ÇAMLICALI OLMAK

Yukarıda gördüğünüz fotoğraftan anlayacağınız üzere her köşesi tarih kokan bir okulda
okuyoruz. Eğitimimizi yanı başımızda duran köşkte devam ettiremesek de onun varlığını
iliklerimize kadar hissettiğimizden emin olabilirsiniz. Okulumuzun da bir simgesi haline
gelmiş olan çam ağaçları bizlere bir asrın kahkahalarını, hüznünü, arkadaşlıklarını
hissettiriyor. Birçok canlıya ev sahipliği yapan güzel bahçemizde her mevsimi iliklerinize
kadar hissediyorsunuz. Öğle molalarında o bahçede çözülen sorular, edilen sohbetler ve yenen
yemekler bizleri şu metropolleşen dünyadan biraz olsun uzaklaştırıyor. Doğa ile baş başa
bırakıyor. Bu değerin içinde büyümek biz Çamlıcalılar için oldukça gurur verici. Sportif,
sosyal ve sanatsal yapısıyla öğrencilerini sadece üniversiteye hazırlamayan okulumuz, bizlere
birer güçlü birey olmanın temellerini de atmakta. Zira okulumuzun kupalarla dolan rafları
bunların en güzel örneklerinden biri olmakta. Umarım bu zorlu zamanları iyi değerlendirir ve
sizler de birer Çamlıcalı olursunuz. Sevgilerle…
Nilsenay Serttaş 10-B

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,
Hep birlikte üstesinden gelmeye çalıştığımız şu zorlu günlerin sizler için daha telaşlı ve
yorgun geçtiğini farkındayız. Hepiniz sınav telaşınızın yanında tek tek okul araştırmaya
başlamışsınızdır. Bizler de birer "Çamlıcalı" olarak sizlere elimizden geldiğince yardımcı
olmaya karar verdik.
Yazıma başlamadan önce Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün " Zafer, zafer
benimdir diyebilenindir. Başarı ise 'başaracağım' diye başlayarak sonunda 'başardım'
diyenendir." sözünü hatırlatarak yolun sonuna kadar asla pes etmemenizi elinizden gelenin en
iyisini yapmaya gayret göstermenizi öneririm.
İki yıldır okulumuzun yatılı öğrencisi olarak öğrenim görmekteyim. Evim okuluma uzak
olduğu ve ulaşım imkânlarının zorlayıcı olmasından dolayı yatılı kalmayı tercih ettim. Benim
için yatılı kalmanın en büyük avantajlarından biri düzenli ve verimli bir ders çalışma ortamı
sunulmasıydı. Ayrıca hayatta kendi ayaklarımız üstünde durabilmemizde daha sorumluluk
sahibi ve küçük sorunlar karşısında pratik çözümler üretebilen bireyler olarak yetişmemizde
yatılı olarak okumanın çok yararlı olduğunu düşünüyorum.
İlk liseye başladığımda çok tedirgindim. Yeni bir ortama girmekten ve ayak
uyduramamaktan korkuyordum. Bütün derslerin çok zor olacağıyla ilgili düşünceler beynimi
sarmıştı. Lakin öğretmenlerimizin tutumları bütün ön yargılarımı yıkmıştı. Onların bizlere
sevgi ile yaklaşımları, arkadaşça davranışları, derslerde sıkıldığımız zamanlarda her birinin
anlattığı muhteşem anılar ve en önemlisi onların bizlere ne kadar değerli olduğumuzu
hissettirmeleri "Çamlıcalı” olmayı sevdirmişti bana. Daha sonra ise arkadaşlarımla upuzun
yemekhane kuyruklarında beklerken, teneffüslerde öğretmenlerimizle birlikte sohbet ederken
sınıflar arası mücadelelerde tezahürat yaparken, yapılan gezilerde öğretmenlerimizle birlikte
keyifli vakit geçirirken ve okul marşımızı okurken hepimizin ağzından tek bir cümle
çıkıyordu: "Çamlıcalı olmak ayrıcalıktır."
Eğlenerek öğretmek kavramına bolca önem verildiği okulumda seneye birlikte "Çamlıcalı
olmak ayrıcalıktır." diyebilmek ümidiyle...
Betül Güler 10-D

