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“İyi bir gazete, kendisiyle konuşan ulustur.” der Özdemir Asaf. Yaşamın her anında var 

olan, özgürlüğün temel taşlarından biri olduğunu savunduğumuz, duygu ve düşüncelerimizi 

ifade ederken cesaretle yarınlara yürüdüğümüz bir yaşam biçimidir gazetecilik. Gazete ve 

gazetecilik kavramı sadece haber iletme araçları olarak görülse de onlar aynı zamanda 

insanların okuma eylemi ile aralarındaki mesafeyi de kısaltır. Dünyanın öbür ucunda olan 

olaylara ortak olmanın yanında yeryüzüne sureti düşen aydınlık insanların dimağlarındaki ve 

yüreklerindeki duygu ve düşünceleriyle de tanışırız. Gazeteciler bu insanların hayatlarına 

dokunarak bizlere o güzel sözcüklerin yaşam bulduğu kitapların varlığını haber verir. İşte bu 

nedenle gazeteciliğin sadece insanların hayatlarından haberdar eden yazıların çok daha 

ötesinde bir güç olduğunu biliyoruz. 

“Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç 

olduğu fikri gıdayı vermekte, hülasa bir milletin hedef-i saadet olan müşterek bir istikamette 

yürümesini teminde basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.” diyen Mustafa 

Kemal Atatürk’ün rehberliğinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nda çıktığımız gazetecilik ve 

dergicilik maceramızın ikinci yılını yaşarken Gazetecilik ve Dergicilik Kulübü 

öğrencilerimizin düşünceleriyle ellerinde güçlenerek yoluna devam etmektedir. Kulüp 

öğrencileri Rota Eğitim Kurumları çatısı altında yaşanan önemli gelişmeleri takip ederken 

sanat, bilim vb. konularda da bizleri aydınlatıyorlar. 

Sevgili Öğrencilerimiz, 

 
Rota Gazete’nin ikinci yılında düşüncelerini özgürce ifade edebilen bireylerle, 

samimiyetle ve heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Bu özel ve anlamlı serüvende emeği 

geçen öğretmenlerimize ve Rota Gazete’nin kahramanı öğrencilerimize teşekkür ediyorum. 

İyi okumalar diliyorum. 

 
Cüneyt ŞENOĞUL 

 
Özel Rota Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü 
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Göklerde Saklı 
Saat durmuş bugün. Saat tam 09.05 geçe 

durmuş. Saat öyle bir durmuş ki bugün, her yer 

yas tutuyor. Saat öyle durmuş ki bugün, havada 

kara bulutlar, gözlerde yaşlar. Bayraklar inmiş 

aşağı. Onlarda hüzünlü dalgalanmıyorlar. İki 

taraf var bugün. Birinci taraf yiğidini kaybetmiş. 

İkinci taraf ise kara toprak. Koca bir yiğit 

yatacak göğsünde kara toprağın. 

Bugün günlerden on kasım saat dokuzu beş 

geçiyor. Bugün Türk' ün yası. Yasım bugün. 

Karalar bağlamış her yer. Sanırsın ki sanki hala 

masa başında oturmakta. Sanırsın ki, sanki 

kabrinde değil. Sanırsın ki tam yanı başında. 

Bugün günlerden on kasım. Eline almış kahvesini 

Topkapı' dan bize bakmakta. 

Bende koca yiğide bakıyorum on kasımda. 

Sirenler çalıyor, doktorlar koşturuyor yine. Ben 

göklere yükselmiş atama bakıyorum bugün. 

Toprağı öpmek için eğilmiş sanki bayraklar. Ben 

yine göklere, yine sana bakıyorum. Doğuda 

doğan güneşte görüyorum seni. Anadolu da 

çalışan emektarda görüyorum. Egedeki zeytinleri 

görüyorum göklerde. Bana yiğidimi anımsatıyor 

her bakışım. 

Ben bayrak sallayan gençleri görüyorum. 

