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Tebessüm dergisinin yazılarından yazarları 
sorumludur. Yılda bir sayı çıkar. Tüm fikir 
ve düşüncelere açıktır. Yapıcı eleştiride 

bulunanlara tebessüm eder.

Editörden
Ç I N A R  K O L E J İ

Ortaokul Kültür-Sanat ve Edebiyat Yayını

Merhaba,

Yaklaşık dört yıldır sizlere “Tebessüm” ediyoruz. Tebessüm’ün gü-

zel yüzü, sizlersiniz. Okuyucusu olmayan bir dergi, ne anlam ifade 

eder ki… 

“Yaratıcının yaratması süreklidir. Güzelin peşinde olan insan hep 

arayış içindedir. Bir sanat eserine sanatçının yaratması diye bakan 

batılının doğudan öğreneceği şey, yaratıcı olana yönelerek, güzel-

likleri var edene ulaşmaktır. Sanatkârlık gerçek yaratıcıyı bulmanın 

yoludur.” 1

Sadettin Kaplan’ın da ifade ettiği gibi, bir yazarı yetiştiren, belli bir 

kalıba döken; o yazarın içinden çıktığı toplumdur. 1930’lu yıllarda 

Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile tanıştıktan sonra gerçek sanatının 

kaynağını bulan Necip Fazıl; sanatının hem işçisi, hem ustası, hem 

de mimarıdır. Savunduğu İslam davasının bazen deli dumrulu bazen 

de en mütevazı ferdidir. 

Bir gün üstada: “Üstad, Fransızların meşhur Laurausse ansiklopedisi, 

Türkiye’den iki şaire yer verecekmiş.” diyecek olur birisi. “Öbürü 

kim?” diye cevap verir.2 Yaşadığı dönemde “Sultanu’ş-Şuara” lakabını 

bu kadar hak eden ve hak ettiğinin farkında olan bir şahsiyettir 

Necip Fazıl.

Değerli Okurlarımız,

Tebessüm dergimizin 6. sayısında, kapak konusu olarak, ölümünün 

30. Yılı münasebetiyle Üstad Necip Fazıl Kısakürek’e yer verdik. Hepsi 

de birbirinden güzel bu yazılarımızı okumanızı tavsiye ediyoruz.

Kültürümüzün yazıdan ziyade sözlü olduğunu; çok konuşup az 

okuduğumuzu söyler dururuz. Az okuduğumuz gibi, az yazıyoruz. 

Yazı yazmayı sevmeyen bir toplumuz. Değerli arkadaşlar, işte size 

fırsat. Tebessüm dergimiz, sizler için bir yazarlık okulu olabilir. Yaz-

ma deneyimlerinizi bizimle paylaşın lütfen, yazılarınızı bekliyoruz.

“Her insan konuşabilir; ama her insan kalemini konuşturamaz.”

Kaleminizin de konuşabilmesini dileğiyle, hoşça kalın…

1- Sadettin Kaplan  

2- Söz konusu isimler, Necip Fazıl ve Nazım Hikmet’tir.
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Büyük fikir ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl 

Kısakürek’i hakka kavuşmasının 30. yıl dönümünde 

rahmetle anıyoruz. Ömrünü hak ve hakikate adamış 

bir insan, şairler sultanı... Anadolu üzerindeki gözü 

pek, dönmez fikir savaşçısı... Bütün ümidini mukad-

desatçı gençliğe teslim etmişti.

Gençliğe Hitabesi’nde de vurguladığı gibi: “...Tek cüm-

leyle, Allah’ın, kâinatı yüzü suyu hürmetine yarattı-

ğı sevgilisinin âlemleri manto gibi bürüyen eteğine 

tutunacak, O’ndan başka hiçbir tutamak, dayanak, 

sığınak, barınak tanımayacak ve O’nun düşmanla-

rını ancak kubur farelerine denk muameleye lâyık 

görecek bir gençlik...”

Kararı daha önceden alınmış mahkemelerde yargı-

landı, yıllarca tutuklu kaldı. Kaç defa hasta yatağın-

dan kaldırılıp, mahkemelere sürüklendi.  Yürüdüğü 

hakikat yolu birçok kere taşlarla kapatılmaya çalı-

şıldı. Fakat her seferinde tekrar doğrulan, yılmayıp 

davasını tutup ayağa kaldıran Üstat, Büyük Doğu’yu 

genç nesillere tanıttı ve aşıladı. Gücünü ve kuvvetini 

çilekeşi olduğu davasından alan Üstada göre: “Şiir, 

Mutlak Hakikat’i arama işidir”. Kendisi ise bu yolun 

davacısı olmuş, bize o yüce hakikati göstermiştir. 

Fikirlerini İdeolcoya Örgüsü isimli eserinde yayımlayan 

Üstat, İdeoclocya Örgüsü’nde şöyle diyor: 

Fikirde, sanatta, anlayışta, anlatışta, buluşta, tutuşta, 

dağıtışta, toplayışta ve nihayet yaşanmaya değer 

hayatın ölçülerini billurlaştırma işinde dünyanın en 

büyük adamı olmak isterdim; nefsim için değil de, 

sırf O’nun ümmetinden en hakir ferde düşen liyakat 

payını ve üstünlük derecesini göstermek için...”

 İdeolocya Örgüsü’nde, son bir asırdır çürütülen ve 

hor görülen İslam’ı bir medeniyet projesi halinde 

getirmekte bunu da “Büyük Doğu” olarak isimlen-

dirmektedir. O, fikirlerini kâğıt üzerinde bırakmamış, 

batıya karşılık doğu ruhunun tekrar zuhur etmesi 

için yapılan bu davanın en ön saflarında yer almıştır. 

Devrinin siyasi liderleri, hâkim zihniyetinin baskılarına 

rağmen her şart ve ortamda mücadelesini devam 

ettirmiştir. 

Aziz arkadaşlar, Büyük Üstat Necip Fazıl’ın canını 

dişine takıp ömrünü adadığı bu hakikat yolunu, 

omuzlarımızda gururla taşımalı, bu davanın birer ne-

feri olmalıyız. Bize bırakılan bu mirasın her zerresini 

ruhumuzda barındırmalı, fikirlerimizi birer silah gibi 

kullanmalıyız. Eğer bunu başarırsak, Üstat bizimle 

yaşayacak, Büyük Doğu yükselecek ve bu davanın 

tohumları saçılacak. 

“…Mehmet’ im, sevinin başlar yüksekte!

Ölsek de sevinin, eve dönsek de!

Sanma bu teker kalır tümsekte!

Yarın, elbet bizim, ebet bizimdir!

Gün doğmuş, gün batmış, ebet bizimdir”

Ravzanur KÜÇÜK 8-E

DAVASININ ADAMI
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Muhammed İkbal ARIKAN 8-F (Bir Necip Fazıl Kısakürek Hayranı) 

HAYATA ANLAM KATAN MISRALAR

Şiir okumayı çok seven birisi olarak her zaman oku-

maktan en keyif aldığım şiirler Üstat Necip Fazıl’ın 

şiirleri oldu. Üstadın şiirleri yaşanarak okunuyordu 

çünkü. Okuyan da dinleyen de kaybolup gidiyordu 

mısralar arasında. 

Üstadın şiirleriyle kavradım hayat manasını, üstadın 

şiirleriyle canım oldu İstanbul. Üstad’tan çok şey öğ-

rendim. 

Üstad her zaman en iyisiydi benim için çünkü şiir 

içinde mükemmel bir kafiye ve anlatım vardı. Sadece 

sözcükleri kullanarak bir konu ancak bu kadar güzel 

anlatılabilirdi.

Şiirlerini okurken kendimden geçmemin nedeni de 

şu. Sadece ben değilimdir kendinden geçen. Herkes 

ayrı bir hayal iklimine yelken açar üstadın mısrala-

rını okurken. Üstad okutturur şiiri. Üstad okuturken 

yaşattırır. Üstad yaşatırken heyecanlandırır.

Ben onun noksansız şiirlerini okurken ayrı dünyalara 

dalıp giderim. Sadece onun şiirini okurken seyirciyi, 

sorumluluğumu, neden sahnede olduğumu geride 

bırakıp yalnızca şiiri yaşarım. 

Şiiri okurken ardındaki gelecek mısrayı hatırlatan hoş 

kafiyeleri içime huzur verir. İçinde binbir mana saklı 

deyimler düşündürür beni. Bu anlatımlarla sevdim 

İstanbul’u: “Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar; 

Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar.” Bu mısra-

larla kalktım ayağa: “Yol onun, varlık onun, gerisi hep 

angarya; Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!” 

Bu dizelerle hep umutla baktım yarınlara: “Yarın, el-

bet bizim, elbet bizimdir! Gün doğmuş, gün batmış, 

ebed bizimdir!” Teşekkürler üstad bana bu hayatı 

sevdirdiğin için, teşekkürler üstad doğup büyüdüğüm 

yeri sevdirdiğin için.  

Üstad Vasiyetnamesinde: “Beni de Allah ve Resul aş-

kının yanık bir örneği ve ardından birtakım sesler bı-

rakmış divanesi olarak arada bir hatırlayınız!” demiştir. 

BİZ SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ ÜSTAD.
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Bir düşünür, bir fikir ustası, cümlelerinde kelime-
lerin aşkla tutuştuğu bir şair, kahramanımız: Necip 
Fazıl Kısakürek.

Peki, bu üstadın hapis yüzü görmesinin nedeni ne? 
Çoğumuz onun bir kere hapse girdiğini ve onda 
da “Zindan Mehmet’e” şiirini yazdığını zannede-
riz. Peki, ama ne için girmiş ve bir kere mi girmiş 
yoksa birçok kere mi?

Üstad Necip Fazıl on kere hapse girmiş ve bu da 
toplam bin üç yüz yirmi dokuz gün yani üç yıl yedi 
ay yirmi dört güne denk gelmektedir.

Üstad ilk olarak 1943 senesinin aralık ayının yirmi 
birinci günü askerdeyken siyasi bir yazı kaleme 
aldığı için disiplin cezası niteliğinde 1 gün hafif 
hapis yatmıştır.

İkinci kez bundan dört sene sonra 1947 yılının 
haziran ayının dokuzuncu günü kanunsuz olarak 
tevkif edilmiş yani alıkonulmuştur. Bunun sebebi 
ise bir şiire dayanmaktadır. Bu sıralarda üstad Bü-
yük Doğu dergisini çıkarmaktadır. Bir gün Filozof 
Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın “Abdülhamit’in Ruhani-
yetinden İstimdat”  şiirini yayınlamak istediğini 
belirtir. Dostları böyle bir şeyi yapmamasını ve 
hapse atılacağını söylerler. O ise “Gerçeği söylemek 
için hapis gerekiyorsa, ben ona da razıyım.”der ver 
şiiri yayınlar. Ve tabii hapse girer. Burada anlaşıl-
ması için o şiiri biraz açmak isterim:

İngilizler İttihat ve Terraki yardımıyla 31 Mart va-
kasını tezgâhlarlar. O dönemde bu işin başındaki 
isimlerden biri Filozof Rıza Tevfik.

Abdülhamit tahttan indirilir fakat ülke daha büyük 
bir kaosa sürüklenir. Filozof bu olaya faydalarından 
dolayı alacağı nimetleri toplamak için İngiltere’ye 
gider. Kendilerini bu işe teşvik eden İngiltere’nin 
o zamanki İstanbul elçisi Londra’dadır. Filozof’a 
beklediği itibari göstermediği gibi “Siz padişahı 
hal ettiniz (tahttan indirdiniz) ama hilafeti kaldı-
ramadınız. Bizim ise hedefimiz hilafetti.”

Rıza Tevfik İstanbul’a eli boş ve terk edilmiş döner. 
Ardından pişmanlığını yansıtan o meşhur şiiri yazar. 
İsmini de “Abdühamit’in Ruhaniyetinden İstimdat” 
koyar, yani; Abdülhamit’in ruhaniyetinden özür 
diler, yardım ister. Bu şiirin son iki kıtası meseleyi 
aşağı yukarı özetler:

Milliyet davası fıska büründü,

Rıda-yı diyanet yede süründü,

Türk’ün ruhu zorla asi göründü

Hem peygamberine, hem Allah’ına

Lakin son sultanım gavs-ı ekbersin

Ahretten bile himmet eylersin

Çok çek ki şu millet murada ersin

Şefaat kıl şahım meded hahına.

Rıza Tevfik bu şiiriyle pişmanlığını dile getirmiştir 
ama yıkılan abide bir daha inşa edilemeyecektir. 
Osmanlı’nın çöküşünün adımları atılmış ve süreç 
hızlı bir şekilde işlemeye başlamıştır.

Necip Fazıl, o şiiri yayınlamakla işte böyle kirli bir 
mirası, hatırayı gündeme getirmiştir. O zamanki 
iktidar, böyle bir şiiri yayınladığı için üstadı hap-
se tıkmıştır ve bu şiiri Atatürk’e hakaret saymış 
Atatürkçü partiler, büyük doğunun üzerine yü-
rütmüştür.

Üçüncü kez hapise yine büyük doğu gazetesinde 
yayınladığı bir yazı “Altıparmak” yazısı sebebiyle 
girmiştir. Bu yazısında hükümetin manevi şah-
siyetini tahkir ettiğini yani onurunu kırdığını ve 
tezyif ettiğini yani küçülttüğü gerekçesiyle mayıs 
ayının 19. günü hakkında tutuklama kararı çıkmış 
ve iki gün sonra yani 21 Mayıs’ta tutuklanmıştır 26 
Mayıs günü Salih Başol’un başında bulunduğu 2. 
Ağır Ceza Mahkemesinde beraat etmiş fakat aynı 
gün içinde başka bir mahkemeye sevk edilmiş 
ve hakkında verilen beraat kararı bozdurularak 
yeni kararla birlikte hamişle ve hasta eşiyle hapse 
gönderilmiştir. 3 ay 25 gün sonra genel seçimleri 
kazanan Demokrat Partinin çıkardığı af kanunu 
ile hapishaneden ilk tahliye edilen kişi olmuştur. 

Necip Fazıl’ın dördüncü kez hapse girmesine ise bir 
komplo sebebiyet vermiştir. Basına “kumarhane 
baskını” olarak yansıyan bir olay sebebiyle 1951 
senesini 23 Mart Cuma günü 18 saat gözaltında 
tutulmuştur. Tertiplenen komplonun ardından 
hazırladığı Büyük Doğu’nun 54. Sayısı bayilere 
verilmeden matbaalardan toplanmış, çıkmamış 
mecmuanın içindeki imzasız bir yazı sebebiyle 
üstelik içinde bir suçlama olmadığı halde 19 gün 
tutuklu kalmıştır. Beşinci kez 1952 senesinin aralık 

Ümmügülsüm YILDIZ 8-G

ZINDAN: “YALNIZ SECCADEMİN YÜZÜNDE ŞEFKAT...”
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ayının 12.günü yine 54. Sayıda yayınlanan bir yazısı 
sebebiyle 9 ay 12 gün kesinleşmiş mahkûmiyeti 
bulunan Necip Fazıl‘ın Ahmet Emin Yalman’ın vu-
rulmasıyla açılan Malatya Davası ile ilgisi olduğu 
düşünülmüştür. Mahkûmiyetinin 47. günü Toptaşı 
Cezaevinden Malatya’ya sevk olunmuştur. Tam 38 
gece 36 gün geçirdiği Malatya Hapishanesinden 
1953 senesinin Mart ayının sekizinci günü Malatya 
davası ile ilgili muhakemeler Ankara’ya nakledildiği 
için Ankara Genel Ceza Teklif Evi’ne gönderilmiştir. 

Altıncı kez olarak alırsak Necip Fazıl 30 Eylül 1953’te 
bitmesi gereken mahkûmiyeti Malatya Davasındaki 
masumiyeti anlaşılmamış olması nedeniyle tevkif 
şeklinde yani tutuklu bir şekilde devam etmiştir. 
Politikadan emir alan mahkeme suikastla başından 
beri alakası olmayan Necip Fazıl’ı 64 gün sonra 
aralık ayının ikinci günü tahliye talebini uygun 
bulunup salıvermiştir.

4 yıl sonra yedinci kez Mükerrem Sarol’u müdafaa 
amaçlı Fuat Köprülü’ye karşı yazdığı yazılardan do-
layı hakkında bir sene iki ay ceza kararı sonucunda 
ikinci kere Toptaşı Hapishanesine gitmiştir. 1 sene 
2 aylık cezası Abdulhakim Arkasi Hazretlerinin bir 
yakını İlyas Ketenci’ nin keramet çapındaki sözle-
riyle 8 ay 4 gün kaldığı hapishaneden kurtulmuştur.

1959 senesi sekizinci kez yine Büyük Doğu’ da 
yayınlanan yazılarda düşmanlarında yaptığı hü-
cumlar üzerine 100 yıl hapis tehdidi altındadır. Bu 
sıralarda İstanbul Toplu Basın Mahkemesi hakkında 
mahkûmiyet kararı verir. Sultanahmet Cezaevinde 
60 saat 51 dakika bulunduktan sonra bizzat za-
mane başbakanı Adnan Menderes’in talimatıyla 
salıverilmiştir.

1960 ihtilali yapıldığı sırada Ankara’da bulunan 

üstad Necip Fazıl İstanbul’a döndükten bir müddet 

sonra 6 Haziran’da gece yarısı evinden alınmış 

Ekim ayının on beşinci gününe kadar bir müddet 

Davutpaşa kışlasının koğuşlarında ve bir sürede 

Balmumcu’da kötü muamele altında gereksizce 

4 ay 4 gün tutuklu kalmıştır.

Ekim ayının 15.günü Balmumcu’dan tahliye olan 

Necip Fazıl salıverildiği zaman kapıda bekleyen 

mahkûmları taşımaya mahsus bir araç ile eşi ve ço-

cuklarının gözü önünde alınarak savcılığa götürül-

müştür. Bir yazısında Atatürk’e hakaret isnad ettiği 

gerekçesiyle yani iftira atarak Balmumcu’dayken 

mahkûmiyeti kesinleştiği için 5816 sayılı kanun 

maddesi sadece onun aleyhine kullanılmış ve Af 

Kanunu’dan men edilmiş, kapsamı dışı tutularak 

Toptaşı Cezaevine üçüncü kez girmesine sebep 

olmuştur. Bir sene 65 gün sonra ceza süresini ta-

mamlayıp tahliye olmuştur.

Görüyoruz ki üstadın hapse girmesi hep doğruların 

peşinde koşma çabasından dolayı başına gelmiştir. 

Burada Üstad Necip Fazıl’ın daha öncede belirttiğim 

bir sözünü tekrar etmek isterim:

Gerçeği söylemek için hapis gerekiyorsa, ben ona 

da razıyım. Şimdiki zamanda çoğumuzun belki de 

hiçbirimizin gösteremeyeceği bir cesaretle sadece 

doğrunun peşinden koşmuş ve sonucunda her şeye 

razı olmuştur. Ve eminim ki gelecek nesillerden 

de öyle bir çaba beklemiştir.
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Üstad Necip Fazıl Kısakürek, çeşitli neden-
lerden dolayı yalnızca şairliği ile ön 
plana çıkarılmış olsa da, inançlı bir 
nesli yoğurmuş, aydın kişiler üzerin-
de büyük etkiye sahip olmuş, gayet 
önemli, çok yönlü ve dikkate şayan 
bir dehadır.

Edebiyatın hemen her alanında eser ve-
ren Necip Fazıl, asıl ünü şairliğinden gelir. 
Sağlam bir teknikle, esrarlı iç âlemini, 
felsefi görüşlerini etkileyici bir anlatımla 
ifade eder. 

26 Mayıs 1904’te Çemberlitaş’taki bir ko-
nakta, Mediha Hanım ve Abdülbaki Fazıl 
Bey’in oğlu olarak dünyaya gelmişti.

Çocukluğu doğduğu konakta geçen Necip Fazıl, aile 
eğitimini dedesi Mehmed Hilmi Efendi’den alır. Henüz 
5 yaşındayken günlük gazeteleri okuyarak çevresine 
anlatabilecek birikime sahip olan Necip Fazıl, dedesi 
Mehmed Hilmi Efendi’den Fuzuli’nin divanıyla ve Hz. 
Ali’nin cenk hikayeleri ile büyümüştür.

Çocukluk yıllarında yaramaz olması sebebi ile büyük 
annesi Zafer Hanım, Necip Fazıl’ı bazı romancılarla ta-
nıştırarak hem ruhi gelişiminde önemli bir pay sahibi 
olmuş hem de onun geniş hayal gücünü cezbeden bu 
romanlarla, arzuladığı manada huzuru bulmasını bir 
ölçüde sağlayabilmiştir; ancak bu romanların etkisiyle 
Necip Fazıl, çevresine karşı korkular besleyen bir çocuk 
haline gelmiştir ve bu özelliği ile etrafındakilerden 
kolayca ayrılabilmesini sağlayan bir ruh haline sahip 
olmuştur. Ölüm fikri; zaten gerçek olmayan yani doğa 
ötesi ürpertilere müsait olan Necip Fazıl’ın ruhunu 
bu dönemlerde olanca şiddetiyle kaplamaya başlar.

Eğitim hayatında ise Necip Fazıl birçok okula gitmiş-
tir; ancak 1916’da girdiği Mekteb-i Fünun-u Bahriye-i 
Şahane’de Yahya Kemal, Aksekili Ahmet Hamdi ve 
Abdullah Suphi gibi hocalardan ders almış ve tasavvufla 
ilk teması da bu okuldaki edebiyat hocası İbrahim Akşi 
Bey’in kendisine verdiği Gönül Verimleri ve Divan-ı 
Nakşi eserleri vasıtasıyla gerçekleştirmiştir.

Necip Fazıl hazırlık sınıflarından sonra 3 yıl daha oku-
duğu Bahriye Mektebi’ne bir sene daha eklenince 
okulu bırakmaya karar verir ve ilk 3 seneyi bitirdiğini 
gösteren diplomasıyla Darülfunun Edebiyat Medresesi 

Felsefe Şubesi’ne girer. Bu esnada ilk şiirleri-
ni 13-14 yaşlarındayken yayınlatarak ede-
biyat dünyasında sesini duyurur. Ahmet 
Haşim’in “ Çocuk, bu sesi nereden buldun 
sen?” sorusuna 18 yaşında cevap verir. 

1925’te yayınladığı Örümcek Ağı, ken-
disinin ilk şiir kitabı olur ve büyük bir 
takdirle karşılanır.

İlk şiirlerinde Halk şiiri geleneğinden 
yararlanarak sade bir dille çok başa-
rılı şiirler yazan Necip Fazıl, giderek 
tasavvufi bir anlayışı benimseyerek, 

özgün bir şiir çizgisi oluşturmuştur.

Şiirlerinde insan, kainat, madde-ruh problemlerini, iç 
çatışmalarını ve tutku ve duygularını dile getirmiştir.

1931-1933 yılları arasında askerliğini yapan Necip Fazıl, 
1932 yılında eski ve yeni şiirlerinin bir arada bulun-
duğu Ben ve Ötesi adlı eserini bastırır. Necip Fazıl’ın 
bu dönemde doğa dışı sancılar çekmekte olduğunu 
yayınlamış eserlerinden de görmek mümkündür. O 
dönemlerde her şeyin daha da kötüye gitmeye başla-
dığını anladığını bir sırada, bindiği bir vapurda karşısına 
oturan ve kendisine Abdülhakim Avrasi Hazretleri’nin 
adresini gösteren bir kişiye rastlar. Bunun üzerine 
Necip Fazıl Abdülhahim Avrasi Hazretleri’ni ziyarete 
gider. Bu hadise onun hayatındaki en önemli dönüm 
noktasıdır. Bu sebebiyetle artık Necip Fazıl kendini 
bir davaya adayarak inandığı bu davanın en büyük 
savunucusu, edebi ve fikir temsilcisi haline gelir.

17 Eylül 1943 tarihinden itibaren Büyük Doğu dergisini 
çıkarmaya başlar. Bu dergi onun ömrünün sonuna 
kadar inmeyeceği fikir zirvesini barındıran yüce bir 
dağ olur.

Uzun yıllar boyu kendisini rahat bırakmayan şeker 
hastalığı sebebi ile de arkasından kocaman bir gençlik 
ve kütüphanelik çapta eserler bırakarak yarım bıraktığı 
son sigarasının ardından dudaklarındaki tebessümün 
eşliğinde söylediği “Demek böyle ölünürmüş!” cüm-
lesinin ardından varlığını tarihe kazımış bir kahraman 
olarak hakkın rahmetine kavuşur.

Onu daha iyi anlayabilmek için bıraktığı eserlerine ve 
yazdıklarına müracaat etmekten daha iyi bir yöntem 
olmayacağı inancındayım.

Eslem ÇAKIRBAY 8-G

NECİP FAZIL, DİKKATE ŞAYAN BİR DEHA
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Şeyma  DEMİR 5-E

Betül GÜZELYÜZ 7-G

HER ŞEYİN BİTTİĞİ AN…

ANAHTARLARIN SIRRI

Hani bazı anlar vardır. En zor durumunuzda size yardım 
eder, en mutlu anınızda mutluluğunuzu paylaştığınız 
kişi yani dostunuz. Onunla hüznü de paylaşırsınız, 
mutluluğu da…
Hani bazı anlar vardır. Kötü bir durum olduğunda evine 
gidebileceğiniz bir dostunuz vardır. Canınız sıkıldığında 
görüşebileceğiniz, derdinizi anlatabileceğiniz ve bu 
hayatta en çok güvendiğiniz kişi yani dostunuz… 
Hani bazı anlar vardır. Kararsızsınızdır. Belki de ailenize 
anlatamıyorsunuzdur. İşte o zaman paylaşacağınız 
tek kişi yani dostunuz…
Hani bazı anlar vardır. Bu hayattan bunaldığınızda 
bir tatile ihtiyacınız vardır. Bu tatilde size en iyi eşlik 
edecek kişi yani dostunuz. Hani bazı anlar vardır. Bü-
yük bir sırrınız vardır. Emin olun tek paylaşacağınız 
kişi yani dostunuz…
“Bir gün hayata sımsıkı bağlı bir kız varmış ve onun 
adı Nehir‘miş. Tıpkı nehir gibi özgür ve coşkulu. Onun 

hayatı mutlu ve güzelmiş. Bir gün gezmek için orman-
dan kasabaya inmiş ve nasıl olduğunu anlamadan 
trafik kazası geçirmiş ve hayatı kararmış. Artık ne 
neşesi ne de geleceğe dair bir umudu kalmış. Sanki 
hayatı son bulmuş gibiymiş. Sandalyeye bağlı yaşamak 
ona verilecek en büyük cezaymış. Kapkara günler, 
uykusuz geceler onu fazlasıyla yıpratmış. Beklemediği 
bir anda çıkagelmişti. Sanki bir melekti o. Kapkara 
günlerini aydınlatan bir ışıktı. Ona çeşit çeşit kitapla-
rı, rengarenk çiçekleri ve bembeyaz tavşancığı alıp 
getirmişti ona. Müzikler dinletiyor, sınıfta olan biteni 
tek  tek anlatıyor, hayattan bir an bile kopmasına izin 
vermiyordu. Kahkahalarla anlattığı fıkraları bitiriyor 
ve yeni bir gün için onu hazırlanıyordu. İşte o onu 
hayata bağlayan en yakın dostuydu. Onun yürüyen 
ayağı, tutan eli, gören gözüydü. Dost demek emek 
demektir. Dost demek sevgi demektir. Dost demek 
can demektir. Nice böyle güzel, güzel dostluklara…

Bir gün okuldan çıktı yine Burçin. Canı hiçbir şey yapmak 
istemiyordu. Çünkü her günü aynı geçiyordu. Bugünün 
de aynı şekilde geçeceğini düşünüyordu. Ama bu se-
fer böyle olmadı. Eve doğru yürüyordu. İleride kardeşi 
Elif’i gördü. Ona doğru koşmaya başladı. Bir yandan da 
“Elif!” diye bağırıyordu. Elif durdu, ona doğru yürümeye 
başladı. “Abla, haydi eve beraber gidelim” dedi. Burçin, 
“Tamam, ama kalemimi bir yere düşürdüm. Ben onu 
bulup sana yetişirim” dedi. Elif “Tamam” dedi ve gitti. 
Burçin, kalemini ararken parıldayan bir şey gördü. Kalemi 
olduğunu düşünerek aldı. Ama bu, kalemi değildi. Bir 
anahtardı. Anahtarın üzerinde bir not vardı: “Bu anahtarın 
hangi kapıya ait olduğunu bul.” Burçin, notta söyleneni 
yapmaya ve ertesi gün kapıyı aramaya karar verdi. Elif’e 
yetişmek için koştu ama Elif yoktu, o da eve gitti. Elif, 
“Sen kalemini arayana kadar, ben eve vardım. Kalemini 
buldun mu?” diye sordu. Burçin, “Hayır ama başka bir 
şey buldum” dedi. Elif, “Biliyor musun, ben de bir şey 
buldum” dedi. İkisi aynı anda anahtarları çıkardırlar. 
Burçin, “Aaaa! İnanamıyorum, bu anahtarlar aynı mı?” 
diye sordu. Elif, “Hayır, bak, benimki daha farklı. En iyisi 
yarın beraber arayalım” dedi. 

 Ertesi gün kapıları beraber aradılar. Tam umutlarını kes-
mek üzereyken, Elif, “Abla, bak, bu kapıyı denemedik” 

dedi ve beraber o kapıya doğru gittiler. Önce Elif denedi, 
olmadı. Sonra Burçin denedi, kapı açıldı. Hayret! Arkasında 
bir kapı daha vardı ama kilitli değildi. Kapıyı açıp içeri 
girdiler. İçeride sadece bir kutu vardı, üzerinde de bir 
not: “Bu kutuyu açın.” Elif, anahtarıyla bu kutuyu açtı, 
içinden bir kâğıt çıktı. Kâğıtta, “Okul müdürünü bul ve ona 
bu kâğıdı göster” yazıyordu. Okul müdürünün odasına 
gittiler. Kapıyı tıklatıp içeri girdiler. Müdüre, “Öğretmenim, 
biz birer anahtar bulduk ve üzerindeki notta yazılanları 
yaptık. En son kutunun içindeki kâğıtta, size gelmemiz 
bu kâğıdı göstermemiz gerektiği yazıyordu. Buyurun” 
dediler ve kâğıdı uzattılar. Müdür, Kutlarım sizi çocuklar. 
Bu bir oyundu ve siz bu oyunu kazandınız. Bazı kişiler 
anahtar buldu ama kimseye güvenip bunu anlatmadı ve 
kazanamadı. Ama siz birbirinize güvenerek bu yarışmayı 
kazandınız. Yarın size ödüllerinizi vereceğim” dedi. İki 
kardeş çok şaşırmış ve mutlu olmuştu.

Ertesi sabah müdür, onları yanına çağırdı ve okuldaki 
herkesin önünde onlara hediyelerini verdi. Ödül, deney 
setiydi. Elif ve Burçin çok mutlu olmuşlardı. Çünkü ikisi 
de deney yapmayı çok seviyordu. Ödülleriyle birlikte 
eve dönerken, güven duygusunun ne kadar önemli ol-
duğunu anladılar ve birbirlerine güvendikleri için çok 
mutlu oldular.
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Düşünemiyorum doğrusu,

Kim ister ki zaten,
Arkadaşsız kalmayı.

Okuyun da görün dostluk denen şeyi.

Evet, biliyorum.

O duyguyu, çok iyi.

Yaşanmadan anlaşılmaz,

Asla bir insanın değeri.

Bazen; bir arkadaş bulursun,

Ve çok samimi olursun.

Sırlarını paylaşacak birini bulursun.

Sonunda üzülen sen olursun .

Yanlış anlamayın beni.

Yaşadım ben hepsini.

Size tavsiye etmem doğrusu,

Annenizden başka birine sır vermeyi.

Nasıl anlatsam ki size,

Başımdan geçenleri.

Bir gün dostuma sır verdim.

Sonra da dillere düştüm.

Tek bir tavsiyem var size.

Sır vermeyin anneniz hariç kimseye.

Emin olun ne kadar güvenseniz de,

Sonunda siz düşersiniz dillere.

Hayat öyle bir şey ki;

Bazen kral tahtında , 

Bazen de dillerde,

Bulursunuz kendinizi.

Dostluk nedir ne değildir?

Düştüğünde uzatılan bir eldir.

Sen onun değerini bilmesen de

O dünyada vazgeçilmeyecek tek şeydir.

 

Dostluğun değerini bilmezsin,

Ne gerek var diye söylersin.

Zor geçen zamanlarında da,

Kurtaracak birini beklersin.

Bazen küsersin, bir daha barışmazsın.

O insanı ne sever ne de sayarsın,

Ne olduğunu sen bile anlamazsın,

Bir bakarsın dost külüne muhtaç kalmışsın.

Herkese dost denemez, kötü gün görmeyince

İhtiyacın olunca, yanına gelmeyince

Dertleri çektiğinde, izini kaybedince

Silmelisin defterden gerçek yüzünü görünce.

Dostluklar çok zor kurulur, emek ister 

Çıkar beklenen dostluklar bir cümleyle biter 

Dostluğun sırrı neşeyi kederi paylaşmaktan geçer 

Menfaat gözetmezsen ömür boyu sürer gider.

 

Eğer uyamazsan, dostluk kurallarına 

Kaldır dostluğunu, rafın en üst katına 

Bırak rafta mahkûm kalsın tozlanmaya 

Boşa zarar gelmesin, dostluk bağlarına.

İclal  MEMİŞOĞLU 6-C Melisa Nur ULUKAYA 6-E

DOSTLUK DÜŞÜNCE UZANAN EL
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Zülal ERMİŞ 8-G

OLMAZSA OLMAZIMIZ

Bütün insanların hiçbir şey olmasın da bu olsun dediği 
tek şey dostluktur. Dostluk olmadan yaşam olmaz. 
Dostluk, dünyaya sevinç ve huzur verir. Dostluk bu 
kadar önemli bir şey olduğuna göre dost edinmekte 
bir o kadar zordur. Siz her arkadaşınıza bu benim 
dostum diyebilir misiniz? İyi bir dost edinmek için 
onun senin üzüntülü bir durumda ne yaptığına bak. 
İşte o zaman gerçek dost olup olmadığını anlarsın. 
Şöyle bir söz vardır:”Dost, kara günde belli olur.”derler.

Yani bizim dostluğumuz kötü bir gün olunca anlaşılır. 
Çoğu arkadaşımız ise iyi günde olduğumuz zaman ya-
nımızda olur. Arkadaşımıza her şeyi söyleyemeyebiliriz 
fakat dostumuza söyleriz. Hayatta mutlu ve huzurlu 
yaşayan insana bu huzurun ve mutluluğun kaynağının 
ne olduğunu sorarsak bize şu cevabı verecektir:”İyi 
dostluklarım ve ailem var bunun için hayatta bu kadar 
mutlu ve huzurluyum eğer dostluklarım olmasay-
dı hayat benim için bir hapishane gibi olurdu.”der. 
Bir dost kaybettiğimizde ise kalbimizden bir parça 
alınmış gibi olur işte o zaman dostluğun kıymetini 
anlarız. Tabi iş işten geçmiştir. Dostluk, birbirini iyi 

tanıyınca olan bir şeydir yani dost edinmek uzun 
süre ister fakat arkadaşlık ise kısa zamanda olan bir 
şeydir. Dostluk ve arkadaşlığı birbirinden ayıran en 
önemli nedenlerden biri budur. Bu yüzden kurduğu-
muz dostluklara dikkat etmeliyiz. Acaba gerçekten 
bir dost mu diye düşünmeliyiz. Dostumuzun hem iyi 
hem de kara günde yanımızda olacağını bilmeliyiz. 
Dostluk kavramının bilincinde olmalıyız ve hayattan 
zevk almak için bir dostumuzun ne kadar önemli 
olduğunu unutmamalıyız.