Her şeyden önce köklü ve gelenekleri olan bir okulun öğrencisi olmak her öğrenciye
kendini özel hissettirir. Çamlıca Kız Liseli olmak her öğrenci için gurur kaynağıdır.
Öğretmenlerimiz bizlere her konuda sevgiyle, şefkatle ve özenle yaklaşırlar. Gerek ailevi
gerek okuldaki herhangi bir problemimizi öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle çekinmeden
paylaşabiliriz.
Eğitim açısından Çamlıca Kız Lisesi diğer okullardan bir adım öndedir. Bir Çamlıca Kız
Liseli olarak kaliteli ve nitelikli bir eğitim aldığıma inanıyorum. Sanılanın aksine kız lisesinde
okumanın pozitif yanları ve avantajları oldukça fazladır. Örneğin arkadaşlık bağlarının daha
güçlü olması, yardımlaşma ve dayanışmanın daha fazla olması vb.
Çamlıca Kız Liseli olmaktan son derece mutlu ve gururluyum.
Mey Biricik Takiş 10/E

Tıpkı marşımızdaki gibi havası sağlam, rüzgârı tatlı, kartal kanatlı güvenli, tarih kokan bir
okuldur Çamlıca Kız Lisesi. Baharda o güzel bahçesinde dolaşırken hissedersin ne kadar dolu
dolu kalbi atan bir okul olduğunu ya da kışın birden kafanı derslerden, düzenlenmiş
programlardan, gezilerden, spor müsabakalarından bir kaldırırsın ve fark edersin o sıcak
kaloriferlerin önünde koridoru seyredip arkadaşlarınla sohbet etmeyi ne kadar çok sevdiğini.
İşte orası Çamlıca Kız Lisesi'dir. O tarihiyle ve eşsiz hikayeleriyle büyüleyen okul,
teneffüslerde şarkıların çaldığı ve tüm okulun bahçeye dökülüp dans ettiği, samimi,
öğretmenlerini annen babandan ayıramadığın okuldur. Eğer oradan mezun olan bir tanıdığınız
varsa özenirsiniz arkadaşlıklarına, samimiyetlerine. Çünkü hepsinin unutamadığı
öğretmenleri, kardeşleri gibi arkadaşları ve defalarca dinlemekten bıktırmayan eşsiz anıları
vardır. Çamlıca Kız Lisesi dört yılda biter ama hatırladığınız anıları sizinle beraber ömür boyu
büyüsünü korur...
Elif Çetin 9-D

