
"Ülkemizde yapýlacak olan "Biri Sizi Gözetliyor"
yarýþmasýyla ilgili yorumun nedir?" Sorusuna deðiþik yanýtlar aldým liseli arkadaþlarýmdan.
Genelde "ssaaççmmaassaappaannddýýrr", "ggeerreekkssiizzddiirr" gibi yorumlar aldým, tam tersini savunan da var tabi
ki. Bu cevaplarý gerçekten içtenlikle verdiklerine eminim. Ýþte cevaplar;
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Bu soruyu sorduðumda tabi ki sadece bu yanýtlarý
almadým. Yukardaki yorumlar sadece yazýlý olanlar.
Bazýlarý beni sallamadý, bazýlarý "hhaaddee ggaarrddaaþþ ggeell
uuyydduurraallýýmm bbiiþþeeyylleerr ddaa ggooyyaann yyaazzýýnnaa" dedi baþladý
yazsýn. Bazýlarý sonra yazarým dedi ama unutuldu. Elimde
olsa herkesin fikrini öðrenmek isterim. Bu konuyla ilgili
bir kiþinin bile kafasýnda soru iþareti yaratmak benim için
büyük bir olaydýr. Bu konuyla ilgili yorumlarýnýzý siz de
benimle paylaþýrsanýz çok mutlu olurum. Liseli olmayan-
larýn da yorumlarýný çok merak ediyorum. Sadece liseliler
için söylemiyorum.
Bu yarýþmayla ilgili benim fikrim de þöyle; ülkemizde
böyle bir yarýþmanýn yapýlmasý kadar gereksiz baþka
birþey yoktur. Bu yarýþmayla kapitalizmin doruklarýna

ulaþmýþ oluruz. Kapalý bir kutuya bakmaktan insanlar ne
zevk alýyor ben bunu anlamýþ deðilim. Ýzledim diyelim bir
odada üç ay boyunca kapalý kalan ya da kapalý kalmak
isteyen ya da kapalý kalacaðýný düþünen insanlarý.
Gözlemlemek belki güzel olabilir düþüncesi geliyor aklýma
ama sonra kendimi onlarýn yerine koyunca; dört bir
tarafýmda kamera olduðunu düþününce benliðimi kaybed-
erim, kendim gibi davranamam gibi geliyor. Oradaki insan-
lar da kendi kiþiliklerini kaybedecekler bence. Ben olsam
çýldýrýrdým herhalde, ilk önce yarýþanlar benliklerini
kaybedecekler, daha sonra bütün gün onlarý izleyen insan-
lar onlarý kendilerine örnek alýp sonra da kendi benlikleri-
ni kaybedecekler gibi geliyor bana. Haklarýnda hayýrlýsý
diyelim. Herkesin yorumlarýný dört gözle bekliyorum. 

BBeennccee bbuu üüllkkeeddee bbööyyllee bbiirr yyaarrýýþþmmaa yyaappýýllmmaassýýnnýýnn hhiiççbbiirr aannllaammýý yyookkttuurr.. BBaannaa kkaallýýrrssaa bbuu yyaarrýýþþmmaa ggeerreekkssiizzddiirr.. ÇÇüünnkküü;;
iinnssaannllaarrýýnn bbuu ttaarrzz yyaarrýýþþmmaallaarraa hhaarrccaayyaaccaakkllaarrýý vvaakkiitt bbooþþaa oolluurr..

Bence ülkemizin bulunduðu bu politika ve siyaset konularýnýn dýþýnda, biraz farklý ve insanlarý eðlendirecek yarýþ-
malarýn düzenlenmesi tüm halk için iyi olabilir. Fakat; insanlarýn kafasýný daðýtacak yarýþmalarýn BBG gibi deðil de
akýl yönünde zihin oyunlarýyla insanlarýn yararýna olacak yarýþmalarýn olmasý gerektiðini düþünüyorum. Bu düþünce
nedendir bilmem ama; insanlar bu yöndeki yarýþmalarý daha çok izliyor. Ýster gerekli olsun, ister gereksiz.

BBööyyllee bbiirr yyaarrýýþþmmaannýýnn yyaappýýllmmaassýý bbeennccee ssaaççmmaallýýkk.. ÜÜllkkeeddee kkoonnuuþþuullmmaassýý ggeerreekkeenn oonnccaa þþeeyy vvaarrkkeenn;; iinnssaannllaarrýýnn hheeppssiinnii bbiirr eevvee
ttooppllaayyýýpp,, oonnllaarrýýnn hhaayyaattýýnnýý eekkrraannllaarr öönnüünnddee iizzlleemmeekk bbiizzee nnee kkaattaabbiilliirr kkii?? BBuunnuunn yyeerriinnee ddaahhaa eeððiittiiccii,, ööððrreettiiccii,, iinnssaannllaarrýýnn
bbiirraazz ddaahhaa bbiillggiilleenneecceeððii kkoonnuullaarr iiþþlleennmmeelliiddiirr.. HHiiçç oollmmaazzssaa yyaappýýllaann pprrooggrraammllaarr bbiirr iiþþee yyaarraarr..