M. Fatih EKLEME 8-G

KALBE GİDEN YOL

Dostluk, kalpten kalbe giden bir yol olup, kişisel çıkar 
karşısında kurulan bir ilişki değildir. Hiç beklenmedik 
bir anında uzanan sıcacık bir eldir. Zaman ve mekan 
sınırı olmadan paylaşılan mutluluktur, üzüntüdür. En 
beklenmedik zor anında uzanan yardım elidir. Dostluk, 
para ile satın alınacak bir kavram değildir. İki dost 
arasında maddi bir menfaat olamaz. Dostun dosta 
yaklaşımı maddi bir beklenti ile olamaz. Beklenti 
olduğu anda dostluk olmaz. Dostu olmayan insan 
kalabalık şehirlerde kimsesiz, yalnız insanlar gibidir. 
Dalı olmayan ağaç ne ise dostu olmayan insanda odur.

Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim, 
atasözü gibi Mevlana Celaleddin,”Kişi dostunun huyunu 
alır.”demiştir. Bunun için dost, arkadaş seçerken mut-
laka dikkat edeceğimiz ilkeler olmalıdır. Bizim inandığı-
mız, bizim yaşadığımız gibi arkadaşlıklara, dostluklara 
önem vermeliyiz. Dostlarımıza değer vermeliyiz. Onlara 
kaba davranmamalıyız. Onları korumalıyız. Bir dertleri 
olduğunda yanlarında olmalıyız. Onlara yardımcı ol-

malıyız. Dostlarımızı doğru yola teşvik etmeli, yanlış 
davranışlardan, tehlikelerden korumalıyız. Zararlı bir 
alışkanlık edinmelerine engel olmalıyız.

Dostlar karşılıklı anlayış içerisinde olmalı, birbirleri-
nin eksiklerini yüzlerine vurmamalıdır. Gerçek dost 
kardeş gibidir.
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Dost yarı yolda bırakmamak,

Kötü gününde yanında olmak,

İyi gününde birlikte tebessüm etmektir.

Ne olursa olsun

Sonuna kadar kardeşliktir!

Dost...

Acıtır bazen sözleri, 

İyiliğin içindir söyledikleri

Her zaman yakınında olmasa da

Savaşta, barışta

Hep arkasında olmaktır.

Dost...

En kötü zamanlarında 

Birlikte ağlamaktır.

Bir zarar gelmesine 

Dayanamamaktır.

Arkaya bakmadan takip etmektir.

Dost...

Her anını paylaşmak

Her zaman yanında olmaktır.

Gerçek dost gün ayırt etmemeli,

İyi günde kötü günde yanında olabilmeli.

Her zaman sana doğruyu söyleyebilmeli.

Bunları yapana dost denmeli.

Dar günde yardım edebilmeli,

Sevincine sevinç katabilmeli,

Sırrına sırdaş, derdine deva olabilmeli,

Bunları yapana dost denmeli.

Sen sevindin mi o da sevinmeli,

Sen üzüldün mü o da üzülmeli,

Üzüntünü mutluluğa çevirebilmeli,

Bunları yapana dost denmeli.

Bunları her dost yapabilmeli,      

Yapınca sevinebilmeli,

Dostlar birlikte olunca sevinebilmeli,

İşte buna dostluk denmeli.

Zeynep ERSAN 7-D Okan Arif GÜVENKAYA 7-G

BİRLİKTE AĞLAMAK  GERÇEK DOST
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Fatma Zehra AYHAN   7-G

KEŞKE ANNEMİN ZAMANI GİBİ OLSA

Komşuluk hakkında yazmak için, öncelikle büyükle-
rimden yardım almam icap etti. Çünkü öncesini ve 
sonrasını bilmem gerekiyordu ve büyüklerimin hep 
eski komşulukları anlatmalarından ve de artık öyle 
komşulukların kalmamasından yakınmalarından, bir-
çok şeyin günümüzde çok değiştiğini görebiliyordum. 

Eskiden sadece apartmandaki komşuluk değil, ma-
halle komşuluğu varmış. Herkes birbirini tanır ve kol-
larmış. Mahallenin namusu diye dahi bir şey varmış. 
Gençler mahallelerindeki kızları kardeş olarak görür, 
onları başkalarından gelebilecek kötülüklere karşı 
kollarlarmış. Ramazanlarda toplu iftarlar verilirmiş. 
Herkes bir şey getirirmiş. Bayramlar hele daha bir 
şenlikli geçermiş. Herkes birbiriyle bayramlaşır, he-
diyeleşir ve birbirlerine ziyaretlerde bulunurlarmış. 
Sadece iyi günlerde değil, kötü günlerde de hep 
birbirlerini kollarlarmış. Cenazesi olan bir eve her 
gün yemek taşınırmış ve taziyeye gelenlere sofralar 
kurulurmuş. Maddi durumu kötüleşenlere araların-
da para toplar, ayrıca evlerinden yiyecek götürerek 
onlara destek olurlarmış.

Bütün bunları şimdiki benim gördüğüm komşulukla 
kıyaslayınca ortaya pek de güzel görüntüler çıkmıyor 
tabii ki! Günümüzde bırakın mahalleyi, apartmandaki 

komşuların dahi birçoğunu tanımıyoruz Tanıdıkları-
mızla da her karşılaştığımızda geriden bir selamlaşı-
yoruz, o kadar. Hiçbirimiz diğerlerinin evlerinde nasıl 
bir hayat sürdüklerini, ne sıkıntılar çektiklerini ve 
nasıl sorunlarla uğraştıklarını bilmiyoruz. Herkes sanki 
kendi kabuğuna çekilmiş durumda. Yan apartmanda 
birisi bunalım geçirip, intihar edebiliyor, ama biz birer 
yabancı gibi bakıp kalabiliyoruz. O kişiyi sürekli gör-
müşüzdür belki, selamlaşmışızdır, gülümsemişizdir. 
Ama o kimseyle derdini paylaşamadan bir çıkmaza 
girip kendine kıymıştır. Üzülürüz sonra, “Keşke ya-
nına daha önce yaklaşsaydık, nasılsın, iyi misin, bir 
derdin var mı? Biz yardım için her zaman hazırız, 
deseymişiz” deriz. Ama iş işten çoktan geçmiştir.

Veya sadaka ya da zekat vermek isteriz ama kimseyi 
tanımadığımızdan, yani kim fakir, kim sıkıntıda bil-
mediğimizden doğru yere gitmez verdiklerimiz. Oysa 
herkes en yakın çevresindeki insanların sıkıntılarını 
giderse, sıkıntıda olan kimse olmaz. 

Keşke her şey yine annemlerin anlattığı gibi olsa. Biz 
de o günleri yaşasak, etrafımızdaki insanları tanısak 
ve onlara güvensek...

Ne demişler: Komşu komşunun külüne muhtaçtır.    
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Cemre DURMAZ 8-C

MUM IŞIĞI

Dostluk kısa bir cümleyle tanımlanamayacak kadar de-
rin bir kavramdır. Hayatta sahip olduğumuz en önemli 
şeylerden biridir dost. Hayat kolay değildir. Dümdüz 
bir yol da değildir. Herkesin hayatında dönem dönem 
inişler ve çıkışlar vardır, bu yüzden her gün mutlu ve 
neşeli olmayabilirsiniz. Bazı günler kendinizi mutsuz ve 
üzgün hissedersiniz. O günlerde ise en çok ihtiyacınız 
olan şey dosttur. Çünkü dostlarımızla sorunlarımızı ve 
problemlerimizi rahtça paylaşabiliriz ama önemli olan 
gerçek bir dost bulmaktır. Paylaşmak, güven, fedakârlık 
birçok güzel duyguyu hissettirir. En önce paylaşmayı 
öğretir. Acılarını, mutluluklarını, dinlediğin güzel bir 
şarkıyı ve izlediğin güzel bir filmi her şeyini paylaşabi-
lirsin dostunla, aynı zamanda açık sözlülüktür dostluk. 
Ve bilirsin gerçek dost asla bitmez, ihanet etmez, yarı 
yolda bırakmaz. Bu güveni çok sınırlı sayıda insan his-
settirebilir bize. Anne gibi kardeş gibi asla bitmez bir 
bağdır dostluk. Mutlu olduğunuz zamanlarda yanınızda 
muhakkak birçok insan bulabilirsiniz peki ya mutsuz 
ve üzgün olduğunuzda o insanlar yanınızda olur mu 
acaba? Bu yüzden dost bulmak zordur ve her zaman 
bulunamaz ve eğer dostunuz varsa kıymetini biliniz.
Dostluk bir mum ışığına benzer. Ortalığı aydınlatır ve 
karanlığa hâkim olur. Dostluk sadece her zaman bu-
luşmak veya görüşmek değil veya her gün telefonda 
saatlerce konuşmak da değildir. Bir arkadaşının başı 
gerçekten sıkıntıdaysa ve ilk yardımına koşan olan 
kişi asıl onun dostudur. Onun zor günlerinde onunla 

olmak dostluktur. Dostlu insan hayatında su ve ekmek 
kadar değerlidir. Onun kadar da önemlidir.

Ekmek ve suya nasıl önem veriyorsak dostluğumuzda 
ancak bu kadar önem vermeliyiz. Şunu bilin ki pey-
gamber efendimizde dostluğa çok önem vermiştir. 
Eğer hayatımızda bir dosta sahip olabiliyorsak bu 
dünyadaki en güzel hazineye sahip olmuşuzdur.

 Zilal GÜVENÇ 8-D

DEĞER GÖRME SANATI

Dostluk insanlar arasında kurulması gereken bir bağ 
gibidir. Bir insanla dost olabilmek için ona değer 
vermelisin. Değer veren insan değer görür. Günümüz-
de maalesef dostluk lafı sadece öylesine söylenen 
bir sözdür. Ama dostluğun amacı bağlanmak hatta 
kardeş gibi olmaktır. 

Örnek olarak; birinin düğünü olduğu zaman dost-
larımızı çağırırız. Doğum günümüzde dostlarımızın 
yanımızda olmasını isteriz. En iyi anılarımızın onlarla 
olmasını kötü günümüzde bize destek olmasını is-
teriz. İnsanların hep birilerine güvenmeleri gerekir; 

çünkü insanlar yalnız yaşayamayan sosyal varlıklar-
dır. Dostluk ile ilgili atasözlerimiz vardır bunlardan 
birkaç tanesi; 

“Dost acı söyler. Dost başa bakar, düşman ayağa. 
Dost dostun eğerlenmiş atıdır. Dost kara günde belli 
olur. Dostun attığı taş baş yarmaz.”

Dostlarımızın hayatımızda çok önemli yeri vardır. 
Yalnızlık sadece Allah’a mahsustur. Bizler hiçbir za-
man yanlız hayatımızı sürdüremeyiz. Iyi dostlara 
ihtiyacımız vardır. Dostlarımızın kıymetini bilmeli 
bizler de onlara iyi dost olmalıyız.
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Seda Nur KOÇPINAR 8-D

ONUN DA BİR HAYALİ VARDI

Çoğu insan hayallerine tutunarak hayatlarını yaşar. 
Bazıları ise etrafındakilerin fikirlerine göre geleceği-
ni kurar aynı bir kukla misali. Ama bazı insanlar da 
vardır ki ne bir hayalleri ne bir istekleri vardır. Onlar 
kendi solmuş dünyalarında öylece yaşayıp giderler. 
Böyle insanlar gerçekten günümüzde bulunmakta, 
inanmıyor musunuz?

Damla işte böyle umutsuz bir 8.sınıf öğrencisiydi. Li-
seye geçmesine az kalmıştı ama onu hayatının en 
zor kararlarından biri bekliyordu. İki seçeneği vardı; 
Birincisi, ailesinin isteğiyle fazla uğraşmadan girebi-
leceği bir akademi seçeneğiydi. Bu akademi onun 
tarzına uyuyordu, ne de olsa o da uğraşlardan uzak 
duran bir insandı. İkincisi, kaldığı okulun lise bölümüne 
devam etmesi. Bu Damla için hem yorucu hem de 
uğraştırıcıydı. Bu yüzden ilk seçeneği uygulamaya 
karar vermişti.

Ertesi gün Damla kendisiyle aynı yaşta, aynı binada 
ve aynı okulda olan Burcu ile tanışmıştı. Daha doğrusu 
annesi tarafından komşuları olduğu için tanıştırılmıştı.

Mevsimler geçiyordu artık ilkbahar gelmişti. İlkbaharla 
beraber Damla ile Burcu’nun araları bir şekilde iyi ol-
muştu. Damla ilk defa biriyle bu kadar yakın olmuştu. 
Çünkü Burcu sırf Damla için sınıfını değiştirmiş ve onun 
yanına oturmuştu. Bu asosyal bir kız olan Damla için 
çok güzel bir duyguydu. Damla artık aralarının çok 
iyi olduğunu fark etmişti. Burcu her sabah komşuları 
olarak Damla’lara ziyarete geliyordu ve aralarındaki 
komşuluk ilişkileri gelişiyordu. Aynı zamanda okulda 
çok iyi anlaşarak dostluklarını geliştiriyorlardı. Ve so-
nunda yaz gelmişti. Öğrencilerin büyük bir sevinçle 
beklediği tatil ve güzel mevsim yanında sınavı ve zor 
seçimi de getirmişti. Ama bunun yanında Damla’nın 
geleceği için yeni bir seçenek gelmişti. Damla sınavına 
ilk defa bu kadar çok çalışmaya başlamıştı çünkü 
aklına bir fikir gelmişti. Sınav gününden sonra Burcu 
nereye gitmek istediğini sormuştu. Damla ise sırf ar-
kadaşı için çalışarak elde etmiş ve Burcu’nun gittiği 
liseye gitmişti. Sonunda Damla bu soluk dünyadan 
kurtulmuştu. Çünkü artık onun da bir hayali vardı. 
Burcu’yla aynı liseye gitmek ve ondan hiç ayrılmamak...

Dilanur AĞIR 8-G

NEHİRLERİN SUSUZLUĞU

Dostluk, âdeta insanın temel ihtiyaçlarından biridir. 
Eğer insanın, sahip olduğunuz bir dostu yoksa hayat 
o insan için pek anlamlı değildir. İnsan her anında 
yanında olan birini ister.

Sizin bir dostunuz var mı? Çoğunlukla bu sorunun 
cevabı “evet” çıkacaktır. Ama o dost sizce gerçek 
dost mu? İyi gününüzde de kötü gününüzde de, her 
şeyde o dostum dediğiniz insan yanınızda mı? Sizin 
dostum deyip, çok övdüğünüz bazı insanlar bir gün 
hayatınızdan çekip gidebilir hatta arkanızdan dahi 
konuşmaya başlayabilirler, işte bir aralar dostum de-
diğiniz bu insan sizin hiçbir zaman gerçek dostunuz 
olmamıştır. Ama bazı dostluklar vardır ki; onlar sonsuza 
dek sürer, paha biçilemez dostluklardır bunlar. Her 
insanın hayatında onu destekleyen, yardım eden, o 
üzüldüğünde onunla beraber üzülen, her şeyi rahatça 
konuştuğu bir dostu olmalıdır. Siz onu iyi yönden 
etkileyebilmelisiniz; o da sizi iyi yönden etkileyebil-

melidir.  O sizin her anınızda yanınızda olmalı; siz de 
onun. Bu aradaki bağı güçlendirir. 

Gerçek dost; sizi sizden daha iyi tanıyan biridir. Eğer 
bu saydığım özellikler dostunuzda yok ise; bu dost-
luğu gözden geçirmenizi öneririm. Dostu olmayan bir 
insan, su kaynağı olmayan bir nehire benzer.
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Müberra ÖZKAN 7-G

Meryem Tayyibe İŞBİLİR 7-G

DÜNYA KARDEŞLİĞİ

İTİRAZ EDİYORUM

Dünya kardeşliği... Zor bir hayal mi?  Tıpkı savaşsız 
bir dünya gibi. Hayali güzel ama gerçekleşmesi zor. 
Bu fikri tüm dünyaya kabul ettirmek zor belki ama 
birkaç yüreğe dokunamaz mıyız? 

Aynı göğün altında nefes almayı bilir de beraber nefes 
aldığımız insanlarla kardeşçe yaşamayı neden bece-
remeyiz? Oysa Yaratan, ayetinde “Biz insanları tanışıp 
kaynaşsınlar diye farklı renklerde ve farklı dillerde 
yarattık.” buyurmuş. Öyleyse farklı renkler, diller ve 
kültürler dünyanın ancak zenginliği olmalı, birbirini 
aşağılama ve savaş sebebi değil.

Belki savaşları durdurmak adına bireysel olarak bir şey 
yapamayız, ama Allah’ın yarattığı kullarını anlamaya 
ve sevmeye çalışmaktan bizi alıkoyan ne? Hele de 
Allah’ın bu ayetini bilen Müslümanları?

Kardeşlik, tanımaya çalışmak, empati kurmak ve pay-
laşmakla tesis edilir. Türk milleti ile Kurtuluş savaşında 
kadınlarının bileziklerini, yüzüklerini göndererek des-
tek olan Pakistan halkı arasında, geçen yıllara rağmen 
azalmayan bir dostluk ve kardeşlik bağı vardır. Yine 
büyük afetlerimizde, örneğin son Van depreminde 
kurtarma çalışmalarına katılan ülkelere, özellikle sa-
mimiyetleri ve kurtarma timinden bir arkadaşlarını 

depremde kaybetmeleri dolayısıyla Japonlara karşı da 
kalbimizde derin bir muhabbetin doğduğu şüphesizdir.

Bizim de gerek sivil toplum örgütleri gerekse devlet 
kanalıyla dünyadaki afet ve savaş bölgelerinde yap-
tığımız yardımlar, Afrika’daki açlık için insanlarımızın 
seferber olması dünya halkları arasında kardeşliği tesis 
eden önemli girişimlerdendir.

Aynı zamanda dünyanın pek çok ülkesinde açılan 
Türk okulları, 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda tüm dün-
ya çocuklarının ülkemizde misafir edilişleri ve farklı 
cemaatlerin farklı ülkelerdeki hizmetleri de kardeşlik 
tesisindeki önemli çabalardandır.

Tüm bu gayretler bir yana, evde kardeşiyle kavgalı 
insanlardan dünya kardeşliğini ümit etmek saflık olur. 
Ülkemiz kocaman bir ev gibi. Önce kendi insanları-
mızla aramızdaki sen-ben kavgasını bitirmeliyiz ki 
bu da ancak “yaratılanı yaratandan ötürü” sevmek 
ve “Beni de onu da Allah yarattı. Allah kullarının bir 
kısmını aziz, bir kısmını sefil yaratmayacağına göre 
hepimiz eşitiz.” bilincini kuşanmakla mümkün olacak-
tır. Öyleyse haydi önce kardeşimizle barışalım çünkü 
yüreklerimiz o kadar geniş ki oraya koca bir dünyanın 
insanını sığdırabiliriz. Yeter ki isteyelim… 

Eskiden hayatta dostluk, sevgi vardı. En değerli varlıktı 
dostlar bir zamanlar. Karşılık beklenmeden sevilirdi 
dostlar, hiçbir şey için unutulmazdı arkadaşlar.

Şimdi de dostumuz var aslında: para, para, para.. Para 
iyi bir hizmetkâr, kötü bir efendidir. Ya siz parayı 
kullanırsınız ya da o sizi. Günümüz paraları ise kulla-
nılmaktan çok kullanmayı seviyor maalesef. Biz de 
hiç itiraz etmeden onların oyuncağı oluyoruz. Ama 
her şey elimizde. Para mükemmel bir araç, berbat bir 
amaçtır. Sevdiklerimizle güzel bir dünya kurmak için 
çok güzel bir vasıtadır. En yakın arkadaşlarınla sine-
maya gitmek, sevdiğin birine güzel bir hediye almak  
ya da yardımlaşmak... Belki bunu duyunca Paramı 
kimseye vermem! diye düşündünüz. Haydi sizinle 
yardımlaşmanın bize kazandıracağı ve kaybettireceği 
şeyleri sayalım: Cebinizden çok az para, vaktinizden 
beş dakika gidecek. Ama neler kazanacaksınız neler. 

Bir kere sadaka verdiğiniz kişinin yüzündeki gülümse-
me, eğer şefkat duygunuz tam olarak yok olmamışsa 
yüzünüze tebessüm, kalbinize huzur verecek. Her şeyi 
bilen yüce Allah’ın ise size hayallerimize bile sığmayan 
cennetinden vereceği güzel şeyleri düşünemiyorum 
bile. Şimdi size soruyorum: Kâr mı zarar mı?

Paranın iyi bir araç olduğunu kanıtladık. Şimdi sıra nasıl 
bir amaç olduğunda. Para kazandıkça daha çok ister, 
daha çok kazandıkça daha daha çok isteriz. Filmlerde 
gördüğümüz para için adam öldürmeler, parası varken 
dostu olup parası tükenince tanımamalar ne yazık 
ki yalan değil. Yani insan parayı amaç yaparsa para 
onun gözünü kör, kalbini taş eder...

Ben o kadar anlattım. Gerisi sizin. Minik bir yetime o 
kıymetli paranızı harcayıp bir şeker verdiğinizde duydu-
ğunuz huzur mu? Yoksa parayla kararan kalp, parayla kör 
olan göz ve  içinde hiç dostluk kalmamış bir dünya mı?
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M.Enes  YERGÖK 8-G

SEYAHAT EDEN GÖZLER

Kuşlar cıvıldıyor ve gülümsüyor bana erguvan eflatun 
yüzüyle...

İnsanlar; selamlaşıyor, sevgiyle kucaklaşıyor; hırsızlık, 
yalan gibi bir silahı denize bırakmış ve bir daha o 
denizde yüzmüyor.

Mis gibi kokusunu içime çekiyorum İstanbul’un…

İçim kıpır kıpır oluyor bunları görürken, ayrı bir mutlu 
oluyorum.

Ve gözlerimi açıyorum: felaket!

Sokaklarda birkaç parça ottan başka bir şey kalmamış 

Ormanların yerini fabrikalar, yollar almış. 

Arabaların egzozlarından çıkan duman ağaçların yok-
luğuna fırsat havayı kirletiyor.

Kuşlar ölümü bekliyor çaresizce. Anlamıyoruz… 

Balıklar deniz kenarına vuruyor birer birer. Evet, 
ölmüşler(öldürülmüşler)

İnsan anlamıyor yine belki de anlıyor ama takmıyor. 
Devam ediyor…

Sadece çevreyi değil kendini öldürüyor insan büyük 
hastalıklarla.

Yine anlamıyor, araştırıyor bu hastalıkların sebebini.

Kendinden kaynaklandığının farkında değil… 

Yalan söylemek, gelenek olmuş şehrin sokaklarında. 
Bunu kullanmaktan çekinmeyen insan, kendine söy-
lenen bir yalanı işittiğinde tereddüt etmeden silahı 
çekip cinayet bile işleyebiliyor.

İşte bu durumda yalan kendini tekrarlıyor ve iftira 
giriyor işin içine, birbirini satıyor insan yaşamak için…

Gerçek dostluğun da anlamı kaybolmuş. Yanlış an-
latılmış, yanlış anlaşılmış yıllarca.

Bir selam verdiğinde dostu olsun istemiş, bir kelam 
duyduğunda dostu sanmış insan kolayca… Aleyhine 
bir sözcük duyduğunda ise sırtını dönüvermiş dostuna!

Bunları gördükten ve işittikten sonra gözlerimden 
yaşlar geliyor adeta, içim sıkılıyor, insanların bu hal 
ve davranışlarını kınıyorum. 

Ve bir daha açmamak istercesine yeniden gözlerimi 
kapatıyorum… 

Dost, seni sevendir dost.

Arkada bırakmayan,

Bir anda elini tutandır,

Seni mutlu edendir dost.

Asla bırakmayacağını

Düşündüğündür dost.

Zor anlar geçirdiğin zaman,

Seni teselli edendir dost.

Seni neşelendirendir.

Seni doğru yola ilerletendir dost.

İçinde sana karşı 

En ufak kibri olmayandır dost.

Her zaman seni savunan,

Hep yanında olandır dost.

Dünya bir evdir hepimiz için,

Güneş büyük bir soba bizler için,

Ay ise bir gece lambası bütün dünya için,

Yaratılan her şey hizmetkârdır insanlar için. 

İlk insan Hz. Âdem hepimizin babası,

Hz. Nuh hepimizin atası.

Her insan yaratılanların en kıymetlisi,

Öyleyse nedir bu kavgaların nedeni.

Dünya insanlığı tıpkı bir aile,

Aile mutluluğu olur saygı ve sevgi ile

Kardeşlik dediğin hoş görmek ile

Bütün dünya kardeşlik için el ele.

Sueda AKBAL 7-E Beyza ULUÇAY 5- D

NEŞE KAYNAĞI EL ELE
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Kırmızı elbiseli örülmüş güzel sapsarı saçlarıyla güle 
oynaya pembe ve şirin bir evden çıktı. Yürümeye 
başladı Betül. Renkli renkli konakların önünden geçti. 
Kısa bir süre sonra daha önce arkadaşlarıyla keşfetmiş 
oldukları çok önceden bilinmeyen bir nedenle çıkan 
yangında nerdeyse harabe olmuş konağı gördü. O 
konağa daha önce hiç tek başına gelmemişti.

Hava kararmaya başlamıştı. Dün arkadaşlarıyla söz-
leşmiş olmasına rağmen hiç kimse gelmemişti. Biraz 
sonra arkadaşı Rümeysa koşarak ona doğru geldi.                                    

- Geç kaldım kusura bakma, dedi Rümeysa.

- Önemli değil, Fatma nerede?

- Aradım bir şey demedi, sadece hasta olduğunu 
söyledi. Doğrusunu söylemek gerekirse sesi hasta 
gibi gelmiyordu.

-Gidip bir baksak iyi olur, dedi Betül.

Hemen sonra Rümeysa ile Betül Fatma’nın küçük 
bir o kadar da şirin evlerine doğru yöneldiler. Kapıyı 
çalacakları sırada kapının açık olduğunu fark ettiler. 
İçeri girdiler. İçeriden Fatma’nın ağlama sesini duydu-
lar. Hemen sese doğru yöneldiler. İçeri girdiklerinde 
annesinin bir koltukta yattığını gördüler. Fatma kısa 
bir süre sonra onları fark etti. Biraz sessizlik oldu 
sessizliği Fatma bozdu:

- Özür dilerim yalan söyledim.

- Önemli değil ama bize annenin hasta olduğunu 
neden bize söylemedin, dedi Rümeysa. Betül de-
vam etti:

- Hem burası buz gibi olmuş kapı neden açık Fatma?

- Size annemin hasta olduğunu söyleseydim ne ya-

pabilecektiniz ki? Kapıda dün geceki fırtınadan kırıldı, 
dedi Fatma. Betül üzgün bir sesle cevap verdi:

- Nasıl söz o öyle! Biz kötü günler için dostuz. Seni 
bu zor günde yalnız bırakacak değiliz. Haydi, an-
nenin eşyalarını topla kısa bir süre için bizim evde 
kalacaksınız.

- Hem bizim evde de kalabilirsiniz, diye de ekledi 
Rümeysa.

- Yok, zaten annem Fatma’nın annesini yemeğe da-
vet edecekti. Haydi, Fatma hazırlanın, dedi Betül. 
Fatma devam etti:

- Bilmem ki nasıl olur anneme ben bir sorayım. An-
nesi kısa süre sonra uyanmıştı. Konuşmalarına kulak 
misafiri olmuştu hemen söze girdi:

- Yok, yavrum biz burada idare ederiz ama teklifin 
için teşekkürler. Bana Fatma’ya duyduğunuz dostluk 
sevgisini göstermiş oldunuz, dedi ve bayıldı.

- Hemen ambulansı arayın, diye haykırdı Fatma

Rümeysa ambulansı aradı. İki dakika sonra ambu-
lans kapının önündeydi. Fatma, Betül ve Rümeysa 
ambulansa bindiler. Gittikleri hastane özel bir has-
tanedeydi. Fatma’nın bu parayı ödemesi pek müm-
kün değildi. Rümeysa ve Betül devreye girdi, aileleri 
bu parayı büyük bir istekle ödediler. Rümeysa ve 
Betül bir kez daha dostluklarını kanıtlamışlardı. İşte 
dostluk zor zamanda belli olur. Betül ve Rümeysa 
dostluklarını zor günde Fatma’nın yanında olarak 
çok iyi bir şekilde göstermişlerdi.

Gizem DEMİR 6-B

ZOR ZAMAN YOLDAŞLIĞI
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Ayşegül ŞAHİN 5-C

Settar TAŞDEMİR 5-D

KIRMIZI SİLGİ

DEĞERLİ TAHTA: “ÇINAR AĞACI”

YIL 2009, ben kırtasiyenin rafında duran güzel mi güzel 
KIRMIZI bir silgiyim. Nereden geldiğini anlamadığım bir 
aile geldi. Biraz kokoş bir aile dedim içimden kendime. 
Çünkü garip konuşuyor ve çok garip yürüyorlardı. 
Neden geldiklerini çabucak öğrenmek istiyordum. 
Eğer silgi alacaklarsa beni almalarını istemiyordum.

Tam o sırada kapı birden açıldı. İçeriye kimin geldiğine 
baktığımda bir de ne göreyim! İki tane süslü püslü 
kız, ellerinde bir köpek bir kedi ile dolaşıyorlar. Bir-
den “EYVAH” diye bağırmak istedim, çünkü kırtasiye 
sahibinin bir balığı vardı.

 Şimdi içinizden ne alakası var konumuzla diyeceksiniz. 
Eğer kedi balığı görürse yemek için üstüne atlayacak 
ve onu gören köpek de onun arkasından koşacak. 
Eeeee bunda sorun nerede diye sorarsanız balık, benim 
bulunduğum rafın hemen üstündeydi. İşte sorun da 
buradaydı. Ve ben böyle kendi kendime konuşurken 
dediklerim birden oluverdi. Bulunduğum rafa çarptılar. 
Ben ise patır kütür yuvarlanırken kendimi kırtasiye-
nin o güzel rafından en az bir metre aşağıdaki beton 
zemininde buldum.  “Ahh canım çok yandı!” O an 
tüm bakışlar üstüme kesilmişti ve küçük kızlardan bir 
tanesi beni eline aldı. Ve “Anne bu silgi çook güzel.” 
dedi. O an çok korktum ve elim ayağım titremeye 
başladı. Çocuklar kadar da ebeveynleri de beni çok 
sevmişlerdi ve aynı zamanda beni almaya da karar 
vermişlerdi. Yeni yuvamı sorarsanız bir ay içinde beni 
gereksiz işlerde kullanarak bitirdiler ve bu da benim 
hayatımın sonu oldu.

 Ben Osmanlı Döneminde dikilmiş bir Çınar ağacıy-
dım. Çok şey gördüm, çok şey yaşadım. Kurtuluş 
Savaşı, Dünya Savaşı derken biraz kurudum. Birden 
1400 yılından 2012 yılına geldiğimi, fark ettim, yaz 
geçti, kış geçti, hayat dere tepe düz geçti, sonra bir 
oduncu beni gördü. Oduncu: “Bu çok değerli bir Çı-
nar ağacı, tahtası güzeldir.” dedi ve beni kesti. Son-
ra kendimi küçük bir tahta parçası olarak buldum. 
Oduncu, ben ve diğer ağaç (artık tahta) arkadaşları-
mı bir torbaya koyup götürdü, marangozhanesine 
gitti. Marangoz arkadaşlarına: “Bu çok güzel tahta 
be ya gardaş” dedi. 
Oduncu ve arkadaşları benim ve arkadaşlarımın ne 
olacağını düşündü.  Arkadaşlarımı mobilya, kalem 
ve benzeri eşyalara çevirdi. Beni masa yaptı. Sonra 
oduncu beni terzi diye bir yere gönderdi, orada üze-
rime deri dikildi ve kendimi bir mobilyacıda buldum. 

Beni bir ücret karşılığında güzel bir okula sattılar. Ga-
liba ben değerli bir ağacım ve şimdi büyük bir okulu 
simgeliyorum.

İ



18

Zeynep Zülal CEBECİ 6-C

Asım ERDEM 8-G

MUCİZE

GELSİN ÇAYLAR

Ömer bisikletiyle kasabadan köydeki evlerine dönü-
yordu. Yolun kenarında duran bir araba gördü. Araba-
nın yanında bir adam duruyordu. Biraz yaklaşınca bu 
adamın kasabanın iyi kalpli doktoru olduğunu gördü.

Ömer doktora şöyle dedi; “Siz benimle gelin ve köy-
den yardım isteyip arabanızı köye getirelim.” Doktor 
bunu kabul etti ve köye gittiler. Köy halkı doktoru ve 
Ömer’i karşılayıp doktorun arabasını köye getirmek 
için arabanın yanına gittiler ve uzun uğraşlar sonunda 
arabayı köye getirdiler. Doktor Ömer ‘e teşekkür etti 
ve gitti. Bu olaydan bir ay sonra Ömer hasta olmuştu. 
Doktorlar Ömer’in kanser olduğunu söylediler. 

Ömer’in bir küçük kız kardeşi vardı ve daha çok 
küçüktü. Bir gün annesi ile babasının konuşmalarını 
duymuştu ve annesi şöyle diyordu;” Oğlumuz bir 
mucize ile kurtulabilir ama bunu bekleyecek artık 
gücümüz kalmadı”. Bunu duyan küçük kız hızla ko-
şarak odasına gitti. Kumbarasını bulunduğu yerden 
alıp kırdı. Küçük kız kumbaranın içinden çıkan 1 lira 
55 kuruşu alıp eczaneye gitti. Eczaneye gittiğinde 
eczacının, İstanbul’dan gelen doktorla konuştuğunu 
gördü. Küçük kız eczacıya; “Burada mucize var mı?” 

diye sordu ama eczacı duymazlıktan geldi. Küçük kız 
bu sefer tezgaha parası ile vurdu. Eczacı “Ne var?” diye 
bağırdı. Küçük kız: “Acaba burada mucize var mı? Var 
ise ne kadar?” diye sordu. Eczacı güldü. İstanbul’dan 
gelen doktor “Genel Cerrah” idi. Doktor; “Ne oldu?” 
diye sordu ve küçük kız olan durumu doktora anlattı. 
Doktor, küçük kızın parasını alıp Ömer’in evine gitti 
ve Ömer’i tedavi altına aldı. 

Ömer artık iyileşmişti ve annesi doktora  sordu; “Bu 
tedavinin masrafları ne kadar tuttu? Doktor, küçük 
kıza bakarak şöyle dedi;  “1 lira 55 kuruş” tuttu.

İnce mırıldanmaların oluşturduğu melodiler odada tek 

bir ağızdan çıkan manalı bir çift kelime gibi yankılanı-

yordu. Herkes Kur’an’ını almış bir köşeye çekilmiş, kendi 

başına enstrüman çalıyor gibiydi. Onları bir melek görse 

nurdan ellerini açarak Allah’a onları cennete alması 

için yalvarırdı ancak yaklaşık yarım saat sonra onları 
tekrar görse bu duasından pişman olur “Allah’ın işine 
biz melekler karışmamalıyız.”  derdi. Şimdi tebessümle 
Kur’an okurken istisnasız herkesin aldığı tat, yaptığı 
yemeği kocası ve çocukları tarafından iştahla ve se-
verek yenen bir ev hanımının kıvancını ona katlardı. 
Şu an ise on beş dakika kaldı okunan Kur’an’lardan 
tan yeri ağarırken ufuktaki deniz ve güneşin ayrıldığı 
gibi uzaklaşmalarına kutsal kitabımızın manasından.

Nihayet Kur’an’lar kapatıldı… Çaylar, börekler geldi. Az 
önce kapağında Fatiha yazılı kitabın anlamı kaybol-
du zifiri hafızalarda, üst kattan duyuldu kahkahaların 
sesi. Ayetlerin yerini dedikodular aldı. Az önce Nur 
Sûresi’ni seslendiren Ayşe Hanım şimdi orada bu-
lunmayan komşusunu yeriyordu; nerden bilsin Ayşe 
Hanım haftaya güne katılamayacağını ve arkasından 
neler deneceğini?
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Furkan ÖZDEMİR 8-E

Beyza TOPÇUOĞLU 8-C

MUTLULUĞA BAKMAK

DUYGUSAL KÖPRÜ

Mutluluk olaylara bakış açımızdır, hayatı yorumla-
ma tarzımızdır. Bazılarımız bir mesajla, bazılarımız 
hava güzel olduğu zamanlar, bazen de unutulmuş 
bir dosttan gelen telefon mutlu eder bizi. Bazense 
bir dostun el sallayışı, içten bir gülümsemesidir 
mutluluk. 
Mutluluk etrafımıza ışık saçmamızı, olumlu düşün-
memizi sağlar. Mutluluk güzeldir, mutluluğu bulmak 
da zor değildir. Aradığımız vakit bizden kaçmaz. Ba-
zen bir şarkının sözlerinde, bazen de sevdiğimizin 
gözlerinde buluruz mutluluğu. Dedim ya “Mutluluk 
hayatı yorumlayış tarzımızdır.” 

