








































































































zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği 
üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözü
küyor, yine en güzel, karizmatik ses tonu ile "Basketbol takımmııza katkılarından ötürü teşekkür ede
riz, İngilizce notunu bir not yükselttim" diyor ve ben takdir alıyorum. Tabif ki o not yükselmese de 
ben kilometrelerce öteden yine bu yazıyı yazıyor olacaktım ama ufacık bir gönül okşamanın o kadar 
büyük vefası var ki ... Erdem Hocamın muhabbetlerinden mi, Hakan Hocamın esprilerinden mi, Fat
ma Ulusoy Hocamın kendine has yorumları ile bana matematiği sevdirmesinden ıni, Gönül Hanım 
ile her zafer sonrasında takım halinde Kebap 49'da yaptığımız sohbetlerden mi, maçlara gidişimiz
den mi bahsedeyim bilmiyorum. Ama yılda en fazla iki kere gelebildiğim ülkemde, o kapıdan içeri 
girip, şimdi halı saha olan ama eskiden bizim öğle teneffüslerinde basketbol oynadığımız mavi po
taya bakıp güzel günlerimi hatırlıyorum ve duygulanıyorum . 

Hayatım boyunca, hiçbir zaman güzel bir kompozisyon yazamamıştım . Kabiliyetli olduğum alan
lar bellidir. Ama lise son sınıfta, Filiz Çullu Hocam gelip, rapor almadan önceki son kompozisyon 
konumuzu verince sanırım işler bir anda değişti. Kompozisyonun adı "Lise yıllarımdı"; o güne ka
dar tutuk kalemim birdenbire açıldı ve inanıı1, sadece son bir kaç satır bile aklımda hep yankılandı: 
"Evet işin en garibi de yıllardan beri takmaktan nefret ettiğim hep babamın renkli kravatları ile de
ğiştirmeye çalıştığını, bu lacivert küçük kravatımı özlenıek olacak sanırım. İşte yolun sonuna geldim. 
Hoşçakal Atatürk Lisesi, hoşçakal Filiz Çullu, hoşçakal lacivert küçük kravatım . " 

2003 senesinde, yabancı dilimi geliştirmek ve yurt dışında yüksek öğrenimime devam edebilmek 
amacı ile para kazanmak için Alaska'ya balık temizlemeye gittim. Her ne kadar bu yolculuk önce
sinde, aileme sadece üniversiteleri gezmek için gittiğimi söylesem de, sonunda dünya haritasında 
parmağımı koyduğumdaki en uç noktaya gittim. Ayrı bir dil ve kültürün yanında ayrı bir dünyada 
bulundum tam 3 ay boyunca. Balık temizlemenin aslında o kadar da basit bir iş olmadığını ve insa
nın istediği zaman günde 15-16 saat çalışabildiğini anladım. Aslında böylesine çalışmam, kendimi 
test etmem ve ailemi bıı kadar merakta bırakarak oraya gitmem sadece ilerideki güzel günlerim için 
bir yatırımdı. Sonuç olarak verilen görevi yerine getirmenin gururu ve 9 sene boyunca öğrendiğim 
İngilizceyi konuşabilmenin verdiği huzurla eve döndüm. Bu yolculuk öncesinde ve sonrasında Gö
nül Hanım ile maceralarını hakkında çok güzel sohbetlerimiz oldu. Aylarca başı kopmuş bir balığın 
içini temizledikten sonra, tam bir balığı gördüğümdeki şoku anlatamam. Belki hayatımda yaptığım 
en önemli 2 . işti bıı. 

2005 yılmda ODTÜ' den mezun oldum. Yurt dışında okumak için gösterdiğim kararlılık karşısın
da, vakıf başkanımız Sayın Erol Üçer ile bu konu hakkında konuşma fırsatını oldu. İşte Gama Hol
ding' den Erol Bey'in, "sen yapars111" demesinin ardından yaklaşık 4 sene geçti ki bütün kalbimle 
inanıyorum, büyüklerimin yüzünü kara çıkartmadım. Sonrasında başta ailem olmak üzere, vakfımı
zın da destekleri ile Almanya'nm Freiburg Kenti'nde finans alanında yüksek lisansımı yaptım. Şu 
anda Franlefiırt'da uluslararası bir finans firmasında analist olarak görev yapmaktayım. Gurbette 
iken Amerika'dan, Danimarka 'dan gelen, çeşitli şekillerde maddi ve manevi olarak desteklenen öğ
rencilerin arasında o kadar güzel bir duygu ki, bahçesinde çocukluğumuzu geçirdiğiniz okulun vak
fının yanınızda olması. 

Ben hayatımın ilklerini genelde lisemde yaşadım. En güzel dostları, en güzel aşkı, aynı ranzada 
Can ile uyumayı, paylaşımı, saat 15'de okuldan çıkıp 15-17 arası ders çalışıp, 17-20 arası dersha
neye gidip, 21-23 arası idman yapıp, sa balı 4 'de kalkıp ders çalışmak için gerekli motivasyonu, az
mi burada öğrendim. Aslmda yazılacak çok anı var ama ben burada balısedemediklerimden ötürü 
bütün hocalarımızdan özür diliyorum. Siz genç arkadaşlarıma en başta sosyal hayatta olmak üzere 
bol şans ve başarı diliyorum. Bizleri yetiştiren destek olan bütün hocalarımın ve büyüklerimin elle
rinden öpüy01~ başta Erol Üçer olmak üzere Atatürk Lisesi Eğitim Vakfına teşekkür ediyor ve saygı
larımı sunuyorum. 
