Onlarda bakıyor göklere. Bakışları hiç olmadığı 

kadar emin hiç olmadığı kadar üzgün. Ben 

gençlere baktıkça görüyorum. Ben Türk milletine 

baktıkça görüyorum. İstikbali, istiklali 

görüyorum bugün. 

Bugün günlerden on kasım 1938. Yazmışlar ki 

gazeteler tarihte; Koca tarih göçüyor diye. 

Göklere baktıkça anlıyorum bugün. Atam' a 

baktıkça anlıyorum. Göçüyor dedikleri koca 

tarih, Türk milletinin kanında saklı, sonsuzluğa 

doğru akıp gitmekte... 

 

Gamze DURAN 

 
Kocatepe’de 

Mustafa Kemal 

 

 

Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu 

Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar 

ki 

şayak kalpaklı adam 

nasıl ve ne zaman geleceğini 

bilmeden 

güzel, rahat günlere inanıyordu 

ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki 

mavzerinin yanında 

birdenbire beş adım sağında onu 

gördü. 

Paşalar onun arkasındaydılar. 

O, saati sordu. 

Paşalar: “Üç” dediler, 

Sarışın bir kurda benziyordu. 

Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. 

Yürüdü uçurumun basına kadar, 

eğildi, durdu. 

Bıraksalar… 

İnce,  uzun bacakları  üstünde 

yaylanarak 

ve karanlıkta akan bir yıldız gibi 

kayarak 

Kocatepe ’  den Afyon  ovas ına  

atlayacaktı. 

Nazım Hikmet RAN 
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Sait Faik Abasıyanık 
23 Kasım 1906'da Adapazarı'nda dünyaya geldi. İstanbul'da 11 Mayıs 1954'te 48 yaşında sirozdan 

yaşamını yitirdi. 

Şiir yazmaya İstanbul 

Sultanisindeki öğrencilik 

günlerinde başladı. 

Öyküye y Bursa'daki 

öğrencilik zamanında 

geçti. Sait Faik bu 

ortamda ilk öyküleriyle 

gözlemci bir yazar 

olarak belirdi; ama kısa 

sürede öyküyü olaydan 

sıyırmaya yöneldi. Bu 

yönelişinde onun gerçeği 

y a d a d u r u m u b i r 

a n l a t ı c ı d a n , k e n d i 

"ben"inden geçirme eğiliminin de büyük payı vardı. Bu, öykülerinde doğal bir öznelleşme süreci 

hazırladı. O "ben" evrensel bir insanlık duygusunun odağı olduğu için, insanlığın tüm çelişkilerini, 

bunalımlarını öyküsünün temeline yerleştirdi. Ona göre her şey insanı sevmekle başlar. İlk dönem 

ürünü öykü kitaplarında Adapazarı ile İstanbul'daki çocukluk ve ilk gençlik yıllarını anlattı. 

Sonraki yapıtları giderek bir şiirsellikle doldu. "Lüzumsuz Adam", "Mahalle Kahvesi", "Havada 

Bulut" gibi eserlerinde esnaf, işsizler gibi dertli insanlara, toplumun acı çeken kesimlerine yöneldi. 

"Kumpanya" ile öykülerine giren karakterler arttı. Gezgin tiyatro topluluğu, cambazhane çalışanları, 

emekli miralay, Galata, Samatya, Yedikule'deki deri işçileri, meyhaneler, sabahçı kahveleri, 

çımacılar, garsonlar. "Son Kuşlar"da bir tür düş kırıklığı hissedilir. 

Sait Faik, toplumsal düzenin çirkinlikleri, sahtelikler, adaletsizlikler karşısında direnen insanın 

yalnızlığını keşfeder. Sonraki kitaplarında bu karamsarlık artar. 

Hikayedeki konu ve olay akışını iyice ortadan kaldırdı. Öykülemeyi ruhsal değişiklikler yoluyla 

yaptı. Gerçeküstücü öğelerle kişinin yalnızlığı ve bunun yarattığı acıları irdeledi. Öykü, roman ve 

şiirlerini yaşamın hakkını vermek için yazdı. Sürekli kullandığı ana tema yaşama sevinci oldu. 