Hep iyi olanı değil de kötü olanı da görüp, şükretmek-
tir mutluluk. Bazıları için kumsalda uzun bir yürüyüş, 
denizde yüzüş, doğayla iç içe olmaktır ve mutluluk 
güzel bir manzarada koyu bir sohbete dalmaktır. 
Hatta mutluluk bazen ağlamaktır. Evet, doğru duy-
dunuz bazen ağlamaktır. Ağladığın an sözün bittiği 
andır. Kelimelere yükleyemediğin yükü, gözyaşla-
rına yüklemendir ve ağlamayı bıraktığında oluşan 
rahatlama duygusudur mutluluk. 

Mutluluk sevdiklerimize güzel sözler söylemektir ve 
onların yüzünde oluşan tebessümü görmektir. Bazen 
kahvaltı etmek mutluluktur bazense derin bir uyku.

Mutluluğun birçok çeşidi vardır ve insandan insana 
değişir. Bu yüzden mutluluk özeldir. Benim içinse 
bu yazıyı yazmak bile bir mutluluktur…

Selamlaşma insanlar arasında en önemli duygusal köp-

rüdür. Selamlaşma teknoloji ilerledikçe hayatımızda 

geride kalan önemli şeylerden biri. Aynı apartmanda 

oturan, ayrı iş yerinde hatta aynı ofiste çalışanlar bir-
birlerine selam vermiyor. Asansörde karşılaştığımız 
tanıdığımız kişilerden Allah’ın selamını esirgiyoruz. 
İnsanlar birbirine bir günaydını, bir merhabayı çok 
görüyor. Yolda yürürken yanlışlıkla birine çarpsanız 
sizi parçalayacakmış gibi bakıyor, hatta çarpan çarp-
tığı kişiye “affedersiniz” bile demeden yoluna devam 
ediyor. 

“Size selam verildiğinde siz de ondan daha güzeliyle 
selam verin veya aynısı ile selam verin.” buyruluyor. 
Peygamberimiz ise selam vermenin sünnet, alma-
nın ise farz olduğunu söylüyor. Hicret’te Efendimizin 
Medine’ye girince buyurduğu, üç emirden birisi olan: 
“Efşus-selâm” yani “Selamı Yayın” öğüdünü yaşan-
tımızda sürekli hale getirmeliyiz ki hem biz mutlu 
olalım hem de çevremizdekiler mutlu olsun.
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 Her çocuk bahar gibidir,

Gülerse güller açar,

Bahar gibi, her yer çiçekle dolar,

Ve her yer çocuk gibi kokar...

Her çocuk bahar gibidir,

Ağlarsa yağmur yağar,

Bahar yağmuru gibi,

Ardından güneş açar, gökkuşağı doğar..

Her çocuk bahar gibidir,

Koşarsa rüzgâr eser,

Bahar rüzgârı, hoş bir meltem gibi,

Gönle ferahlık verir...

Her çocuk bahar gibidir,

Yalnızsa kelebekler kozalarından çıkar,

Yalnızlığını giderir, iyi bir arkadaş gibi,

Sevgisini verir...

Her çocuk bahar gibidir,

Umutsuzsa kuşlar öter,

Güzel bir şarkı gibi,

Umudunu geri verir...

Her çocuk bahar gibidir,

Acıktıysa meyveler açar,

Şefkatli bir anne gibi,

Ona lezzetinden verir...

Her çocuk bahar gibidir,

Uykuluysa gece çıkar,

Kocaman bir yorgan gibi,

Ona sessizliğinden verir...

Elif Nur KARATAŞ    7-G

HER ÇOCUK BAHAR GİBİDİR

Kucak açalım dostluğa ve sevgiye,

Allah’ımdan bize gelen en büyük hediye,

Haydi, şimdi biz de verelim el ele, 

Güzel günlere dostlarla yürüyelim, sevgiyle…

Kin olmasın, sevgi olsun yüreklerde,

Kavga yerine dostluk atsın kalplerde,

Yaşayalım hepimiz gönül birliğiyle,

Daha yaşanır hal alır Türkiye.

Mehmet Akif ACAR 7-E

KUCAK AÇALIM
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Ayşegül ÇATAN 8-E

Taha ELCİN 5-C

PAZAR YERİ

KİMSE ÜZÜLMESİN DİYE...

Yolda yürürken bir mutluluk kapladı beni. Nedenini 
bilmiyordum ama ilk defa pazara gidiyordum, kı-
sacası heyecanlıydım. Pazarda yemek yapmak için 
malzemeler, meyveler olurmuş. Domates, salatalık, 
nar, elma…  Pazara girdiğimizde herkes bağırıyordu. 
Önce irkildim sonra ise yavaş yavaş sesleri hazmettim. 
Pazarda göbeklisi, keli, bıyıklısı, sıskası kısacası her 
türlü insan vardı. Koca göbekli ve bıyıklı olan bir amca, 
bana portakalı kestikten sonra uzatarak ‘Tadına bakın 
lütfen küçük hanım’ dedi.  Bende tadına baktıktan 
sonra anneme güzel bu güzel gibisinden işaret yap-
tım. Annemde amcaya ‘İki kilo alalım’ dedi. Oradan 
uzaklaşıp köşeyi dönünce yaşlı, tesettürlü ve kimisi 
de gözlük takan teyzelerle karşılaştım. Onlarda yap-
tıkları yufkaları ve börekleri satıyorlardı. Çocuklara ne 
demeli peki? Bütün çocuklar ortalıkta koşuşuyorlardı.  
Ev ihtiyaçları kadar alışveriş yaptıktan sonra pazar-
dan dışarıya doğru yöneldik tam çıkıyorken köşedeki 
minik balık dükkânı dikkatimi çekti. Balıklar sanki 
bir sergideymiş gibilerdi.  Boyu uzun olan, kısa olan, 
renkli pullara sahip olan balıkların hepsi sırayla dizil-
mişlerdi. Balıkçı amca her zaman uzaktan duyduğum 
sesiyle yeniden  ‘ Gel abla 5 liraaa! ’ diye bağırıyordu. 

Balıkların o güzel duruşları beni etkilemişti, hafiften 
canım balık çekmiş ve onları kızartırken hayal etmeye 
başlamıştım. O sırada anneme yalvarırken buldum 
kendimi. Annem dayanamayıp tezgâha yaklaşarak 
siyah saçlı, kahverengi gözlü abiye ‘İki kilo alabilir 
miyiz?’ dedi. Abiye bakakalmıştım. Bir poşete biraz 
balık koyduktan sonra tartıda tarttı. Bir miktar balığı 
tezgâha geri koydu. Tamam, artık tam iki kiloydu 
balıklarımız. Nihayet eve gitme zamanımız gelmişti. 
Annemin elindeki poşetler bana biraz ağır gibi gelmişti. 
O yüzden annemin elinden birkaç poşet alıp yürümeye 
başladım. Evet, artık eve gidebiliriz dememe gerek 
kalmadan evin yolunu çoktan tutmaya başlamıştık.  

Belki hepimiz pazara gitmişizdir ama gitmeyenlerimiz 
de vardır. Pazarda gördüğüm şeylerden bahsedeyim 
sizlere:

Annemle pazara ilk gittiğimizde çok şaşırmıştım her-
kes bir taraftan bağırıyordu. İlgimi çekmişti bunu 
neden yaptıklarını anneme sordum. Çünkü herkes 
müşterileri çekmek için bağırıyor, dedi annem. Ve 
şaşkınlıkla etrafımda olanları izlemeye başladım. İki 

abi sanki yarış halindeydi birisi bağırarak müşteriyi 
çekiyor diğeri ise sattığı şeyin fiyatını düşürüyordu. 
Müşteriler bir oraya bir buraya koşuşturuyordu. Bu-
rada her şeyi alasım geliyordu kimse üzülmesin diye. 
Tabii öyle bir şeye imkân yoktu paramızın yettiği 
kadar almalıydık.

Eskiden pazarlar sokak aralarına kurulurmuş günü-
müzde de böyle pazarlar varmış ama şimdi daha 
çok kapalı pazarlar kuruluyor.

Sonuç olarak pazardan aldığımız sebze, meyve gibi 
gıdaları market ve manavlardan da alabiliriz, ama 
pazardakiler hem taze hem seçenek çok fazla hem 
de fiyat olarak da çok uygun.

Geçmişten günümüze pazarların yerini marketler 
doldurmaya çalışsa da biz pazar gezme alışkanlığı-
mızdan vazgeçmiyoruz, vazgeçemiyoruz.
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Yunus Emre GÜN 5-B

ÇOK DEĞİL Mİ EVLADIM!

Merhaba, ben Yeşilköy’de oturuyorum. Bizim pazarın 
manavları, balıkçıları, tişört, pantolon satanları, çorap-
çıları, ayakkabıcıları, çantacıları ve kısaca hepsi ile bir 
başkadır. Her Çarşamba pazar hazırlanır, başlar bütün 
esnaflar bağırmaya :’’Gel, gel, gel mandalinaya gel, ki-
losu 2 lira gel vatandaş gel.” Bunun üzerine hemen 
yaşlı bir teyze gelip:

- Çok değil mi evladım bu, azıcık indir,  bu ne ca-
nım?

- Tamam, teyze senin için 1.50 yaparız.

- Yok evladım, o da çok, 50 kuruş.

O kadar da değil, tatlı teyzem, biz de anca bu kadarla 
geçiniyoruz daha ne kadar indirim yapıyım, 2 liray-
ken 1.50 yaptım n’apabilirim deyip durur.

Başkadır bizim pazarın havası. O gürültü insanın başı-
nı ağrıtacakken huzur verir. 

Bir yaz tatili idi. Gene pazar vardı.

Bizim pazar Eminönü’ndeki çarşı gibi üstü kapalıdır. 
Bütün müşteriler kapalı olunca sıcaktan şikayetçi-
dirler. Benim annem ile tek kardeşim olan abim bile 
hallerinden şikayet eder. Zar zor önce sebze meyve 
filan aldık. Birden ben: Acıktım, dedim.

Ben de acıktım anne, Emre haklı şu balıkçıyı döndük-
ten sonra bir yer var, orda karnımızı doyururuz.

Tamam, peki. Orada oturduk bir şeyler yedik hani ye-
dik derken şu pazarlarda meşhur olan gözlemeden 
yedik tabi. Sonra pazardan çıktık. 

İşte benim burada anlatmak istediğim şey bizim pa-
zarın tadı bir başkadır başka olmasına ama bir de 
araba eziyeti olmasa daha güzel olabilirdi. Yani kısa-
ca hep taksi beklerken  sorunlar yaşarız sadece biz 
değil bütün pazardaki müşteriler hep taksi kapmak 
için kavga ederler. Bizim pazarın tadı başkadır ama 
taksi ve otobüs sıkıntısı ile  ayrı bir derttir. 

Yine bir pazar sonrası taksi bekliyorduk. O sırada bir 
yerlerden kavga sesleri yükseliyordu. Çok kalabalıktı. 
Her duran taksi başka bir müşterisini almak zorun-
da olduğunu söyleyip gidiyordu. Bebekleri,  çocukları 
olanlar özellikle çok zorluk çekiyordu. O gün tam bir 
saat bekledik. Sonunda bizi babam arabasıyla aldı da 
bu çileden kurtulduk.

Daha önce dediğim gibi bizim pazarın tadı başkadır 
ama toplu taşıma araçları ya da taksi beklemek ezi-
yeti olmasa… 

Zeynep MÜŞTEKİN 5-D

ÖNCE KİM GÜLECEK?

Yüzü gülmeyen insanlar, hiçbir işte başarılı olamazlar. 
Bunun nedeni o insanların çok somurtkan olması ve 
hiç sosyal olmamasıdır. Sosyal çevreleri olmadığı için iş 
hayatında ve normal hayatta başarılı olamazlar. Ve bu 
olumsuzluk, onların kötü alışkanlıklara sahip olmasına 
ve içe dönük yaşamalarına neden olur. Şimdi olanları, 
bunları yaşayan arkadaşımız Ali’den dinleyelim.

“Merhaba arkadaşlar ben Ali. Küçüklüğümden beri 
somurtkan bir insandım. Ta ki şunlar olana kadar: 
Ben küçükken hiç bir oyun grubuna katılmazdım, 
çünkü çekinirdim. Bunun sebebi hiç kimse ile arka-
daşlık kuramayışımdı. Kendimi ifade edemeyişim, 
hep somurtkan olmam bunlara sebep oluyordu. 
Üniversiteyi bitirip iş hayatına adım attım. O zaman 
bu somurtkanlık benim için daha büyük bir sorun 
oldu. Ve içki, sigara, kumar gibi kötü alışkanlıklar 
edindim. Hiçbir ortama giremeyişim, insanlarla me-
safeli olmam beni çok büyük sıkıntılara soktu. Fakat 
bunun kötü bir şey olduğunu anladığım zaman, geç 
de olsa sevinmiştim. Arkadaşlar siz, siz olun sakın 
yüzü gülmeyen insanlardan olmayın!’’

Arkadaşlar Ali’yi duydunuz. Sakın somurtkan bir in-
san olmayın! Bu işlerin sonucunu gördünüz. İşte Ali 
kazandı. Bakalım siz kazanabilecek misiniz? Neyi mi 
kazandı? Ali, “hayatı” kazandı...

Haydi arkadaşlar hep beraber gülümseyelim!



23

Oğuz YILDIRIM 5-E

TEBESSÜM

Hiç düşündünüz mü acaba?  Tebessümün güzelliğini... 
Hayatımızdaki önemini. Dürüst olun,söyleyin, hiç oturup 
düşündünüz mü? Tebessümsüz hayat, renksiz hayat 
demektir. Renksiz olduğu kadar mutsuz bir hayat ...

Hadi deneyin! Hiç gülümsemeden bir gününüzü 
geçirmeyi deneyin. İmkânsız gibi geliyor değil mi? 
Düşünmek bile zor gelir.Resmen eksik bir 24 saat...
Ya da gülümsemeden arkadaş edinmeyi   deneyin.

Gülümsememek ölüm gibidir. Arkadaşın olmaz, seninle 
birlikte çevren de mutsuz olur. Gülümsemek hayat 
ile ölüm arasındaki ince çizgi gibidir sanki...Eğer gü-
lümsemezsek o çizgi erir ve hayatımızı ölüme çevirir.

Eski filmleri muhakkak izlemişsinizdir. Hani şu siyah 

beyaz olanları...İşte gülümsemezsek hayatımız o film-

lerden farksız olur. Gülümsemek sevginin, dostluğun, 

mutluluğun göstergesidir.

Bu yazıyı okuduktan sonra gülümsememek mümkün 
müdür sizce?  Bence mutlu ve aynı zamanda şanslı 
olanların mutluluğu ikiye katlanmış, gülümseme-
yenlerinse içine  yeni bir güneş doğmuştur artık...Ve 
umarım kimse bu güzellikten mahrum kalmaz.Çünkü 
gülümsemek dünyadaki en güzel şeydir...Örnek olarak 
bir top dondurma düşünün, gülümseyince ise iki top 
dondurma...İşte gülümsemek buna benzer. 

Âmine IRMAK 7-F

AYNAYA BAKMALI

İnsanlar hayatta mutlu olmadıktan sonra hiçbir şeyin 
tadını alamazlar. Bir çocuk lunaparka gitse bile eğer 
yüzü asık ise zevk alamaz, bir yetişkin en sevdiği 
komedi filmini seyrederken bile eğer yüzü asık ise 
gülemez, eğlenemez. Peki, yüzümüz nasıl gülebilir? 
İnsanları kendimize sevecen göstermekle güler yüzlü 
olmanın ne alakası var? İnsanlar gülmedikleri zaman 
niçin hiçbir işte başarılı olamazlar?

İnsanlar çok kaprislidir. Bir işte en ufak bir şey eksik 
olursa o işi olmamış sayarlar. En azından birçoğu böy-
ledir. Peki, bir işte olması gereken en önemli şey nedir? 
Bir işe başladığımızda ilk önce kendi görünüşümüze 
bakmalıyız. Bu kılık kıyafetle alakalı değildir, yüzü-
müzün kişiliğimize yansıttığı ön yargıyla alakalıdır. 
Birçok insan gördüğü kişiyi tanımadan onun hakkında 
fikir edinebiliyor buna ön yargı denir. İşe başlamadan 
önce aynaya bakmalıyız. Yüzümüzde bir tebessüm-
le yapmalıyız yapacağımızı. Ve böylelikle insanların 
bizde düşündüğü ön yargı da olumlu olur. Gülmek 
zor değildir hepimiz istersek gülebiliriz. Kendimize 
nasıl gülünür? diye bir soru sorduğumuzda cevabımız 
şu olmalı: Yapacağımız işi sevmeliyiz. Çünkü gülmek 
sevgiden gelir. Hatta yüzümüzdeki tebessüm bizim 
sevecenliğimizi gösterir.

Başarmak istediğimiz işe başlarken o işi sevmemiz 
yeterli. O zaman zaten güleriz ve insanlar dışarıdan bize 

baktıklarında yüzümüzdeki sevecen ifadenin işimize 
yansıdığını görürler. Zaten sevecen insan güler yüzlü 
olur çünkü mutludur, içinde yapacağı işe sevgi vardır 
ve başaracağını bilir. Başarır da... Ödev yaparken, ofiste 
çalışırken, bulaşık yıkarken hatta kitap okurken bile 
yüzümüze tebessümü yerleştirmeliyiz. İşte o zaman 
başarılı oluruz.

Yüzü sirke satan insanlar vardır, mesela satıcılar. Ne-
redeyse çoğu öyledir ya da ben öylelerine rastlıyo-
rum. Bir kere satıcı bize bir şey satarken güler yüzlü 
olmalı ki biz de gülelim ve severek alacağımız şeyi 
alalım. Yüzü gülmeyen insanlar başarılı olamazlar 
çünkü onların içinde tutku yoktur. Başarma hevesi 
yoktur, tükenmiştir. Mutluluk yoktur ve en önemlisi 
sevgi yoktur. Bazı insanlar sadece yüzlerinden yani 
o asık suratlarından kaybediyorlar. Olacağı varsa da 
olmuyor. Bunun için yapılacak şey içeriye sevgi ve 
irade yerleştirmek. İrademiz yani gönlümüz olmazsa 
o işe başlarken gülmemiz imkânsızdır.

Sonuç olarak hepimiz bir işe başlarken aynaya bakmalı 
ve tebessüm etmeliyiz. Hayata eğer gülümsenmez 
ise o hayat çekilmez. Bunun için sevecenliğimizi de 
her zaman korumalıyız. Efendimizin (sav) buyurduğu 
müjdeye ulaşmaya çabalamalıyız: Hayrı, iyiliği güzel 
yüzlü olanların yanında arayınız!



24

İrem Nur ÇELİK 8-G

GÖZLERİMDEKİ YAŞI BELLİ ETMEDEN

Üç lira! Üç lira! En ucuzu burada! Gel vatandaş, gel! 
Etrafıma usulca bakınıyorum ve domatesin en kaliteli 
ve ucuzunu bulabileceğim tezgâhı arıyorum. Esnafın 
birinin bana bağırışıyla irkiliyorum. “Gel abla, gel! En 
güzel domates burda! Zaten az kaldı iki lira yapayım 
sana!” O anda esnafların müneccim gibi bir zekâya 
sahip olduklarını düşünmeye başlıyorum. Seslenen 
esnafın tezgâhına yöneliyorum ve iki kilo istiyorum. 
Fakat gözlerim pür dikkat esnafı izliyorum, çünkü 
genellikle sivri zekâlı esnaflar bana rastlıyor. Ben ne 
zaman başka yere dönsem beş on tane çürükle birlikte 
poşeti dolduruyor ve bana veriyor. Ama artık böyle 
hilelere kanmıyorum. Sonunda tartıyor ve bir tane 
de bana ikram ediyor. Telaşımdan olsa gerek, para 
üstünü unutup yola devam ediyorum. Tam o sırada 
arkamdan biri bağırıyor. Hay Allah, yine o esnaf! Meğer 
para üstümü vermek için bağırıyormuş. Arkamdan 
koştura koştura geldi ve para üstümü verdi. Teşek-
kür ettim. Ne temiz kalpli esnaflar varmış dünyada. 
Önyargının yanlışlığını bir kez daha fark ediyorum.

Şimdi sırada biber var ama fazla fiyat araştırması ya-
pacak zamanım yok. Akşama misafirim de var. Önüme 
çıkan ilk tezgâha yöneliyorum fakat vazgeçiyorum; 
çünkü bütün kadınlar doluşmuş biber alıyorlar. İstif 
yapacaklar galiba! Diğer tezgâhta da az kalmış. Neyse 
azı karar çoğu zarar mantığıyla o tezgâha yöneliyo-
rum. Esnaf daha tezgâha varmadan bağırıyor: “Gel 
abla gel! Sadece tatlı yiyince mi tatlı konuşacağız? Acı 
yiyelim, tatlı konuşalım. Hem kışa da giriyoruz, ilaç 
bunlar ilaç!” Bir yandan esnafa tebessüm ediyorum, 
bir yandan da bir kilo biber rica ediyorum. Sağ olsun, 
esnaf da bir kilodan fazlasını aynı fiyata veriyor. Te-
şekkürlerimi sunup, yoluma ediyorum. Hmmm, sırada 
ne var? Meyve!

Bakalım meyve olarak ne alabilirim? Mandalina ve 
portakal almaya karar veriyorum. Çok fazla tezgâh 
var ve çok fazla turunçgil çeşidi var. Kararsız olmam 
çok normal bu yüzden.

Şöyle iri iri iki kilo mandalina, sulu portakallardan 
da bir kilo aldım mı mükemmel olur. Tezgaha yö-
neliyorum ama hangisi mandalina, hangisi portakal 
karar veremiyorum maalesef. Çünkü hepsi aynı gibi 
görünüyor. Günümüz çiftçileri çok akıllı olduklarından, 
bir tohumdan 100 mandalina yerine bir tohumdan 

300 mandalina elde etmek için tohumları hormonla 
birlikte gübreliyorlar. Sonra da hem fazla ürün hem 
de çürükten sıfır kayıpla işten sıyrılıyorlar. Sonra ta-
dından tut hastalığına kadar tüm sorunların genel 
maddesi olarak çıkıyor bu hormonlu yiyecekler. Ben 
en iyisi böyle kurtlu meyveler satan bir tezgâh bula-
yım. Çünkü en güvenilir olanı bu. Sonunda önünde 
sepetleriyle yaşlı bir amca görüyorum. Elinde Kur’an, 
huşuyla ibadet ediyor. Önüne kadar gidiyorum ama 
hiç ses çıkarmadan bekliyorum. Amca sayfasını bitirip 
hemen ayağa kalkıyor ve hemen bir tane mandalina 
uzatıyor. Besmele çekip bir tane ağzıma atmamla bir 
anda çocukluk yıllarıma dönüyorum. Rahmetli baba-
mın her tohumu ayetel kürsi okuyarak ekişi, Kur’an 
okuyarak sulayışı ve şükrederek toplayışı gözümün 
önüne geliyor. Ne kadar az kazanırsak kazanalım 
önemli olanın dürüstlük olduğunu anlatan babamı 
anımsatan amcayı izliyorum kısa bir süre. Amcaya 
fiyatını soruyorum, amca”Sana uygun bir fiyata vere-
yim.” diyor. Ben de cebimdeki paranın hepsini amcaya 
uzatıyorum, amca kabul etmiyor. Hakkından fazlasını 
almayacağını söyleyen amca birkaç bozukluk alıp 
torbayı doldurmaya başlıyor. Bense bu kadar para 
ödemek istediğimi ve tüm turunçgilleri satın aldığı-
mı söylüyorum. Hatta cebimden çıkan birkaç bozuk 
parayı da ekliyorum. Amca afallıyor fakat beni en 
derinden mahcupluğuyla “Eşim hasta olmasaydı yine 
kabul etmezdim ama ben ondan sorumluyum ve ona 
karşı görevimi getirmek için kabul ediyorum. Bana 
yardımcı olduğun için Allah’da sana yardım etsin.” 
diyor. Gözlerimdeki yaşları belli etmeden poşetleri 
alıyorum ve eve gidene kadar o nur yüzlü ve temiz 
kalpli amcanın eşi için dua ediyorum. Akşam misa-
firler geldiğinde yemekten sonra amcadan aldığım 
meyveleri ikram ediyorum. Herkes benim gibi eski 
günlerine yani çocukluğuna dönüyor. Sonra bunları 
aldığım amcayı ve onun hasta eşini anlatıyorum. He-
pimiz dünyalık sohbetleri bir kenara bırakıyoruz ve 
amcanın eşi için Kur’an okuyup dua ediyoruz. Ertesi 
gün tekrar pazara gidiyorum ve hemen amcanın ya-
nına yöneliyorum. Amcanın gözündeki ışıltı kalbimi 
ısıtıyor ve eşini soruyorum. Amca, eşinin çok daha 
iyi olduğunu ve rüyasında kendisinin iyileşmesi için 
dua eden gençleri gördüğünü söylüyor. Küçük bir 
tebessüm ediyorum. Son olarak da duymayı en çok 
istediğim şeyi söylüyor: “Allah razı olsun yavrum...”
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Cihat DEMİR 7-A

İÇ HUZURU

Tebessüm yüzün sevimli, yumuşak bir ifadeyle, sevgi 
dolu bakışlarla yanındakini rahatlatmasıdır. Gülme 
kahkaha atarak,  çığırtkanca ve kendinden geçerce-
sine değil, karşısındakini rahatsız etmeden yapılan 
bir eylem olmalıdır. 

İnsanlar toplu olarak yaşamaktadır. Toplu yaşamın 
getirdiği gerginlikler, sıkıntılar olabilir. Çoğunlukla bun-
ların sebebi hoşgörüden uzak bir şekilde yaşamaktır. 
Sebepsiz kızgınlıklar hayatı çekilmez hale getirir. Bu 
durumlarda olayların üzerine yangına körükle git-
meden orta yolu bularak tebessüm ve hoşgörü ile 
kırgınlıklardan kurtulmalıyız. İnsanlar konuşa konuşa 
anlaşır konuşma üslubu da çok önemlidir. Bazı insan-
ları çok severiz ve onunla birlikte olmaktan mutluluk 
duyarız. Niçin? Çünkü konuşurken seni incitmez, sıkıntı 
vermez, gereksiz imalarda bulunmaz.

İyilikle, güzellikle, hoşgörüyle yaklaşır. Yüzünde te-
bessüm eksik olmaz. Bunun tam zıddını düşünürken 

bile rahatsızlık duyuyoruz değil mi? Bizlerin en büyük 
eksiği yakınlarımızda yaşayanlardan çok kendimizi 
düşünmemizdir. Biz hep kendimizi düşündüğümüz 
için başkalarının hakkına girdiğimizin farkına bile var-
mayız. Yüce Allah’ın Peygamberimize: “Biz seni güzel 
ahlakı tamamlaman için gönderdik.” diye emretmesi 
insanlara en güzel uyarıdır. Ahlak güzelliği iç huzuru, 
mutluluğu, Allah’a inancı insanın yüzüne yansır. Bu 
da tebessüm ile dışa vurulur. Yine Peygamberimizin 
güzel bir hadisi de: “Tebessüm sadakadır.” ifadesidir. 
Öyleyse sadaka kadar önemli olan tebessümü neden 
yüzümüzden eksik ediyoruz.

Allah’ın bize verdiği bunca nimetler karşısında şük-
rümüzü bilmeli, yüzümüzden tebessümü ve gülüm-
semeyi eksik etmemeliyiz. Bu dünyanın ve dünya 
malının gelip geçici olduğunu biliyorum. Yaşadığımız 
günleri kendimize ve çevremizdekilere faydalı işler 
yaparak sevaplara geçirmeliyiz.

Zeynep DEMİRCİ 6-C

ROL YAPMADAN GÜLÜMSEDİĞİNİZDE

Çoğu insan asık suratlı insanları sevmez, tabi ben de…  
Bir insan öncelikle güler yüzlü olmalıdır. Peygamber 
Efendimiz buyuruyor ki; “ Mümin’in, kardeşinin yüzüne 
tebessüm etmesi sadakadır.”

Konuşurken karşınızda sizi asık suratlı insanlar dinli-
yorsa konuşma hevesiniz kırılır, lafınızı kısa kesmek 
istersiniz. Bir de karşımızdaki insanları güler yüzlü 
düşünsek o zaman daha mutlu oluruz.

Güler yüzlü olmak öncelikle insana cesaret verir. İn-
sanlara içinizden geldiği gibi rol yapmadan gülümse-
diğinizde onlarında size gülümsediğini göreceksiniz. 
Yüzünüzü asarsanız çevrenizdeki insanlarda yüzlerini 
asacaktır. Tıpkı aynanın karşısındaki yüz ifadesinin 
aynısının size dönmesi gibi…

Unutmayalım ki, biz insanların hayvanlardan bir farkı 
konuşmaksa öteki farkı  da güler yüzlü olmaktır.
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Zeynep Büşra UĞURAL 8-C

UMUTLARIMIZI YEŞERTMEK İÇİN

Gülümsemek, tebessüm etmek  üzüntü ve sıkıntıla-
rımızı azaltırken, umutlarımızın yeşermesine, kişinin  
iletişime geçmesine  aracı olur.

Gülümsemek, insanın bir yandan kendini iyi hissetme-
sini sağlarken, bir yandan da  iyimser bir bakış açısı  
kazandırır. Umutlanma ve sorunlara çözüm bulabilme 
gücü ve cesareti de verir.

En zor anlarımızda bile , bize gülümseyen bir yüz ken-
dimizi daha iyi hissetmemizi sağlar ,gücümüzü arttırır.

Birbirimize gülümsediğimiz zaman aramızda bir bağ 
oluşur ve bu bağ  umutsuzluğa düştüğümüz zaman-
larda önemli bir destek  olarak yanımızdadır.

Peygamber  efendimiz (SAV)güler yüzlü idi ve tebes-
süm ederek gülerdi. Gülerken,bazen  mübârek dişleri 
görünürdü. Konuşmaya tebessüm ederek başlar ve; 

“Mü’min kardeşinin yüzüne tebessüm etmek sada-
kadır” buyururdu.

Tebessüm, iç dünyamızın güzelliklerinin, dışa yan-
sımasıdır ve evde huzur, okulda ve iş yerinde ise 
başarıyı  meydana getirir. Ayrıca tebessüm, sevginin, 
insan olmanın da anahtarıdır.

Tebessüm eden kimse, başkalarına ikramda bulunuyor 
demektir. Gülümsemenin, bir maliyeti yoktur; ama 
insana çok şey kazandırır. 

Allah-u Teala sabredenleri ve iyilik edenleri sever. 
İnsanlara hizmet  edenleri, nasihat verenleri, tatlı dilli, 
güler yüzlü olanları, iyi iş yapanlara yardım edenleri 
sever. 

Tebessüm, vereni fakirleştirmeden, alanı zenginleş-
tiren bir güce sahiptir.                                                                                   

Muhammet Furkan PALA 8-G

YÜZÜN SİRKE SATIYORSA

Yüzü gülmeyen insanlar hiçbir işte başarılı olamazlar. 
Niye derseniz size bunu küçük bir örnekle açıklayayım.

Eski zamanlarda iki tüccar varmış. Bu iki tüccar yıllardır 
ekmeklerini bu işten çıkartıyorlarmış. Bunlar bal sat-
maya başlamış. Biri diğerinden daha kaliteli ve ucuz 
olan balı satıyormuş. Ancak nedense diğeri daha fazla 
para kazanıyor eve daha mutlu dönüyormuş. Bunu 
düşünmüş ve bir bilgeye danışmaya karar vermiş.

Birkaç gün sonra bilgenin yanına varmış. Bilgenin ya-
nına geldiğinde bilge yüzünü ekşitmiş çünkü adamın 
yüzü hiç gülmüyor adeta sirke satıyormuş. Adam lafa 
girmiş:”Sana bir şey sormak istiyorum ey bilge!”Bilge 
şöyle cevap vermiş:”Buyur sor bakalım.”

Adam başından geçenleri, diğerinin daha kalitesiz ve 
daha pahalı bal sattığı halde kendisinden daha çok ka-
zandığını anlatmış. Bilge şöyle cevap vermiş:”Yavrum, 
sen bal satıyorsun ama yüzün sirke satıyor. Bu yüz-
den daha az kazanıyorsun. Her zaman güler yüzlü ol. 
Gülümsemeyi hiçbir zaman ihmal etme. Bu sadece 
ticarette işe yaramaz. Her yerde işine yarar. En azından 
bir sünneti yerine getirmiş olursun. Peygamber Efendi-
miz (s.a.v.)’in bir lafı var. O lafta Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.) gülmenin, tebessüm etmenin sadaka olduğunu 
buyuruyor. Dünyadaki gelmiş, geçmiş, gelecek olan 
bütün insanlara örnek olan bir kişiliğin yaptığı, söy-
lediği davranışları yapmak, onun sünnetlerini yerine 
getirmek kadar güzel olan bir şey var mı?”

Adam ondan sonra hep güler yüzlü olmuş. Hep o 
bilge için dua etmiş.

Bu hikâyeden de çıkarılacağı üzerine tebessüm etmek 
her insanı her işte başarıya, aynı şekilde somurtkan 
olmak da her insanı her işte başarısızlığa ve en önemlisi 
dini başarısızlığa sürükler.

Bir tebessüm ile birisini mutlu edeceksiniz. O kişi o 
mutluluğu başkalarına taşıyacak ve sonunda onun ve 
sizin karşılaştığınız insanlar hatta onların da karşılaştığı 
insanlar mutlu olacaklar. O insanlar bu mutlulukların-
dan işlerini daha severek yapacaklar ve daha başarılı 
olacaklar. Bir tebessüm bu kadar başarıya yol açacak.

Sonuç olarak eğer başarılı ve mutlu bir insan olmak 
istiyorsanız ve etrafınızdaki kişilikleri de mutlu et-
mek istiyorsanız yanınızdaki kişiye tebessüm ederek 
başlayabilirsiniz.
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Oğuz DÜZENLİ 5-B

ÇİZGİ FİLM MAKİNASI

Yine bir sabah erkenden uyanmıştım ve çizgi film 

izliyordum. O anda aklıma bir düşünce geldi. Düşün-

cem çizgi film makinesi yaparak çizgi filmlerin içine 

girebilmek. Düşünsenize çizgi filmlerin içinde  geze-

bilseniz ne güzel olurdu! Keloğlan, Nasrettin Hoca, 

Hacivat-Karagöz sizinle konuşuyor, siz de onlarla 
oynuyorsunuz.

Keşke böyle bir icat yapabilseydim. Benim hayalim 
şimdilik bu kadar. Bir dahaki hayal ve icatlarda bu-
luşmak üzere !

Haris Şerif BAHADIR 5-B

HAYALLERİM

Benim hayalim,  ilk başta hep bir ressam olmaktı. 
Herkes resimlerimi çok beğeniyor ve bu isteğimi de 
onaylıyordu. Fakat Çınar Koleji’ne gelince benden çok 
daha iyi resim çizen bir arkadaşım oldu. Adı Buğra-
han. Hayatım değişti. O ressam değil de başka bir 
şey olmak istiyordu. O an anladım. Olmak istediğim 
şey yapmayı istediğimle değil gerçekten ne olmayı 
istediğime bağlı.  

Ben o zamanlar (hala) kafamda her türlü kurgu ya-
pabilen bir çocuktum. Bir akşam kitabını bitirdiğim 
bir yazarın hayatını araştırırken kafama dank etti. 
Onların (yazarların) da hep benim gibi garip bir ya-
şamları olmuş. Onlar bu güçlerini kitaplara döküyor 
ve bundan zevk alıyorlardı. Ben de bir yazar olacağım.
dedim. Fakat bu işi fazla abartıp ödevler yerine uzu-
uuun metinler yazdım. Bu durumu fark eden anne 
ve babam bana Eğer bir yazar olacaksan derslerine 
de ağırlık verip büyüdüğünde uygun bir üniversite 
kazanmalısın. Unutma! Önce dersler. “ dediler. Haklı 
olmalıydılar. Çünkü ikisi de çok iyiydi bu konuda.  