Çamlıca Kız Liseli olmak bana gurur veriyor çünkü bu lisede gezerken attığım her bir
adımda okulumun tarihini hissedebiliyorum. Bu hissimin sebebi de ilk kadın doktorun
okulumdan çıkması, Hababam Sınıfı'nın okulumda çekilmesi ve okulumun Osmanlı
döneminde açılmasıdır.
"Çamlıca Kız Liseli olmak ayrıcalıktır." der buranın mezunları. Haklılar çünkü buradaki
öğretmenlerimiz diğer okullardaki öğretmenlere benzemez. Sizin hem aileniz hem de
öğretmeniniz olurlar. Her biri cana yakın, kültürlü ve çevre dostudur. Her bir projenize, her
bir fikrinize önem verir; bunları yaşatmak için ellerinden geleni yaparlar. Çamlıca Kız Liseli
olmanın ayrıcalıklarından biri de kız lisesi olmasıdır. Çoğu insan buraya ön yargılı başlar(ki
buna ben de dahilim) fakat sonradan bu durumun güzelliğini anlarsınız. Hem daha rahat
olursunuz hem de buradaki dostluklar kalıcı olur ve kendinize yoldaşlar bulursunuz.
Okulumuzun bir güzelliği daha var ki bu da ikinci dilimizin Fransızcayla İspanyolca
olmasıdır. Bunun güzelliği de hem iki kültürü birden tanıyor olmamız hem de diğer
okullardan bu yönümüzle ayrılmamız.
Okulumuzun Osmanlı döneminden kaldığını söylemiştim. Bunun sebebi de okulumuzun
Ahmet Ratıp Paşa tarafından 1914 yılında yaptırılmış olmasıdır. Ek olarak okulumuzun güzel
mi güzel bahçesi adeta her bir adımda içinizi rahatlatır. Kışın bahçenin çardağında otururken
yazın ise hem banklarda hem de çimenlerde otururuz. Son olarak okulumuzun klasiği 2 top 3
pas turnuvalarından söz etmek gerekirse; hem izlemesi hem oynaması keyifli olan bu oyunu
izledikçe izleyesiniz, oynadıkça oynayasınız gelir.
Okulumuz uzakta yaşayan fakat yine de Çamlıca Kız Liseli olmak isteyen öğrencilere yatılı
kalabilme imkanı da sağlamaktadır. Çamlıca Kız Lisesi’nin yurdunda kalmak da Çamlıca Kız
Liseli olmak kadar özel bir histir. Okulumuzu tercih etmeniz dileğiyle, seneye görüşürüz.
Umut Bilge Duru 10-A

Herkese merhabalar :)
Öncelikle bu zor günlerde umarım hepiniz sağlıklısınızdır. Şöyle başlayayım: Bu sene 11.
sınıfa geçiyorum ve bu 2 yıl süreç nasıl geçti gerçekten anlamadım. Aynı şey size de olacaktır
sanıyorum ki. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorsun resmen. Şimdi asıl konu olan
okulumuza geçelim bence :).
Çoğunlukla herkesin ön yargıyla yaklaştığı kız liselerinden biri olan Çamlıca Kız Lisesi.
Benim tanıdıklarımın hepsi hatta ben de dahil Çamlıca Kız Lisesi tercih listelerimizin 5. siydi
ve açıkta kalmamak için yazmıştık. Biz de ön yargılıydık işte kız lisesi kötüdür olmaz
diyorduk taa ki Çamlıca Kız Lisesi'ne gidene kadar. Bize her öğretmenimiz Çamlıcalı olmak
ayrıcalıktır der. O kadar doğru ki okulun kapısından içeri ilk adımınızı attığınızda bunu
anlayabiliyorsunuz. Her tarafınız ağaçlarla, kuşlarla kaplı. Yemyeşil bir bahçe düşünün.
İçinde anlayışlı, duyarlı ve iyi kalpli öğretmenlerinin olduğu bir okul. Emin olun bu okula
gelince bütün ön yargılarınız silinecek.
Biraz da okulumuzda gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsedeyim. Okullar başladıktan 1 ay
kadar sonra 2 top 3 pas, yakan top, hentbol gibi bir çok dalda turnuvalar yapılıyor. Onun
dışında her özel gün ve bayramlarda çeşitli törenlerimiz, gösterilerimiz ve bazen de kısa
tiyatro gösterilerimiz oluyor. Beden eğitimi öğretmenlerimiz çoğunlukla törenlerde sabah
sporu bile yaptırıyor :). Bunun dışında bir çok kulübümüz de mevcut. Hatta isteyen kendi
kulübünü bile kurabiliyor. Kulüplerle çeşitli bir sürü geziler yapılabiliyor. Öğretmenlerimizle
beraber sempozyumlara, zirvelere, MUN vs gidebiliyoruz. Öğretmenlerimiz bu konuda da
anlayışlılar. Bir isteğiniz varsa eğer öğretmenimizin de imkanı varsa onu hemen yerine
getirebiliyorlar. Bu konuda da bence çok şanslıyız. 
Okulumuzda bir de kız yatılı pansiyonu bulunuyor. Bunun içinde yemekhane de var ve
orada yatılı kalmayanlar da yemek yiyebiliyor. Pansiyonun da kendine göre kuralları var. Evi
uzak olanlar veya il dışında olanlar için çok avantajlı. Ha bir de şunu söylemeden
bitirmeyeyim okulumuz Çamlıca da değil Acıbadem semtindedir :)
Sizi de okulumuzda, Çamlıca Kız Lisesi'nde görmeyi çok isteriz. Bunları keşke yüz yüze
anlatabilseydik ama kısmet buymuş. Moralinizi sakın bozmayın virüs nedeniyle. Siz bu
şekilde de başarabilirsiniz. Çalışmalarınıza tam gaz devam edin. Biz size güveniyoruz ve
Çamlıca'ya bekliyoruz. :))
Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın :)))
Sevde Gül Öner 10/C