Sıradan insanlar, işsizler, hamallar, balıkçılar, sokak kadınları, kimsesiz çocuklar, emekçiler ve 

küçük burjuvalar onun insanlarıdır. O bu insanlarda evrensel insanı yakaladı. Aynı zamanda bir 

İstanbul öykücüsüdür. Doğa güzellikleri karşısında başı döner. Toplumsal sorunlar onu bireysel 

planda bir hayıflanmaya sürükler. Böyle anlarda karamsar bir tablo çizer. Toplumsal çelişkiler 

karşısındaki tavrı öfke, yenilgi ve kaçış olur. 

Ölümünden sonra Burgaz Ada'daki evi müze haline getirildi. Annesi "Sait Faik Hikaye Ödülü" 

oluşturdu. 
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NAZIM HİKMET 

RAN 
Nazım Hikmet, 15 Ocak 1902 tarihinde, Selanik’te dünyaya geldi. 

Romantik komünist veya romantik devrimci gibi lakaplarla da bilinen Nazım 

Hikmet, yazdığı bazı şiirler ve siyasi düşünceleri nedeniyle, birçok kez 

tutuklanmış hatta sürgün yemiştir. Şiirlerinin çoğunda da ülkesine duyduğu 

özlemi ve hayranlığını dile 

getirir. Babası Hikmet Bey, 

Matbuat Umum Müdürlüğü ve 

Hamburg Şehbenderliği gibi 

görevlerde bulunmuştu. Annesi 

Ay ş e C e l i l e H a n ı m i s e 

Fransızca bilen, piyano çalıp, 

resim yapan son derece zarif ve 

kültürlü bir kadındı. Donanımlı bir ailede büyüyen Nazım küçük yaşlardan 

itibaren edebiyata ve  şiire merak sarmıştı. Henüz ortaokuldayken   ilk 

şiiri, Feryad-ı Vatan‘ı kaleme aldı. Denizciler için yazdığı başka bir şiir, Bahriye 

Nazırı Cemal Paşa tarafından duyulunca, Nazım’ın Bahriye Mektebi’nde 

öğrenim görmesine karar verildi.Yazdığı şiirler 50’den fazla dile çevrildi, sayısız 

ödülün sahibi oldu. Fakat hayatı boyunca davadan davaya koştu. Düşünceleri ve 

yazıları nedeniyle aldığı cezalarla, İstiklal ve Ağır Ceza mahkemelerinde 

yargılandı. Birçok kez hapis yattı, memleketinden sürgün edildi, ama kalemini 

hiçbir zaman susturmadı. 3 Haziran 1963 tarihinde, Moskova’dayken, kalp krizi 

nedeniyle hayata veda etti. 
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Balkan Festivali 
 

 
Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1935 yılında başlattığı festivalin, 

1936'da ikincisinin düzenlendiğini hatırlatan Bosna -Hersek Fahri Başkonsolosu Kemal Baysak, 

"Ancak Atatürk'ün rahatsızlığı ve 2. Dünya Savaşı nedeniyle Balkan Festivali daha sonra 

yapılamayarak adeta unutuldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bu festivale, onun vasiyetine 

sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi ile ne kadar onur duysak azdır. Bugün buraya 11 ülkenin çok 

değerli evlatları ile yöneticileri, ülkemizden de doğunun kalesi Van şehrinden konuklarımız geldi. 

Konuklarımızın buradan döndüklerinde ülkemizin büyükelçileri olarak Türkiye'nin tanıtımına katkı 

koyacaklarına inanıyorum. Bütün dileğimiz savaşların olmadığı bir dünyada, barış, kardeşlik içinde 

kültür ve sanatla, folklor ile yaşamak" diye" konuştu. Festivalin açılış gösterisini Van Kavuncu Ali 

Çavuş Ortaokulu halk dansları ekibi yaptı. Büyük beğeni ile izlenen halk oyunları gösterisinin 

ardından törene katılanlar ve halk oyunları ekipleri Gündoğdu Meydanı’na yürüdü. Gündoğdu 

Meydanı; Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, 

Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan’ın halk oyunları gösterileri ile renklendi. 