Bizim toplumumuzda böyle saçma geçecek yarýþmalarýn olmamasý lazým. Ben kýnamam, saygý duyarým ama; ben
katýlmazdým.�

�� BBeennccee iinnssaannllaarrýýmmýýzz bbooþþ oottuurrmmaakkttaann nnee yyaappaaccaaððýýnnýý þþaaþþýýrrmmýýþþ dduurruummddaa!! BBööyyllee ttiipp yyaarrýýþþmmaallaarraa kkaattýýllaannllaarr sseevviiyyeessii ddüüþþüükk
oollaannllaarrddýýrr.. EEkkrraann bbaaþþýýnnddaa oottuurruupp ddaa oonnllaarrýý iizzlleeyyeecceekk oollaannllaarr oonnllaarrddaann ddaahhaa sseevviiyyeessiizzddiirr.. KKaattýýllaannllaarrýý vvee iizzlleeyyeennlleerrii kkeennddii
hhaalliinnee bbýýrraakkmmaakk llaazzýýmm.. KKeennddii kkaarraakktteerrssiizzlliikklleerriinnii oorrttaayyaa kkooyyaarrllaarr..



Bu yýl, ondan önceki yýl, ondan da önceki yýl... Matematik baþýma bela
olmuþtur.  Sevemedim gitti bu matematiði. Herkesin ayrý bir dala yeteneði

olduðu tartýþýlmazdýr. Fakat; öðrencilere neden zorla matematik öðretilmek isteniyor?
Yoksa yalnýzca matematikle ilgili dallarda baþarýlý olan öðrenciler mi hep zeki, akýllý, baþarýlý

öðrenciler oluyor? Tamam ortaokulun son sýnýfýna kadar kabul ediyorum, öðrenmemiz gerekir ama;
ben lisede resmen zorla matematik öðreniyorum. Daha doðrusu öðrenmeye çalýþýyorum. Her seferinde

çabalýyorum ama baþaramýyorum. Sýnava girmeden önce "Bu sefer tamamdýr yahu kapdým ben bu iþi!!" diy-
orum. Sýnava girdiðim, sýnav kaðýdýný elime aldýðým vakit ilk lafým þu oluyor. " gene mi galdýk yahu? Býkdým

usandým". Tamam, ben tembel bir öðrenciyim günlük çalýþmayý sevmiyorum. Günlük çalýþmam gerektiðini biliy-
orum. Ama en azýndan sýnýfta dinliyorum. Eskiden olmasa da bu dönem dinledim. Öðrencilik hali; dersi astýðým,
dinlemediðim de oldu tabi ama genelde katýlmaya çalýþtým. Ama bu matematikte nasýl baþarýlý olacaðýmý anlaya-
madým bir türlü. Geçen dönem kendi kendime sýnýfta dinleme sözü vermiþtim, þimdi de (en azýndan matematik
dersinde ) günlük çalýþmayý deneyeceðim bakalým baþarýlý olacak mý?
Senenin baþýnda sýnýftaki 15 kiþiden 9'u TS yani Türkçe-Sosyal bölümünde okumak istiyordu. Biz de 9 kiþi
olarak bize TS sýnýfý açýlmasý için okuldaki yetkili ile görüþmeye gittik. Doðru! Ýngilizce eðitim verilen bir okul-
da, ÖSS'ye yönelik Türkçe-Sosyal bölümü ne arasýn? Biz de razý olduk tabi Türkçe-Matematik bölümü okumaya!
Kaderci bir okulun, kaderci sistemin, kaderci bir milletin içinde olunca kaderci olmayýp "eh kader ne yapalým
baþa gelen çekilir" dememek elde deðil.

argasdiargasdi23

19 MAYIS GENÇLÝK VE ÝÞKENCE BAYRAMI!!!
19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramýn'da bir gösteri yapmak için geçen sene mayýsýn sýcaðýnda çok
çalýþtým. Sadece ben çalýþsam neyse, her okuldan en azýndan  40 öðrenci çalýþtýk gösteri yapmak
için. Biz gerildik, bizi çalýþtýranlar gerildi. Derslerimizi yapamadýk ama çalýþmalara gittik. Bizi
çalýþtýranlar mutlu muydu? Ben mutlu muydum? Gösteriyi yapmak isteyip istemediðim bana sorul-
du mu? Tabi ki cevaplar HAYIR!!!
Atatürk, her sene 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramýný nasýl kutladýðýmýzý görse armaðan etmezdi
"Türk gençliðine" bu bayramý. "Gençlik Bayramý" adý üstünde; madem biz bu bayramý ülkemizde
kutlamak istiyoruz, bunu bayram þeklinde kutlamalýyýz. Yani mutlu olacaðýmýz eðleneceðimiz bir
þekilde kutlamalýyýz. 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý denildiðinde aklýma güneþin altýnda
eridiðim günler geliyor.Gençlere iþkence bayramý denilse daha iyi. Bize nasýl kutlamak istediðimiz
neden sorulmuyor? Bize armaðan edilmiþ bir bayramda BÜYÜKlerin bize gösteri yapmasý
gerekirken neden biz onlara gösteri yapýyoruz? BÜYÜKler bundan zevk alýyor mu? Pek sanmýyo-
rum. Protokoldakilere gösteri yapmak bayramsa gösteri yapmak istemiyorum! Baþýmýzda onca dert
varken nerden çýkar her sene bu 19 Mayýs çalýþmalarý? ÖSS'yi mi düþüneyim yoksa yýllardýr baþý-
ma bela olan matematiði mi?

MATEMATÝKSE BEN ALMAYAYIM!!!