Merhaba~
Hepinizin bildiği gibi tüm Dünya olarak oldukça zor zamanlar geçirmekteyiz. Bununla
birlikte, bir yandan da sınava hazırlananlar olarak sizin bizlere göre daha çok zorlukla baş
etmeye çalıştığınız bir gerçek. Biliyoruz, zorlanıyorsunuz. Biliyoruz, yoruldunuz. Biliyoruz,
streslisiniz ama biraz daha sıkın dişinizi. Çokça insanın yanınızda olduğunu unutmayın.
Yalnız değilsiniz.
Tam olarak aynı şartlar olmasa da, kendi sınav senemde sınav sistemi değiştiğinden şu an
yaşadıklarınızla empati kurabiliyoruz. Sizden şanslı olarak, bizim en azından okul tanıtım
gezilerine katılabilme imkânımız vardı.
Biz de okul arkadaşlarım ve rehberlik öğretmenimizle birlikte size bu konuda nasıl yardımcı
olabileceğimizi düşündük ve “Bir Çamlıcalının gözünden Çamlıcalı olmak nasıl bir şey?"
diyerek size ulaşma kararı aldık. Bunun yanı sıra size naçizane tavsiyem şu an lisede olan
tanıdıklarınız varsa onlarla iletişime geçip aynı soruyu onlara da sormanız. En az tanıtım
gezileri kadar yararlı olacağını düşünüyorum.
Çamlıca Kız Lisesi'nde, ikinci yılımı, onuncu sınıfı okumaktayım. Okulumuzun 106 yıllık
bir tarihi geçmişi vardır; bu tarihi, ağacında, yürüdüğün yolda, çevresinde, namında hissettirir.
1904-1908 yılları arasında, dönemin Hicaz valisi Ahmet Ratıp Paşa tarafından yaptırılan ve
hiçbir zaman oturamadığı köşkte 1914 yılında "Çamlıca İnas Sultaniyesi" adıyla ülkemizin ilk
kız lisesi olarak kurulmuştur. Tarihçemizi daha detaylı öğrenmek isterseniz okulumuzun
sitesinden ulaşabilirsiniz.
Bir öğrenci olarak size okulun somut olarak sahip olduklarından çok manevi değerlerinden
bahsetmek istiyorum.
Dediğim gibi, bu okulda iki senedir eğitim görüyorum. Bu eğitimi veren öğretmenlerimize
fazlasıyla minnettar olduğumu belirtmek isterim. Çünkü bu zamanda bile ellerindeki tüm
imkânları kullanarak bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Karantina sürecinin başlamasıyla,
diğer okullardan çok önce, hemen sanal derslere başlayıp tüm hızıyla devam ettiriyorlarken
okul ortamını siz düşünün.
Lisede aldığınız eğitim gerçekten ortaokuldakinden çok farklı. Bunun sebebi derslerin
ağırlaşmasından çok, yaşınızla beraber hayatınızda karşılaştığınız ve baş etmeniz gereken
durumların artması. Tüm bunlar olurken ailenizin dışında da size yardımcı olacak alternatif
bir aileye sahip oluyorsunuz. Bu aile de okul, arkadaşlarınız ve öğretmenleriniz oluyor. Bir
sorunla karşılaştığınızda, paylaştığınız arkadaşlarınız yoldaş olurken, öğretmenleriniz o yolun