1, 2, ve 3. Sınıfta da böyleydi. Ya 4’te!  

Türkiye ve benzeri ülkelerde kitap okuma sayısı olduk-
ça azdı. Ben ise daha öne çıkacak bir şey istiyordum. 
« Pilot. Hayır, eğer tanınsalardı en azından bir tane 
pilot biliyor olurdum. 

Ya futbolcu! Amaaan o da çok klasik bana daha iyi bir 
şey lazım. İllüzyonist!  Ayyy sihir hiç mi hiç olmazdı. 
Dalgıç. Ama ben nefesimi suda 30 saniye bile tutamam 
ki. Tiyatrocu! Doğru benim harika bir oyunculuğum 
vardır, dedim. Fakat tiyatrocu olmak yeteri kadar ünlü 
değildi. Film oyuncusu! Evet, benden harika aktör 
olurdu. “Fakat ya beni İslam dışı filmlerde oynatırlarsa!

Hayır, kontrol elinde olan bir meslek olmalı mesela... 

Senarist! Evet hem kontrol elimde hem de bazı se-
naristler gibi filmlerde oynayabileceğim ve de ünlü 
bir meslek.  Evet, bu sefer bulmuştum. Tam benlik bir 
meslekti senaristlik. Fazla da para kazanırdım sorun 
olmazdı. Sonra gelecekte yazmayı düşünebileceğim 
senaryolar oluşturmaya başladım. Bir Müslüman’ın 
Günlüğü, Sahtekâr Avcılar, Üç Günlük Satranç, On altı 
Kelime Ruhu, Tavsiyem Olur... 

Sonra bu senaryoları yavaş yavaş kâğıda dökmeye 
başladım. İlk başta o senaryoları oyuncaklarıma oy-
nattım ve zihnime yazdım. Zamanla oluştukça oluştu.  
Tabii bunların hepsini yapabilmem için hayal gücüme 
ihtiyacım vardı ve bu da ben de vardı. Önce hepsini 
hayalimde tasarladım. 

Senaristlik hayallerimde senaryolarımı en çok geliştiren 
şey, kitaplar ve metinlerdi. Kitap okudukça kelimeler 
zihnimde dosyalara ayrılıyor ve hepsi kendi yerini 
buluyordu. Sonra oradan bir bütün oluşup geleceğin 
senaryoları meydana geliyordu. Bu iş benim için oyun 
oynamak haline gelmişti. Arabalarla oynuyordum, 
senaryo yazıyordum; askerlerimle oynuyordum, 
senaryo yazıyordum ve hayallerimde oynuyordum, 
yine senaryo yazıyordum. Yani ben attığım her adım 
için gelecekteki mesleğime katkıda bulunuyordum 
zevkle… 

Sizlere tavsiyem çocukluk hayallerinizi büyüdüğünüz-
de de unutmamak için, o hayallerin hayata geçmesi 
için çalışın. Nasıl ki gökkuşağının oluşması için yağmur 
yağması ve ardından güneş açması gerekiyorsa siz 
de camda yağmuru izleyin ve hayallerinize yağmur 
yağdırın.

Ben yaşıyorum ve yaşadıkça hayal ediyorum.
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Fatih Nadir ÖZDEMİR 5-E

DÜNYANIN MERKEZİNE  YOLCULUK

Merhaba! Ben ünlü arkeolog Fatih. Benimle gizemli 
bir yolculuğa var mısınız? Bu yolculukta can ve mal 
güvenliğiniz de dahil hiçbir şeyiniz koruma altında 
olmayacaktır. Ben önceden söylemiş olayım. Benimle 
bu gizemli, tehlikeli ve çok eğlenceli yolculuğa hazır 
mısınız? Evet mi? O zaman hiç vakit kaybetmeden 
başlayalım. 

Ben arkeolog  Fatih. Size kendimi zaten tanıtmış-
tım. Biraz da ekibimden bahsedeyim. Takımım beş 
kişiden oluşuyor: Ben, Victor, Vespuçi, Asonto ve 
Herald. Hedefimiz, Dünyanın lavlarla kaplı iki katmanı 
arasında bilim adamlarınca tahmin edilen yaşam 
merkezinin orada bulunup bulunmamasıydı. Oraya 
yani yeraltına inebilmek için özel bir aracın önüne 
dev bir matkap yapacaktık. Ve hemen gerekli mal-
zemeleri toplamaya koyulduk.

Aracın tamamının çok sağlam olması gerekiyordu. 
Özellikle de önündeki dev matkabın. Bu yüzden granit 
taşını kullanmaya karar verdik. Granit çok sağlam 
bir maddeydi. Onu bulmak için İtalya’ya gidecektik. 
Hemen hazırlıklara başladık. Birkaç saat içerisinde 
hazırlıklar tamamlandı ve İtalya’ya gitmek için uçağa 
bindik. dört saat sonra oradaydık. Granit’in bulundu-
ğu bölge Vakora, maden ise İtalya’nın granitle ünlü 
madeni Septeray’dı. Granit madenine ulaştık. İçeri 
girdik. Etraf çok karanlıktı. Ama biz de fenerlerimizi 
getirmeyi unutmamıştık. 

Biraz yürüdükten sonra karşımıza iki yol çıktı. Victor 
elindeki maden ölçere bakarak  granitin sağ tarafta 
olduğunu söyledi. Biz de sağ tarafa yöneldik. Bi-
raz yürüdükten sonra bir de ne görelim, haydutlar! 
Yaklaşık 15 kişiydiler. Hem de hepsinin ellerinde 
bıçaklar vardı. Dövüşmekle hiç şansımız yoktu. Çareyi 
kaçmakta bulduk. Hemen sağ tünelden çıkıp sol tü-
nele koşmaya başladık. Tüm gücümüzle koşuyorduk. 
Önümüzü görmeden boşluğa doğru koşuyorduk. 

Bir ara bir göle düştüm. Ve ardımdan herkes o göle 
düşmeye başladı. Gittikçe aşağı doğru batıyorduk. 
Burası çok derindi. Galiba burası bir yeraltı deniziydi. 
Tüm gücümüzle yukarı doğru yüzmeye çalışıyorduk 
ama nafile, hiçbir şey yapamıyorduk. Sanki aşağı-
dan bir güç bizi kendine doğru çekiyordu. Gücü-
müz tükenmişti, kendimizi suya bıraktık. Herkesin 

öleceğini düşündüğü o an biri bizi kurtardı. O bir 
su büyücüsüydü. Bizi suların altında su olmayan 
özel bir mağaraya götürdü. Niyeti kötü değildi. Ona 
teşekkür ettik. Hediye olarak da ona bir buz topu 
hediye ettik. Buz topu su büyücüleri tarafından suyu 
dondurmak için kullanılır. O da bizim etrafımızı bir 
buz kitlesiyle daire şeklinde sardı. Bu suyun yüze-
yine çıkarken batmamak ve yüzeye çıkarken nefes 
alabilmemiz içindi.

 Büyücü bizi suya bıraktı ve yüzeye doğru çıkma-
ya başladık. Yüzeye geldiğimizde buzu kırıp dışarı 
çıktık. Gölü geçip mağaranın derinliklerinden granit 
toplayıp hemen oradan uzaklaştık. Yeniden uçağa 
bindik ve Türkiye’ye döndük. Aracın dış maddesi 
için kullanacağımız titanyumu Amerika’dan getirttik. 
Aracın silahlarını Almanya’dan aldık. Bu iş bize ba-
yağı pahalıya patladı. Ama en azından %10 indirim 
yapmışlardı. Tabii ki bu emek ve masrafların hiçbiri 
boşa gitmeyecekti. Aracın iç yapımı için gerekli olan 
malzemeleri ise Fransa’dan satın aldık. Artık aracımız 
tamamlanmıştı. 

Şimdi aracı yeraltına indirme vakti gelmişti. Matkap 
aracın ön kısmındaydı. Oysa matkabın yere doğru gel-
mesi gerekiyordu. Bu sorun için de aklıma dâhiyane 
bir fikir geldi. Araç için özel bir pist hazırlayacaktık. 
Bu pist aynı “u” şeklinde olan kaykay pistlerine ben-
zeyecekti. Fakat kaykay pistinin tam tersi olacaktı. 
Yani “n” harfi gibi olacaktı. Pist demirden olacaktı. Ve 
aracın altında özel, çok güçlü bir mıknatıs olacaktı. 
Plan şuydu: Araç hızla ilerleyip pistin üzerinde döne-
cek, pistin tam uç noktasına geldiğinde ise matkabın 
ucu yere bakacaktı.Ve hiç durulmadan matkapla yer 
delinecekti.  Planımızı aynen uyguladık.

Sonunda yeraltına iniyorduk. Aracımız önüne çıkan 
her şeyi parçalıyordu. Şu anda hiçbir sorun yoktu. 
Radarlar çok iyi çalışıyor, hedefimize doğru adım adım 
ilerliyorduk. Ta ki bir yere kadar. Araç aşağı doğru 
kazarken birden bire aşağı düştük! Düştüğümüz yer 
pek de derin olmayan bir çukurun içindeki suydu. 
Buraya gelirken çok hesaplama yapmış, fakat bir şeyi 
unutmuştuk. Granit en sağlam 2. maddeydi. Birincisi 
ise elmastı. Ve bir elması sadece başka bir elmas 
kırabilirdi. Oysa şu an içine düştüğümüz gölün etrafı 
yüksek elmaslarla kaplıydı. Kapana kısılmıştık. Eğer 
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araç oradan çıkamazsa, biz de buradan çıkamazdık. 
Elmasları çıkarmaya çalışıyoruz olmuyor, araçla par-
çalamaya çalışıyoruz olmuyor, deniyoruz deniyo-
ruz deniyoruz ama hiçbir şey olmuyor. Hayatımda 
elması bu kadar sevmeyeceğim hiç aklıma 
gelmezdi. Kurtulmak için düşün düşün 
düşün… Artık yapacak bir şey kal-
madı herhalde dedim arka-
daşlarıma. Çok üzgündük. 
Bunun burada bitmesini 
istemiyorduk. Ama hiçbir 
şey bizim umudumuzu kır-
madı. Yeniden düşünmeye 
koyulduk. Düşün düşün 
düşün... Ne kurtarabi-
lirdi bizi buradan. Ve 
sonunda aklıma güzel 
bir fikir gelmişti. 

Aracımızla elmasları bi-
razcık da olsa itebiliriz 
ya da delebiliriz diye 
düşündüm. Aracın mat-
kabıyla elmasları hem 
itiyor hem de deliyorduk. 
Elmaslar biraz zarar görmeye 
başlamıştı. Yavaş yavaş elmas-
lar yerinden de çıkıyordu. Araç 
daha da çok ittirdi ittirdi ve ittirdi. 
Ve sonunda elmasları yerinden çıkarıp 
oradan kurtulmuştuk. Fakat aracın enerjisi çok 
azalmıştı. Daha fazla gidemeyebilirdik. Aracın ener-
jisinin dolması için biraz mola verdik. Araç çalışmadığı 
sürece kendi kendine enerji üretebiliyordu. Zaten 
biz de çok yorulmuştuk. Biraz dinlendik. Biraz din-
lendikten sonra yola devam ettik. 

Aracımız ilerliyordu. Artık toprağın içinde değildik. 
Biraz ilerledikten sonra karşımıza birçok yol çıktı. 
Radar gidilecek yere sağdan 2.tünelden gidileceğini 
gösterdi. Orada da bir tuzak olmaması umuduyla 
ilerledik. Tünel gittikçe aşağı doğru gidiyordu. Hava 
iyice ısınmıştı. Lavların sıcaklığı buraya bile geliyordu. 
Gittikçe daha derine gidiyorduk ilerle ilerle ilerle… 
Sonu gelmiyordu bu tünelin. Yarım saat daha ilerle-
dikten sonra bir uçurumun tepesine gelmiştik. İşte 
Bilim adamlarının yıllarca söylediği  bu efsanevi yer 
aşağıdaydı. Sonunda oraya ulaşmıştık.

 Bunca tehlikeden, maceradan sonra buradaydık. 
Burası, burası gerçek olamazdı. Burada dinozorlar, dev 

bit-

kiler, 

nesli bin-

lerce yıl önce 

tükenmiş hayvanlar, 

daha önce hiç görülmemiş bitkiler… Burası gerçek-

ten bir harikaydı.Toprakların da böyle verimli olma-

sı, milyonlarca yıl önce yanardağların püskürttüğü 

lavlardı. İşte o yakıcı, her şeyi kül edici maddenin 

böyle iyi bir yanı da var. Lavlar toprağın verimliliğini 

arttırır. Burası gerçekten olağanüstü bir yer. Ve biz 

de bu yüzden buraya erişimi şimdilik yasaklıyoruz. 

Çünkü buradaki hayvanlara ve bitkilere insanoğlu 

zarar verebilir. Bunca tehlikeden ve maceradan sonra 

artık hikayemiz bitti.

Buraya kadar gelmemize yardımcı olan: Victor, 

Vespuçi, Asonto, Herald, su büyücüsü ve tabii ki 

aracımıza çok teşekkür ediyorum. Daha sonra su-

yun derinliklerine yapacağımız yolculukta buluşmak 

üzere, Hoşça kalın.
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Mehmet Esad DAŞTAN 5-C

KAPAT GÖZLERİNİ

Hayal etmek… İşte küçüklüğümden beri beni mutlu 
eden bir düşünce. Çünkü yapamadığım ve yapama-
yacağım işleri, olayları en özgür şekilde tasarladığım 
bir beyin gücü. Gözlerini kapat ve düşün. Hepsi bu.

Özgürlük anım, hep mutlu olmak istediğim zamanlar 
ya da gitmek istediğim yerlerdir. Herkes bu oyunu 
küçüklüğünden beri oynar. Çünkü çocukluk bence her 
zaman bir özgürlüktür. Aslında hayal etmek rüya gör-
mek gibi bir şeydir. Gidemeyeceğimiz yerlere gitmek 
gibi.  Benim hayalim F-16 savaş uçağı kullanmak, ama 
bunun bencilce olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu 
uçağı kullanabilmem için bir savaş olması gerekiyor. 
Ve içinde hayalleri yıkılan bir sürü arkadaşım. Aklıma 
bunlar gelince hayalimden vazgeçiyorum. Tekrar gözü-
mü kapatıyorum, daha mutlu ve güzel bir dünya için.

Bana kalırsa siz de hayallerinizi bir gözden geçirin. 
Savaşsız, daha güzel bir dünya için hep beraber el 
ele verelim. Ve artık daha geç olmadan neler yapa-
bileceğimizi hayal edelim. Ama şunu biliyorum ki bu 
yazıyı okurken bir şeyleri siz de hayal ettiniz. Haydi 
hayallerimizi birleştirmeye ne dersiniz?

Mete ONAY 5-E

İETT HALI

İki gün önce idi ben yatağıma daha yeni yatmıştım ki 
annemin koyacak yer bulamadığı için benim odama 
koyduğu eski çeyiz sandığının kilidi birden sallanmaya 
başladı.  Sanki bir şey dışarı çıkmak istiyordu ve paslı 
kilit birden kırıldı.  İçinden yırtılmış, saçakları kopmuş 
eski kilime benzer bir halı çıktı.  

Daha uyumamıştım rüya değildi; elimi ısırdım,   canım 
yandı,   gerçekti.  Halı yerde değildi,   havada uçuyor-
du. Halı üzerime doğru hızlıca geldi, beni aldı ve açık 
camın önünde beklemeye başladı. O anda halının 
sol tarafındaki küçük akbil makinesini gördüm. Daha 
pencereden çıkmadığımız için masanın üzerindeki 
akbilimi aldım ve akbili bastım. 

 Halı birden hareket etmeye başladı. Ben biraz kork-
makla beraber üşüyordum, gerçekten üşüyordum. Bir 
süre dolandıktan sonra İstanbul surlarının üzerinden 
geçtik ve ben artık korkumu yenmiştim. Surların bü-
yüklüğüne ve heybetine bakınca Fatih’in ve askerlerinin 
nasıl bu surları geçip İstanbul’u fethettiğini anladım.  

Yolumuzun bir sonraki durağı “Kapalıçarşı” idi. Akşam 
olduğu için esnaflar orada değildi sadece ben,   halı ve 
yavru bir kedi vardı.  Halı içeri girdi ve dolanmaya başla-
dık oldukça keyifli idi. Tarihin kokusunu alabiliyordum. 

 Sonra çıkıp Vefa’ya boza içmeye gittik. Halı beni so-
kağın girişinde yere attı; sanırım insanlara görünmek 
istemiyordu. Ben çıplak ayaklarım ve pijamalarımla 
herkesin dikkatini çekiyordum. Biraz üşüdüm elimi 
cebime attım ve para buldum, şaşırmadım; çünkü 
insan akbil ile çalışan uçan bir halı gördükten sonra 
artık hiçbir şeye şaşırmıyor doğrusu.  Neyse ben de 
paramla bir bardak boza aldım, içtim ve sokağın 
başına geri döndüm. Halı beni alıp tekrar uçtu. 

 Sıradaki durağımız Ayasofya müzesi idi. Müze kapa-
lıydı. Burası eskiden bir kiliseymiş; Fatih, İstanbul’u 
fethettikten sonra cami ve en sonunda da müze olmuş.  

Sıradaki durağımız Rumeli Hisarı. Rumeli Hisarı’na yak-
laştıkça boğazın tatlı sesini ve aydınlatılmış Boğaziçi 
Köprüsü’nü görüyordum. Hisardaki bilgilendirici tabe-
laya baktığımda gözlerime inanamadım.  Bu devasa 
yer sadece üç ayda tamamlanmış. İnsanoğlu isterse 
her şeyi yapabilir.  

Yeniden havalandık eve dönerken beynimde tek 
bir düşünce vardı. İstanbul yeniyle eski arasındaki 
bir köprü, bir emanet, bir tarihtir. Kısaca azmin ve 
başarının öyküsüdür İSTANBUL.
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Beyza SARIKAYA 8-C

HAYALLERİN ÖTESİNDE

Hayal etmek, başarmak için yola çıkmanın ilk adımıdır. 
Büyük icatlar yapılmadan önce hayal edilmiştir. Peki, 
hayal etmenin bu büyüsü dünyanın içine düştüğü 
savaş, açlık, adaletsizlik gibi olumsuzlukları gidermek 
için de kullanılsa işe yarar mıydı?

 Olumlu duyguların geri dönüşümünün olumlu olaylar 
olduğu neredeyse evrensel bir bilgi. Bütün inançlarda 
olduğu gibi son olarak Japon bilim adamı Prof. Dr. 
Masar’u Emoto’nun gözlem ve incelemeleri de bunu 
kanıtlar niteliktedir. Buna göre; çok temiz kaynak-
lardan gelen su örneklerinin ve kendilerine sevgi 
dolu sözcükler söylenen su örneklerinin aynen kar 
tanelerinin modeline benzeyen çok parlak, yoğun 
motifli, simetrik ve çok renkli desenler oluşturdukları 
görülmüş… Buna karşılık çevre kirliliğinin çok olduğu 
bölgelerden gelen su örnekleri veya negatif düşün-
celere maruz bırakılan su örnekleri ise koyu renkli, 

asimetrik ve tamamlanmamış motifler oluşturmuşlar.

 Bu deneyde de görüyoruz ki olumlu duygular kâinatın 
her parçasında yanıt buluyor. İnsana hizmet için ya-
ratılmış olan kâinatta olumlu duygular karşılık bu-
lurken Yaradan’ın nurundan yaratılan insanda nasıl 
bir karşılık bulmaz? Elbette bulur ve ondan bitki ve 
hayvana, suya, havaya sonuçta her zerreye yönelir 
ve sonunda yine olumlu bir şekilde insana döner. 
Böylece her an karşılaştığımız ya da duyduğumuz 
kötülüklerle karşılaşma ihtimalimiz giderek azalır ve 
umulur ki yok olur.

Bütün bunlar size imkânsız gibi gelebilir ve nasıl olur 
da anca kötülükten iyi şeyleri hayal ederek kurtu-
labiliriz diyebilirsiniz ama unutmayalım ki hayalin 
ötesinde bir hayatta yaşayabilmek için önce hayal 
etme aşamasını geçmeniz gerekir.

Yusuf NADAROĞLU 8-F

2102 HAYATI

Yıl iki bin iki yüz doksan dokuz. Türkiye çok değişti. 
İnsanları da Türkiye ile birlikte değiştiler. Oysaki bun-
dan yüz elli yıl önce hayat çok farklıydı. Eski zaman-
larda insanlar hoşgörülü yardımsever ve cömertti. 
Ama zaman insanları ve eskiden olan Türkiye’yi de-
ğiştirdi. Herkes merak eder Türkiye nasıl değişti? Para 
ve teknoloji kavramları sayesinde çok berbat bir hal 
aldı. İnsanlar artık insanlıktan çıkmış, gözlerini para 
bürümüş, aç gözlü, zevksiz, cimri ve duygusuz bir 
canavar gibiler. Yüz elli yıl önce pahalı olan bazı aletler 
şimdi yerlerde dolaşıyor ve kimse umursamıyor. Artık 
hiçbir hayır kurumu kalmamış. Suriye, Filistin, Gazze 
vs. gibi yerlere artık ne bir yardım gönderiyorlar ne 
de düşünüyorlar. Özellikle yetimhanelerin kapanması 
çok üzücü bir olaydı. Çoğu kimsesiz kişiler sokakta 
kalıyor yardım edilmediği gibi de eziyet görüyorlardı. 
Kimsesizlere eziyet etmek ne zaman insanlık olmuştu 
ki! Aklıma rahmetli büyük dedemle beraber çektiğim 
video gelmişti. O videoyu hiç unutamıyordum. Video 
yüz elli yıl önce çekilmişti. Videoda çocuklar piknik 
alanından futbol oynuyor, aileler piknik yapıyor, bazı 
büyükler sohbet ediyor ve herkes gülücük saçıyordu. 
Rahmetli dedem bana o günü hep anlatırdı. O kadar 

keyifli anlatır ve ben de o kadar keyifli dinlerdim ki 
hiç kimseyi duymazdım o zaman. Tabi rahmetli bü-
yük dedem o yıllarda çok genç biriydi. Ben bunları 
düşünürken birkaç tane çocuğun top oynadığını gör-
düm. Aklıma küçüklüğüm gelmişti. Bu çocuklar bana 
Türkiye’nin tek umudu olduklarını gösteriyorlardı. O 
anda nabzım azaldı ve oracıkta yığılıp kaldım.
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Ali Eren GÜNDÜZ 6-B

YAŞASIN DÜNYA ÇOCUK OTOBÜSÜ

Bir tatil günüydü. Ailemle birlikte dışarı çıkmıştık. O 
gün yine her zamanki gibi çok eğlenmiştik. Eğlen-
ce yerlerine gitmiş sergiler gezmiş oyun alanlarında 
gönlümüzce eğlenmiştik. Bir yerde oturup bir şeyler 
yedikten sonra bir de harika bir film izlemiştik. Akşam 
eve geldiğimiz de odama çekilmiş o günü düşünür-
ken ne kadar şanslı olup çok güzel imkânlara sahip 
olduğumu fark ettim. Her şey çok güzeldi fakat beni 
üzen bir şey vardı: Dünya üzerindeki tüm çocukların 
aynı imkânlara sahip olmayışı. Bunun için ne yapa-
bilirim diye düşünürken birden aklıma bir fikir geldi. 

Dünya’yı dolaşan kocaman bir otobüs yapacaktım. 
İçini türlü şeylerle donatacaktım. Oyun alanları si-
nemalar, sirkler, tiyatrolar, gezi alanları... Otobüs her 
ülkede sırasıyla her ilde duracak. Orda ki tüm çocuklar 
bunlardan faydalanacak, gönlünce eğlenip çeşit çe-
şit yiyecekler, şekerlemeler, çikolatalar yiyeceklerdi. 
Böylece tüm dünyayı eğlenerek dolaşacaklardı. Bu 
imkândan bütün dünya çocukları faydalanacak. En 
azında dünyadaki tüm çocuklar birkaç haftada olsa 
bu eğlenceyi tadacaklardı. Ben artık her gece bunu 
hayal ediyorum.

Vuslat Didar YILMAZ 8-A

SİYAH-BEYAZ DÜŞÜNÜYORUM DÜNYAYI

Hayal etmek bence sınırsız bir gücü istemsiz olarak 
kullanmak gibidir. Hayal gücü anlatılmaz yaşanır gibi 
bir şey .“Ben hep bunları hayal ediyorum.” diyemem. 
Bazen herkesten çok farklı düşünebiliyorum. 

Rüzgâr kadar soğuk, güneş kadar sıcak, yağmur ka-
dar küçük, pembe gibi renkli, kar kadar saf, deniz 
kadar dalgalı, şeker gibi tatlı hayaller. Hayal ya da 
gerçek ama önemli olan bana ait olması benim dü-
şüncelerimi yansıtmasıdır. Bu yüzden hayata farklı 
bir gözden bakıyorum. Ben bazen dünyayı siyah-
beyaz düşünüyorum da sanki eskitilmiş bir resim 

gibi geliyor. Soluk ve hüzünlü olan dünya renklerle 
buluşunca mor gökyüzü, mavi güneş, sarı deniz, 
şekerden ağaçlar, çikolatadan oluşan şelaleler, şarkı 
söyleyen kuşlar… Bunlar saçmalık değil sadece ha-
yal gücümüz. Resim yaparken de hayal gücümüzü 
zorlarız ya. Ama zaten o bizden önce başlar resim 
yapmaya. Zaten şarkılar, resimler, kitaplar hayal gü-
cümüzle süslenmiyor mu?

Ben tek bir şeyi değil de her şeyi hayal etmeyi se-
viyorum. İç içe bir bütün gibi. Eğlenceli ve heyecan 
vericidir. Bence hayal ve hayal etmek budur işte.

İrem ALKAN 8-F

ZAMAN MAKİNASI

Bir şey icat etmek isteseydim zaman makinesi icat 
eder ve 1900’lü yıllara gitmek isterdim. Çünkü şimdiki 
zamanda her şey elektronik her şey elimizin altında 
olduğundan insanlar gün geçtikçe daha da tembel-
leşmekte. Bundan dolayı akraba ilişkileri azalmakta. 
Hatta aynı binada yaşadığımız komşularla bile ko-
nuşamaz hale geldik. Bu durum insanların birbirine 
olan güvenini azaltıyor. 

Ve çocuklar gününü bilgisayarla geçiriyorlar. Dışarıya 
çıkmak istemiyorlar. Zaten isteseler de anne ve baba-
ları güvenli olmadığı için izin vermiyorlar. Ve doğanın 

güzelliklerini fark edemiyorlar. Ama 1900’lü yıllarda 

yaşam koşulları şimdikinden zor olsa bile insanlar 

yardımlaşarak birbirlerine daha bağlıydılar. Bu yüzden 

insanlar arasında güven duygusu artıyordu. Esnaflar 

akşamları evlerine giderken bile kapıyı kilitlemeye 

ihtiyaç duymazlardı. Çocuklar bırakın dışarıya çıkmak 

istememeyi dışarı çıktıklarında bir daha eve girmek 

istemezlerdi.

Ben rahat, güvenli, mutlu, sağlıklı yaşamak için zaman 

makinesini icat etmek isterdim.
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Furkan TEKİNALP 8-G

SIFIRIN ALTINDA

Beyaz, ona hiç bu kadar parlak gelmemişti. Sanki gözleri 
görmüyordu. Tüfeğinin ucu dışarı çıkmasa belki de koca 
kar kütlesi, üzerine yığılacaktı. Telefonuna uzanabilse 
buradan çıkabilirdi. Soğuk iliklerine işlemişti. Ne ka-
dardır buradaydı? Çok fazla olamazdı. Yoksa çoktan 
ölürdü herhalde.  Eşyalarına baktı; hepsi yanındaydı. 
Çantasına uzandı. Çok yavaş hareket ediyordu. En ufak 
hata, hayatına mal olabilirdi. Sonunda çantasına do-
kunabildi. Fermuarı yavaşça açıp eline gelen eşyaları 
teker teker çekti, çekti. Telefonu hariç her şeyi bul-
muştu. Yoktu işte, bulamıyordu. Tornavida, kulaklık ve 
daha bir sürü gereksiz eşya vardı çantasında. Aniden 
kulaklarına bir ses çarptı. Sağ üst köşedeki kar yığını 
çantasının üzerine çökünce yattığı yerden homurdana 
homurdana karları temizlemeye başladı. Doğrulmaya 
kalkıştı fakat ayağında dayanılmaz bir ağrı hissetti. Kı-
rılmış olmalıydı. Çünkü o, kolay kolay hissetmezdi acıyı. 
Bunu unutmaya çalıştı ve telefonu aramaya başladı. 
Telefon neden çantasında olsun ki? Üstünde olmalıydı. 
Montunun ceplerine bakmaya başladı. Evet evet, bir 
şeyler hissetti. Aklına işaret fişeği geldi. Hemen onu 
oradan çıkardı. Fakat nereye fırlatacaktı? Üstü sanki 
beyaz mermerle döşenmiş gibiydi. Bir delik açmak çok 
riskli olurdu. Ama riski göze almalıydı. Silahına sarıldı 
ve bir el ateş etti. 

Kalın kar tabakasının delinmesiyle güneşin ilk ışıklarının 
yüzüne çarpması bir oldu. Aman Rabbim, ışık ne güzel 
bir nimetti. Tekrar masmavi gökyüzünü görebildiği için 
Rabbine şükretti. Fakat koca tabakanın sadece köşe-
si kırılmıştı. Bu durumda yine telefonunu aramalıydı. 
Cebine tekrar göz atınca onu orada buldu. Telefonunu 
açtı, şarjına baktı. Bu şarj ona yeterde artardı bile. 

Ama sinyal yoktu. “Ivır-zıvır” ‘la dolu çantasını hatırladı. 
Çantasını tüm gücüyle çekti ve kar yığınından kurtardı. 
Hemen tornavida ve ruhmkorff telini çıkardı. Tam işe 
koyulacakken içine bir korku düştü. Ya başaramazsa? 
Burada onun leşini bile zor bulurlardı. Telefonun anten 
bölümüne teli bağladı ve onu da uzatabildiği kadar 
dışarı uzattı. Bu tel hem sinyali sağlayacak, hem de 
onu aramaya geleceklere ışığıyla yol gösterecekti.

Yavaş yavaş belden aşağısını hissetmemeye başla-
dı. Soğuktan olmalıydı herhalde. Düzeneği çalıştırdı. 
Başarmıştı, fakat iş, şimdi karşı tarafa geçmişti. Polis 
İmdat’ı aradı, durumunu bildirdi ve beklemeye başladı. 
Kendini delikten dışarı çıkarmaya çalıştı. Son kalan 
enerjisiyle belden yukarısını dışarı çıkardı. Ve yavaş-
ça silahını eline aldı. Bu durumda kendini savunması 
gerekiyordu. İlerilerden birkaç karaltı fark etti. Hemen 
silahını kapıp nişan aldı. Gelenlerin kurtarma ekipleri 
olduğunu fark edince havaya bir el ateş etti ve avazı 
çıktığı kadar bağırmaya başladı. Sonunda ekipler onu 
buldular fakat acı gerçekle yüzleştiler. Soğuk ısırma-
sından dolayı yürüme kabiliyetini kaybetmişti. Ava 
giderken avlanmıştı.

Evine döndüğünde herkes onu bir hüzünle, feryatla 
karşıladı. Çok şaşırıyordu insanlara. Dönmüştü, kurtul-
muştu. Varsın yürüyemesin ne olurdu? En fazla birkaç 
şeyden mahrum kalırdı. Ama hepsinden de mahrum 
kalabilirdi. Belki yürüyemeyecek. Belki tekerlekli san-
dalyeye mahkûm kalacaktı. Ama bunların yanında 
daha çok gülecek, çok görecek, çok okuyacak, çok 
gezecek, çok eğlenecek ve belki de çok yaşayacaktı. 
Rabb’ine daha çok şükredecekti.

Hilalinur YALÇIN 5-D 

BEN ÇÖPÇÜ DEĞİLİM

Arkadaşlarla oyun oynamak için evimizin bahçesinde 
toplandık. Arkadaşlarımla ben çevreye çok duyarlıyız; 
fakat Mehmet arkadaşım çevreyi çok kirletiyor. Arka-
daşlarımla toplanıp doğada bulunan atık maddeleri 
topladık ve geri dönüşüm için gönderdik. Biz atıkları 
toplarken Mehmet bir köşeye oturup “Ne yapıyorsu-
nuz siz? Yaptığınız çok saçma. Sizin yerinizde olsam 
toplamam çöplere elimi sürmezdim.” dedi.

Bizimle çöpçüler diye dalga geçiyorlardı. Aradan uzun 
zaman geçti. Okulda atık maddelerden, doğadan ve 

sosyal çevreden bahsedildi. Öğretmen, Mehmet’ten 
bahçedeki atıkları toplamasını istedi. Mehmet: “Öğ-
retmenim ben çöpçü değilim. Çöpleri ben toplamam.” 
deyince, Öğretmen: “Çocuklar atıkları toplamak çöp-
çülük değildir. Şu an sizin okuduğunuz kitaplar ve 
defterler atık maddelerden yapılmıştır.” diye cevap 
verdi. Mehmet: “Öğretmenim gerçekten de doğaya 
ve çevreye saygılı olursak daha temiz bir dünyaya 
sahip oluruz” dedi ve bahçedeki atıkları toplamaya 
başladı. Daha sonra da arkadaşlarından özür diledi. O 
günden sonra çevreye ve doğaya karşı duyarlı oldu.
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Aynimah ERDEM 8-G

SESSİZ ÇIĞLIKLAR

O gün zabitler bizim köye gelip yeni askerleri seçecekler-
di. Ağabeyim ne zamandır bunu bekliyordu, o da katılmak 
istiyordu cepheye lakin validem istemiyordu gitmesini. 
Onun da babam gibi şehit olmasından korkuyordu. “Hem 
daha 15 yaşındasın .” deyip onu durdurmaya çalışıyordu 
ağabeyimi; ama nafile… O bir kez kafasına koymuştu 
cepheye gitmeyi. Köye zabitler geldi, ağabeyimi körpe 
bir aslan gibi zabitlerin önüne atıldı “Beni de alın!“ dedi. 

Annem gece uyumayıp ona yolluk ve ihtiyacı olabile-
cek eşyaları hazırlayıp ağabeyimin çantasına koydu. 
Sabah olduğunda ağabeyim giyindi. 9 yaşındaki kar-
deşim Ahmet’in alnından öptü ve “Eğer ben şahadet 
şerbetini içersem validemiz ve ablan sana emanet. ” 
dedi. Ağlamayacaktım kendime söz vermiştim ağa-
beyimin gözünü arkada bırakmayacaktım ama ister 
istemez tane tane döküldü gözyaşlarım. Yanıma geldi, 
yüzümü elleriyle kaplayıp başparmağıyla gözlerimi sildi 
ve bana sarıldı. Kulağıma fısıldayarak “ Sen güçlü ol; 
valideme, Ahmet’e ve kendine iyi bak üzme kendini 
bak gözüm arkada kalır yoksa.” dedi. Sıkıca sarıldım 
ona belki de son görüşümüzdü onu. Annemin yanına 
gitti sonra annemin gözlerinin ağlamaktan kan çanağı 
olduğunu gördü, gözyaşları sessiz çığlıklarıydı onun. 
Hiçbir şey diyemedi ağabeyime, ancak içinde fırtınalar 
kopuyordu onun… Ağabeyimin beklediği an gelmişti 
artık, zabitler onu almaya geldi. Hepimiz ona öylece 
bakarken. Yalnızca validem su dökebildi ardından…

Yaklaşık bir ay geçmişti ağabeyim cepheye gideli. An-
nem ona mektup yazdı. Mehmet’im, yavrum, ciğer 
köşem, vatan bekçim iyi misin? Sizin sayenizde daha 
güzel günleri bekliyoruz yavrum. Diğer cephelerden de 
güzel havadisler alıyoruz.

