
“Ne zaman ayrılık saati gelse 
Bir gariplik çöker içime birden 
Kalan tek anı gibi bir devirden 
Durmadan çalınır o gamlı beste 
Sanki bilir de hazin öykümüzü 
Bulutlar ağlar, kararır gökyüzü” 
 

 
 
 25 yıllık Ayverdi tarihinde böyle bir gün yoktur ki hem 
yuvamıza veda edelim. 

 Bugün burada bu binaya, bu bahçeye sinen ve kalplerimize işleyen Ayverdi ruhunun artık yeni 
bir yuvaya sahip oluşunun hüznü içerisindeyiz. Bu büyük hüzünün başka bir mühim sebebi de çok 
sevgili, en büyük destekçimiz olan müdürümüz ZBU’
 
 Pazartesi sabah “Eyy Ayverdililer, aidatlarını verdiniz mi?” cümlesi ile okulu açar yine bu 
cümlesiyle her hafta bitişinde bizi uğurlardı.  Giydiğimiz her okul formasını andıran kıyafetlere her 
daim tepkiliydi.  Elimizdeki kahvelere, çorbalara kızar dururdu. 
bazılarımızı köşe bucak kaçmak zorunda bırakırdı. Kesilmeyen sakallar, yapılan makyajlar, giyilen v 
yaka tişörtler, üzerimizdeki rengarenk kazaklar ve bir
yakalandıysak, yüzümüz asılırdı her seferinde. Bir yandan da çok haklı olduğunu bilir
Odasının önünden geçerken hissettiğimiz o anlamsız gerilim 
 
 Biz Ayverdililer olarak, konferans salonumuzu boş bırak
geçer. Çok sevgili müdürümüz de provalarda bizi hiç yalnız bırakmadı
velakin Zeki Baki Uzun konferans salonuna adımını attığında törendeki bir Ayverdili için artık %100 
performans imkânsızdı. Sahnede hep gözlerinizin içine bakardı. Prova bittiğinde
göze geldiyseniz eleştirilerden nasibinizi almaya saniyeler kalmış
 

Provalar biter, etkinlikler başlar. Çok iyi bir eğitimci olmasının yanı sıra çok da iyi bir şairdir.
Kalemi kuvvetli olan müdürümüz törenlerde mütemadiyen yazdığı şiirleri bizlerle paylaşır. 

Ama her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi, burada onunla geçirdiğimiz yılların da sonuna 
geldik.  Belki yıllar sonra müdürümüzleyaşadıklarımızı unutucağız. Bu binada olmayaca
Sâmiha Annemizin de dediği  gibi: “Hatıralar unutulur fakat asla kaybolmaz.

Biz Ayverdililer olarak her daim bizimle olduğunuz için, Ayverdi ruhuna renk kattığınız için, her 
zerresiyle Ayverdiyi kucakladığınız için ve bizimle bir yürek olup “Biz
teşekkür ederiz. Öğrencisiyle, öğretmeniyle; mezunuyla, velisiyle Ayverdi size minnettar.

 

                                                                                                 

     
 

25 yıllık Ayverdi tarihinde böyle bir gün yoktur ki hem başımızın tacı müdürümüze hem de 

Bugün burada bu binaya, bu bahçeye sinen ve kalplerimize işleyen Ayverdi ruhunun artık yeni 
bir yuvaya sahip oluşunun hüznü içerisindeyiz. Bu büyük hüzünün başka bir mühim sebebi de çok 

yük destekçimiz olan müdürümüz ZBU’un vedasıdır. 

Pazartesi sabah “Eyy Ayverdililer, aidatlarını verdiniz mi?” cümlesi ile okulu açar yine bu 
cümlesiyle her hafta bitişinde bizi uğurlardı.  Giydiğimiz her okul formasını andıran kıyafetlere her 

iydi.  Elimizdeki kahvelere, çorbalara kızar dururdu. Ara sıra koridorlara çıkar ve 
bazılarımızı köşe bucak kaçmak zorunda bırakırdı. Kesilmeyen sakallar, yapılan makyajlar, giyilen v 
yaka tişörtler, üzerimizdeki rengarenk kazaklar ve birçok daha sebep… Kaçardık ama eğer 
yakalandıysak, yüzümüz asılırdı her seferinde. Bir yandan da çok haklı olduğunu bilir, onu severdik. 
Odasının önünden geçerken hissettiğimiz o anlamsız gerilim ise paha biçilemezdi.  

Biz Ayverdililer olarak, konferans salonumuzu boş bırakmayı sevmeyiz. Günlerimiz hep orada 
geçer. Çok sevgili müdürümüz de provalarda bizi hiç yalnız bırakmadı bu kadar zamanda. 
velakin Zeki Baki Uzun konferans salonuna adımını attığında törendeki bir Ayverdili için artık %100 

hep gözlerinizin içine bakardı. Prova bittiğinde eğer bir kere göz 
iyseniz eleştirilerden nasibinizi almaya saniyeler kalmış demektir. 

biter, etkinlikler başlar. Çok iyi bir eğitimci olmasının yanı sıra çok da iyi bir şairdir.
uvvetli olan müdürümüz törenlerde mütemadiyen yazdığı şiirleri bizlerle paylaşır. 

Ama her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi, burada onunla geçirdiğimiz yılların da sonuna 
müdürümüzleyaşadıklarımızı unutucağız. Bu binada olmayacağız lakin 

Hatıralar unutulur fakat asla kaybolmaz.” 

Biz Ayverdililer olarak her daim bizimle olduğunuz için, Ayverdi ruhuna renk kattığınız için, her 
zerresiyle Ayverdiyi kucakladığınız için ve bizimle bir yürek olup “Biz Ayverdiliyiz!” diyebildiğiniz için 
teşekkür ederiz. Öğrencisiyle, öğretmeniyle; mezunuyla, velisiyle Ayverdi size minnettar.
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başımızın tacı müdürümüze hem de 

Bugün burada bu binaya, bu bahçeye sinen ve kalplerimize işleyen Ayverdi ruhunun artık yeni 
bir yuvaya sahip oluşunun hüznü içerisindeyiz. Bu büyük hüzünün başka bir mühim sebebi de çok 

Pazartesi sabah “Eyy Ayverdililer, aidatlarını verdiniz mi?” cümlesi ile okulu açar yine bu 
cümlesiyle her hafta bitişinde bizi uğurlardı.  Giydiğimiz her okul formasını andıran kıyafetlere her 

Ara sıra koridorlara çıkar ve 
bazılarımızı köşe bucak kaçmak zorunda bırakırdı. Kesilmeyen sakallar, yapılan makyajlar, giyilen v 

çardık ama eğer 
onu severdik. 

mayı sevmeyiz. Günlerimiz hep orada 
r zamanda. Amma 

velakin Zeki Baki Uzun konferans salonuna adımını attığında törendeki bir Ayverdili için artık %100 
eğer bir kere göz 

biter, etkinlikler başlar. Çok iyi bir eğitimci olmasının yanı sıra çok da iyi bir şairdir. 
uvvetli olan müdürümüz törenlerde mütemadiyen yazdığı şiirleri bizlerle paylaşır.  

Ama her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi, burada onunla geçirdiğimiz yılların da sonuna 
ğız lakin 

Biz Ayverdililer olarak her daim bizimle olduğunuz için, Ayverdi ruhuna renk kattığınız için, her 
Ayverdiliyiz!” diyebildiğiniz için 

teşekkür ederiz. Öğrencisiyle, öğretmeniyle; mezunuyla, velisiyle Ayverdi size minnettar. 
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