nasıl yürüneceğini gösteriyor size. Yaptıklarıyla, yapmadıklarıyla size hayatı öğretiyor. İyi
anlarınızda da rol arkadaşları oluyorlar. Bunun önemini de yaşadıktan sonra anlıyorsunuz. Bu
konuda okulumun fazlasıyla başarılı olduğunu söylemeliyim.
Bunun yanı sıra okuldaki kurulan arkadaşlığın diğer okullardan çok farklı olduğunu
düşünüyorum. Daha önce kesin birinden duyduğunuz, izlediğiniz efsaneleşmiş lise
arkadaşlıkları gibi bir dostluğa sahip olabilirsiniz. Yaş olarak sizden büyüklerle bile ablakardeş ilişkisine sahip oluyorsunuz ve bunda okulun etkisi de oldukça büyük. Diğer
Çamlıcalılarla aranızda çok farklı bir bağ oluyor, ölene dek sahip olacağınız bir bağa sahip
oluyorsunuz.
Okulumuz okul dışı faaliyetlerde de oldukça aktif ve başarılı. Bu tür faaliyetlere çok imkân
verdiği gibi teşvik etmekten de geri kalmıyor. Bilim, sanat, spor, akademi alanlarında teşvik
ettiği bu faaliyetler ilerideki yaşantınızda -iş imkânı, üniversite gibi konular başta olmak
üzere- size fazlasıyla tecrübe kazandırırken özgeçmişinizde yer alabilecek belgelere de sahip
oluyorsunuz.
Okuluma çok şey borçlu olduğumu düşünüyorum. Onun sayesinde tanıştığım insanlardan,
öğrendiklerimden, yaşadıklarımdan dolayı okuluma minnettarım.
Uzun lafın kısası, bu okula gelip geçen her öğrencinin dediği gibi; "Çamlıcalı olmak
ayrıcalıktır.” Seneye okul arkadaşı olmak dileğiyle.~
Zeynep Ece DENİZ - 10/A

Okulda kafanızdaki projeleri gerçekleştirmenize imkan sunan bir idare var. Akademik
başarının yanı sıra sosyal etkinliklere katılımınız da CV'nizi olumlu yönde etkileyecektir, okul
sosyal etkinliklere katılım açısından oldukça etkin. Yargılarınız çoğunlukla okulun kız lisesi
olması ve puanının diğer proje okullara kıyasla düşük olmasından kaynaklı olacaktır diye
düşünüyorum. Okulun kız lisesi olmasının sebebini okulun tarihçesini araştırdığınızda
göreceksiniz.
Dilara Bahar İşler 10-A

İki yıldır Çamlıca Kız Lisesi’ndeyim. Başta bu okula gelmek istememiştim fakat zaman
geçtikçe Çamlıcalı olmanın ayrıcalıklı olduğunu anlıyorsunuz. Çoğu okulda bir alana
yüklenirken Çamlıca'da kendinize ait bir şey buluyorsunuz. Biraz fiziki olarak bakarsak
okula, İstanbul Acıbadem'in göbeğinde tarihi (106 yaşında) bir okuldur. Okula girdiğinizde
sol tarafta köşk yavrusu (müştemilat), sağ tarafta güvenlik, mescit ve kantin bulunmakta.
Hemen karşımızda ise tarihi Ahmet Ragıp Paşa Köşkü bulunmaktadır. Sola dönüp biraz
ilerledikten sonra karşınıza okul binası çıkmaktadır ve bu alanları kapsayan bol yeşillikli bir
bahçemiz vardır. Okulumuzun spor-sanat dallarında birçok başarısı bulunmaktadır. Orta
okuldayken hep derler ya 'liseye geçince öğretmenleriniz bizim gibi olmayacak ders anlatıp
çekip gidecekler' işte bu doğru değilmiş; bizim lisede öğretmenlerle arkadaş gibi oluyorsun ve
sıkıcı dersler bile bu şekilde eğlenceli hale geliyor. Dil alanında çoğu okuldan başarılı eğitim
veriliyor, İngilizcenin dışında, Fransızca ve İspanyolca eğitimi de alıyoruz. Kız lisesi olduğu
için kaygılarınız olabilir ama emin olun ki daha rahat ve konforlu oluyor. Toparlayacak
olursam bu okuldan mezun olduğunuzda gururla Çamlıca Kız Lisesi’nden mezunum
diyebileceksiniz ve bence bu eşsiz bir duygu. Sen de bizim aramıza katılmak ister misin?
-Naciye S. Gültekin 10\A