Çok yakında savaştan sonra sana sarılıp kokunu his-
sedeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum kuzum… gibi 
ifadelerle ona olan hasretini dile getiriyor, onunda mo-
tivasyonunu bozmamak için ifadelerini seçerek yazı-
yordu derken belki gider ümidiyle mektubu postaya 
verdik. Arkasından bin bir salâvat okuduk mektubun 
ağabeyime ulaşması için. Aklımızda hep ağabeyim var-
dı mektup ulaşsa bile ağabeyim hayattamıydı yoksa 
çoktan şehadet şerbetini içmiş miydi kimse bilemezdi. 
Mektubu gönderdikten sonra daha bir iştiyakla bekli-
yorduk postacının yolunu. Hayatta olup cevap yazacak 
mıydı? Ertesi sabah postacı değil de zabitler geldi köye. 
Biz tedirgin bir şekilde bekliyorduk acaba ona bir şey 
olmuş muydu? Korktuğumuz başımıza gelmişti zabitler 
bizim evimize doğru yaklaştı ve “Oğlunuz aslanlar gibi 
savaştı lakin düşman o ve onun gibi yiğitlerin canına 
kıydı biz de onun emanetlerini getirdik.” dediler. Sonra 
ağabeyimin götürdüğü eşyaları darmadağın kırılmış ve 
yıpranmış eşyalarını verdiler. Validem oğlum diye feryat 
etti. Ben de gözlerimin yaşını sildim ve onları aldım, 
eşyaların içine sinmiş kokusunu çektim. Artık ağabeyim 
eve gelmeyecekti…

İrem ÖZDAĞLI 7-G

EN DEĞERLİ HAZİNE

Vatan, içinde yaşadığımız ülkenin sınırlar çerçevesindeki 
toprak bütünüdür ve bizim vatanımız tarihte birçok dev-
let tarafından paylaşılamayan çok değerli bir topraktır. 
Dünya’da hiçbir millet gösterilemez ki bizim kadar vatanı 
için can vermiş olsun.   

Türk milletinin asırlardan beri bağımsızlığına düşkün bir 
millet olduğu bilinir ve bağımsızlığı elinden alınmasın, 
vatanı yabancı ülkeler tarafından işgal edilmesin diye 
hiç düşünmeden canını feda edebilen bir millettir. İstiklal 
Marşımızın şairi ne güzel anlatır bağımsızlık çabasını:

“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?   

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.”

Mustafa Kemal Atatürk de yurt sevgisini ve hür yaşa-
manın güzelliğini şu sözleriyle ifade etmiştir:  

“Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun, kutlu olan 
sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk 
milletini ebedi hayatta yaşatmak için feyizli kalacaksın. 
Türk toprağı, sen seni seven Türk milletinin mezarı 
değilsin. Türk milleti için yaratıcılığını göster. Türk 
halkı mütevazı milli hudutlar içinde bütün medeni 
insanlar gibi tam mana ve şümuliyle yaşayacaktır.” 
Vatanımız bizler için bölünemez, parçalanamaz ve 
değerlidir. Şairimiz ne demiş: “Bayrakları bayrak yapan 
üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa 
vatandır.” Atalarımızın büyük fedakârlıklarla bizlere 
bıraktıkları vatanı hakkıyla ve vatan yaparak yaşa-
mak bugün bizlere düşen en önemli vefa borcudur. 
Dünya’da çok zengin ve etkili oldukları halde tek ve 
bağımsız vatanları olmayan milletlere bakarsak vata-
nımızın kıymetini daha iyi anlarız. O halde vatanımızı 
korumalı ve yüceltmek için çalışmalıyız.
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Emirhan BAHADIR 6-D

SANA MİNNETTAR OLACAK

Şehitlerin yurdu Çanakkale!

O kanlar niye döküldü sanıyorsun?

O kanlar bizim için…

O kanlar vatan için…

O kanlar dini imanı korumak için döküldü.

Dünya döndüğü sürece bu zafer unutulmayacak!

Bu kutlu zafer için,

Türkiye sana minnettar olacak!

Zeynep HAKSEVER 5-D

HİÇ DÜŞMAN GEÇEMEZDİ

18 Mart’ta başladı bu destan,

Yer yerinden oynuyordu o an, 

Sanki cehennemdi o zaman, 

Hiç düşman geçemezdi, 

Çanakkale sınırından.

Askerin ölümle sınavıydı,

Çanakkale Savaşı.

Ülkenin her karış toprağından, 

Mehmetçikler ayrılıyordu.

Ana ocağından…

Hevesle gittiler Çanakkale Savaşı’na,

Tek emelleri şehit olmaktı vatan uğruna, 

“Çanakkale Geçilmez”destanını yazmaya, 

Olacaktı her birinin  emeli tarih yazmaya!

Ömer Faruk AKÇALI 8-F

KEFENSİZ GÖNDERDİK ŞEHİTLERİ

Çanakkale geçilmez dedik,

Allah için vatan için canımızı verdik.

Nice şehitleri kefensiz gönderdik.

Aşkınla yanıp tutuştuk,

Koru bizi Allah’ım!

Koru bizi düşmanın zulmünden.

Allah dedik hep birden,

La ilahe illallah,

Ey Muhammed Resulullah!

Sakınmadık fedakârlıklardan.

Allah dedik hiç susmadan,

Vuruştuk düşmanla hiç korkmadan,

Aldık en sonunda zaferi.

Şükürler olsun Allah’ım,

 Istıraptan kurtardın bizi!
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Yavuz Selim ŞENSES 7-G

RÜZGAR ATEŞTEN YELPAZE

Askerin ‘Allah, Allah!’ nidaları,

Top ve gülle seslerine karışıyor.

Nur yüzlü şehitlerin al kanından,

Çanakkale’de bir destan yazılıyor.

Mermiler vızıldıyor savaş meydanında…

Düşman birlik olmuş, akın akın saldırır.

Kalbinde böyle Allah aşkı olanı,

Kim göğüs germekten yıldırır?

Siper ediyorlar kendilerini,

Vatanı, al bayrağı korumak için.

Şehit düşüp cennette

Peygamber’e komşu olmak için

Rüzgâr sanki ateşten bir yelpaze,

Uçaklarsa birer gök gürültüsü

Susmak bilmiyor tüfeklerin patlayışı,

Alevlerle aydınlanıyor gökyüzü.

Çanakkale’nin geçilemeyeceğini sonunda

Kabullendi bu savaşla tüm dünya

Anlaşıldı ki vatanı bölmek

Düşman için yalnızca bir rüya.

Ümmüsena AKÇİN 7-F

MEDENİYETLER ŞEHRİ

İstinye’si, Emirgan’ı, Baltalimanı,

Bebek’i, Ortaköy’ü, Aşiyan’ı.

İstanbul’um.

Avrupa yakası, Anadolu yakası,

Yedi tepesi, Hisarı.

Boğaz’ın masmavi suyu,

İstanbul’um.

Yerebatan sarnıcı,

Ayasofya müzesi,

Topkapı Sarayı.

Daha ne diyeyim ,

Sayamadığım onca güzelliğiyle 

İstanbul burası. 

İstanbul’um…

a

Muvahhid CEMALLER 7-F

VARLIĞIMIN NEDENİ

Vatan canım vatanım, varlığımın nedeni,
Ezan Bayrak sırtında şehit taşır bedeni.

Damar damar çınardır zikrediyor yaprağı,
Cihan ile söyleşti, yorgun vatan toprağı.

Yıldızlar geldi dize, ağır yükü pek ağır,
Taşıdık asırlarca yine taşırız kahır.

Tanımam sağı solu tek vücuttur bu vatan,
Babana güvenme vatana güven afacan.

Bu hainlik nedendir! Muvahhid der ki neyin var 
Hoşgörüyle yaşadık, Mevlana’dan payın var.
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Barış ÖZÇELİK 8-D

VATANI SEVMEK DEMEK

Vatanseverlik bir kişinin ülkesine duyduğu sevgi ve 
bağlılıktır. Vatan bizim en önemli varlıklarımızdandır. 
Bu sebeple vatanımızı çok severiz. Onu korumak ve 
yaşatmak için çok ama çok çalışırız. Vatanımız ile ilgili 
ne güzel türküler ve destanlar yazılmıştır. Zamanı gel-
diğinde de binlerce şehit vermekten kaçınmamışızdır. 

Vatan bizler için çok önemlidir. Vatan önemlidir, çün-
kü vatan olmazsa millet de devlet de olmaz. Vatan 
sevgisini gönlümüzün derinliklerinde duyar ve hisse-
deriz. Vatanımızdan söz açılınca hemen coşarız, ona 
kötü söz söylenmesine katlanamayız. Biz vatanse-
ver bir milletiz. Düşmanlarımız bizim zor durumda 
kaldığımızda vatanımız için neler yaptığımızı çok iyi 
bilirler. Vatanını seven kişiler mallarını ve canlarını 
vatan uğruna feda etmekten çekinmezler. Bizler, bu 
güzel vatan için canlarıyla ve kanlarıyla nice destanlar 
yazan bir milletin evladıyız. Vatana olan sevgimizi ise 
ancak onun uğrunda yapacağımız çalışmalarla ispatla-
yabiliriz. Ama vatanı korumak sadece milli değil aynı 
zamanda dini bir görevdir. İslam dini vatan yolunda 
savaşmayı ibadet saymıştır. Bunun için her zaman 
hazırlıklı olmamızı emretmiştir. Vatan savunmasına 
önem veren atalarımız yeri geldiğinde bu görev için 

cepheye gitmeyi bir şeref saymışlardır. Vatan savun-
masına katılmakla dinimizi, bayrağımızı, vatanımızı ve 
namusumuzu korumuş oluruz. Vatanımız için çalışmak 
bir tür ibadettir.

Bir kişinin gerçek vatansever olabilmesi için vatanın 
anlamını ve önemini bilmesi yetmez. Vatanın hayrına 
güzel şeyler yapıyor olması gerekir. Onun için, eğer 
bir kişi “Ben vatanımı seviyorum.” derse, sor bakalım: 
Vatanın yükselmesi uğruna neler yapmış, yapıyor ve 
de yapacak?

Melike İPEKCİ 8-C

KUTSALIMIZ

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.

Toprak eğer uğrunda ölünüyorsa, vatandır.” demiştir 
şair. Vatan toprak parçasından çok bağlılıktır, bağımsız-
lıktır. Vatan nefes aldığımız her yer değil, kendimizi ait 
hissettiğimiz yerdir. Eskiden beri vatan uğruna birçok 
kan dökülmüştür, birçok beden bu vatanı korumak 
için adeta birbirleriyle yarışmışlardır. Onların bu yarışı 
ölüm yarışı gibi gözükse de vatan için ölmek onlar 
için her şeyden daha kutsaldır. Vatan sevgisi öyle bir 
şeydir ki, onun için ölmek hiçbir şeydir.

Eskiden beri bağımsızlık için savaşmışız bütün mil-
letlerle, bu bağımsızlık uğruna birçok beden toprak 
altına girmiş. Bu bağımsızlık isteme çabasını, vatan 
sevgisinin İstiklal Marşı şairimiz şu mısralarla çok güzel 
özetlemiştir aslında:

Kim bu cennet vatanı uğruna ölmez ki feda?

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda! 

Canı cananı, bütün varımı alsan da Hüda,

Etmesin tek vatanımda beni dünyada cüda.

Bizler, diğer milletlerden çok farklıyız aslında. Günü-
müzde diğer milletlere bakıldığı zaman bulundukları 
ortam, yaşadıkları vatan onlar için pek bir şeyi ifade 
etmiyordur. Biz onlardan farklıyız; çünkü kalplerimizde 
vatana olan sevgiyi barındırıyoruz. Biz vatanımıza bağlı 
insanlarız, bu toprak parçası üzerinde yaşanan olaylar, 
verilen canlar, bu vatan için ölen askerler hepimi-
zin içini acıtır. Bu acı bizleri güçsüzleştirmekten çok, 
daha da güçlendirir. Çünkü bizler acılarla olgunlaşan 
insanlarız. Millet olarak bizler bu vatanı ne şimdi ne 
de sonra hiç kimseye tek bir taşını dahi vermeyiz. 
Çünkü bizler bu vatanla birlikte varız...
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Batuhan UYAR 5-A

ÖNCE VATAN

Her asker ülkemizi korumak için gider savaşa,

Bombalar, silahlar, patlar aynı anda,

Şehitler vatan için savaştığında,

Önce vatan, sonra vatan.

Bu vatan bizim için bir armağan,

Onlar ölmediler kalbimizde yaşıyorlar,

Vatan bizim için bir yürek,

Önce vatan, sonra vatan.

Vatan insanın her şeyidir,

Vatan insanın yuvasıdır,

İnsan bir düşünür vatanı,

Önce vatan , sonra vatan.

Zeynep ÖZDEMİR 7-G

BİNBİR CAN

İşte bu bastığın toprak vatan.

Uğruna verilmiş binbir can.

Sen de sev onu her an,

Çünkü atalarımızdan armağan.

Büyüklerimiz istemiş hürriyeti,

Bu yüzden kurmuş Cumhuriyeti,

Özgürce yaşamakmış onların niyeti,

Demişler bu vatan bizimdir ebedi.

 

Şimdi koruyalım biz vatanı,

Durma sen de sür atını,

Anlayalım vatanımızın farkını,

Kurta ralım şu güzel vatanı.

Ömer Faruk DEDE 6-D

SEVGİLERİN EN YÜCESİ

Bu vatan sevgisi var ya vatan sevgisi,

Hiçbir şeye benzemiyor.

Bazen ana oluyor Anadolu’da,

Bazen baba oluyor ata yurdunda.

Ah bu vatan sevgisi!

Hep ileride hep önde,

Bir bakarsınız bir yetimin,

Bir bakarsınız şehidin gözlerinde.

Bu vatan sevgisi var ya vatan sevgisi,

Kan olup dolaşıyor damarlarımda.

Bazen Fatiha oluyor dudaklarımda.

Bazen bir hilal, al yıldızlı bayrağımda.

Bu vatan sevgisi var ya bu vatan sevgisi,

Ana kuzusu gibi, kınalı kuzular,

 Bu yüzden ki Sakarya’da Çanakkale’de.

Ah bu vatan sevgisi!

Sevgilerin en iyisi,

Can içinde can,

Önce vatan, önce vatan.
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Saliha ERSAL 5-E

SICAK BİR YAZ GÜNÜ

Sıcak bir yaz günü, öğleden sonra… Penceremi açtım. 
Kitabımı aldım ve yatağıma oturup okumaya başla-
dım. Kitabım İstanbul’la ilgili. Kitapta İstanbul’un tarihi 
eserleri anlatılıyor. Mesela Dikilitaşlar, Sultanahmet 
Camii ve Süleymaniye Camii... 

Dikilitaşlardan benim en çok ilgimi çeken Çemberlitaş 
oldu.  Erguvan rengi ve otuz yedi metre yüksekliğiyle 
Bizans İmparatoru Konstantin’in yaptırmış olduğu bu 
dikilitaş Sultanahmet ve Beyazıt Meydanı arasındaki 
Divan Yolu Caddesi’nde bulunmaktadır.

Sultanahmet Camii Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa 
tarafından 1609-1616 tarihleri arasında yapılmıştır. 
Sultanahmet Osmanlı Devleti’nin altı minareli ilk ca-
misidir. Turistler Sultanahmet Camisine “Mavi Cami“ 
de derler. Çünkü caminin içinde yirmi bin adet ışıl 
ışıl parlayan, mavi renkte çiniler vardır. Süleymaniye 
Camisi İstanbul’un simgesi olarak bilinir ve Mimar 
Sinan’ın “Kalfalık eserim.” dediği camisidir. Mimar Sinan 
Süleymaniye Camisini yaparken değişik mimari de-
nemeler yapmıştır. Mesela ortadaki büyük kubbenin 
yanına dört değil, iki yarım kubbe koymuştur. Mimar 
Sinan camiye ayrıca havalandırma da koymuştur. 
Şamdanlardan çıkan is, bir odada birikmektedir. Belli 
zamanlarda görevli kişiler odaya gelip duvarlardaki isi 
kazıyarak mürekkep oluştururlar. Caminin külliyesinde 
beş medresesi, darüşşifası (hastane), fırını, kervansa-
rayı, mektebi, aşevi ve on sekiz dükkânı vardır.

Ayracımı koydum, kaldığım yere. Sıcak yaz gününde 
şimdi gidiyoruz Süleymaniye Camii’ne.

Ayşegül GÜLERCE 8-E

İSTANBUL

Tarihi,  güzelliği, heybetli duruşu ile ebediyete ulaş-
mış bir şehir “İSTANBUL”. Türk vatanının ziyneti, 
Türk tarihinin serveti, Türk milletinin göz bebeğidir 
“İSTANBUL”.

Dopdolu bir geçmişi olan İstanbul üzerinde nice 
imparatorluklar, nice Fatih’ler, nice Sultan’lar gör-
müş geçirmiştir. Ne savaşlar ne fetihler atlatmıştır. 

Hüznü ve sevinci taşı toprağında saklıdır İstanbul’un. 

Susmaktır bu şehrin adı. İhtiyar bir dede gibi sır 

doludur. Konuşmaz konuşamaz bu şehir. 

Ezan sesleri, çanları, tamburaları… Her biri ayrı ayrı 

millete mensup kişilere ev sahipliği yapar İstanbul! 

Beni en çok büyüleyen sensin yine. Dünyaya son 

kez bakacaksın deseler bu bakışı senin için ister-

dim İstanbul!

Livanur ÖZYILDIRIM 8-C

HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞMEM

Boğazda ki havanı,
Kanlıca’daki martılarını,
Eyüp’teki insanları,
Hiçbir şeye değişmem.

Vefanın bozasını,
Hacıbekirin lâtif lokumunu,
Şemsi paşanın turşusunu,
Hiçbir şeye değişmem.

Adaların faytonunu,
Emirgan’ın çayını, 
Kağıthane’nin lalelerini,
Hiçbir şeye değişmem.

Muhammed Ali KÖSEN 5-A

TÜRKİYE

Benim Türkiye’m güzeldir.

Dağları bayırları çayırları,

Benim Türkiye’m güzeldir,

Doğası, havası, yemekleri…

Benim Anadolu’m güzeldir.

Şehirleri, illeri, ilçeleri,

Benim Anadolu’m güzeldir.

Benim Türkiye’m güzeldir.
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Elif İrem KIZMAZ 7-D

SESSİZLİĞİNDE KAYBOLDUĞUM MASAL

İstanbul,

Tarih kokan bir çiçek.

Suyu ayrı, toprağı ayrı,

Cıvıl cıvıl kuş sesleri içinde,

Sessizliğinde kaybolduğum masal, 

İstanbul!

İstanbul,

Rüyalarımı süsleyen kahraman,

Denizimde gemi olan,

Tarihiyle büyüleyen,

Sessizliğinde kaybolduğum masal,

İstanbul!

İstanbul,

Galata Kulesi’yle, Kapalı Çarşısı’yla,

Bahar rüzgârıyla yağan yağmuruyla,

Neşesiyle hüznüyle,

Sessizliğinde kaybolduğum masal,

İstanbul!

İstanbul, 

Anlatılamayan, yaşanan,

Hatırları unutulamayan,

Irmaktan akan bir su,

Sessizliğinde kaybolduğum masal,

İstanbul!

Betül PALA 7-G

DESTANSIN DİLLERDE

Surlar içinde
Eyüp’ten Kadıköy’e
Yedi tepe yedi şehir.
Dünyalar sana kurban olsun,
Canım İstanbul!

İstanbul,
Sultanahmet’ten Fatih’e
Camilerinde güvercinler,
Ezanlar minarelerinde,
Dünyalar sana kurban olsun,
Canım İstanbul!

İstanbul,
Çamlıca’dan Üsküdar’a
Boğazında vapurlar,
Denizinde martılar,
Âşıklar, aşklar şehri…
Dünyalar sana kurban olsun,
Canım İstanbul!

İstanbul,
Tarihiyle efsaneleriyle,
Dillere destan güzelliğiyle,
Fatih’in şehrisin.
Dünyalar sana kurban olsun,
Canım İstanbul!

İstanbul,
İki kıtanın incisi,
Gönüllerin birincisi,
Dünyalar sana kurban olsun,
Canım İstanbul!



41

Eslem KASAPOĞLU 6-E 

DÜNYADIR İSTANBUL

Güneş burada farklı doğar, farklı batar,

Havasını alınca insanın kalbi farklı atar.

Küçük bir şehir değil, dünyadır İstanbul.

Boğazıyla, camileriyle büyüler İstanbul.

Topkapı buram buram tarih kokar,

Süleymaniye’ de namaz kılınca ruhun coşar.

Kız Kulesi’nin prensesi olmak hayallerini süsler,

Galata Kulesi’nden uçmak ise cesaret ister.

Bir çay iç istersen Çamlıca Tepesi’nde,

Boğazın o eşsiz manzarasının önünde.

Eminönü’nde balık ekmek ayrı bir lezzet,

Sarayburnu’nda otur günbatımını seyret.

Fatih Sultan Mehmet’ in emanetisin bana,

Söz veriyorum canım gibi bakacağım sana.

Eyüp Kaan TAŞPOLAT  6-F

BİLGE ÇINAR

İstanbul denince aklıma,

Gezdiğim hisarları, camileri gelir.

Eminönü’nde balık ekmeğim,

Bir bardak sıcak çay yanında da simidim.

İstanbul denince aklıma,

Yollarını süsleyen erguvanlar gelir.

Boğazında esen ılık rüzgâr, 

Kız kulesi ve martıların sesi.

İstanbul denince aklıma,

Yaşayan, nefes alan bir şehir gelir.

Kıtaları birbirine bağlayan,

Her milletten insana kucak açan.

İstanbul denince aklıma,

Bilge bir çınar gelir.

Gölgesinden koca bir tarih geçmiş,

Görkemli güzelliği tüm ruhlara işlenmiş.

İstanbul denince aklıma,

Adına şiirler yazılmış mübarek bir şehir gelir.

Onu anmak bir başka, anlatmak daha da güzel.

Onda yaşamak ise tarif edilemez mutluluk.
Kevser YILDIRIM 7-D

DENİZİ Mİ HAVASI MI?

İki yakada buluşan, 

Sesiyle etrafa huzur saçan,

Tertemiz insanlarıyla doludur bu vatan, 

Akar bu şehir için içimdeki kan.

Nedir bu şehri güzelleştiren, 

Boğazı mı, denizi mi, havası mı?

Yoksa uğruna verilen canlar mı?

İşte bunlardır İsta nbul’u İstanbul yapan.
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Hira Nur CORUT 7-D

KARDEŞLİĞİ ÖZLEDİM

İstanbul’u özledim,

O temiz havasını, 

İçime çekmeyi özledim.

O topraklarına, 

Doyasıya basmayı özledim.

Ben İstanbul’u özledim.

O cıvıldaşan kuş seslerini,

Özledim o masmavi boğazı görmeyi,

Özledim orada tebessüm etmeyi…

Ben İstanbul’u özledim,

O akıl almaz çileli trafiği,

Özledim korna seslerini,

Özledim oradaki insanlığı, 

Kardeşliği özledim.

Ben İstanbul’u özledim.

Semih BAYCAR 5-C

ONUN İÇİNDEDİR TARİH

Tarih onun içindedir, 

Her zaman güzeldir.

Güzelliği bellidir, 

Hayatım İstanbul!

Eserlerini severim,

Her yerini gezerim,

Rüzgar gibi eserim,

Hayatım İstanbul!

Güzelsin her yerinle,

Özelsin gözlerimde,

Süpersin tarihinle,

Hayatım İstanbul!

Tarihi eserlerle doludur içi, 

Kimi ölü kimi diri,

Kaplıdır güzelliklerle her yeri,

Hayatım İstanbul!

Büşra KALFAOĞLU 7-G

FARKLI ÖTER KUŞLARI

Büyüler seni büyüsü,

Güzel şehir İstanbul’un 

Çok fazladır gürültüsü,

Güzel şehir İstanbul’un.

Kuşları farklı öter,

Güzel şehir İstanbul’un

Trafiği ayrı beter,

Güzel şehir İstanbul’un.

Havası da ılımlıdır,

Güzel şehir İstanbul’un

Kızları da alımlıdır,

Güzel şehir İstanbul’un.

Boğazına doyum olmaz,

Güzel şehir İstanbul’un

Adaları anlatılmaz,

Güzel şehir İstanbul’un.
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Asım ERDEM 8-G

CİNAYET

İndirdi baba yadigârı baltasını onun tam gövdesine. 
Hiçbir pişmanlık yükü taşımıyordu bunu yaparken. 
Baltasına dikti bakışlarını, uzunca bir sapı vardı. Cuma 
günü pazarda bilettirmişti baltayı Salim Ustaya. Salim 
Usta geçimini bıçak, balta, urgan satarak sağlayan 
tecrübeli bir esnaftı. Geniş dükkânı nalburu andırı-
yordu ancak çivi ve vida satmazdı. Salim Usta’nın çivi 
satmamasıyla ilgili çeşitli rivayetler vardı kasabada. 
Bunlardan en yaygın olan rivayetse Salim Usta’nın 
sağ gözünü bir çivi yüzünden kaybettiğiydi.

Salim Usta pos bıyıklı, sağ gözü hep kapalı, 3 nu-
maranın altında saçları, dar alnı, hemen hemen her 
zaman çatık olan kalın kaşları ve kemerli burnuyla 

çok esrarengiz duruyordu. Kimse yanında yüksek 
sesle konuşamazdı, ona saygı duyarlardı ama onun 
bu cinayetlere olan tepkisini dinlememek için de iş-
leri düşmedikçe pek yanına uğramazdı kasaba halkı.

Ali tekrar kaldırdı baltasını bir boksör çevikliğiyle ve 
yine indirdi ona acımadan. O ise çığlıklar atıyor, bağırı-
yor, yalvarıyordu “Dur!” diye. Ancak Ali’nin bakışlarının 
önünde cehalet perdesi kulaklarının önünde ise onun 
çığlıklarını duymasını engelleyen bir duvar vardı.

Son bir kez daha vurdu, Ali bütün gücüyle. Artık yaşlı 
çınarın tutunacak yeri kalmadı, çığlıkları kesildi, kendini 
ahesteden toprağa bıraktı…

Sude YÜKSEK 6-F

YAŞAMAK İSTEDİĞİM DOĞA

Yaşadığım doğadan çok sosyal çevre benim için daha 
önemlidir. Çünkü yaşadığımız çevredeki insanlar çev-
reye duyarlı olursa çevremiz daha güzel olur.

Çevremde yaşayan insanların daha çok çevreye du-
yarlı olmasını ve bencil olmamasını isterdim. Çünkü 
şu an insanlar çok benciller . Çöplerini evlerine değil 
de sokağa atınca o kirlilikten kurtulduklarını zanne-
diyorlar. Ama aslında o sokak da bizim bir sonraki 
evimiz sayılır. Çünkü biz sadece evde yaşamıyoruz, 
sokağa da çıkıyoruz . Bu bencil insanlar sokağa çıkınca 
çöpü görmeyince rahatlıyor lar. Ama bu bence çok 
yanlış. Rahatlamak yerine üzülmeliler . Çünkü başka 
insanlara yük oldular . 

Çevremdeki bütün insanların inançlı olmasını, böy-
lece de inançlı insanların bulundukları topluluklarda 
zorlanmamalarını isterdim. Çünkü o zaman gittiğim 
her alışveriş merkezinde mescit  bulabilirim  ve daha 
rahat ibadetlerimi yapabilirim. Çevremdeki insanlara 
inançlı olmadığı için üzülmem.

Trafiğe çıktığımda insanların arabalarından etrafa çöp 
savuracak kadar cahil olmalarını istemezdim . Herkesin 
ortalama bir zekaya sahip olmasını isterdim . Böylece 
sadece trafikte değil her yerde eşitlik sağlanmış olurdu.

Çevremdeki insanların muhabbet ederken ne diye-
ceğini bilen ve dedikodu yapmayan insanlar olmasını 
isterdim. İletişimde kimsenin zorluk çekmeyeceği, cahil 

ve duyarsız insanların bulunmadığı, eşitliğin bulunduğu 
bir sosyal çevrede yaşamak isterdim. Eğer çevremde 
böyle kişiler olursa da doğanın benim seveceğim bir 
şekilde olacağına inanıyorum.
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Ayşe AKDEMİR  5-C

RENKLERİN KRALI KİM?

Her zamanki görkemiyle yukarıdan bütün renklere 
büyük bir kibirle bakan mavi, gökyüzünden siyahı 
kovup yerine yerleşmişti. Sinirli olduğu besbelliydi. 
Sürekli aynı şeyleri tekrarlıyordu “ Bu ne cüret, sen 
nasıl beni kandırıp gökyüzündeki yerimi almaya ça-
lışırsın siyah.” Siyah’ın çoktan orayı terk etmesine 
rağmen hala ona kızıyordu. Hemen oradan sinirli bir 
biçimde Mavi’ye bağıran Sarı Güneş’in sesi duyuldu. 
“ Hey mavi ne hakla renklerin kralını, yani beni ra-
hatsız edersin sen!” Alttan kırmızı gelincik seslendi 
yukarıya “ Arkadaşlar lütfen güldürmeyin beni. Gözü-
nüzün önünde bu kadar nazik, narin ve kibar bir renk 
görüyorsunuz ve hala aranızda kavga ediyorsunuz. 
Renklerin kralı benim!”

Bu kavgaları duyan renkler de kavgaya karıştılar. Mor, 
pembe, turuncu, kahverengi, lacivert, beyaz, aklınıza 
gelen renklerin hepsi birbirine düştü. Kavgada gö-
zükmeyen bir tek renk vardı. Tabii ki o renk yeşilden 
başkası değildi. 

Az sonra çimenlerin, ağaçların, yaprakların rengi olan 
yeşil de gözüktü. Arkadaşlarının hararetli bir şekilde 
tartıştıklarını gören yeşil  “Hey! Arkadaşlar neyin kav-
gasını yapıyorsunuz acaba?” İşte o anda herkesin sesi 
kesildi ve hepsi birden Yeşil’e döndüler. Susuyorlardı. 
Çünkü verecek cevapları yoktu. Aslında biraz payla-

şımcı olsalardı hiçbiri birbirinin kalbini kırmayacaktı. 
Gökyüzünü sarı güneş, mavi, siyah ve beyaz yıldızlar 
paylaşabilirlerdi. Yeryüzü o kadar büyüktü ki mor, 
pembe, turuncu, yeşil ve lacivert rahat rahat yaşa-
yabilirlerdi. Çünkü Yüce Allah hiçbir rengi birbirinden 
ayırmamıştı.

Masal bitince annesi çocuğa sordu. “ Peki, oğlum çok 
güzel bir masal okuduk ve paylaşmanın önemini öğ-
rendik. Sen bu renklerden hangisi olmak isterdin?” 
Çocuk cevap verdi. “ Aslında ben her rengi çok severim 
ama bu masaldaki renkler arasında en paylaşımcı olan 
o olduğu için yeşili seçiyorum anneciğim.”

Kalemlik Ruhu  8-F

GİZLEMEK İÇİN DUYGULARIMI

Eğer bana “Bir renk olmak isteseydin ne olurdun?” diye 
sorsalar “SİYAH” derdim. Hüzün rengi, acı rengi derler 
ya siyaha, yalan! Bir kere yuttuğu için tüm duygularını, 
sakladığı için tüm sırlarını, sözlerini, kendi kendine 
yaşadığı için sevinçlerini, mutluluklarını, hüzünlerini, 
matemlerini.. Siyah olmak isterdim çünkü gizlemek 
isterdim ben de duygularımı, kendimle yaşamak is-
terdim, gölgemden bile saklanmak…

Siyaha neden hüzün rengi derler ki? Kırmızı neden 
aşkın rengidir, mavi neden mutluluğun… Yoktur böyle 
bir şey, insanlar bir renkte ne görmek isterlerse onu 
görür.

Mesela ben, siyahta karamsarlık, hüzün değil gizem; 
kırmızda aşk değil kan, mavide mutluluk değil son-

suzluk, belirsizlik görüyorum. O yüzden zaten kime 

sorsan farklı bir rengi seçer. İki kişi mavi dese bile aynı 

renk değildir onlar için mavi. Biri mavide belirsizliği 

diğeri mutluluğu görmüştür.

İnsan gözü bu, bir bardağa bakıp da gördükleri yüzün-

den sınıflandırılmış. Bir renkte aşk yerine kan, hüzün 

yerine giz görmüş çok mu?

Ey siyah, söyle bana, saklama, saklanma, o karanlığının 

derinliklerinde gizlediklerin neler? Sevdim seni, seçtim 

seni… Kaybettim benliğimi karanlığının derinliklerinde, 

o uçsuz bucaksız karanlığının derinliğinde…

Renk işte, kim nasıl isterse öyle görünen… Siyah işte, 

benliğinizi hapseden derin aynalı odalarında…
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Rana GÜNEY 6-E

MUTLULUĞUN RENGİ

En sevdiğin renk nedir, diye sorarlar. Her zaman mavi 
derim, ama keşke onlara uzun uzun anlatabilseydim. 

Mavi bence denizin rengidir. Denizin içindeki balinala-
rın, yunusların, yosunların, ahtapotların, denizatların, 
köpekbalıkların, kalkan balığın ve daha birçok balığın 
yaşadığı yerin rengidir. 

Mavi bence dünyanın rengidir. Dünya haritalarında, 
dünya küplerinde ve sosyal bilgiler ders kitabının son 

sayfasında olan Türkiye haritasında da olan dünyanın 
rengidir. 

Mavi bence gökyüzünün rengidir. Gökyüzündeki mar-
tıların, serçelerin, akbabaların, bülbüllerin ve güver-
cinlerin yaşadığı yerin rengidir.

Mavi bence okyanusun, dünyanın, gökyüzünün, ışığın, 
mutluluğun, ümidin, sevginin ve cesaretin rengidir. 
Kısacası mavi yaşamın rengidir.

Ravza Nur ÇELİK 8-F

HİÇBİR ŞEYKEN HER ŞEY

Renkler insanların onlara verdiği duyguyla manalaşır, 
bu yüzden her rengin farklı bir dünyası vardır. Mavi; 
sakinlik ve huzuru, sarı; çekiciliği, kırmızı; aşkı ve öf-
keyi, mor; ihtişamı ve lüksü, yeşil; güveni, siyah ise 
gücü ve asaleti simgeler.

Hayatta çok renk vardır fakat siyah ayrı bir dünyadır. 
Aslında siyah hiçbir rengin olmamasıdır, beyaz gibi 
her rengin karışımı değildir, hiçbir şey değilken her 
şeydir siyah. Hem hüznü, matemi; hem hırsı, gücü 
temsil eder siyah. Hatta duyguları çelişen muzip bir 
kız çocuğudur siyah. O yalnızların rengidir. Etrafında 
çok insan olmasına rağmen kendi içinde yeterince 
kalabalık olanların rengi.  Sanırım ben de bir renk 
olsaydım siyah olurdum. Siyah olmak bir beceri ister 
aslında, kolay değildir hem hiçbir şeyken bir o kadarda 
her şey olabilmek, yalnızken kalabalık hissetmek. 

Siyah asalettir aynı zamanda. Zariftir, kararlıdır siyah. 
Siyah bir atın vucudunu kaplayan o tüy tanecikleri o 

ata kürk giyinmiş süsünü verir,  sanki o at bir siyah 
inci olur benim için. 

Siyah gizemdir. Bir bakışta bilinememek, anlaşılama-
maktır. Saklı bir sandık gibi  keşfedilmeyi tekrar tekrar 
aranmayı ister. Bulunmak isterken saklı kalmak cazip 
gelir siyaha.

 Ulaşılamamaktır bir yandan siyah. Gündüzün geceye 
ulaşamamasıdır, hasrettir. Güneşin yıldızlara kavuşma 
isteği, yıldızların ise ondan kaçışıdır. Ama siyah karan-
lık bir gece değildir. Zaten karanlık yoktur, karanlık 
aydınlığın olmamasıdır. 

 Siyah tüm benliğiyle hayata direnir gerek hırçınlı-
ğıyla gerek çaresizliği, mağdurluğuyla tektir ve inkar 
edilemez. Ulaşılamamayı çağrıştırdığı içindir belki de 
benim siyah olma hevesim, ya da asaletindendir, belki 
gizemidir beni etkileyen ama her ne ise ben siyah 
olmak isterdim.

