
Teneffüs arası gazete çıkanyorla
HABER MEVLÜT KARABULUT

Bedii Gürcan ve Muhammed Fatih Kafadar (sağda), derslerden arta kalan vakitlerin- 
de gazete ؟!kararak, iletişim fakültelerinde okuyan ağabeylerine nazire yapıyorlar.

okulumuzun belli bir bütçesi yardı, ancak 
yine de paranın tamamını ka^ılayamı- 
yorduk. Babamdan ve çevremden gelen 
destekle gazete için para tamamlanmış 
oldu." Gazetenin tasarımının önemli ol- 
duğunu bilen Muhammed Faüh ve Bedii, 
bunun için de bir hafta gece yanlanna ka- 
dar çalıştılar. "Gazeteyi Bedii’nin evinde 
hazırlıyorsak o gün Bedii’lerde kalıyor- 
dum. Bizim evde hazırlıyorsak ئس bizde 
kalıyordu." diye konuşan Muhammed 
Fatih, bu işin zor olmasına karşın keyifle 
yaptıklarını dile getirdi. Bedii İle Muham- 
med Fatih ileride bukuk okuyarak hakim 
olmak istiyor. Bedti’nin hayal ettiği üni- 
versite Ankara üniversitesi, Muham- 
med Fatih de Bilkent’te okumak istiyor.

mak için bir randevu bile alırlar.ول sadece 
haberleri yapmakla da kalmaz tabii. Ga- 
zetenin basılacağı matbaayla da anlaşr 
mak için kollan sıvar iki arkadaş. Gazete- 
lerin matbaa müdürleriyle anlaşmak için 
kapı kapı dolaşalı Muhammed Fatih Ve 
Bedii, aynca gazetelerine reklam almak 
için de çaba sarf eder. Bedii, reklam alma 
macerasını şöyle anlatıyor: "Her yo- 
lunda gidiyordu. Milli Eğitim Bakanı’mız- 
 randevu almış ve güzel bir röportaj ظ
yapmıştık. Haberlerimiz de vardı. Ancak 
gazeteyi çıkaracak bir kaynağa ihtiyacı- 
mız vardı. Onun için de çeşitli yeriere gi- 
،!erek reklam almak için uğraştım. Bunlar 
içinde dershaneler de vardı. Hepsinden 
elim وم>آ döndüm maalesef. Gazeteyi

edii Gürcan ve Mu- 
hammed Fatih Kafadar, 
Ankara Sosyal Bilimler 
 öğrencisi. Onlar أسا
derelerindeki başarılan- 
nın yanı sıra farklı bir 

belliklerimle de dikkat çekiyor. Akranlan 
gibi okul ile ev arasında mekik dokumak 
yerine hayata bir ‘gazeted’ penceresin- 
den bakmayı tercih ettiler. Sınıf arkadaş- 
lan boş zamanlannda arkadaşlanyla 
eğlenerek vakit geçirirken onlar gazete Ç1- 

kanyorlar. Teneffüslerde bile gazet^le il- 
 .planlarım konuşuyorlar, tartışıyorlar لهج
Daha önce de dergi çıkaran iki arkadaş, 
bu sefer de kendi gazetelerini çıkarmaya 
başladılar. Çıkardıkları gazetenin hem 
genel yayın yönetmenliğini hem muha- 
birliğini hem redaktörlüğünü hem  de 

yapan Bedii ١«  Muhammed 
Fatih, okullarındaki derelerinde ،ط geri 
kalmamaya çalışıyorlar. Onların gazeteci؛ 
lik aşklan ilköğretim yularının sonuna 
rastlıyor. Daha o sıralarda gazete çıkar- 
mak isteyen iki kafadar, okul müdürlerin- 
den gereken izni alamayınca, bu heye- 
canla^na bir süre ertelemek zorunda kal- 
mışlar. OKS’den iyi bir puan akarak An- 
kara Sosyal Bilimler Lisesi’ne giren iki ar- 
kadaş, bu radal2  sayfalık bir dergi çıkar- 
maya başladılar. Ancak Bedii ile Muham- 
med Fatih’in akıllarında hep gazete çıkar- 
mak vardı. Birkaç dergi denemesinin ar- 
dından bu yıl okul gazetesi çıkarılacağını 
öğrendi iki arkadaş. Bunu bir fırsat olarak 
gören Bedii ve Muhammed Fatih, hemen 
okul yönetimiyle görüşerek, gazetenin Ç1- 

