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Çok beceriklidir, olağan üstü düzenlidir, takım çantası
ile dolap kurar, fayans dizer inşaat yapar.
İlk görev yeri olan HOPA’ya giderken coşkulu
yaratılışına

uygun

Karadeniz’in

dalgaları

ile

kucaklaşacağından çok mutlu idi. Sırası ile Hopa Eskişehir - Artvin - Bolu - Adapazarı - Mersin - İstanbul ve
son olarak Ankara. Emekli olurken binlerce öğrenciye
kendi coşkusu, hudutsuz sevgi ve özverisinden pek çok şey
vermiş olmanın huzurunu yaşıyordu.
ZELİHA AVCI (KÖKÇINAR) 1947 Gazi Eğ. Enst.
Böyle bir haberi vermenin bu yazıyı yazmanın acısını
ve güçlüğünü anlatabilmek imkansız.
Sevgili Zelihamızı tanıyanlar bilirler ona hastalık bile
yakıştıramazdık, ölümüne hiç inanamıyoruz.
Mezuniyetimizin 50. yılını kutlamaya hazırlanmıştık
beraberce, hastalığı nedeni ile katılamamıştı Ankara yolcu
luğuna, nekadar üzülmüştük. 50 yıllık bir arkadaşlığımız
var, bir ömür geçirdik beraber.
Bir an gerilere dönmemek eldedeğil. Zeliha’nm şöyle
bir portresini çizmek isterim. Gazi Eğitim yıllarını; Zeliha
salonda ipin tepesindedir hemde sadece kolları ile kendini
çeker, kasanın üstünden uçar gibi geçer, ağır amut çeker,

Sağlık sorunlarından branş değiştirip Türkçe - Edebiyat
öğretmenliğini de aynı başarıyla sürdürmüştür.
Mükemmel bir anne, çok iyi bir eş, bulunmaz bir arka
daş idi.
Bir dönemin T.B. Millet Meclisi Başkanı Sn. Sabit
Osman Avcı’nm eşi olarak Devlet Protokolünün üst
düzeyindeki yerini aldığı zaman kendisi ile hep gurur duy
duk, bir meslektaşımızın bizi temsil etmesinden.
O sımsıcak sevgi yüklü, enerjisi, sevgisi yüreğinden
taşan sıra dışı bir insandı.
Sevgili kızları Funda - Filiz, torunları Elif ve Nilosa,
hayat arkadaşı Sn. Sabit Osman Avcı’ya tüm dost ve
meslektaşlarına öğrencilerine baş sağlığı diliyoruz.

kayak kampında sarp tepelerden noktasız, virgülsüz inişler
yapar. Deniz kampında yürürken mesafeleri yutar.

Azade Sucuoğlu

Mükemmel sitili, hiç aksamayan kulaçları ile, izci
kampında ağaçların tepelerinde dolaşır, her zaman canlıdır.
Çok duygusaldır, hayvanları çok sever. Bir gün Lâssi filmi
ni seyrettikten sonra, bana artık Lâssi deyin demişti, o
bizim sevgili Lâssi’mizdi.
Mesleğimizin ve çağdaş spor eğitiminin kurallarından
ödün vermemek için onurlu mücadeleler vermiştir.
Atatürk, devrimi ve ilkelerine yürekten bağlı gerçek bir
milliyetçidir.
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CİHAT ARBEK

AZİZ ÖZÇELİK

Balıkesir Lisesi, İst. Vefa Lisesi ismi geçince Cihat

Aramızda olmadığına inanabilmek çok güç sevgili Aziz
arkadaşımızın.

Hocayı tanımayan öğrencisi yoktur.

Tam 50. yıl kutlamalarımıza hazırlanıyor ve Azi ile bir

Cihat Arbek tükenmeyen enerjisi ve babacan disiplini

başka coşkulu olur Ankara gezimiz diye düşünüp pro
ile uzun uzun yıllar öğrencilerini ve meslektaşlarının gön
gramlar hazırlıyorduk. Nasılda acele ettin, daha çok halay
lüne taht kurmuştur.

lar çekecektik beraber.

1914’de İzmir’de doğmuş, İzmir öğretmen okulundan
mezun olmuştur.

Her zaman beraber olduğun Akordion’u ile Halk oyun
larının değişmez ustası, bitmez tükenmez enerjisi ve

1938 yılında Ankara Gazi Eğ. Enstitüsii’ne girmiş, üç
yıllık eğitimden sonra 1941 de mezun olmuştur.

coşkusu ile Köçek Aziz nasılda meydandan çekildi
inanamıyoruz.

1942 yılında BAlıkesir Lisesine tayin olmuş 1950’de

İzci Kamplarının başarılı Lideri, yaz kamplarının üstün

Balıkesir Eğitim Enst. öğretmenliğini genç öğretmen aday

nitelikli idarecisi, çektiğin halaylar, barlar, Kafkas dansları

larına Beden Eğitimi sevğisini aşılayarak devam etmiştir.

ile (haydi bacım katılın diye) tüm topluluğu canlandırır

1958 de iki yıl bakanlık müfettişliğinde bulunmuştur.

neşeye boğardın.
Yeni atılımlara doymadan Türk Milli Eğitimine hizmet

1960 yılında İst. Vefa Lisesi’nde göreve başlamıştır.

vermek

için

kendinle

yarışıyordun.

D üzce’deki

1973 yılma kadar başarı ve sevgi dolu yılları Vefa’lılarla
başarılarınla gurur duyuyorduk, her zaman daha iyiye daha
paylaşmıştır. Emekli olduktan sonra 1979 yılına kadar da
özel Kalamış Lisesi’nde görev yapmıştır.
1997

güzele koştun yorulmak bilmeden. Ayrılığına alışabilmek
çok zor olacaktır.

yılında kendisini kaybettiğimiz zaman ilk yılların

Ayvalık sahilleri hep seni anılarınla dolu. Tüm dost

heyecan ve disiplini ruhunda hep taşıyordu. Ailesine tüm

larına, meslektaşlarına, öğrencilerine, sevgili çocuklarına,

meslektaşlarımıza ve öğrencilerine baş sağlığı dileriz.

ailene baş sağlığı diliyoruz.

Azade Sucuoğlu
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