Ayşe Sena ÖZKAYA 8-A

MAVİ OLMAK İSTERDİM

Bir renk olsaydım mavi olmak isterdim. Gökyüzü-
nün mavisi kadar ferah, denizin mavisi kadar özgür 
olmak…
Mavi; doğa, özgürlük, hafiflik, huzur ve mutluluk 
demektir. Mavi hayallerde kaybolmak isterdim. 

Gözlerinin mavisi olmak isterdim senin kadar gü-
zel görmek ve bakmak için… Mavi olmak isterdim 
kocaman bir gökyüzünü kaplamak için. Kuşlar 
üzerimde uçuşup, bayraklar dalgalansın diye mavi 
olmak isterdim…
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Ömer Sina İNAN 5-D

SARI, KIRMIZI, PEMBE, YEŞİL = BEYAZ

Gökkuşağında yedi ana renk ve bir sürü ara renk 
vardır. Fakat hepsini bağrına basan, hepsine sahip 
çıkan bir renk vardır; o da beyaz. Beyaz iyiliğin simgesi, 
sahibidir. Beni mutlu eder, huzur verir beyaz.

Kar beyazdır, örter kötülükleri, kırar havadaki mik-
ropları. Gelinlik beyazdır, yeni bir umudun, yeni bir 
yolun başıdır. Kefen beyazdır, sonsuz yolculuğun başı, 

Rabbimize giden yolun başıdır. Un beyazdır, ekmek-

tir, emektir, eve giden mutluluktur. Annemdir beyaz 

süt kokulu.

Gördüğünüz gibi beyaz mutluluktur, huzurdur, yaşam-

dır, yeni bir hayata açılan kapıdır, anahtardır. Kısacası 

beyaz her şeydir, ben de beyaz olmak istedim…

Betül Cemre ÖZKAYA 7-B

YEŞİL VADİLER GİBİ

Eğer bir renk olmak isteseydim mavi veya yeşil olmak 
isterdim çünkü bu iki rengin hayatımızdaki yeri çok 
ve bu iki renk rahatlığı, huzuru temsil eder.

Mavi; gökyüzünü, geniş ufukları, denizi simgeler. Son-
suzluğu, huzuru temsil eder aynı zamanda sakinleştirici 
bir renktir mavi.

Yeşil; duygusallığı, temizliği, doğayı, huzuru, baharı 
ve rahatlığı temsil eder.

Bu iki rengin hayatımızda bu kadar çok olmalarının 
sebepleri de bunlardır. İnsanları rahatlatır, insanlara 
huzur verir bu iki renk.

Allah her şeyi uyum içinde yaratmıştır. Gökyüzünü 
mavi, rahatlatıcı bir renk; çevremiz yeşil, huzur verici 

bir renktir. Bu iki renk birbirini bütünler ve birbirlerine 
uyum sağlarlar. Yeşil olmak isterdim; ağacı, çiçeği, 
çimeni, yaylaları, yeşil yeşil vadiler olup insanların 
içini açmak isterdim.

Mavi olmak isterdim; sonsuz olup, hayallerimi her 
zaman daha fazla genişletmek isterdim.

Fark ettiniz mi bilmem ama yeşil renk her şeye renk 
katar; doğamızdan yemeğimize kadar. Her tatile git-
tiğinizde etrafınızı mavi kaplar çünkü rahatlatıcı, sa-
kinleştirici bir renktir.

Aslında birçok rengin hayatımızda yeri vardır ama 
bana göre en iyi ve en önemli renkler mavi ve yeşil 
bu yüzden bir renk olmak istesem mavi veya yeşil 
olmak isterdim.

Sena SAVAŞ 8-A

GÖKKUŞAĞI OLMAK

Bir renk olmak isteseydim gökkuşağı olmak ister-
dim. Diyeceksiniz ki gökkuşağı bir değil birçok renk. 
İçinde mavi var, kırmızı var, sarı var, kısacası var da 
var. Evet öyle.

Bilmelisiniz ki benim de birçok rengim var. Bazen 
coşkuluyum ona uçuk pembe desek. Hasta olduğum-
da sararırım. Öfkem kırmızı, umutsuzluğum siyahtır. 
Güzel bir günün ortasında bembeyazım, bir melek 
misali. Gri veya kahverengi hallerimde vardır bazen. 
Mora boyanırım resim yaparken. Bazen karışır renk-

lerim birbirine, ben bile ayıramam. Eflatunun hangi 

tonundayım. Gri haldeyken yönümü şaşırırım. Siyaha 

mı gitsem? Beyaza mı? Bilemem. Bir aynayım aynı 

zamanda. Yansıtırım sizin renklerinizi tekrar size.

Gördünüz mü? Ben tek bir kişiyim ama birçok rengim 

var. Siz en iyisi benden tek renk olmamı istemeyin. 

Tek bir duyguyla yaşayamam, gökkuşağı gibi olma-

lıyım. Renklerim ahenk içinde sarmaş dolaş, neşe ve 

huzur vermeli etrafıma.
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Ahmet ÇALIŞKAN 8-F

EZELİ REKABET, EBEDİ DOSTLUK

Sarının yanına kırmızıyı mı, laciverti mi koyanlar-
dansınız? Bu iki renk az çok anlatacaktır konuyu 
size… Yine havanın adeta buz gibi olduğu bir gün 
de, Mecidiyeköyde’yiz. Sıcacık, kahvehanenin sahibi 
ağabeyimizin deyimiyle adeta “tavşankanı” gibi olan, 
içimizi ısıtan çaylarımızı yavaş yavaş yudumlarken 
maçı bekliyoruz. Bir yandan da hararetli bir sohbet 
içerisindeyiz. Sohbet mi dersiniz, tartışma mı, bilemem. 
Fakat konuya hepiniz yakınsınızdır. Kırmızı ve laci-
vertin, “Ezeli rekabeti aynı zamanda Ebedi dostluğu” 
iki ana rengin karşılaştırıldığı bir tartışma. Bir tarafta 
“Lacivert” diyenler, öbür tarafta “Kırmızı”. Zaman ilerle-
dikçe, tartışma azalıyor, herkes heyecanla televizyona 
kilitleniyordu. Önce İstiklal Marşı okunuyor, taraftarlar 
selamlanıyor ardından iki takımın oyuncuları dostça 
el sıkışıyordu. Boşuna “Ezeli rekabet, Ebedi dostluk” 
denmiyordu.

Maç, hakemin düdüğüyle, ev sahibi takımın tezahü-
ratları ile başladı. İki tarafında yedek kulübesinden 
anlaşılacağı üzere gergin bir atmosfer vardı. Derken 
golsüz eşitlikle ilk yarı sona eriyordu. Oyuncular so-
yunma odalarına yavaş adımlarla ilerliyorlardı. Soyun-
ma odasındaki konuşmalar maçın kaderini doğrudan 
etkileyebilecek konuşmalardır. İki kulübün teknik 
adamları bunun farkında olmakla birlikte, oyuncu-
larına en önemli noktaları anlatıyorlardı. 15 dakikalık 
ara nihayet sona ermişti. Oyuncular sahada yerlerini 
almış hakemin başlama düdüğünü bekliyorlardı. İkinci 
yarı da hakemin düdüğü ile başladı. Top bir o yarı 
sahada bir bu yarı sahada gidip geliyordu. Taraflar 
gol için kaleyi yokluyorlardı. Ama bu dakikaya kadar 

bir netice elde edememişlerdi. Maçın normal süresi 
tamamlanmış, son uzatma dakikaları oynanıyordu.

Skorda bir değişiklik olmaması kaydıyla şampiyon 
belli olmuştu. Son hücum gerçekleştirildikten sonra, 
hakem düdüğünü ağzına götürdü ve düdüğü çaldı. 
Hakemin düdüğü çalması ile bir taraf üzülürken diğer 
taraf delilercesine seviniyordu.

Artık koskoca sezon bitmiş, şampiyon belli olmuştu. 

Maçın sona ermesiyle ben dâhil, arkadaşlarım evle-
rimize birer birer dağıldık. Bazılarımız sevinirken ba-
zılarımız üzülüyordu. Ertesi gün hepimiz yine okulda 
(işte) toplandık. Bir arkadaşımız bize Kırmızı-Lacivert’in 
dostluğu hakkında bir hikâyeyi paylaştı. Hepimiz çok 
şaşırmıştık. Nereden, ne hale gelmişiz diye düşünü-
yorduk. Şimdi sahalarda olaylar bitmek bilmezken, 
eski zamanlarda bu iki renk taraftarları birbirleri için 
tezahürat bile edermiş. Her hangi bir spor dalı olsun 
olmasın “Ezeli rekabet, Ebedi dostluk” devam edecektir 
diye umuyorum.

Ayşe SAYIOĞULLARI  6-E

GÜNEŞİN RENGİDİR SARI

Benden bir renk olmam istenseydi  sarı renk olmak 
isterdim. Çünkü sarı, güneşin rengidir. Ve aynı zamanda 
metabolizmayı hızlandırır. 

Sarı neşeli bir renktir. Cıvıl cıvıldır. Ona baktıkça gözün 
kamaşır. Sarı çok saf bir renktir. Sarının birçok tonu 
vardır. Ben sarı tonlarından en çok açık olanını severim.

Güneşe baktıkça nasıl huzur buluyorsa, mutlu oluyor-
sa insan bana göre sarıya baktıkça da en az güneşe 

baktığı kadar huzur bulur, mutlu olur. Sarıyı diğer 
renklerden ayıran en önemli özelliği onun oldukça 
göz kamaştırıcı olmasıdır.

Çünkü sarı dışında hiçbir renge baktığımızda gö-
zümüz kamaşmaz. Ama sarı öyle mi ya? Sarıda 
gözümüz kamaşır. Nasıl güneşe baktığımızda gözü-
müzü alamazsak sarıya baktığımızda da gözümüzü 
alamayız.
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Mihriban BÜLBÜL 7-F

BİR RENK SEÇ

BİR RENK OLMAK İSTESEYDİN HANGİ RENK OLURDUN?

Ben kırmızı olurdum. Şehitlerimizin kanını simgele-
yen kırmızı. Bizim uğrumuza kendilerini feda eden 
şehitlerin kanının rengi kırmızı...

Ben beyaz olurdum. Temizliğin simgesi beyaz. İma-
nımızın temeli olan, peygamberimizin de çok dikkat 
ettiği temizliğin rengi beyaz….

Ben siyah olurdum. İnsanların hatalarını örten siyah. 
Ne hataları olursa olsun herkesin içinde söylemeyen, 
hataları örten renk siyah...

Ben pembe olurdum. Hayallerin rengi pembe. Te-
bessüm etmenin en güzel yolu olan hayallerin rengi 
pembe...

Ben mavi olurdum. Gökyüzünün rengi mavi. İnsan-
ların içine umut veren insanları sonsuzluğa götüren 
gökyüzünün rengi mavi...

Ben kahverengi olurdum. Toprağın rengi kahverengi. 
Allah’ın bize sunduğu yiyeceklwerle bizlere yaşam 
veren toprağın rengi kahverengi...

Ben sarı olurdum. Sımsıcak  yüreklerin rengi sarı. İn-
sanların içine ışık, gününe aydınlık veren sarı...

Ben yeşil olurdum. Doğanın güzelliklerini anlatan yeşil. 

Allah’ın bize doğayla verdiği güzelliklerin rengi yeşil...

Ben mor olurdum. Zenginliğin lüks yaşamın rengi. Ama 
kendini beğenmiş değil, lüks yaşayan ama başkalarını 
da lüks yaşatan renk mor…

Ben turuncu olurdum. Mutluluğun simgesi enerji verici 
renk turuncu…

Ben gri olurdum . Huzur verici alçak gönüllülük rengi 
gri... Evet, işte bu kadar, sen de bir renk seç…

Rüveyda ŞİMŞEK 6-C

DÜNYADA YAŞANAN CENNET

Her mevsimin kendine göre güzelliği ve özelliği var-
dır. Fakat o kadar düzenli işlemektedir ki sistem biz 
başka şeylerle meşgul olduğumuz için o an değerini 
anlayamayız. Biraz oturup hiçbir şeyle uğraşmayıp 
izlersek etrafımızı, o zaman anlarız bize sunulan ni-
metlerin kusursuzluğunu.

İlkbahar da tomurcuklanan o harika çiçekler açmaya 
başlar, güneş kendisini gösterir etrafta. Kelebekler, 
arılar, kuşlar uçar ve bir sürü canlı bu olaya katılır. 
Şelale can bulmuşçasına coşarak akar. Güzel çiçek 
kokuları her yeri çevrelerken, güzel görünüşleri de 
renk cümbüşü oluşturur. Cennet bahçesini andırır. 
Bütün dünya birbiriyle ahenk içerisinde dans et-
mektedir. Yaz yaklaştıkça artar sıcaklıklar. Deniz-
ler durgunlaşır, Güneş gülümser etrafına. Çimenler 
yemyeşil bir zemin ile kaplar ayaklarımızın altını. 

Güneşin doğuşu ve batışı büyüleyici bir görünüşe 
bürünür.

Sonbahar yaklaştıkça ağaçlar yapraklarını döker. 
Çiçekler bir uykuya dalar. Sık sık yağmurlar yağar 
ıslatır toprakları. Topraklardan yayılan kokuyu insan 
içine çektikçe buram buram artar. Rüzgârlar, yüzüne 
yavaş yavaş eserken insan anlar özgürlüğünü, huzu-
runu, sevincini, üzüntüsünü. Belki de hatırlar anılarını, 
küçük bir tebessüm oluşur yüzünde. Havalar iyice 
soğudukça kış gelir. Gökten pamuğu andıran küçük 
kar taneleri düşmeye başlar. Bembeyaz örtüyle kap-
lanır dünya. Ağaçlar ve evlerin çatıları dâhil her şeyin 
üstü karla kaplanır. Dışarıdaki buz gibi havadan sonra 
evin içindeki şömineyi açıp ısınmak, sıcak bir çorba 
içmek kendini iyi hissettirir insana. Bütün mevsimlerin 
kendine göre harika özellikleri vardır.
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Semanur ZEYREK 8-A

CENNET KELAMI SELAM

 Yolda yürürken, bir topluma ve dükkâna girdiğimiz-
de veya yakınlarımızı gördüğümüzde “Selam ” keli-
mesini kullanırız.
Selam; sözlükte “Bir kimseye rastlanıldığında, birinin 
yanına varıldığında ya da uzaklaşıldığında kendisine 
sözle ya da işaretle bir nezaket gösterisi yapma” diye 
tanımlanır.

Dini terimde ise selam; bir duadır. Yani “Selamün-
aleyküm” denildiği zaman bir kişi “Allah’ın rahmeti, 
bereketi ve esenliği senin üzerine olsun” der. Aynı 
şekilde karşıdaki de size “Aleykümselam” dediğinde 
“Aynı temenni senin de üzerine olsun” der. Böylece 
karşılıklı dualaşmış olurlar. Hatta bir Hadis-i Şerif’te 
“Bir selam ile selamlandığınız zaman daha fazlasıyla 

karşılık verin” der. Yani; biri size selam verdiğinde sizin 
de ona “Aleykümselam ve rahmetullahi ve berakatü” 
demeniz gerekir. 

Selam’ın özelliklerinden bir tanesi de çoğalmasıdır. 
Şöyle ki; Peygamber Efendimiz (S.A.V) “Selamı aranızda 
yayınız” buyurur. Selam kullanıldıkça çoğalan bir ke-
limedir. Mesela; selam vermeyen bir insanı siz sürekli 
selam vererek karşılarsanız, o kişi de bir müddet sonra 
girdiği ortamlara selam vererek girer ve karşılaştığı 
kişilere de selam vermeyi adet haline getirir. Böylece 
selam yaygınlaşır. 

Ne dersiniz? Bu güzel denli manaya sahip olan “Selamı” 
bizler de aramızda yayalım mı?

Ömer BODUROĞLU 7-F

HER GÖRÜŞMEDE

İnsanların muhabbet kapısı, selam. Her sohbetten 
önce  giriş için selam kullanılır. Biriyle konuşmak isti-
yorsak ya da söyleyemediğimiz bir şey varsa. Selam 
insanlar arasındaki bağdır, kavgalı olduğumuz, dargın 
olduğumuz kişiyle barışma sebebimiz. Bir sahabe ar-
kadaşıyla yürüyorken aralarına bir ağaç girer ve ağacı 
geçince arkadaşına selam verir. Bazen bir selam, bir 
teşekkür çok şey değiştirebilir, ama bazen. Gerekti-
ğinden fazlası değil.

Bizim fıtratımız, aralarımızı soğutmaya meyillidir. Se-

lam, bu soğukluğun engelidir. Bağlarımızı koparmayan 
aksine güçlendiren bu selamdır. İnsanlar birbirleriyle 
selamlaşmaktan çekinirler. Ne kadar gereksiz ve ge-
leneklerimize ters bir davranış. Koparılmış insanlar 
tarihlerinden. Yoldan geçene selam versen, üstüne 
yürüyor. Yoldan geçen selam verse bir garipsiyoruz. 
Bu agresifliğin sebebi nedir?

Her verilen selam bir sadakadır. Selamı yaymak özü-
müzün vasiyetidir. Karşılaşılan insana verilen bir selam 
yaşama sebebimiz olabilir.

Ayşenur ÇELİK 6-E

DÜŞÜNME SANATI

Hiç düşündünüz mü?  Hayatta üzgün, mutsuz, sevinçli 
olduğumuz veya hayal kurduğumuz anlarda genellikle 
niye gökyüzüne ya da denize bakarız? Çünkü insanlara 
mutluluk ve ümit verirler de ondan. Bu sebeple ben 
de umudun rengi olan maviyi çok severim. 

Gözlerinizi kapatın ve bir an mavi rengini düşünün! 
Sanki gökyüzüne baktığınızda o renkle tanışırsınız: 
O rengin sonsuzluğu sizi sonu olmayan hayallere, 
bitmeyen mutluluklara götürür. Güneşin son ışıkları 

mavi denize vurdukça kalbinizde son bir defa umut 
ışığı doğurur.

Kalbime bakıyorum maviyi görüyorum onun kadar 
saf, temiz iyi kalpli bir arkadaşı sularda buluyorum. 
Ona baktıkça kalpteki güzelliklerin sonsuzluğuna 
dalıyorum.

İşte bu yüzden sizlerin de mavi renginin derinliklerine 
dalarak manevi âlemin hazzını yaşamanızı istiyorum. 
Hepinize tatlı MAVİ RÜYALAR…
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Alperen GENCOĞLU 8-G

İLETİŞİMİN ANAHTARI

Selamlaşma, bir tür iletişim aracıdır. Ayrıca insanlar 
arasındaki bağları geliştirip, kuvvetlendiren, insanlar 
arasında sevgi ve dostluğa vesile olan güzel bir dav-
ranıştır.

Peygamber Efendimizin (s.a.v) selamlaşma ile ilgili 
pek çok hadisi vardır. Bunlardan birinde Efendimiz 
şöyle buyuruyor: “Canım kudret elinde olan Allah’a 
yemin ederim ki; İman etmeden cennete giremez-
siniz, birbirinizi sevmeden de iman etmiş olmazsınız. 
Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir işi 
göstereyim mi? Selamı aranızda yaygınlaştırınız.” Yani 
selamlaşma o kadar önemli ki, cennette girmemizi 
sağlıyor. Bu yüzden evde, okulda, sokakta, her yer-
de herkese selam vermeliyiz. Bir yere girerken veya 
bir yerden çıkarken, tanıdığımız ya da tanımadığımız 
kişilere hep selam vermeliyiz. Bununla da ilgili Hadis-i 
Şerifler var. Mesela: “Bir yere girerken oradakilere 

selam vermek borç olduğu gibi, çıkarken de selam 
vermek borçtur.” veya “Tanıdığından başkasına se-
lam vermemek kıyamet alametidir.” Fakat artık ne 
yazık ki insanlar değil tanımadık, tanıdık kişilere bile 
selam vermiyor, vermeye üşeniyor. Halbuki hepimiz 
selamlaşmak zorundayız. Çünkü arkadaşlarımızla biraz 
sohbet etmek istiyorsak, karşımızdaki insandan gü-
ler yüz bekliyorsak, yeni arkadaşlar kazanmak, yeni 
dostlar edinmek istiyorsak önce selam vermeli, işe 
selamla başlamalıyız. Diyelim yeni dostlar edinmek 
istemiyoruz, ama yine de sevap kazanmak için, Pey-
gamber Efendimizin (s.a.v) sünnetlerine uymak için, 
Allah’ın sevdiği bir kul olmak için çevremizdekilerle 
selamlaşmalıyız. İşte bu yüzden, selamlaşma çok 
önemlidir. Biz de herkes tarafından sevilen bir insan 
ve Allah tarafından sevilen bir kul olmak istiyorsak, 
aramızda selamı yayalım.

Merve BALLI 5-A

SELAMSIZ ADAM

Merhaba benim adım Selma. Evim Topkapı’da, Ter-
cüman Sitesi diye adlandırılan bir yaşam alanında idi. 
O sitenin içinde çeşitli bakkallar, marketler vardı. O 
dükkânların birinin sahibi de Salim Amca’ydı. Çok işi 
vardı. Bazen getirdikleri mallar Türkiye sınır kapısında 
kalıyordu. Salim Amca yurt dışından kuru üzüm alıyor-
du. Görevliler de yabancı malların ülkeye izinsiz girişini 
engellemek için tırları detaylı bir şekilde inceliyorlardı.

Salim Amca insanlarla çabuk kaynaşamayan birisiydi. 
Çok soğuktu insanlara karşı. Sanki dersiniz bir buz 
parçası. İşiyle çok meşguldü. Hatta işleri yüzünden bir 
arkadaş çevresi bile yoktu. Neyse yoldan geçerken 
selam verdim Salim Amca’ya. Fakat cevabını alama-
dım. Sordum neden cevap vermediniz diye. O bana;

“İşim başımdan aşkın, sana mı selam vereceğim.” 
deyince bir anlam veremedim. İki kelime bir şey yani. 
İnsan nasıl bunu söylemeye üşenir ki? Acaba tüm 
insanlar böyle miydi? Yoksa selamlaşma namına bir 
şey kalmamış mıydı? Tanıdığım herkese selam ver-

dim; ama çoğu bana selam vermedi. Neden selam 
vermiyorlar? Beynim o anda durdu anlamadım hiç-
bir şey. Sanırım aklıma bir şey geldi. Bir kampanya 
yapacağım. Afişleri o selam vermeyenlerin rahatça 
görebilecekleri yerlere asacağım ki, görsünler selam 
vermenin önemini. Bu kampanyaları, internete ve 
televizyona koymayı da düşündüm. Bir müddet sonra 
da düşündüğümü yaptım. Bakalım sonucuna inşallah 
selam vermeye özen gösterirler.

Yavaş yavaş sonucunu almaya başlıyorum. Dışarıya 
bir çıktım, selam verdim, karşılığını aldım. Buna çok 
şaşırdım. Neyse ki işe yaramıştı tüm çabalarım. Bu 
güzel habere ailecek çok sevindiğimiz için özel bir 
salonda büyük bir kutlama yaptık. Hatta Salim Amca 
bile geldi. Herhalde her yere koyduğumuz yazıları 
okumuş olmalı. Sonuçta birçok kişiye selam vermenin 
önemini açıklamış, anlatmıştım. Zararın neresinden 
dönersen kârdır, diyerek eğlenmeye başladım. Annem 
babam kardeşim benimle gurur duyuyorlardı. E ben 
de kendimle tabi.
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Emre METİN 8-E

BU BÖYLE GİTMEZ!

Son günlerde “selamlaşmak” diye bir kavram kalmadı. 
Komşularımız bize selam vermiyor, onlar vermeyince 
biz de vermiyoruz. Bu böyle gitmez!

Dinimizde selamlaşmanın ayrı bir önemi, yeri vardır. 
Müslüman’ın Müslüman üzerindeki haklarından bi-
ridir. Selam yoksa ilişkiler zayıftır. Kimse birbirini ne 
tanıyor ne de tanımaya yelteniyordur. Böyle gider-
se çok yakında birbirini tanımayan bir ülke olacağız. 
Bunda en çok yeni yapılan, çok katlı konut projeleri 
etkili oluyor. Bu tür yerleşim yerlerinde neredeyse 
asansör haricinde hiçbir yerde konuşulmuyor. Bir de 
soğukkanlı insanlar varsa, iş iyice çığırından çıkmış 
demektir. Böyle olunca, birbirimizden o kadar çok 
uzaklaşıyoruz ki neredeyse her şey aleyhimize dönü-
yor. Belki şu anda ne dediğim pek anlaşılmıyor ama 
gerçekler bunlar. Biz “asosyal” bir millet olduk. Böyle 

olunca da televizyona, bilgisayara, telefona, internete 
dolayısıyla teknolojiye bağımlı olduk. Tıpkı radyasyon 
emiciler gibiyiz. Bu tür radyasyon yayan “teknolojik 
aletler” yüzünden sağlığımız bozuldu. İşin dinî boyu-
tu da var tabii. Peygamber Efendimiz Muhammed 
Mustafa (S.A.S) şöyle buyurmuştur: “Selamınızı Mümin 
kardeşinizden esirgemeyin.” Hâl böyle olunca bize de 
esirgememek düşüyor.

Selamlaşmamız gerekiyor! Sosyal paylaşım sitelerinde 
de ne olur “S.A.” yerine “Selamün Aleyküm  ” yazsak 
olmaz mı?  Ne kaybederiz?

Evet, selamlaşmamız gerekiyor ama düzgün bir şekilde. 
Ailemizle, akrabalarımızla, komşularımızla, arkadaş-
larımızla, herkesle selamlaşmamız gerekiyor! Çünkü 
buna ihtiyacımız var. Selamlaşmaya ihtiyacımız var!..

Ahmet Enes KARA 7-G

KALBE GİRMEK İSTİYORSAN

Haydi, ver bir selam,

Karşılığını alırsın inan.

Selamünaleyküm,

İşte budur selam.

Aleykümselam,

Alırsın böyle selamı.

Bunlarla girersin kalbe,

Bulursun kendini cennette. 

Selam vermeyi unutma,

Kalbe girmek istiyorsan

O kalpler sana yardım eder,

Bunu aklından çıkarma.

Aliekber TARHAN 7-B

DÜNYADA BARIŞ KARDEŞLİK OLSUN

El ele verelim, birlik olalım. 

Zulme birlikte karşı koyalım. 

Ne ezen olsun ne de ezilen, 

Özgürce yaşamak arzu edilen, 

Dünyada barış kardeşlik olsun.

Hepimizi bir yarattı yaradan, 

Misafiriz zaten yalan dünyadan. 

Nasıl tok oluruz komşumuz açken? 

Dünyada barış kardeşlik olsun.

Gülüp eğlenilmez savaş izlerken, 

Hep birlik olalım vaktimiz varken, 

Bir daha mı geleceğiz dünyaya? 

Dünyada barış kardeşlik olsun.



52

İrem GÜDÜCÜ 8-A

DONMUŞ YÜZLER

Hayatın güzelliklerini ve inceliklerini bizlere öğreten 

Allah’ın Resulü ne güzel söylemiş: “Selam, kelamdan 

önce gelir. “

İnsanın güne güzel başlaması, başlatabilmesi ve 
devam ettirebilmesi için bazı sihirli sözler vardır. 
Bunlar günün saatine göre değişir. “Merhaba, Gü-
naydın, İyi günler, İyi akşamlar…” gibi. Bu örnekleri 
daha da arttırabiliriz. Tabi ki de bu sihirli sözleri kul-
lanırken yanına güzel bir tebessüm konulmalıdır ki 
anlamı artsın. Sabah evden çıkarken annemin bana 
“İyi dersler! ” dilemesi, komşularımla ve arkadaşla-
rımla selamlaşmalarım hayatımı güzelleştiren minik 
dokunuşlardır.

Günümüzde selamlaşan insanlar nadir bulunur. Diğer 
insanlar dünyadan kopmuş gibidir. İnsanlarla iletişim 
kurmakta zorlanırlar. Her gün caddelerden milyon-
larca insan gelip geçiyor. Hatta öyle anlar oluyor ki 
insanlar tanıdıklarını görünce caddenin en uç kısmın-
dan yürüyüp gitmeyi tercih ediyorlar. İnsanlar öyle 
donuklaşmış ki bir yerde tanıdıkları varsa oradan ka-
çıyorlar. Bazı insanlarsa selamlaşmak yerine yabancı 
olan kelimeleri söylemeyi tercih ediyor. Hâlbuki o 
kelimeleri incelediğimizde saçma sapan hatta manasız 
oldukları ortaya çıkıyor. 

Peki, siz kendinizi hangi gruba koymak istersiniz? Se-
lamlaşan insanların grubuna mı, yoksa donuklaşmış 
insanların grubuna mı?

Mevhibe BAŞAK 8-E

 MERHABA

Herkese merhabalar! Yeniden dostlarımızla aydın bir 
güne başlıyoruz. Belki de her birimiz şehir hayatının 
karmaşık bilmecesinde yuvarlanıp gidiyoruz. Özellikle 
biz öğrencilerin vay haline! Sınavdı, ödevdi, arkadaştı 
derken kendimizi unuttuğumuz bile oluyordur herhal-
de. Fakat bizleri bu akıştan kurtaran sihirli bir sözcük 
ve ufak bir tebessüm olabiliyor bazen.

Bir günde onlarca insanla muhatap oluyoruz. Son za-
manlarda yüzlerine bakılmadan, selam verilmeden, 
aşağılayıcı bir tavırla yanından geçilen insan sayısı ne 
yazık ki çok fazla. Oysaki eskiden öyle miydi? Eskiden 
mahallelerimizdeki ninelerin, dedelerin, top peşinde 
koşturan çocukların selamı hiç eksik olmazdı üzeri-

mizden. O zamanlar bu önemsenen bir alışkanlıktı. 
Şimdi kapımızı açtığımız zaman, karşımızda duran 
komşumuza selam vermekten aciziz.

Modern teknoloji, insanları işte bu hale getirdi. Tek-
noloji komşuluk ilişkilerine ve aile içi ilişkilere büyük 
zararlar verdi. Yine eskilere dönsek ne olur? İnsanların 
yedikleri, içtikleri ayrı gitmezdi, her gün birbirlerinin 
kapılarını çalarlardı. Pişirilen her yemekten bir tabakta 
komşuya ikram edilirdi.

Bizler modern teknolojinin ve hayat koşuşturmacasının 
tuzağına düşmeyelim. Selamsız sabahsız günümüze 
başlamayalım. En önemlisi de gülücüklerimizi insan-
lardan esirgemeyelim!
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Beyza KONUK 8-D

YA MERHAMETSİZ KALSAYDIK?

Merhamet, insanları başka canlılara iyilik etmeye ve 
onlara acımaya yönelten bir duygudur. Canlıların hepsi-
ne sevgi ve şefkatle yaklaşma onlara iyilikte bulunma, 
onları koruma, onlara zor durumlarda yardım etme, 
bağışta bulunma, gerektiği zaman affetme gibi bütün 
güzel davranışlar merhamet duygusundan kaynak-
lanır. Bu duygulardan yola çıkarak bütün varlıklara 
merhamet göstermeliyiz. Biz insanlar Allah tarafından 
dünyaya diğer varlıklardan üstün olarak gönderildik. 
Bu farkımızı öne çıkarmalıyız.

“Merhamet sahibi Allah’a ve Peygamber’e inanan mü-
minler de, onlara inandıklarından dolayı “merhamet” 
sahibidirler. Onlar hem iyilik etmeyi, hem korumayı, 
hem de şefkati ve acımayı bilirler. Hayatlarında bu 
yüce ahlakı uygularlar. Her insan özellikle gerçek dini 
bilen biz Müslümanların içinde merhamet ve şefkat 
duygusu vardır. Günümüz insanlarının bir kısmının 
kalbi gerçekten taş gibidir. Bu taş kalbi onu Allah’ından 
uzak tutar böylelikle içindeki merhamet ve şefkat 
duygusu gittikçe kaybolur. Merhametli olan insanları 
herkes sever. Çünkü merhametli bir kişilikten zarar 
gelmeyeceğini bilirler. Annelerimizin merhamet duy-
gusu olmasaydı bizlerin zahmetli kişiliklerimize bu 
kadar sabırlı ve iyimser davranmazlardı. Halkı sömüren, 

kendinden başkasını düşünenler merhamet sahibi 
değildirler. Ya biz de merhametsiz kalıp bu insanlar 
gibi olsaydık? Sadece bu dünya için yaşamış olmaz 
mıydık? Peygamberimiz (s.a.v.) merhametin önemi-
ni şu sözleriyle haber veriyor: “İnsanlara merhamet 
etmeyene Allah da merhamet etmez.” 

Merhamet duygusu, insan haklarının en önemli gü-
vencesidir desek herhalde abartmış olmayız. Yavru 
bir kediden tutun anneniz ve babanıza kadar her-
kese merhamette bulunmalıyız. İnsanların gönlünü 
kazanmak onlara şefkatli bir şekilde sarılmak kadar 
kolay. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. İnsanlara ve 
hayvanlara merhametle yaklaşarak hem çevremize 
örnek olalım hem de bunun sevabıyla öteki dünya 
için bir zemin hazırlayalım.

Hilal ESENBAY 6-F

ŞEFKAT İSTER TÜM CANLILAR

Şefkat, Allah’ın yarattığı canlılara karşı insanda var 
olan acıma, merhamet etme duygusudur.

Şefkat ve merhamet her canlıda mutlaka olma-
sı gereken birer erdemdir. Bu erdemler ise en çok 
yaratılmışlar içerisinde insana yakışır. Maalesef bu 
dönemlerde insanların bu duyguyu hissetmediklerini 
düşünüyorum.

İnsanlar, en küçük canlılardan olan karıncayı bile 
incitmemeleri gerekirken, birbirlerini öldürüyorlar. 
Bunu yapan insanlar içinde en ufak bir merhamet 
bulunmuyor mu? Oysaki Yüce Allah, yarattığı bü-
tün canlıları faydalanması için insanoğlunun emrine 
vermiştir. Buna karşılık insanoğlundan sadece kendi 
hizmetine verilen bütün bu varlıkları korumasını, on-
lara merhametli olmasını istemiştir. Maalesef insanlar 

bunu bile yapamıyor. Kedilere zulmederek ve vahşice 
avlanarak hayvanların nesillerini tüketiyorlar.

Tüm canlılara merhamet göstermeli, onları sevmeli-
yiz. Nasıl ki birinin sizi sevmesini istiyorsanız, onlarda 
şefkat ister, sevgi ister.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.): “Mer-
hamet etmeyene merhamet edilmez.” buyurmuştur. 
Tarihte büyüklerimiz Efendimizin bu tavsiyesini çok 
iyi anlamış ve yaşamışlardır. Onların şefkat ve mer-
hameti bütün hayvanlara hatta bitkilere uzanmıştır.

İşte bize ecdadımız gibi bir nesil gerekiyor. Bunun için-
de iyi ebeveynler ve iyi eğitim kurumlarına ihtiyaç var.

“HAYDİ! NE DURUYORUZ? CANLILARA MERHAMETLİ 
OLMAK İÇİN GEÇ DEĞİL.”
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Hasan Tarık GEDİK 5-C

MERHAMET

Bu sabah annemin “Haydi çocuklar kahvaltıya” sesiyle 
uyandım. Odamın camından dışarıya baktığım zaman 
her yerin beyaza bürünmüş olduğunu ve çocukların 
sevinç çığlıklarıyla kartopu oynadıklarını gördüm. 
Bir an evvel kahvaltımı yapıp dışarıya çıkmalıydım. 
Annemin bizim için hazırladığı mis gibi kahvaltıyı 
yaptıktan sonra annemden izin alıp dışarıya çıktım. 
Arkadaşlarımın arasına karışıp sevinç ve heyecanla 
kartopu oynamaya başladım. 

Bir ara gözüm kenarda evin duvarına dayanmış hü-
zünlü gözlerle bizi izleyen küçük çocuğa takıldı. Ya-
nına gidip:

– Sen neden bizimle oynamıyorsun? Hadi sen de katıl 
bize, dedim. Çocuk da bana:

– Benim sizin gibi karı tutacak eldivenim beni soğuk-
tan koruyacak montum yok, dedi. O anda aklıma 
annemin bana anlattığı Peygamber Efendimizin olayı 
hatırıma geldi. 