Festival kapsamında ev sahibi Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, 

Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan’ıdan 

gelen konuk dansçılar, 11 Ekim’e kadar sürecek festivalde Menemen ve Çiğli Cumhuriyet 

Meydanı, Buca Kasaplar ile Bornova Çamdibi Atatürk Parkı’nda gösteriler sergilendi. 
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Cumhuriyet Bayramı 

Kutlamaları 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Ekim Cuma günü okulumuzda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları büyük bir 

coşkuyla gerçekleşti. Cumhuriyet ruhunu taşıyan biz Atatürkçü gençlerin kalpleri o gün tek 

bir şey için atıyordu: Vatan aşkı… 

Bunu törene katılan bütün gençlerin yüzlerinde okumak mümkündü. Gözlerindeki ışık adeta 

hürlük şarkısı fısıldıyordu bizlere. Tören beklenildiği üzere büyük bir katılımla gerçekleşti. 

Hangi yaşta olursa olsun o gün herkes Atanın en büyük mirası olan Cumhuriyetin daimi 

bekçileri olmaya kararlıydılar. Vals, oratoryo gibi bir çok gösteri izleyenlere keyifli 

dakikalar yaşatırken aynı zamanda aziz şehitlerimizi ve başöğretmenimizi de anmamızı 

sağladı. 
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YABANCI 
Günümüz sosyal medyasında; içinde yazma isteği 

olanlara ve yazar olma hayali kuranlara önemli fırsatlar sunan 

Wattpad’in, Türkiye’de en fazla okunan hikâyesini 

özetleyeceğiz sizlere. 2016 yılında Pegasus Yayınları 

sponsorluğunda basılan ve Wattpad’te 125 milyondan fazla 

okunmuş olan bir hikâye: Öznur Yıldırım’ın Yabancı’sıdır. 

Ediz’in babası avukat. Doğanın babası ve abisi 

komiser , büyük bir yanlış anlaşılma sonucu Doğa’nın abisi, 

Ediz’in babasını vurur. Doğanın abisinden intikam almaya 

kendisini adamıştır. Doğa abisinin yaptıkları için kendisine 

olacaklardan habersizdir. Ediz ona kötülükler yapmayı 

düşünür ama sonradan onunla anlaşma yapar. Ediz Doğaya ya 

bana yardım edersin ya da abin ölür der. Doğa Ediz’e yardım 

eder çünkü abisinin ölmesini istemez. Ediz Doğayı kuklası 

gibi kullanır ama ona olan öfkesi günden güne azalmaya 

başlamıştır ve aralarında iyi kötü şeyler paylaşırlar. Bu da 

aralarında duygusal bir şeylerin doğmasını sağlar. Kitap 

burada biter olaylar ikinci kitapta tüm hızıyla devam eder. 
 

 

 

 

MÜSLÜM 
Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm 

Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. 

Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu 

yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses’in 

milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne 

kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok 

sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’a 

odaklanılıyor. Timuçin Esen’in Müslüm Gürses’i 

canlandırdığı filmde, Muhterem Nur'a Zerrin Tekindor, 

Müslüm Gürses'in babasına ise Turgut Tunçalp hayat 

veriyor. Yönetmenliğini, Türkiye'nin geçen yılki Oscar 

yarışı için aday adayı olarak gönderdiği Ayla'nın 

yönetmeni Can Ulkay ve "Romantik Komedi" filminden 

8 yıl sonra tekrar yönetmen koltuğuna oturan Ketche’nin 

(Hakan Kırvavaç) üstlendiği filmin senaryosunu Hakan 

Günday ve Gürhan Özçiftçi kaleme alıyor. 