karılmasında görev almak istedikleri^ 
söyledi. Sosyal Bilimler lisesi adıyla bir 
gazete çıkarmak için ekip oluşturdular. 
Yaklaşık 10 kişiyle işe koyulan ekip, bir 
süre sonra çeşitli bahanelerle dağılır. 
Arkadaşlarının gazete çıkarmadan 
vazgeçmelerindeki en büyük bahanesi 
‘ders çalışmak’ olur. Ga^etey، çıkarmakta 
kararlı olan Muhammed Fatih ve Bedii 
ise, ؛şi keyifle sırtlarlar، iki kafadar tüm 
zorluklara rağmen gazeteyi çıkarmak için 
gerekli malzemeleri toplamaya çalışırlar. 
Hatta Milli Eğitim Bakam ile röportaj' yap-
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Bakan Çelik heyecanımıza ortak oldu
siniz. Dolayısıyla okulunuza ismini 
veren birer M ehmet Kaplan, birer 
Mümtaz Turhan, birer Necip Fazıl, 
b irer M ehm et Aki£, birer Nazım 
Hikmet olarak yetişmeyi kendinize 
hede؛ seçmelisiniz. Onların yeri dol- 
durulam az. Ama açtıkları yoldan 
^oridoru doldurm anız gerekiyor. 
Öğretmenlerinizin de sizi yetişti- 
rirken geleceğin fikir adam larını 
yetiştirdiklerinin farkında olduk- 
lannı biliyorum.” devamı sayfa 4-5’te

rumda olan bir kaynağı harekete ge- 
çirmiş oluyoruz. Sizler Türkiye’nin 
fikri coğrafyasında söz sahibi ola- 
caksınız. Veya en azından biz sizi 
böyle görmek istiyoruz. ¥ani gelece- 
gin sosyal bilimcileri olarak sizler bu 
alanda söz sahibi olacaksınız. Bu- 
nun farkında olmanızı istiyorum. Bu 
düşüncelerle yetişmenizi istiyorum. 
Güçlü duygularınızın olduğuna ina- 
nıyorum. Çünkü sizler Türkiye’deki 
on binlerce kişi arasından seçilmiş

Okulumuz öğrencilerinden 
Bedii Gürcan, Muhammed 
Fatih Kafadar, Merve Asla- 

١ ner ve Sümeyra Keleş, Milli 
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’le rö- 
portaj yaptı. Arkadaşlarımızı çok sı- 
cak karşılayan Çelik, okulumuzun so- 
runlannın halledilmesi için yetkililere 
talimat verdi. Sosyal Bilimler Lisele- 
ri’ne büyük önem verdiğini belirten 
Çelik, şöyle dedi: “Biz sosyal bilimleri 
hizmete açarak, Türkiye’deki atıl du

t meslek lisesi 15'e iniyor؛Eğitimde reform: 80 çeş
M Ortaöğretimi yeniden yapılandı- 

٦  nacaklarım belirten Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik, 80 çeşit lise tü- 
rünü makul seviyeye indireceklerini 
açıkladı. Birkaç gün içinde bu çalışma- 
lan tamamlayacaklannı kaydeden Ba- 
kan Hüseyin Çelik, "Bir meslek lisesi- 
ne baktığınız zaman duvarın yarısını 
tabela kapatıyor. Lise türlerini azaltıp
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Bakan Çelik soldan sağa M. Fatih KAFADAR, Sümeyra KELEŞ, Merve ASLANER, Bedii Gürcan'ı sıcak ^ ؛٢  ortamda ağırladı.