ÇAMLICA KIZ LİSESİ: BİLGİ GÜNEŞİM
İnançla, azimle yorulmadan çalıştınız. Virüs bile durduramadı sizi. Sınava çok az kaldı.
Sonuçlar açıklanacak ve şimdi sıra tercihlerde. Peki kim doğru tercihte bize yardımcı olacak?
Virüs var. Gözümüzle görüp, tartıp biçemiyoruz. O halde en iyisi bir bilene, bir gidene
sormak.
Sizin için gözbebeğim okulumu, Çamlıca Kız Lisesi’ni tanıtıyorum. Gelin hep birlikte
yedi tepeli cennet şehir İstanbul’un en güzel tepesi Küçük Çamlıca’nın eteklerindeki Çamlıca
Kız Lisesi’ni tanıyalım. Ben geçen sene tam da bu zamanlar tanıdım onu. Gezdim, gördüm
okudum, buram buram kokladım. Mis kokulu, serin, püfür püfür esen bir rüzgâr karşılar sizi
okulumuzun bahçesine adım attığınızda, “HOŞGELDİN” der adeta. Kulaklarınızın pasını
kuşların cıvıltısı siler. Çam ağaçları kucaklar sizi. Yüz yıllık tarihi ile Ahmet Ragıp Paşa
Köşkü sırtınızı sıvazlar. Tarihi Hababam sınıfını misafir etmiş görkemli yapı zarafetiyle sizi
büyüler, ötelere taşır. Tomurcuklanmış sarmaşıklar sizi sıkı sıkıya sarmalar. Bir kardeştir
Çamlıca Kız Lisesi öğrencileri, pansiyonda kalır, sıkı dostlukların temeli burada atılır. Bir
öğretmen düşünün evladının gece üstünü örtercesine, öğrencilerinin üstünü örter, onu korur.
Bilginin ışığı öğretmenlerimiz, bizi aydınlatır. İlimle donatır. Tohum misali başladığımız
okulumuza ilimle sulanıp yeşeririz. Hitabetimiz güçlenir, ufkumuz açılır. Çamlıca marşımızla
kartal misali masmavi göklerde süzülürüz. Öğrenci kulüpleri ile fikirlerimiz değer kazanır.
Laboratuvarlarımızda deney yaparak öğreniriz.

Karantina sürecinde en çok özlediğim okulum. Kazanmaya, başarmaya değer çam
kokulu yeşil ormanlı doğanın kalbinde canım okulum. İyi ki seni tercih etmişim. İyi ki
Çamlıca Kız Liseliyim.
Esma Hatice Köten 9/D