Bir gün Resulü Ekrem Efendimiz sokakta çocukların 
oynamakta olduğunu görür. Onları izlerken bir çocu-
ğun kenarda üzgün, ağlamakta olduğunu fark eder. 
Çocuğun yanına yanaşıp:

– Sen neden arkadaşlarınla oynamıyorsun, der.  Bunun 
üzerine çocuk:

- Ben yetim olduğum için çocuklar beni oyuna almı-
yorlar, dedi. Bunun üzerine hem yetim hem öksüz 

olan Peygamberimiz, çocuğun başını okşayarak diğer 
çocuklara dönüp:

- Bilinsin ki bundan sonra bu çocuk benim evladımdır, 
dedi. O günden sonra bütün çocuklar onu oyunlarına 
katmak için yarıştılar. Ben de Peygamberimizin yaptığı 
gibi o çocuğa merhamet edip evimize götürdüm. Eve 
girdiğimiz vakit de çocuğun yırtık ayakkabıları yüzün-
den çoraplarının ıpıslak olduğunu gördüm. Anneme:

– Anne benim küçülen ayakkabı, mont ve eldivenlerimi 
bu çocuğa verir misin? Annem de küçülen ayakkabı, 
mont ve eldivenlerimi o çocuğa giydirdi. Meğersem 
bu çocuk da yetimmiş.

Her bir kar tanesini farklı desende yağdırmaya kadir 
olan yüce Rabbimiz hiçbir çocuğu annesinden ve 
babasından ayırmasın.

Cennethan ŞAHİN 8-C

İNSANLIK VAR OLDUĞU SÜRECE

Günümüz dünyasında insanların insanları sömürme-
si, devletlerin devletleri sömürmesi... Merhametsizlik 
ciddi boyutlardadır. Merhamet, vicdan ve insanlığın 
esas alındığı bir dünyayı hak ediyoruz. 

Türk halkının bir günde çöpe attığı ekmek sayısı orta-
lama 6 milyondur. Afrika ülkesi Nijer’in günlük ekmek 
ihtiyacı ortalama 6 milyon adettir. Hepimizin 3’er 5’er 
ayakkabıları ve yine hepimizin 15-20’şer elbiseleri 
vardır. Oysa fakir ülkelerin insanları yurtdışından gelen 
kullanılmış elbise ve ayakkabılarla idare ediyorlar. 
Amerika’nın kedi ve köpekler için harcadığı yem, ilaç ve 
bakım giderleri ile Afrika Kıtası’nın tüm sağlık giderleri 

karşılanabilir. Bu kadar büyük dengesizliklerin olduğu 
bir dünyada kardeşlik ve barıştan tam anlamıyla nasıl 
söz edilebilir. Sıkıntı çeken başka ülkelerin insanlarına 
dernek ve vakıflar aracılığıyla ulaşarak insanlığımız 
göstermeliyiz. Kardeşlik ve barış burada devreye gi-
rer. Afrika’da su kuyusu açtıralım, Moğolistan’a sağlık 
hizmetleri götürelim, Güney Amerika halklarına da te-
mizliği öğretmek barış ve kardeşliğin bir göstergesidir.

Kan davasını sürdüren aileleri barıştırmak barışın bir 
ifadesidir. Suriye’deki ailelere gıda ve battaniye gön-
dermek kardeşliğin bir ifadesidir. İnsanlık var olduğu 
sürece kardeşlik ve barışa mecburdur.
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Kerem ÖDÜK 7-D

GERÇEK DOSTLUK

Türkiye’nin başkenti Ankara’da Mehmet isimli bir 
çocuk vardı. O, on beş yaşında idi. Onu gören herkes 
“Bak işte biraz şu çocuğa, ona benze! Çocuk; saygılı, 
tertipli, temiz, şefkatli her iyi özellik var” derdi. Buna 
sinir olan çocuklar onunla hep dalga geçerlerdi; ama 
o aldırmazdı. Kendi bildiği gibi davranmaya devam 
ederdi. Bazı çocuklar onu koruyor ve onu destek-
liyorlardı. Gün geçtikçe artık onunla onlarca çocuk 
arkadaş oluyordu. Buna sinir olan çocuklardan birkaç 
tanesi, Ali, Murat ve onların başı Yiğit’ti. Ondan öç 
almak istiyorlardı. Çünkü okulun en popüler öğrencisi 
olmuştu Mehmet. Yiğit ve arkadaşlarının popülerliği 
bir anda ortadan kaybolmuştu. Buna çok sinirlenen 
Yiğit ve arkadaşları, ona bir teklifte bulundular. “Bu 
yıl okul takımı için basket maçı olacak. Kazanırsan 
seninle dalga geçmeyeceğiz. Kaybedersen sen okul-
dan gideceksin.” dediler. Yiğit ve arkadaşları Mehmet 
bunu kabul etti, herkes şaşırdı.

“Mehmet ne yaptın sen? Onlar okulun en güçlü takımı, 
onları asla yenemesin.” dediler. Mehmet,  “Asla deme, 
bunu Allah bilir.” dedi.  Bu sözü söyleyince herkes 
sustu. Bir takım ayarladı Mehmet. Maç öncesi ant-
renman yaptılar. Sonunda maç günü gelmişti. Herkes 
soluk soluğa izliyordu maçı. Ona altı kaybediyordu 

Mehmet’in takımı. Maçın son dakikasıydı on üçe on 
iki idi skor. Mehmet kaybediyordu; ama 14-14 eşitlik 
sağlanmıştı. Maç son on saniyedeyken Mehmet sayıyı 
attı. Ve maç 16-14 galibiyetle bitti. Tüm okul sevini-
yordu. Yiğit ve arkadaşlarının öfkesi daha da büyüdü. 
Mehmet Yiğit’in yanına gitti. “Çok iyi oynadınız tebrik 
ederim; ama ne yazık ki kaybettiniz. Bu duruma inan 
ki senden daha fazla üzüldüm. Bu yüzden bizim ta-
kımımız yerine isterseniz okulu siz temsil edin.” dedi 
ve Yiğit ona sarıldı. Sen dünyadaki en iyi dost ve en 
iyi kardeşsin, dedi. Bu olay tüm Türkiye’de duyuldu. 

Yıllar geçmişti. Mehmet kırk yaşındaydı artık. Dünya-
ca ünlü bir holdingi vardı. Hâlâ o kadar iyiydi ki tüm 
parasını fakirlere dağıtırdı. Onu artık tüm insanlar, 
“Türk kardeşim benim” diye övüyorlardı.

Ne yazık ki Mehmet altmış yaşında vefat etti. Onun 
arkasında binlerce insan vardı. Tabutu taşıyanların 
en önündeyse eski dostu Yiğit bulunuyordu. Yiğit 
gözyaşlarını tutamıyordu. Binlerce seveni Mehmet’i 
dualarla uğurladı.

Mehmet iyi kalpli güzel bir insandı ve aynı güzellikte 
gerçek âleme uğurlanmıştı.

Esmanur DURMUŞ 8-F

OLSA…

Selamım hayır olsa,

Verdiğim bahtiyar olsa,

Tebessümü daim olsa.

Kelamım güzel olsa

Muhabbetim bol olsa

Gülenim çok olsa

Selam verdiğim mesut olsa

Gönüller sevgiyle dolsa

Her yer asude olsa

Düşmanlık kardeşliğe bırakmış olsa

Her yerde sevgi olsa

Kalpler adaletle çarpsa…

 

Dünyanın kalbi barışla atsa

İnsanlar bir vücut gibi yaşasa  

Öfke dünyadan çekilip 

Hoşgörü yerini alsa…



56

Fatıma Betül SAYİT 8-G

ACİZLER EVİ

Bakıma ihtiyacımız olduğunda bize baktılar. Bizi bü-
yüttüler, yedirdiler, giydirdiler. Onların bize ihtiyacı 
olduğu zaman ise onları huzur evlerine tıktık. Neden 
huzur evi? Neden darülaceze? 

Türk kültüründe daha doğrusu İslam medeniyetinde 
insanlar yaşlanan anne ve babalarına bakmalıdır. Bi-
zim büyümemiz için verdikleri emek karşılığında bir 
zorunluluktur bu. Tatlı bir zorunluluk.

Huzur evleri bize Avrupa kültüründen geçmiştir. Os-
manlıdaki asıl ismi darülacezedir. Son yıllarda insan-
lara darülacezeleri güzel göstermek için “huzur evi” 
denmeye başlandı. Yaşlanan anne ve babaların huzur 
evlerine gönderilmesinin sebebi, son zamanlarda ate-
istliğin yayılmasıdır. 

Huzur evleri ile ateistlik arasında ne tür bir ilişki ola-
bilir ki, diye aklınızdan geçmiştir mutlaka. Hiçbir dine 

inanmayan insanlara ateist denir. Dolayısıyla ateistler, 
ölümden sonraki hayata da inanmazlar. Ateistlerin 
“hayatını yaşa” gibi bir prensipleri vardır. Anne ve 
babalarına bakıp da” hayatlarını yaşayamayacak”(!)
ları için onları huzur evlerine postalarlar. 

Müslümanları bir anda dinden çıkaramayacaklarını 
anlayınca yavaş yavaş, Müslümanlıkta kötü görülen 
şeyleri moda yaparak dinden uzaklaştırmaya çalıştılar. 
İlk önce sevgili, kız arkadaş, erkek arkadaş gibi ahlak-
sızlığı, sonra da ebeveynleri huzur evlerine göndermeyi 
moda yapmışlardır. O günlerden beri yaşlı insanlar ya 
kendilerini evlerine götürecek olan(!) çocuklarını ya 
da ölümü hasretle bekliyorlar.

Yüce kitabımızda: “A nnenize ve babanıza öf bile 
demeyin!” emredilirken biz nasıl onları başımızdan 
savarız diye düşünmeliyiz.

Hüseyin ÇALIK 8-F

MUTLULUK HIRSIZLARI

Ah şu hırsızlar. Hırsız dediğim mutluluk hırsızları. Hani 
şu orada burada katliam yapıp insanların ellerindeki 
tüm varlıklarını gaddarca çalan hırsızlar. Dünyadaki 
barışı kendi hevesleri uğruna yok eden, başkalarının 
emeklerini kendi çıkarları için sarf eden mutluluk hır-
sızları. Onlar olmasa, dünyada barış ve adalet hüküm 
sürse dünya ne güzel olurdu değil mi?

Onlar bu dünyadan eksik olmaz ki diyeceksiniz herhal-
de. Olmaz, fakat sayıları azaltılabilir. Nasıl mı? Şimdiki 

Siyonistlerin kökünün kurutulup gelecek neslin iyi bir 
eğitimden geçirilmesi ile. 

Pekâlâ, iyi bir eğitim nasıl olur. Devletin eğitime büyük 
bir bütçe ayırarak nitelikli eğitimciler yetiştirmesi, hal-
kın da bu konuda duyarlı olması ile. Eğer bu şartların 
sağlanabilmesi için gerekli çaba gösterilirse dünyada 
“Hayat süren leş” kalmayacaktır. Eğer bunu başarırsak 
şeytan parçalarının etrafa saçtığı canilik ateşi gelecek 
nesillere sıçramayacaktır.

Melike YALNIZER 8-F 

ÇIĞLIKLAR AŞİNA MI?

Biz ne zaman içten o kadar soğuk ve boş olduk? Yo-
lumuzu kaybetmişiz. Işıksız kalmışız. Boğulduğumuz 
karanlıkta katliamları göremez, ses çıkarmaz olduk.

Kalbi kırık ağlamaklı sesleri nasıl görmezlikten ge-
lebiliriz.

Sanki her gün olan bir olay gibi. Sanki alışmış çığlıklara 
kulağımız, sanki aşina bu kanlı manzaraya gözlerimiz. 
Eğer kendimizi güçlü görüp birlik yapmazsak biz zarar 
görürüz.

Bu kadar kolay mı ki sırt çevirmek gerçeğe. Hani tüm 
Müslümanlar kardeşti? El sıkışmak, merhaba demek 
bu kadar zor gelmemeli benliğimize. Kendi arasında 
bölmek küçültmek değil mi? 

Böyle giderse bize olacak da bu. Fakat eğer önlemimizi 
alırsak mutlu son çok da uzak değil. Zaten değerlerimizi 
hakkıyla yaşadığımızda bu da arkasından gelecektir. 
Önemli olan hoşgörü ve ahlakı korumak. İşte bu kadar 
kolay barışı ve kardeşliği yaşamak.
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Muhammed NEBATİ  8-A

RUHUMUN YOLCULUĞU

Bir ağırlık var üstümde,

Sanki ruhum bedenimin içinde sıkışmış,

Çatlıyor, yırtınıyor kurtulmak için.

Yüreğimin çarpıntısı, kulaklarımı patlatıyor,

Şeffafım artık, her şeyim ortada;

Ne yaptım, ne yapmadım; izliyorum hayatımı, 

Ama hala bir şey beni eziyor sanki!

Sanki sanki ruhum bana bağlı da ayrılamıyor,

Çık artık benden çık! Kurtulmak istiyorum,

Bırak beni!

İşte oldu, ayrıldı ruhum benden,

Yoksa ben mi bedenimden ayrıldım?

Sanki muvaffak oldum gibi, yükseliyorum!

Aciz bir kul olduğumu iyice anlıyorum.

Bir anda uzunca bir merdiven getirildi,

Arşa götürecek beni,

Tekrar muvaffak oldum gibi hissediyorum,

Ebedi bir yere gider gibiyim,

Ama kimse uğurlamıyor!

Meğer ne kadar da yalnızmışım!

Bahtiyarım ve bir o kadar da huzursuz,

Ebedi olana gidiyorum ama korkuyorum,

Derunum karışık, efkârım çok derinimde,

Şu an efsunlu bir yerdeyim,

Belki de korkum, endişem bundandır.

Yeni doğmuştan farkım yok, çaresizim.

Sürekli gaflet basıyor, şeytan desem;

Bilmem bu vakitten sonra gelir mi?

Menfaatlerimi düşünüyorum da; bir baktım ki var-
mışım bir meydana,

O lahza öyle bir lahza ki, ağzımdan tek lakırdı çıkmıyor!

İmtihan geldi çattı! Halim nedir bilmem,

Mazim sorulacak bana, belki mahpus olacağım,

Belki de Gülbinlerde gezip dolaşacağım.

Mecalim yok hiçbir şeye lakin ayağa kalkmalıyım.

Irak bir yerde olabilirim,

Ama sadece bir lahzada buraya vardım!

İntizar ediyorum, ediyorum gelen yok.

Birden arkamda hoş bir ses duyuyorum!

“Korkmayın, beklediğiniz gün geldi, kurtuluş bugün, 
hakikate bugün varacaksınız.”

Meğer bunlar ihtişamlı, mecali yerinde iki melekmiş,

Beyaz, uzun libaslı iki melek, bana müjdemi verdiler.

Artık yalnızca hesaptan korkuyorum.

Ne olduğunu anladım,

Ben ölmüşüm!

Tek izahı bu! Ben artık öldüm,

Malum ki hesaba gidiyorum.

Hesabımı verdim, amellerim ve günahlarım ortada, 
Cennet bahçelerime gidiyorum.

Maneviyatımı anladım, büyük bir maneviyatım varmış,

Ben artık ebediyim…  

İbrahim Faruk DOĞAN 8-E

KAVUŞMA

Ölümü herkes ayrılık zanneder. Çünkü ölen kişi ta-
nıdığıdır ve sevdiği kişiden ayrılıyordur.  Fakat tam 
tersine ölüm ayrılık değil, kavuşmadır. Hem de Allah’a, 
bizi yaratan Rabbimize kavuşmadır.

Hem orada yaşlı, güçsüz ve yorgun değil, genç, güçlü 
ve dinç olacağız. Bir de Allah’ın yasak ve doğrularına 
uyarsak, Allah bizlere her istediğimizin daha da iyisini 
vermez mi? Verir tabii. Çünkü Allah; hem merhametlidir 

hem de adaletlidir. Bu yüzden kendinize zarar vermek 

istemiyorsanız, doğruyu seçin ve Allah’la beraber olun. 

Öldüğünüzde yaptığınız ameller sizin yanınızda olsun. 

Ölümden yapamadıklarından, yetiştiremediklerinden 

dolayı hem korkacaksın, hem de sevgiliye kavuşaca-

ğın için sevineceksin. Bundan dolayı bana göre ölüm 

kavuşmaktır, Allah’a kavuşmaktır!
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Beydanur Başak SINMAZ 7-G

 AYRIM

Nedir bu insanlardaki ayrım merakı? Beyaz olan si-
yah olanı, zayıf olan şişman olanı, zengin olan fakir 
olanı, kısacası herkes kendinden farklı olanı dışlama 
arzusu besliyor. Ve dışladıkları insanların kırıldıklarını, 
gücendirdiklerini umursamıyorlar bile. Bu durum in-
sanlar arasındaki iletişimi engelliyor. Bu da insanların 
birbirlerine karşı kin beslemelerine sebep oluyor.

Eğer insanlar birbirlerini dışlamasalardı, dünya iletişim 
anlamında şimdikinden daha güzel bir yer olabilirdi. 
Mesela kendilerinden farklı olanlar tarafından dışlanan 
kişiler, belki de kimsenin yüzüne bakamıyor ve bu da 
o kişide psikolojik sorunlar yaratıyor. Öğrencilerden 
örnek verelim; bu durumu yaşayan bir öğrenci, ders-
lerine adapte olamaz, arkadaşlarıyla iletişim kuramaz 
veya yeni insanlar tanımakta güçlük çeker. Bu da belki 
de onun daha fazla dışlanmasına bile sebep olabilir.

Eminim ki insanların kardeşlik duygusu hala tamamen 
ölmedi. Hala içlerinde, belki de çok ama çok derin-
lerde var. Fakat dışlama arzusu çoğu zaman daha 
ağır basıyor ve insanlar bu duyguya yenik düşüyor. 

Dünyada neden siyahlar, şişmanlar, fakirler ve bir-
çok mazlum insan dışlanıyor? Farklı oldukları için mi? 
Yoksa onlar, diğerleri gibi yapmayıp, insanları dışla-

madıkları için mi? O insanlar dışlandıkları için belki 
ne kadar acı çekiyor veya özel olduklarının farkına 
varamıyorlar. Belki de her gün bu duyguyu yaşayıp 
üzülüyorlar, ağlıyorlar ve her geçen gün daha çok 
içlerine kapanıyorlar.

“Belki de dışlanan insanlar kendilerini özel hissetti-
remiyorlar.” diyebilir onları dışlayan bir kişi. Bu söz 
onun için doğrudur, fakat dışlanan kişinin içini o ka-
dar yakıyordur ki, duygularına hakim olamıyordur, 
kendini değersiz biri gibi hissediyordur. Bir an önce 
hayatında bir mucize gerçekleşmesini ve insanları 
dışlayan kişiler gibi olmak istiyordur. Ama bunun 
yanlış olduğu belki de aklından bile geçmez. Kendi-
sinin değil, insanları dışlayan kişilerin özel olduğunu 
bile düşünebilir. Ama bu durumda, dışlanan insanlar 
dünyada kardeşlik duygusunu yayabileceğini çoktan 
unutmuştur. Bu yüzden onlar özel insanlardır.

Neden dünyada kardeşlik duygusu bu kadar az? Neden 
insanlar bir birlik olup, dünyayı düzen içine sokmak 
istemiyorlar? Neden dünya kardeşliğini tüm dünyaya 
yaymıyorlar? Neden her seferinde onlar üzülüyor? 
Bu soruların hepsinin tek bir cevabı var; çünkü onlar 
dışlanıyorlar.

Sude Elif İNAN 7-F

Barış Bizim De Hakkımız

Barış gerekiyor sadece,

Anlayın bunu düşmanlar.

Rahatlamamız lazım bizim de

Ilık rüzgârlar bize de vursun.

Şen şakrak kahka lar yeniden duyulsun.

Tüm askerler yorgun düştü,

Üzüldü aileleri ağlıyor analar.

Rahat bir nefes onların da hakkı.

Kıymayın onlara ne olur?

İnsanlar şehitlerle çok üzülüyor.

Yaşamak onların da hakkı,

Eğlenmek onların da hakkı…
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Ahmet Salih DEMİR 5-B

DUBAİ YOLUNDA...

Karnelerimizi almıştık. Heyecanla babamı arayıp kar-
ne hediyelerimizin ne olduğunu sorduk. O da sürpriz 
olduğunu, akşama geldiğinde açıklayacağını söyledi. 
Bu da demek oluyordu ki akşamı iple çekecektik. Ben 
meraktan çatlamak üzereydim. 

Sonunda akşam yemeği geldi çattı. Babam merakla 
beklediğimiz sürprizini açıkladı. Bizi dünyanın en büyük 
oyuncakçısına götürecekti. Siz de biliyorsunuz ki biz 
çocuklar oyuncaklara bayılırız. Peki, ama nerdeydi 
bu oyuncakçı? İşte bunun cevabını tam on gün sonra 
öğrenecektik. İnanamıyordum on gün bu merakla 
nasıl geçecekti. Abimle her gün nerede olabilece-
ği hakkında konuşup duruyorduk. İçimden bir ses 
Türkiye’de olmadığını söylüyordu. 

Heyecanım git gide artıyordu. Sonunda on gün geçti 
ve babamın müthiş sürprizini öğrendik. İnanamıyorum 
Dubai’ye gidiyorduk! Valizlerimizi hazırladık arabamı-
za bindik ve sonunda havaalanına geldik. Yaklaşık 4 
saat süren uçak yolculuğundan sonra gece yarısı o 
devasa Dubai havaalanına geldik. Burası dünyanın en 
büyük havalimanlarından biriymiş. Şimdi sıra orada 
kullanacağımız araba kiralama yerini bulmaya gelmiş-
ti. Burası o kadar büyüktü ki havaalanının içinde bir 
yerden bir yere taksiyle gidip geliniyordu. Sora sora 
sonunda arabamıza da kavuştuk. Allah’tan otelimizi 
kolayca bulduk da daha fazla yorulmadık. 

O gece yorgunluktan hemen uyuduk. Sabah erkenden 
kalkıp kahvaltımızı yaptıktan sonra alışveriş merkez-
lerini gezmeye başladık. Gerçekten de burada her şey 
çok değişikti. Hiç görmediğimiz kadar büyük şekerler, 
içinde kaybolmaktan korktuğunuz oyuncakçılar, adım 
başı karşınıza çıkan parfümcüler... Her şey o kadar 
göz alıcıydı ki… Burada dünyanın en büyük alışve-
riş merkezi Dubai Mall var. Akşam oraya gittik. Bir 
şeyler yedikten sonra Onun hemen yanındaki saat 
başı yapılan su gösterisini izledik. Müzikle suyu dans 
ettiriyorlar burada. İlk gün böyle yorucu geçti.

İkinci gün yine alışveriş yaptıktan sonra Madinat Jume-
ıra denen turistik yerdeki yapay gölde sandal sefası 
yapmak istedik fakat o kadar fazla sıra vardı ki ertesi 
güne ertelemek zorunda kaldık. O akşam orada göl 
kenarında Arap müzikleri eşliğinde bir şeyler içtikten 
sonra odamıza döndük. Ayrıca burada her yerde de-
vasa su parkları var. Dünyanın en büyük aqua parkları 

da yine Dubai’de. Üçüncü gün  Abu Dhabi’ye gezmeye 
gittik. Oradaki su parkını görünce dayanamayıp içeri 
girdik herhalde bir beş saat filan orada eğlendik ve 
hala binemediğimiz şeyler kaldı düşünün artık. Abu 
Dhabi’ de tekerlek şeklinde bir gökdelen var.  Oradan 
dönüşte İbni Batuta diye bir alışveriş merkezine girdik.  
Bu alışveriş merkezi koridorlardan oluşuyor ve her bir 
koridoru farklı bir ülkeyi temsil ediyor. Türkiye’den 
Hindistan’a Mısır’dan Rusya’ya kadar birçok ülke var. 
Dubai’de en çok zorlandığımız şey yemek oldu. Türk 
yemekleri yapan yerler çok az. 

Dünyanın en yüksek binası Burc Khalifayi gezmek için 
birkaç gün öncesinden bilet almak gerekiyor. Burada 
bir oyun salonuna girdiğimizde en çok şaşırdığım şey 
oyun salonunda canlı balık tutma oyunu olmasıydı. 
Değişik şeyler görmek beni çok mutlu ediyor. Yelken 
Otel diye bildiğimiz Burc Al Arab’a çok pahalı olduğu 
için giremedik ama dışarıdan görmek bile güzeldi. 
Gitmeden önce Madinat Jumeıra’da sandal turu yaptık. 
Dubai’ye ait her şeyi orada görebilirsiniz. Ev şekilleri, 
otelleri, devasa gökdelenleriyle Dubai çok güzel bir 
şehir. Hepinize tavsiye edebilirim.
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İrem AKGÜN 5-A

GÜZELCE ÇUVALLARSIN

Çalışmalısın başarmalısın,

Bu sınavdan beş almalısın.

Cevap anahtarından bakma, 

Yoksa kendini kandırırsın.

Çalışmadan başarı olmaz,

Çalışıp dua ederek başarı olur.

Çalışmayıp dua edersen,

Güzelce çuvallarsın.

İşte çalıştın ve başardın,

Hepsini beş yaptın.

Davranışlarına dikkat edip,

Her iki belgeden de aldın.

Mehmet Zahit DEMİR 6-B

KİTAP DEDİKLERİ

Kitaplarını güzel kullan! 
Dedi küçükken annem…
Neden ki acaba dedim.
Alt tarafı bir kâğıt.

Okuyunca anladım değerini.
Kitap en iyi dostmuş 
Bir başladın mı okumaya,
İnsan dalıp gidiyormuş.
                        
Farklı konular farklı dünyalar,
Arkadaşım olur kahramanlar.
Kitaplarım benim canım,
Onlarla canlandı akşamlar.
                         
Onlardan öğrenirim bilmediklerimi.
Matematik, Türkçe, Fen…
Bunlar ne demek derken,
Öğrenivermişim hemen.
                    
Kitap sadece sayfa değilmiş,
Hayat da bir kitapmış meğer.
Öğreneceğim onca şeyle beraber
Hayat kitabı da yaşamaya değer.

Beyza KAŞİFHÜSEYİN 8-E 

DÜŞÜNDÜKTEN SONRA SÖYLEMEK

Hayatta  “Düşündüklerinizi söylemek iyidir” . İçten 
ve samimi olur çünkü böyle söylenen cümleler. İç-
tenlik ve samimiyet ise güven verir karşımızdakine. 
Ama şunu da ihmal etmemeliyiz:  “Söylediklerimizi 
düşündükten sonra söylemek daha iyidir.”

Düşünmeden söylenen sözler karşımızdakini incitebilir.  
Atalarımız ne demiş: ”Bıçak yarası geçer ama dil yarası 
geçmez.” İşte, bu söz bize ne de güzel anlatıyor tüm 
meseleyi. Karşımızdakine “düşünmeden” söylenen 
bir sözün nasıl kalıcı hasarlara mal olacağı malum-
dur. Bunu göz önüne alarak konuşmalıyız. Aynı bir 
demlik gibi. O, nasıl çay bardağa dökülmeden önce 
büyük taneli çayları süzgeçte tutup, çayı bardağa 
en iyi haliyle döküyorsa, işte bizlerde aynen böyle 

yapmalıyız. Böyle olunca karşımızdaki de mutlu olur, 
bizlerde. Ya demlik bozulursa ve artık süzgeç görevini 
yerine getiremez ise?  İşte o da aynen “düşünmeden 
konuşan ” bir insana benzer. O demlikten bir bardak 
çay içen, bin bir defa pişman olur.

  Evet, ama şu da vardır:” Söylediklerimizi düşündük-
ten sonra söylemek de iyidir. Karşımızdakine kendi-
mizi affettirmek yani. Buna göre “Söyleyeceklerimizi 
düşündükten sonra söylemek” ile ”Söylediklerimizi 
düşündükten sonra tekrar söylemek” farklı şeylerdir. 
Söylenen artık geçmiştir fakat söylenen kötü bir sözü 
temizlemek hala elimizdedir. Sonuçta bozuk demlikten 
dökülen çayı içene bir çikolata ikram etmek bizim 
elimizde değil mi?
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Ahmet ALTUNBAŞ 5-E

AİLE SEVGİSİ

“Anne çabuk ol geç kalacağız!” demiştim. Çok heye-
canlıydım çünkü ormana gidecektik.

Merhaba ben Ahmet soyadım Altunbaş. Ben ilk önce 
ailemden bahsetmek istiyorum. Babam İbrahim,  an-
nem Emine.

Yoldaydık uyumuşum rüyamda çok güzel çiçekler 
arasında uçuyordum birden babamın sesiyle uyan-
mışım. Galiba gelmiştik. Piknik alanına gelince babam 
yemekler hazır olana kadar biraz top oynayalım, dedi. 
Ben de “tamam”  diyerek karşılık verdim. Babamla 
top oynarken babam bir arkadaşını gördü ve onun-
la konuşmaya başladı. Ben de az ilerde bir mantar 
gördüm ve o mantarı kopartıp yedim. Bir süre sonra 
babamla top oynadığımız yere gittim fakat babamı 

göremedim. Merak ettim, acaba babam nerede derken 
düşüp bayılmışım.

Uyandığımda yanımda kimse yoktu ve ağlıyordum. 
Korkmuştum, yürüdüm, yürüdüm hiç kimseyi göre-
medim. Biraz daha yürüdüğümde ilerde bir karakol 
gördüm.

Karakola girdiğimde bir hıçkırık sesi duydum. Evet, 
evet bu annemin sesiydi koşup ona sarıldım. Sarılır 
sarılmaz da uyandım.

Uyandığımda bunların bir rüya olduğunu anladım. 
Mutfağa koşup hemen anneme sarıldım. O an bir 
daha anladım ki annem ve babam beni çok seviyordu 
ben de onları.

Sümeyye Zeynep TARHAN 8-D

EN BÜYÜK MİRAS

Soğuk ve karanlık bir akşamdı, her tarafı sessizlikle 
bürünmüş oda, adeta ıssız bir ada kadar sakin-
leşmişti. Köşede, loş ışığın altında bir baykuş gibi 
düşünceli biri oturuyordu;  elinde kalem, önünde 
de boş bir defter sayfası boş gözlerle bakıyordu. 
Birkaç dakika sonra eline kalemi alarak şunları 
yazmaya başladı:

Edep, güzel ahlaktır yani sevgiyi, saygıyı ve hoşgörüyü 
kapsayan, hatta her şeyi kapsayan edeptir.  Bir kitapta 
şöyle bir cümle okumuştum: “Edep! Her şeyden önce! 
Çocukta, büyükte, kadında, erkekte. İnsan olabilmek 
için önce edep!”  Yani edep A’dan Z’ye kadar her şeyi 
kapsar. Ana, baba, ev, komşu, akraba, kitap, konuşma, 
okuma, öğrenme, yol, selam, mal, iş, cenaze, giriş, 
çıkış uzun lafın kısası edep her şeydedir. Gözünüzde 
çok büyük gözükebilir ama tek yapacağınız şey güzel 
davranmaktır, şimdi güzel davranmak nasıl olurmuş  bir 
Anne-Baba ya karşı edepten küçük örnekler sunarak 
şöyle diyebiliriz; onları Allah’tan sonra en büyük hak 
sahibi olarak görmek, yanlarına girerken veya çıkarken 
selam vermek, onlarla konuşurken arkadaş gibi değil 
evlat gibi terbiyeli konuşmak, onlara karşı sabırlı dav-
ranmak, sözlerini kesmemek, sözlerini dinlemek daha 
o kadar çok örnek var ki bu yazıya sığmaz. Ama ben 
örnekleri burada kesip sunu belirtmek isterim: Bence 

edep, akıl, sabır ve ağız işidir. Karşıdaki varlığa aklını 
kullanarak karşılık vermek, sabrıyla nefsini yenmek 
ve kötü bir şey olmasın diye ağzını tutmak. Bir insanın 
edebi aynı zamanda kimliğidir daha doğrusu insanın 
gerçek kişiliğini ortaya koyan bir kimliktir. Edepli insan 
düzgün konuşur, oturur, yer, içer, yürür. Bu insan saygı 
duyar saygı görür. En büyük örneği kâinatın efendisi 
Hz. Muhammed (s.a.v). Hz. Aişe (r.a.) demiştir ki; Hz. 
Muhammed’in ahlakı Kur’an ahlakıdır. Yani Kur’an 
ahlakı güzel ahlaktır. Güzel ahlak edeptir. Hani derler 
ya ‘Bir devleti yıkmak isteyen ilk ahlakını yıkar.’ Zaten 
bize de yapılmak istenen bu değil mi? Özentiliğimiz bizi 
edepten ayırdı ama daha ölmedi. Daha ölmeden biz 
onu ayakta tutalım. Sanmıyorum ki aklınıza, sabrınıza 
ve ağzınıza hâkim olmak zor değildir. Geçmişte Allah 
birçok kabileyi helak etmiştir, hatta Osmanlı’nın son 
yıllarına doğru imparatorluktaki insanların çoğunun 
edepsizlik yaptığı için yıkıldığı da söylenir. 21. yy’da 
edepsizlik zirvede; dizilerimiz, kitaplarımız, karikatür-
lerimiz… Bütün bunlardan kurtulup kimliğimizi kur-
tarmak bizim elimizde, kendi kimliğimizi geçtim, Hz. 
Ali’nin dediği gibi ”Bir babanın çocuğuna bıraktığı en 
büyük miras edeptir.” babamızın mirasını korumak 
için çabalamalıyız. Sonuçta bu dünyada edebimizle 
tanınırız. Ahirette de...
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Recep BAYRAK 6-D 

MANEVİ YOLCULUK

Bir gün babam bize  “Mekke’ye gidebiliriz.” dedi. Biz de 
o kadar çok sevindik ki! Hemen toparlanıp Mekke’ye 
uygun kıyafetler almaya gittik. Eve geldiğimizde, bü-
tün aile aldığımız kıyafetleri giydik. Bizim aile resmen 
beyaza bürünmüştü. Çok güzel görünüyorduk.

Annem babama Ne zaman gidiyoruz? diye sordu. 

Babam: Bir hafta sonra, dedi.

Annem hemen bavulu hazırlamaya başladı. Bir hafta 
geçti ve biz artık hazırdık. Kardeşim ve ben çok he-
yecanlıydık. Çünkü ilk defa uçağa biniyorduk. Uçağa 
bindik, üç  saatlik uçuştan sonra Mekke’ye gelmiştik.
Şimdi ise bavul sırası beklemeye başladık.Bizim ba-
vulumuz bir türlü gelmiyordu.

Görevliler Türk olmadığı için onlara da soramıyorduk. 
Sonra öğrendik ki bizim bavulumuz kaybolmuş.

Mekke’ye giden otobüse bindik. Mekke’ye vardık. 
Otelimize yerleştik. Çok az uyuyorduk. Diğer  zaman-
ların hepsini Kabe’de geçiriyorduk. Annem Mekke’yi 
ilk gördüğünde duygulanıp ağladı. On günü Mekke’de 
beş günü de Medine’de olmak üzere toplam on beş 
gün kalacaktık.

On gün çok çabuk geçti. Medine’ye giderken çöller-
den geçtik. Develeri gördük. Babamla ben namazımızı 
mescitte kıldık. Dışarı çıktığımızda ise terliklerimizi 
bulamadık. Yerler çok sıcaktı, ayaklarımızın altı yandı.

Medine’de Hz Muhammed (s.a.v)’in kabrini gördük. 
Her vakit namazını Mescidi Nebevi’de kılıyorduk. Beş 
gün böylece geçip gitti. Yine bir üç saatlik uçuştan 
sonra havalimanına vardık. 

Manevi iklimden gerçek hayata dönmek oldukça zor 
olsa da görevimizi yerine getirmenin huzuru içindeydik.