Ankara SB
Türk Telekom Mehmet Kaplan Sosyal Bilimler □sesi Okul Gazetesi Ocak 201

،ض ص

د •
م ء

د "

A n k a r a  S B l

م

‘اع.ء

ص
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI NİMET ^BUKÇU:

Hep birlikte büyük işler başaracağız
şöyle sürdürdü: "Ben lisede
sayısalcıydım. Bizim okuduğumuz 
yıllarda Fen Bilimleri revaçtaydı. İyi 
öğrenciler be^ bu sayısal bölümlere 
yönlendirilirdi. Şimdi Sosyal Bilimler 
Liseleri var ve iyi öğrenciler ^ sy a l 
Bilimlere yönlendiriliyor. Umut 
ediyorum Sosyal Bilimler Liseleri 
ülkemiz i؛؟n faydalı nesiller yetiştirir 
ve ülkemizin geleceğinde önemli rol 
oynar"
Sayfa ̂ de.

bir ziyaretten dolayı memnun 
olduğunu belirtti. Bakan Çubuk^ı'yla 
Sosyal Bilimler Liseleri ve geleceği 
hakkmda konuştuk. Bu liselerin 
geleceğe güvenle bakmayı başarabilen 
idealist so^al bilimcileri yetiştirmek 
için kurulduğunu kaydeden 
Çubukçu, biz Sosyal Bilimler Lisesi 
öğrencilerine de bu konuda çok büyük 
görevler düştüğünün altmı çizdi. 
Kendisinin de bir Hukukçu olduğunu 
belirten Bakan Çubukçu sözlerini

M Bilindiği üzere geçtiğimiz 
aylarda Milli Eğitim 
Bakanına Sayın Hüseyin 

١ Çelik, görevini Kadm ve 
Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın 
Nimet Çubuk çu'ya devretti. Milli 
Eğitim Bakanlığı görevini devralan 
Nimet Çubukçu'ya, Ankara SBL 
Gazetesi olarak yeni görevlerini ؛ebrik 
etmek amacıyla bir ziyarette 
bulunduk. Bizleri makamında samimi 
b i r c id e  karşılayan Çubukçu, böyle
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Bakan Çubukçu, müdürümüzü okuiumuzun başarısından dolayı tebrik e t t i ğ i 6
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Bilimler Lisesi امما$ه$
zümde Hüseyin Çelik büyük adam- 
dır س . Bunu tarih gösterecek!

★★★
Çok başarılı ve cana yakın bir 

müdürü var Mehmet Kaplan 
Sosyal Bilimler Lisesi’nin.

Bayıldım öğrencileriyle arka- 
daşça ilişkisine. Müdür Mehmet 
Emin Ergün bize ©kulu ders 

programını tanıttı.
Siyaset biliminin 

Ve hukukun temel 
kavranılan üniversite 
seviyesinde öğretiliyor 
burada.

İki yabancı dilin 
yanı sıra Osmanlıca 
da ayrıca her öğren- 
ciye mezun oluncaya 
kadar muhakkak ka- 
zandırılıyor.

Gördüklerimiz- 
den ve dinlediler؛- 
mizden etkilenme- 
me^ imkansız.

ه  öğrencilerin göz- 
lerindeki zeka kıvılcımları; o müdü- 
rün ve öğretmenlerin amatör heye- 
canlan şu an gazımı yazarken bile 
gözlerimin önünden geçiyor.

Zaten bu heyecanımı orada 
herkesle de paylaştım ve kendimi 
bu müthiş okulun fahri temsilcisi 
ilan ediverdim.

★★★
Bu yazıyı yazmamın asıl nede-

Bu ülkenin başşehrinde bir li- 
se var. Adı Türk Telekom Meh- 
met Kaplan Sosyal Bilimler ^sesi.

Ve bu lise gerçekten gelişmiş 
demokratik bir ülkenin insan kay- 
naklarını yetiştiriyor.

Bunu sessiz sedasız yapıyorlar.
İstedim ki çocuklannın istikbali- 

ne değer veren büyükler bu müt- 
hiş eğitim burumunu tanısınlar.

