynamayı bırak dokunmaya bile kızıyosun ama ben seni kızdırmak için bilerek 
dokunuyorum seni sinir etmeyi çok sevdiğim için, bazen kuyruğuna basmış kedi gibi bağırıyorsun 
sende bizim gurubu sonradan dahil oldun 2kiz kardeş daha kazandık kazandığımız pişman değiliz iyi 
kötü geçinip gidiyoruz bazen bizi deli ediyosun aramızda bişey yapmak istesek ben gitmem ben 
gelmem diyosun bizi deli ediyosun ama olsun herzamn seviliyorsun unutma kardeş umarım lise bitince 
bizleri unutmassın kardeşlerim var diyip arayıp sorarsın gerçi bizi unuturacak insanlar olur hayatında 
ama olsun balım. Biz bunlara aliskiniz şimdiden öyle yapmaya başladığın için çok görmüyoruz ha 
şunuda unutma adımlarını iyi düşünerek at kara böceğimm. İyikide tanımışım seni daha çok yazacak 
şeylerim var ama buraya yazamıyorum kendine iyi bak kardeşim. Allaha emanet ol inşallah istediğin bi 
üniversiteyi kazanirsin. HADİ GÜLE GÜLE GÜZEL İNSAN Saliç ŞEN 

Kız cimcime çok hırçın ve asabisin öncelikle bununla başlamak istiyom bizim guruba 
sonradan dahil oldunuz iyikide olmuşsunuz. Sayenizde 2 kız kardeşim daha oldu, seninle uğraşmayı 
seviyorum tatlım burnuna dokununca kırize giriyosun o ayri bişey. Beni benden alıyosun o an güzel 
kalpli insan geç bulduk birbirimizi geç olsada açığı kapattık bence o geciremedimiz zamanlarin açısına 
doya doaya geçirdik 2 yılımızı. Hayallerine sıkı sıkı sarılıp hayallerinin peşinden gidiyosun, en taktir 
ettiğim huyunda bu zaten. Rabbim inşallah gönlüne göre verir istediğin herşeyi, her zamn seviliyosun 
bunu unutma bacım okul bitiyo malum ayaklarının üzerinde durma zamnimız geldi artık. Narin kız 
inşallah yeni hayatında güzel yerlere ulaşırsın, emin adımlarla yürürsün o yolda. NOT: iyiki tanımışım 
seni cicikiz geri kalan hayatında mutlu olman dileğiyle seviliyosun. Esranur YAZICI 



essekgÖ^ÜSH 

YAZICI csfanu» AYşer^CU^ 

pümevsa CA&^ 



m3/DZ HilSUMm 
Büşra YETGİN: Bir demlik çay içtiğini 

Sude TAŞ: Okula hapis olduğunu 
Ela Nur KARA: Kısırının meşhur olduğunu 

Gülizar ÖZÇELİK: Keziğin gerçek isminin bilinmemesinin 
Nurcan TEMİZ: Kurallara her zaman uyduğunun 

Feyza UYAR: Ne bulsa yediğini 
Rümeysa CABA: Herkesi terslediğini 
Kısmet BİLGEN: Ters ters baktığını 

Ayşenur GÜREL: Et ürünleri yemiyorum dediği halde 
lahmacun yediği 

Esranur YAZICI: Ortalığı yatıştırdığını 
Saliç ŞEN: Sınıfta sela verdiğini 

Büşra YETGIN: Yok yaw 
Sude TAŞ: Saçmalamayııın 

Ela KARA: Lavaboya giden yok mu? 
Gülizar ÖZÇELİK: Ne diyon yaw sen 

Nurcan TEMİZ: Hadi gidek 
Feyza UYAR: Çok acıktım yaa yemeğe kaç saat kaldı 

Rümeysa CABA: Git başımdan 
Kısmet BİLGEN: Hadi aşağı inelim 

Ayşe GÜREL: Ben biliyorsam sizde bilin 
Esranur YAZICI: Hocam ben söylüyüm mü? 