Öncelikle bu yazıyı okuyacak her arkadaşımız için şans diliyorum. Hedefinize yönelik planlı
çalışmalar sürdürerek hazırlandığınızı tahmin edebiliyorum. Sınava yönelik yapabileceğiniz
en sağlıklı şey zaten bir hedef seçmek ve onun için hazırlanmak. Bu çalışmalarınız dışında da
sınav esnasında heyecanınızı dengelemeniz gerekiyor. Bütün çabalarımızın etkisini en
belirgin olarak yok eden etken, maalesef ki heyecanlarımız. Buna yönelik olarak heyecan
kontrol çalışmaları yapabilirsiniz. Rehberlik öğretmeninizden yardım alabilirsiniz. Ben de ilk
olarak bana bu projede yer alma şansı veren değerli rehberlik öğretmenime teşekkür
ediyorum Asıl konumuza gelirsek;
Sınav öncesinde, sınavda ya da tercihlerimden hangisinin tutup tutmadığı kesinleşene kadar
da aklımda Çamlıca Kız Lisesi yoktu. Aslında hedefimde olan bir okul da olmadığı için,
haliyle elimde okulla ilgili bilgiler de yoktu. Zamanında büyük akrabalarımın (meselâ
babaannemin) gitmekten son anda vazgeçtiği ama hep hayallerini süslemiş olan bir okul
olarak biliyordum. Ama bir şey hakkında yorum yapabilmek için onun hakkında bilgi
toplamaya bir yerden başlamak lâzım.
Normal zamanda okulumuza geziye gelmiş olan yaşıtlarınıza anlattığım gibi detaylıca
okulumuzun içini maalesef anlatamayacağım. Müzik sınıfımız, resim atölyemiz, 3 adet
laboratuvarımız, okul tarihi müzemiz, konferans salonumuz, 50 yıllık ve hatta neredeyse 100
yıllık ödüllerimiz… En önemlisi şu sıralar hiçbir okulda göremeyeceğiniz bir ormanımız,
huzur veren çalışma ortamımız… Devamı ve puan bilgileri Google’da Genel olarak daha
kişisel değerlerden bahsetmek taraftarıyım ben zaten. Biliyorum ki hepinizin aklında sadece
kız öğrencilerin gittiği bir okul olması, eğitim seviyesi vb. gibi çokça soru var. Benim de
vardı, hala olabiliyor, ama ne kadar etkinliklere aktif olarak eşlik ederseniz o kadar
yanıtlanıyor bu sorular. Aslında o kadar cana yakın ve donanımlı öğretmenlerle bir arada
olduğunuzun farkına varıyorsunuz ki… Hepsi ile arkadaş oluyorsunuz. Ben genel olarak her
öğretmenimize duyduğum derin saygıdan dolayı sevgimi pek hissettiremesem bile size şunu
diyebilirim ki, herkesin birbirinden olumlu enerji aldığı bir ailenin yeni üyesi olduğunuzu
hissediyorsunuz.

Bu zorlu dönemde Cuma günleri sokağa çıkma iznimiz olduğu bir günde soluğu
okulumuzda aldım derin düşüncelerim eşliğinde. Bizsiz ÇKL iyice orman olmuştu, hiçbir ses
yoktu ve sadece kuşların ötüşleri kalmıştı geriye koskoca okuldan. Tabii ki güzel güllerimiz
kırmızı kırmızı bahçemizi süslüyordu ve ben onları fotoğraflarken geniş bahçemizdeki
anılarımı hatırladım üzülerek. Meğer çok şey kazandırmış bana okulum, dedim kendi
kendime. Ayrıca şunu da unutmamak lâzım; onca derin duygulardan arınınca, işin aslı sadece
bir bina orası. Oraya Çamlıca Kız Lisesi ruhunu veren, bizleriz, asırlık tarihinden geçen
Çamlıca’nın güçlü kadınları. Siz başka bir okula gitseniz bile, okulun size ettiği tesir kadar siz
de ona etki edeceksiniz. Bunu bizim okulumuz kadar tarihi bir okulda deneyimlemek çok
güzel, emin olun. Başarınız da tamamen sizin elinizde. Uzun lafın kısası sevgili sınav
savaşçıları, eğer olur da yolunuz bizim okulumuza düşerse bu yazımı unutmayın ve beni
bulun. Sınavda elinizden geleni yapın ve yolumuz kesişirse görüşürüz
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