Bir de bilinsin istedim ki bu ül- ~ت 
keye onlarca yıldır yanlış siyaseti, 
yanlış hukuku hakikatmiş gibi 
yutturanlann gelecekte hiçbir 
şanslan olmayacak.

Bunu gördüm, bunu da yaz- 
dım.

huseyin.kocabiyik@sabah.com.tr ز

G eçtiğimiz cumartesi günü 
beni çok şaşırtan bir etkinli- 
ğin içinde yer aldım.

Türk Telekom Prof. Dr. 
Mehmet Kaplan Sosyal Bi- 
limler Lisesi’nin düzenlediği 
“Tanzimat’tan Bugüne De- 
mokrasi” adlı panele konuşmacı 
olarak davet edildik.

Doğrusu bu tür davetlerden 
başını alamayan bi- 
risi olarak çok istek- 
sizce ve aradaki ar- 
kadaşın hatın için 
panele katıldım.

Türkiye nin sev- 
gilisi Erkan Tan pa- 
nelin yöneticisiydi.

Hepimizi hem 
güldürdü hem de 
medya ve demokra- 
si üzerine çok öğreti- 
ci bilgiler verdi.

İlk şaşkınlığımı so- 
ru-cevap faslına ge- 
çince yaşadım.

Bu lisenin öğren- 
çileri birinci sınıf bir entelektüel 
kalitesinde sorular soruyorlardı.

Önceden hazırlanmış sorular 
veya önceden ezberlenmiş yo- 
rumlar değildi bunlar.

Hayret ettim, hayran kaldım. 

★★★
Panel bittikten sonra öğrenciler 

peşimizi bırakmadılar. Memleket 
meselelerine dönük ilgileri, şuurla- 
n gerçekten hayret vericiydi.

Açık fikirliydiler ve cesurdular.
Mesela Anayasa değişikli- 

ğine karşı çıkan da vardı des- 
tekleyen de.

Anladım ki Sosyal Bilimler ا ن - 
seleri böyle öğrenciler yetişsin di- 
ye kurulmuş.

Saygıyla hatırladım eski Milli 
Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’i.

TCrlti^’nin pek çok yerinde 
l؟urmuş bu liseleri.

Bir kadirşinaslık örneği olarak 
da bilim ve kültür dünyamızın bü- 
yük isimlerini bu okullara vermiş.

Erol Güngör, Cemil Meriç, 
Mehmet ر!س Ersoy gibi...

Kim ne derse desin, benim gö

Üsleri 
necek
ağladığı indirimle pek çek 
izlenecelc dedi أهه$ 24 ١

Başkan Şişman, yeni araçlarla ilgili fabrika- 
[arla g ü n c e k le r in i  ifade ederek, otobüslerde 
LCD ekran ve kameraların da bulunm asını 
amaçladıklarını söyledi. Özel otobüsleri GPRS 
sistemiyle uzun dönemdir izlediklerini hatırla- 
tan Şişman, “Bu sistemle araçlarımızı sürekli iz- 
liyor, hak ihlallerine iz ^  vermiyoruz. Araçları- 
mi7i artık internet üzerinden de izlemek isti- 
yoruz. Bu sistemi daha önce de hayata geçirmek 
 tik. Ancak maliyetlerin daha da düşmesi için؛
yaygınlaşması™ bekledik İsteyen kişiler internet 
fen araçlarımızı izleyebilecek” dedi.

 otobüslerde görev yapan şoför ve muavinleri ء1
n eğitime tabi اا؛الااس amaçladıklarım anlatan 
ı,bu amaçlaüniversitelerle görüşeceklerini bil- 
 işman, Oda’nrn Ulus’taki yerini de değiştirmeyi؛
lıklanm, bunun için arayış içinde olduklarım söy- 
aşkan Şişman, “Esnafa rahatımla hizmet ve- 
£ğimiz, toplantı ve farklı etkinliklere ev sahipliği 
leceğimiz bir yer planlıyoruz” diye konuştu.
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