Saliç ŞEN: Yok herii 

Büşra YETGIN: Çay denilince 
Sude TAŞ: Hardallı gong denilince 
Ela NUR KARA: Kısır dendiğinde 

Gülizar ÖZÇELİK: İğrenç espiri denilince 
Nurcan TEMİZ: Sakız denilince 
Feyza UYAR: Yemek denilince 

Rümeysa CABA: Tartışma denilince 
Kısmet BİLGEN: Hastane denilince 

Ayşenur GÜREL: Güzel ses denilince 
Esra NUR YAZICI: Dart denilince 

Saliç ŞEN: Erik dalı denilince 

Büşra YETGIN: Çay içerken 
Sude TAŞ: Erbaa yolunda 

Ela Nur KARA: Nerede ayna varsa orada 
Gülizar ÖZÇELİK: Kavga ortasında 

Nurcan TEMİZ: Test çözerken 
Feyza UYAR: Kantinde 

Rümeysa CABA: Çiğköftecide 
Kısmet BİLGEN: Okulun durakta 

Ayşenur GÜREL: Tuvalette 
Saliç ŞEN: Esrayı bulursan Saliç orda 

Esranur YAZICI: Salici bulursanız Esra orda 

bi dakka yaa - murat taşkaya 
Matematik çözmek zorundasınız - Gülizar Türkel 

Adamlık ademden gelir - Kemal Vehbi ONAY 
Prenseslerim benim - Ahmet ÖZKAN 

Yook canım - Elif Pemirkan 
Nedir bu kadınlardan çektiğim - Eren BALOÖLU 

ŞST arkadaşlar burası çok önemli - Hakan KALELİOÖLU 
Evet arkadaşlar - SULTAN KONT 

KUZULARIM BENİM.SESSİZZZ - Fatma SOBACI 
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Yine bi yılın sonuna geldik ama bu öyle bi son ki tekrarı yok seneye görüşürüz deme 

şansımız da yok. Şimdi liseye başladığımız gün gelir herkesin aklına o zamn hep 

kullandığımız cümle"BU OKUL BİTER Mİ" diye ama zaman o kadar çabuk geçiyor ki 

lisenin sonuna geldiğimizde "NE KADAR ÇABUK GEÇTİ"diyoruz. En güzel anılar 

biriktirirsin bazen kötüolsa bile lise hayatı dediğinde ilk başta yaptığın saçma maceralar 

gelir. Hiç mutlu olmadığın kadar mutlu olursun bu okulda. Moralin bozukken bile seni 

güldüren arkadaşların olur. İlklerini yaşarsın lisede. İlk okuldan kaçmanı, ilk defa 

herkesin önünde düşmeni, ilk defa bi hocayı ailenden saymayı. Sevgiyi öğrenirsin, 

öğretirsin. Çoğu hocalara önyargılı davranırsın ilk başta ama sonradan en sevdiğin en 

saygı duyduğun hoca olur. Hatta taklitlerini bile yaparsın hocaların sinir de edersin 

ama bunlar şaka maksatlıydı hep bizim için. O kadar çok anlatılacak anılarımız var ki 

yazarız, anlatırız tam bitti derken yine şu anımızda vardı deriz yani anılarımızın sonu 

yoktur. Lise hayatını anlat deseler susarım. Anlatılmaz yaşanır dedikleri bu olsa gerek. 

Tamı tamına 4sene, koskaca 4sene geçirdik. Üzülsek mi? Sevinsek mi? Bilemiyoruz. 

Hayat bize 4sene vakit vermiş iyi kötü geçirdik ve bitiyor. Okulumuzu başkaları küçük 

görse de herşey içinde yaşanır bizim için çok değerlidir. Eren hocamızın İMAM 

HATİPLİ OLMAK AYRICALIKTIR GENÇLER sözü zaten herşey i anlatır. 

Hocalarımızı üzdüysek, istemeden kalplerini kırdıysak affederler inşallah. İyiki 

|pliyim. Allah herkesi imam hatipli olmay^ms^^R. Hakkınızı helal edin. 

İTİP LİSESİ BİZİ UNUTMA BİZ SENİ UNŞ[MAYACAĞIZ 
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