Zehra Bike ÖZDİL 6-E

GİNNY VE CHO’NUN GEZİSİ

Ginny alarm sesiyle uyandı.  Hemen kalkıp hazır-
lanmalı ve İstanbul uçağına yetişmeliydi.  Ginny 26 
yaşındaydı. Bugün arkadaşı Cho ile hiç görmediği bir 
yere gidecekti. İkisi birlikte İstanbul’u gezeceklerdi. 

Uçağa son anda yetişip dört saatlik bir yolculuktan 
sonra Atatürk Havalimanı’na vardılar. Harika bir gezi 
başlıyordu. 

Sultanahmet‘te bir otele yerleştiler valizlerini odalarına 
bıraktıktan sonra Ayasofya ‘ya gittiler.  Sonra sırasıyla 
Sultanahmet Camii’ni gezip İstanbul Üniversite’sinin 
bahçesinin yanındaki  yoldan yürüyüp Süleymaniye 
Camii’ne vardılar.  Çok yorulmuşlardı. Orda birer kuru 
fasulye yiyip otellerine döndüler. 

Sabah gün doğarken uyanıp Mısır Çarşı’sına gittiler.  
Giderken Kapalı Çarşı’nın içinden geçip alışveriş yap-
tılar.  Sonra Dolmabahçe’ye gidip sarayı ve yanında-
ki Bezmialem Valide Sultan Camii’ni gezip motorla 
Üsküdar ‘a geçtiler.  Mihrimah Sultan Camii’ni gezip 
sandalla Kız Kulesi’ne geçtiler, gün batımını seyredip 
bol bol fotoğraf çektiler. Sonra da orada yemek yiyip 
otellerine döndüler.  

 Bugün ise sadece Topkapı Sarayı’nı ve diğer meşhur 
camileri gezeceklerdi.  Önce Fatih ve Molla Fenari 
camilerini gezip Topkapı Sarayı’na gittiler.  Öğleden 
sonra sırasıyla Karaköy, Yer altı, Tophane Nusretiye, 
Yıldız Hamidiye, Ortaköy Mecidiye camilerini gezip 
Emirgan’a gittiler.  Orada simit yiyerek ve çay içerek 
boğazı seyrettiler ve bol bol fotoğraf çektiler sonra 
motorla karşıya geçip Kanlıca ‘da yoğurt yediler ve 
gece otellerine döndüler.  

İşte bu muhteşem şehirden gitme vakti gelmişti.  
Yine dört saatlik bir yolculuktan sonra gerçek evle-
rine döndüler.  Anne babalarına yazın hep beraber 
tekrar gitmek istediklerini söylediler.
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Tal ha Sezer ÇAKIR 7-G

GERÇEK ZENGİNLİK

Zenginlik; belli bir alanda varlıklı olmaktır. Dostu çok 
olan dost zengini; malı, mülkü olan para zenginidir. 
İyilik ise bir başkasının ihtiyacını gidermek, ona yar-
dımcı olmaktır.   

İnsanlar hep zengin olmak isterler. Bu istek uğruna 
çalışır çabalar ve en sonunda zengin olurlar. Ama 
mutsuz ve huzursuzdurlar. Çünkü zengin olmak uğ-
runa insanlarla ilişkisini hep ikinci plana itmiş, onlarla 
hiçbir paylaşımda bulunmamışlardır.

İyilik ya da kötülük birbirinin zıttı olan bu iki kav-
ram, huzurun ya da huzursuzluğun da anahtarıdır. 

Hangisini tercih edeceğimiz bizi elimizdedir. Sadece 
kendi mutluluğumuz ya da mutsuzluğumuz değil, 
yaşadığımız toplumun mutluluğu veya mutsuzluğu 
da bizim elimizdedir. 

Dünyada, ne yaptığımız ne de kazandığımız hiçbir 
şey bizimle gelmeyecektir. Yalnız bizimle beraber 
amel defterimiz gelecektir. Amel defteri maliye defteri 
gibidir. İyiliklerimiz ne kadar çok ise zenginliğimiz de 
o derece çoktur. Dünyada yaptığımız iyiliklerle hem 
rahat ve huzurlu hayata hem de gerçek zenginlik 
mertebesine ulaşırız.

Ercüment TOKSOY 8-G

VİCDAN AZABI YAŞAMAMAK İÇİN

Dürüstlük, insanlara yalan söylememektir. Bunun aksi-
ni kimse söylemez ama dürüstlüğün sadece tanımıyla 
ilgilenmek olaya at gözüyle bakmaktır. Dürüstlüğün 
faydalarını da görmemiz gerekir.

Dürüstlüğün birçok faydası vardır. Bunlardan ilki in-
sanlarla ilişkidir. Dürüst olan insanlar başkalarıyla 
daha rahat ilişki kurabilir. İnsanlar onun söylediğinin 
doğruluğundan şüphe etmez. Herkes dürüst insanları 
sever ve onlarla arkadaş olmak isterler.

Dürüst bir insan toplumda saygınlık kazanır, mevki 
ve makam sahibi olur. İnsanlar dürüst olanları hak 
ettiği yerlere getirirler. Bir insan yalan söylemezse 
herkesten saygı görür. Herkes ülkeyi yönetenlerin 
dürüst olmasını ister. Dürüst bir insan isterse en yük-
sek mevkilere rahatça gelebilir.

Yalan söyleyen insanların sorunları çok fazla olur. 
Oysa dürüst insanlar yalan söylemediği için daha az 
sorunu olur. Huzurlu hayat sürenlerin hepsi dürüsttür. 
Ağızlarından yalan çıkmaz. Yalan söylemenin vicdan 
azabını yaşamazlar. Sorumluluklarını yerine getirdikleri 
için yaptıkları bir işten dolayı sıkıntı çekmezler. 

Peygamber Efendimiz(S.A.V) çok dürüst bir insandı. İlk 
iman edenler onun bu dürüstlüğüne güvenerek İslam’a 
girmişlerdi. Düşmanı bile onun yalan söylemeyeceğine 
inanıyordu. Eğer dürüstlüğün birçok faydası olmasaydı 
bir peygamber bu kadar dürüst olur muydu?

Bu kadar çok faydası olan bir şeyi kim istemez ki? 
Eğer bu ayrıcalıklara sahip olmak isterseniz bir daha 
yalan söylemeyin ve dünyayı daha da güzelleştirin.

Ayşe Samiha SAYIOĞULLARI 6-E

DUYGULARIN EN YÜCESİ

Sevgi duyguların en yücesidir. İnsanların en özel ve 
güzel duygusudur.

Bana göre sevgi toplum için çok önemlidir. Neden 
mi? Çünkü sevgi her şeyin başlangıcıdır. İyi bir söz bir 
insanı ne kadar mutlu eder öyle değil mi?   Mesela 
morali bozuk olan bir arkadaşımıza gösterdiğimiz bir 
güler yüz bile onu çok mutlu eder. Değil mi? Ya da 

ona verdiğimiz bir selam bile onu sevdiğimizi belli 
etmemizi sağlar. Sevgi, paylaşıldıkça çoğalan, güzel-
leşen ve güzelleştiren bir histir.  Seven ve sevildiğini 
bilen insanlar mutluluğun tadına varmışlardır. Demek 
istediğim şey sevginizi belli edin. Edin ki sevdiğiniz 
insanlar sevildiğini anlasın dolayısıyla mutlu olsun. 
İnanın onlar mutlu olduğunda biz de olacağız.
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Tarik Talha KAYA 8-D

YARIYIL TATİLİ

Yarıyıl tatili öğrencilerin kısa bir dönem rahatlaması, 
tatil yapabilmesi için mükemmel bir zaman dilimidir. 
Bu donemde çalışan ya da okuyan herkes ailesiyle, 
arkadaşlarıyla, akrabalarıyla hatta belki de kendileriyle 
birlikte vakit geçirmeleri için verilmiş güzel bir vakittir. 

Bu tatilde, evimizde büyük bir heyecan ve telaş vardı. 
Sebebi ise ablamın mübarek kutsal topraklara olan 
Umre seyahati idi. Yarıyıl tatili gelmeden önce evimiz-
de telaş ve hazırlıklar başlamıştı. Bir taraftan babamın 
ablamın pasaport ve evraklarını hazırlama telaşı, öbür 
yanda annemin ablam için alışveriş heyecanı vardı. 
Çok şükür ki her şey yolunda gitti. Ablam sağ salim 
umreye gidip geldi. Bize zemzem ve hurma getirdi. 
Ablam umrede tarifi ve anlatması zor olan duygular 
yaşadığını söyledi. Bize, ailemize ve bütün insanlığa 
dua ettiğini söyledi. Babam ise iş seyahatinde bu-
lunmak üzere Amerika’ya gitti. Annem 16 Ocakta 

babamı havaalanında yolcu etti. Sabahın çok erken 
saati olduğu için ben ve kardeşlerim havaalanına 
gidemedik. Fakat babamı dönüşte hep beraber kar-
şılamaya gittik. Dolayasıyla bu tatilde hem babam 
hem de ablam yoklardı. Evimizde büyük bir boşluk 
vardı. Ben de, genellikle annem ve kız kardeşimle 
birlikteydim. Çoğu zaman evde vakit geçirdim.  Bilgi-
sayarda oyun oynadım. Bazen arkadaşlarımla birlikte 
dışarı çıktım. Arkadaşlarımla hoşça vakit geçirdim. 
Arada sırada da kız kardeşimle birlikte dışarı çıktım. 
Az da olsa ödevlerimi yapmaya çalıştım. Yani kısa-
cası İstanbul’daydım ve arkadaşlarım, annem bir de 
kardeşimle birlikteydim. 

Benim yarıyıl tatilim bu sene bu şekilde geçti. Okul ve 
ders çalışma açısından fazla verimli geçtiğini söyleye-
mem. Fakat inşallah açığımı telafi etmeye çalışacağım.

Fahrettin Emre ERDEM 8-F

BEREKETTİR NEZAKET

Nezaket hiçten gelir, doğrudur. Nezaket ücretsizdir, 
doğrudur. Ama her şeyi alabilecek güçte ve değerde-
dir. Nezaket denilince hepimizin az çok aklına saygı, 
hoşgörü gibi manevi değeri olan kelimeler gelir. Ama 
nezaket, duyguya şık ve yakışıklı ifade katıp sergile-
mektir. Bu ifadeyi sadece teşekkür etmek anlamında 
düşünmemeliyiz. Huysuz ve herkese kötü davranan 
bir adama tepki göstermek nezakettir. Bu konuyu 
iyi anlamak lazım aslında. Bir örnekle ifade etmek 
gerekirse; uçakta ayakkabı çıkarmak görgüsüzlüktür, 
şık olmaz. Ancak ayakkabısını çıkarıp da etrafındaki 
insanlara kokusunu çektirtmek nezaketsizliktir.

Enes (ra) şöyle anlatır: Hz. Peygamber (s.a.v) bana şöyle 
derdi: “Ey çocuğum, eve girdiğin zaman ailene selam 
ver, bu hem sana hem de ailene nezaket bereketini 
getirir.” Hz Aişe’den rivayet olan bir Hadis-i Şerifte de 
söz edildiği gibi: “Kuşkusuz kibarlık ve yumuşaklık 
bulunduğu şeyi güzelleştirir. Bir şeyden kibarlık ve 
yumuşaklık alındığı zaman da onu çirkinleştirir.” bu-
yurmuştur. Günlük yaşantımızın her alanında neza-
ket kurallarıyla karşılaşmaktayız. Misafirlikte, okulda, 
alışverişte hatta apartman da bile nezaketle ilgili bir 
olayla karşılaşmaktayız. Bu alanlarda örnekler ver-

mek gerekirse misafirliğe gittiğimizde duruşumuzu 
ve oturuşumuzu saygılı bir biçimde ayarlamalıyız, bu 
nezakettir. Okul zamanında hoca ders anlatırken, konu 
işlerken konuşmamalıyız, bu nezakettir. Alışverişte 
kasiyer bize para üstünü verdiğinde “Teşekkür ede-
rim.” demek nezakettir. Apartman daireleri bir toplu 
yaşama alanı olduğu için, koridorda giderken yavaş 
ve sakin adımlarla yürümek, bağırmamak ve asan-
sörden inen birisinin çıkmasını beklemek nezakettir. 
Nezaket hayatımızın her yerinde.

Bu Hadis-i Şeriften ve örneklerden çıkarabileceğimiz 
en önemli sonuç nezaket bir yaşam tarzıdır. Ve bunu, 
yani yaşamımızı doğru, güzel ve saygılı bir şekilde 
yaşamamız gerek.  Böylece hem insanların gözünde 
hem de Yaradan’ın katında değer kazanmış oluruz.
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Erva YUNUS 7-B

AİLEMİZ VE BİZ

Bir insanın en önemli varlığı ailedir. Sizi kayıtsız şartsız 
ve karşılıksız sadece aileniz sever.

Başarılı insanların arkasında mutlaka aile desteği 
vardır. Ailesinin desteğini alan insanlar hayatta hep 
mutlu olurlar. Hayatta yanlışlıklar yapsak da ailemizin 
desteğiyle bu yanlışları en az hasarla atlatmayı başa-
rırız. Ailesi dağılmış çocuklar hayatta birçok zorlukla 

karşılaşırlar. Aile desteği olmayan çocukların başarıya 
ulaşmaları çok zor olur. Birçok tehlike onları bekler. 
Bu tehlikeleri atlatmak için sizi seven ailenize ihtiyaç 
duyarsınız. Bizi bu dünyaya getiren ve her türlü des-
teği sağlayan ailemize borcumuzu ödemek için çok 
çalışmalı başarılı olmalıyız. Çünkü onları mutlu edecek 
tek şey bizi başarmış bireyler olarak görmektir.

Merve KOÇAK 7-C

MAZERETLERİN ARKASI

Maalesef günümüzde özellikle gençlerin bağımlı olduk-
ları kötü alışkanlıklar var. Bu kötü alışkanlıklar bireysel 
olarak kişiye zarar verdiği kadar aile ve topluma da 
zarar vermektedir.

Bu alışkanlıkların verdiği zararları, vücuda verdikleri 
fiziksel zararlar ve sosyal zararlar olarak iki bölümde 
düşünebiliriz. Toplumda en yaygın olan zararlı alışkanlık 
sigara alışkanlığıdır. Sigara sebebi ile insan bedenine 
giren 4000 çeşit maddenin atılımını üstlenen karaciğer 
ve böbrekler büyük risklerle karşı karşıyadır. Sigara başta 
akciğer kanseri olmak üzere vücutta pek çok kansere ve 
kronik hastalığa sebep olmaktadır. İnsanın iç organlarını 
iflas ettirip kanser yapmakta ve bunlar ölüme kadar iler-
lemektedir. Aynı zamanda insanın ekonomik durumunu 
bozmakta ve de  aile içi durumunu kötüleştirmektedir. 
Ailesine yemek alması gereken birinin parasını sigara-
ya verdiğini düşünün. Çocuğuma süt alamıyorum diye 
yakınan insanların ellerinde sigara görmemiz çok da 
yabancı olmayan bir tablodur. Sigaranın neden olduğu 
hastalıklarla savaşmak için harcadığımız sağlık giderleri 
başka pek çok yararlı iş için kullanılabilirdi.

Sigara gibi alkol de siroz ve karaciğer kanseri başta ol-
mak üzere pek çok hastalığa neden olur. Aile içi şiddetin 
en büyük nedeni eve sarhoş gelen baba ve kocalardır. 
Alkolizm; sağlık, trafik kazaları, intihar, suça yönelme, 
aile parçalanması, ekonomik sorunlar, iş yaşamının bo-
zulması gibi birçok sorunu içeren büyük bir sosyal ve 
ekonomik konudur.

Eroin, kokain gibi diğer maddeler de yukarıda sayılan 
zararların dışında bağımlılık yapmaları nedeniyle diğer 
suçlara da kaynak oluşturmaktadır.

Bu kadar kötü etkilerinin olmasına rağmen neden insanlar 
bu zehirleri seviyor? Neden kendilerine zarar vermekten 
hoşlanıyorlar? Ülkemiz bu kötü alışkanlıklara bağımlı 
olan vatandaşlarımıza tedavi olanağı sunuyor ve buna 

rağmen insanlar bu kötü alışkanlıklara devam ediyor-
lar. Bazıları kendinden tiksindiğini bile söylüyor ama 
sonra diyorlar ki “Bağımlılık işte, kurtulamıyorsun.” Bu 
tamamen yanlış bir düşüncedir. Bunu büyük ihtimalle 
kendileri de biliyorlardır ama bunun arkasına saklanıp 
alışkanlıklarına devam ediyorlar. Hepsi böyle sanmayın. 
Yaptığından dolayı pişman olup tedavi olanlar da var. O 
mazeretlerin arkasına saklananlar bu kişilerden örnek 
alıp yaptıklarından pişman olmalılar. Lakin bunu umur-
samayıp bu kötü alışkanlıklara devam eden insanlar 
yalnızca kendilerinin ömrünü kısaltıp hayatlarını daha 
da kötüleştirmekle kalmayıp, etraflarındaki insanlara da 
zarar veriyorlar. Bunun farkında olmadıkları için pek bir 
şey de yapmıyorlar. Bir sigaranın dumanından kaç kişi 
etkilenir biliyor musunuz?  Küçük çocuklar bu durum-
dan en çok etkilenen kişilerdir. Düşünsenize küçük bir 
çocuk sizi sigara içerken veya uyuşturucu kullanırken 
görüyor ve iyi bir şey sanıp kendisine örnek alıyor. Sonra 
bu çocuğun sizden örnek aldığı şey yüzünden hayatı 
mahvoluyor.

Doğada yaşayan hayvanlar bile kendilerine zarar verecek 
şeylerden uzak dururken düşünen bir varlık olan insanın 
zararlı maddelerden uzak duramaması acı bir durum 
da olsa düzeltilemez bir durum değildir. En doğrusu 
meraktan bile olsa bu maddelere hiç yaklaşmamaktır.
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Halit Talha TAŞKIN 5-E

SİLGİNİN MACERASI

Ben bir silgiyim. Yakında okullar açılacak. İnşallah 
benim de bir sahibim olacak. Sonunda uzun saçlı bir 
çocuk gelip beni satın aldı. Görseniz saçları ne kadar 
uzun; ilk önce kız sandım. Allah’tan erkek çıktı.

Okullar açıldı ve benim de işim başladı. Aslında benim 
yazı yazan eşyaları sevmeyeceğim söylenir ama ben 
yazı yazan eşyaları severim(!) Bir gün yine işimi ya-
parken zil çaldı, bir kız geçerken bana çarptı ve ben 
de yere düştüm. Diğer teneffüs sahibim beni aradı; 
ama bulamadı sonra okul bitti. Sahibim evine gitti ben 
de sınıfta dolaştım dolaşırken gece oldu. Geceleyin 
neredeyse soğuktan donacaktım. Sabah olduğunda 
sahibim ve arkadaşları okula geldi. Bense bu arada 

dolaşırken bir tebeşirle karşılaştım. Bana:

- Nasılsın kardeş, dedi?

-Ben de iyiyim, dedim.

-Nereye be ya, dedi.

-Sahibimi bulmaya çalışıyorum deyip yola çıktım.

Bir ara birisi üstüme bastı, beni eline aldı, meğerse 
sahibimmiş. Çok sevindim. Sahib im eve dönünce an-
nesine seslendi:

Anne silgimi buldum, dedi. Annesi de :

-Tamam, Halit Talha, dedi. Yani sahibimin adı Halit 
Talha imiş.

Canan BATI 8-G

ZAMANIMIZIN KATİLLERİ

Elimde bir yetki olsaydı insanları mutlu etmek için 
televizyon, bilgisayar, telefon, tablet PC gibi teknolojik 
aletleri –kısaca zamanımızın katilleri olarak nitelen-
dirmek de mümkün- kaldırırdım.

İnsanlar mutluluğu ellerinden düşürmedikleri tele-
fonlarda, saatlerce karşısında oturup dizi izledikleri 
televizyonlarda ve zamanlarını boşa harcadıkları bilgi-
sayarlarda arıyorlar. Buna örnek olarak sosyal medyayı 
verebiliriz. Twitter’da edindiği bir takipçi, Facebook’ta 
fotoğrafına yapılan bir beğeni farkında olarak ya da 
olmayarak bir mutluluk oluyor insan için. Bu duruma 
halk arasında sosyal medya süsü veriliyor. Maalesef 
ki biz sosyal olmaktan çok asosyalleşiyoruz. Kendi 
kültürüne bağlı olmayan, bir topluluk içinde rahat 
hareket edemeyen, giderek özgüvenimizi kaybeden 
ve içine kapanık gençler olarak yetişiyoruz.

Eğer bu yetki ile teknolojik aletleri kaldırabilseydim 
insanlarla daha samimi ve daha içten olabilceğimizi 
düşünüyorum. Bir mutluluk bilgisayarın başından 
yazarak, telefonun bir diğer ucundan konuşarak ba-
sitleşiyor. İnsanların yüzündeki tebessümleri görerek 
onların o mutluluğuna ortak olmak, onlarla sevinmek 
varken aynı şey internet ortamında “ne güzel, çok 
sevindim, ne mutlu” gibi sözlerle içtenliğini yitiriyor.

Televizyonlar haftanın yedi günü dizilerle insanları 
başına topluyor. Bir dizi izlemek reklamlarla birlikte 
en az üç saatimizi alıyor. Ailece sohbet etmek, va-
kit geçirmek varken haftadan haftaya izlemeye can 

attığımız o diziyi izlemeye koyuluyoruz. Dizilerdeki 
kahramanlar için yorumlar yapıyor, bazen de onlara 
benzemeye çalışıyoruz. Kendi kişiliğimizi kaybetmek 
pahasına onların yaptığı hareketleri ve davranışları 
özümsüyoruz. Daha kişiliği gelişmemiş küçük çocukları 
da televizyon başına oturtarak onların da kişiliklerinin 
düzgün olmadan yetişmelerine sebep oluyoruz.                                                                                                                                       

Şimdi evde televizyon olmadığını varsayalım. Aile 
bireyleri kitap okuyacak, ders çalışacak ve ya kendi 
aralarında sohbet edecekler. Anne saatlerce karşı-
sında dizi izlediği televizyonun yokluğundan sıkılıp 
çocuklarına derslerinde yardım edecek ve onlarla il-
gilenecek. Baba eve gelince işin tüm yükünü attığını 
sandığı televizyonun olmamasından dolayı kendine 
bir uğraş arayıp çözümü çocuklarıyla ilgilenmekte 
ve birbirleriyle sohbet etmekte bulacak. Çocuklar iş 
dolayısıyla az gördükleri babalarının onlarla ilgilen-
mesinden mutluluk duyacaklar. Baba bunun insana 
huzur verdiğini hem de stresini attığını anlayacak 
ve bundan sonra hep çocuklarıyla vakit geçirmek 
isteyecek. Eve bir huzur havası dolacak ve herkes 
mutlu olacak. Bu bir döngü gibi sürüp gider. Başından 
ayrılamadığımız o televizyonu hayatımızdan çıkarmak 
farkında olmasak da bizim için ne kadar  çok olumlu 
sonuç doğurur.

Bu yetki elimde gerçekten olsaydı bunu yapmak is-
terdim fakat böyle bir şeyin günümüzde olması çok 
zor olduğu için elinizdeki teknolojik aletleri ölçülü 
kullanıp mutlu olmanız dileğiyle...
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Zekiye BÜLBÜL 7-A

O ZAMAN ANLADIM...

Bence sağlık çok önemli. Gerçekten insanlar sağlıkla-
rını kaybetmeden nasıl bir duygu olduğunu bilemi-
yor. Örnek vermek gerekirse ben anasınıfında astım 
olmuştum. Annemler beni Kadıköy’de bir doktora 
götürdüler. Önce çok iyi hatırlıyorum bana çilekli bir 
hap vermişlerdi. Bir de Bricanyl diye bir şurup ayrıca 
Ventolin diye bir şurup. Bir süre bunları kullandım 
sonra iğne verdiler garip garip şeyler söylediler. Ter-
mosun içinde saklanacak a ve b şişeleri vardı. Onlardan 
a şişesinden sağ kola b şişesinden sol kola iğne yapı-
lıyordu. Her çarşamba aşı olmaktan çok sıkılmıştım 
bir de kolum morarıyordu. Sonra koluma kolonyalı 
pamukla biraz ovunca hafifliyordu. Sanki iğnenin ucu 
kolumun içinde kırılmış gibiydi. 

Bir ara serum veriyorlardı çok kötüydü neyse epey 
bir süre yani 2006’dan 2012’ye kadar çektim. Ara-
dan geçen bu uzun zamandan sonra kulaklarımdan 
çok rahatsız olmaya başladım. Doktora götürdüler. 
Ameliyat olacağım gün perşembe idi. Ameliyattan 
önce narkoz vermeyin diye çok ağladım. Sonra bana 
bir iğne yaptılar ve bu iğneden sonra istemiyorsan 

ameliyat olma dediler. Tamam dedim cevabım belliydi 
sonra cesaretlendim meğer cesaret iğnesiymiş. Bunu 
öğrendim ama ameliyattan sonra. Çenem durmadı 
sinirimden ve beni odaya götürdüler. Bir gün burada 
kalman lazım ayrıca kulağının üzerine yatma, dediler. 
Ben de başka türlü uyuyamıyorum diye sabaha kadar 
uyumadım annemler eve gittiler. Çünkü o zaman en 
küçük kardeşim bir yaşındaydı. O yüzden eve gitmeye 
mecburdular. 

Bir tek halamla babam kaldı yanımda. Yemek geldi 
yemedim, bir tek kayısı hoşafı vardı ama o da res-
men kayısıyı suyun içine atmışlar. Onu da içemedim. 
Annemler öğrenince bana tavuk suyu çorbası getir-
diler onu içtim sadece. Tuvalete gittiğimde baktım 
ki gözlerimin altı mosmor olmuş ağlamıyorum da 
halim de yok kafamı sarmışlar bir tek yüzümün ön 
tarafı görünüyor.

Sabah olunca epey bir süre doktor gelmedi. Gelince 
açtı sargıyı rahatladım. Çünkü duyamıyordum çok kötü 
bir duyguydu. Sağlık ne demek asıl o zaman anladım.

Deryanur BAYRAK 8-C

BAŞINDAN HASTALIK GEÇMEYEN

Sağlık her zaman her şeyin başında gelir. Sağlık 
Allah’ın insanlara verdiği en büyük nimettir. Sağlığımız 
yerinde olmazsa sevgiden saygıdan ve hoşgörüden 
uzak oluruz. Önemli olan ise sağlık elden gitmeden 
sağlığımızın kıymetini bilmek. Bir yerimiz ağrıdığında 
ağrıyan yerimizin kıymetını ancak ozaman anlıyoruz. 
Hastalık başımıza geldiği zaman “Nereden hastalan-
dım, bu da beni buldu.” diye söylendiğimiz zamanlar 
da oluyor. Hastalığı da Rabbim bize sağlığımıza şük-
retmemiz için veriyor. Düşünsenize hiç hastalanma-
dan hiçbir yerimizin ağrımadan hayatımızı sürdürsek 
sağlımızın bizim için ne kadar önemli olduğunu an-
layabilir miyiz? Hastalanmak bile Rabb’imizin bize 
bahşettiği bir nimettir. İnsan vücudu bir mucizedir. 
Elimiz, yüzümüz, gözümüz, kulaklarımız, burnumuz, 
ağzımız, dişlerimiz, başımız, saçımız ve daha bir sürü 
önemli organlarımız. Allahu Teâlâ bunların hepsini 
bir sebep için yaratmıştır. Bunlardan birisi hasar gör-

düğünde insan vücudunun dengesi bozulur. Kimisi 
geçici bir hastalık kimisin de kalıcı bir hastalık bırakır. 
Gözleri görmeyen bir insanın gözü o kadar önemlidir 
ki bunu kimse anlayamaz, yürüyemeyen insan için de 
ayakları o kadar önemlidir; fakat yine bunu yürüyen 
insan anlamaz. Her şeyin yaşadıkça değerini biliriz. 
Başından bir hastalık geçmeyen veya bir yeri ağır-
mayan bir insan ağrıyan yerinin değerini anlayamaz. 
Vücudumuz bize bir emanettir. Onu iyi korumalıyız. 
Sağlığımıza ve beslenmemize dikkat etmeliyiz ki 
başımıza bir hastalık gelmesin. Çevremizdeki zararlı 
gıdalarla beslenmemeliyiz. Beslenmemiz için de o 
kadar nimet var ki bunları yerken sağlığımıza faydalı 
olanları tüketmeliyiz. Her zaman için Rabb’imize bize 
sağlıklı bir vücut verdiği için şükretmeliyiz. Başımıza 
gelecek hastalıkta ve sağlıkta her zaman her şeyin 
hayırlısını istemeliyiz.
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Yusuf Sadık PİŞKİN 8-G

RAFTA KALMASIN

Kitap, raflarda tozlanmaya mahkûm bir sayfa yığını 
olarak görülmemelidir. Çünkü onlar, bilgisayarlardan 
daha çok bilgi barındıran ve insanı tamamıyla mutlu 
edebilen tek araçtır aslında… Geçmiş ve gelecekle ilgili 
bilgiler bulundurduğundan bir iletişim aracıdır tarihle 
bizim aramızda…

“Kitaplarım, bana yetecek kadar büyük bir krallıktır.” 
demiştir Shakespeare. Çünkü kitapların içi dopdoludur. 
Ve bir krallık kadar güce sahiptir bilgi bakımından. Bu 
bilgiler en iyi okuma yoluyla akılda kalabilir. Çünkü ki-
taplar, insanların ruhuna işler, insanları alıp başka dünya-
lara gönderirler. Hayal gücü dünyalarının genişlemesini 
sağlarlar. Kendilerini okuyan kişileri de kendileri gibi 
yaparlar. Güzel davranışlar öğretir küçüklere, olgunlaştırır 
çocukları ve deneyimli kılar yetişkinleri...

“Kitap, içimizdeki donmuş denizin buzlarını kırmaya yara-
yan bir gereçtir.”(Franz Kafka) İçimizdeki cehaleti, saçma 
sapan davranış ve duyguları yok eder. Çünkü kitaplar, 
bilgisizliği söküp atmak isteyen bir alettir. Fakat bu alet 
iyi kullanıldığı zaman bilgisizlik ortadan kalkabilir. Bu 
yüzden kullanma kılavuzuna bakılmalıdır. Ve bu aletin 
kullanım kılavuzunda şunlar yazılıdır: “Bunu oku, oku, 
daima oku.” Ancak bu şekilde iyi kullanabilirsin bu aleti. 
Çünkü onları işitemezsin, göremezsin. “Kitaplar, sağırlara 
seslenen dilsiz dostlardır.”(Hollanda atasözü)

“İnsan bir kitabı her açışında yeni bir şey öğrenir.”(Çin 
atasözü) Her okumada farklılaşır çünkü senin kitaba ve 
dünyaya bakış açın. Farklı düşünceler içerisinde olursun 
ve farklı yorumlar yaparsın. Her okumada farklı bir şey 
dikkatini çeker ve ona odaklanırsın. Böylece farklı bir 
bilgi öğrenmiş olursun.

İnsan ne kadar ararsa arasın en iyi dostu daima kitaplar-
dır. Çünkü kitaplar hiçbir karşılık beklemeden o bilgileri 
dostlarına sunarlar. Fakat bunları sunamayanlar da var-
dır. Bu kitaplar örümcek ağı bulunan kitaplıklarda çöpe 
gitmeyi beklerler. Hâlbuki onlar kullanılmak isterler. Bir 
kişi tarafından okunup çöpe gitmeyi de istemezler. Çoğu 
kimsenin kendilerini okumasını isterler ki bilgi herkese 
gitsin ve tüm millet cehalet çukurundan kurtulup gelişmiş 
ülkeler arasına girsin. Bunun olabilmesi için de ülkedeki 
genç, aklı basabilen, kitap okuyan kişilere ihtiyaç vardır. 
Çünkü “Gençliğini kitaplarla beslemeyen ulusların sonu 
acıdır.”(Ovidius) Kitaplarla beslenemeyen ve besleye-
meyen uluslar çöker her durumdan zayıf hale düşüp 
herkesin oyuncağı haline gelirler. Fakat kitap okuyanların 
bulunduğu ulus kalkınmış, bilim ve teknikte dünyada 
ilklere girmiştir. Milletin fikirleri çok geniş olur. Çünkü 
genel düşünürler, akıllarını ve hayal güçlerini mantıklı 
bir şekilde birleştirip ortaya sunarlar. Sadece kitaplar-
da yazan bilgilerden değildir gelişmelerinin sebebi. Asıl 
neden hem kitaptaki bilimsel cümleleri hem de kendi 
anladıkları konuları birleştirip yeni icatların çıkmasıdır.

Aynı zamanda kitap okuma, kültür mirasımız olan, en 
önemli iletişim aracımız olan dilimizi, Türkçeyi, olağa-
nüstü şekilde geliştirir. Kitap okuya okuya hızlı ve seri 
okumaya başlarız. Ve okuduğumuzu hemen kaparız.

Bu yüzden kitap okumaya gerekli önemi verelim. Onları 
raflarda bekletmeyelim. Okuyalım. Hem onlar mutlu ol-
sun hem de biz. Bundan sonra biz de her gün 15 dakika 
da olsa birazcık kitap okuyalım, kültürümüzü, milletimizi, 
dilimizi ve bilgimizi geliştirelim. Merak etmeyin. “Kitapları 
seviyor musunuz? O halde bütün hayatınız boyunca 
mesut olacaksınız demektir.”(Jules Clarette)

Beril Şevval DEVELİOĞLU 7-G

YORULAN ZİHNİ RAHATLATMAK İÇİN

Kitap okumak boş zamanlarımızı değerlendirebileceğimiz 
çok yararlı bir faaliyettir. Televizyon, bilgisayar gibi görsel 
kaynaklarla anlama kabiliyetimiz geriletmek yerine, kitap 
okuyarak anlama ve pratik zekamızı geliştirebiliriz. Çünkü 
kitaplar, bilgileri bizlere direk vermezler. Bizleri düşünme-
ye yöneltirler. Kitap okuyarak zihnimizin tembelleşmesini 
engelleyebiliriz.    

Kitap okumak bizlere huzur verir. Kitap okuyarak yoğun 
bir günden yorulmuş zihnimizi boşaltıp rahatlatabiliriz. 
Kitap okurken zihnimizi süsleriz aslında. Kitapların içinde 
bazen gerçekleşmesi mümkün olmayan kahramanlıklar 
sergileriz. Yeni arkadaşlıklar kurar ve bu arkadaşlarımızla 

bazen neşemizi bazen hüznümüzü paylaşırız. Hiç tanıma-
dığımız evlere misafir oluruz. Tarihin sayfalarında dolaşır 
büyük kahramanlıklara tanıklık ederiz. Geçmişte yaşanan 
kötü olayları değiştiremesek de geleceğimizi edindiğimiz 
tecrübelerle kurarız. Yani kitap okumak bizleri karşımı-
za çıkabilecek kötü olaylara karşı tecrübelendirir. Kitap 
okumanın ve kitapların bizler sağladığı yararları saymakla 
bitiremeyiz. Kitap okuyan insan düşünceleri derinlemesi-
ne anlayabilir, olaylara farklı bir pencereden bakabilir ve 
kendisini daha rahat ifade edebilir. Özetleyecek olursak 
kitaplar çok değerlidir. Teknolojik aletler başında vaktimizi 
öldürmek yerine, kitap okuyarak kendimizi geliştirebiliriz. 
Kitap okumaya özen göstermeliyiz.
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Beyza KAŞİFHÜSEYİN 8-E

ŞEB-İ ARUS

Bir sayfayı silmek kadar kolay olmuyor insanın geçmi-
şini temizlemesi. Hoş gözükmeyen bir resmi yırtmak 
kadar kolay da değil elbet. İnsanların arkamızdan 
hayıflanarak söz etmesini tahmin etmek de onurun 
kolay sindiremeyeceği bir yük şüphesiz.” Nefis” ile 
cihat eden birinin tüm bunların doğrultusunda ha-
yatına yön vereceği pek tabii değil mi?

İnsan, aklında canlandırabildiği kadar inanabilir bir 
şeye eğer vicdanı örtülüyse. Kalpler kalın duvarlar 
arasında sıkışmışsa , hayırlar kırmızı karın yağacağı 
günlere devredilebilir. Vicdan hep bir adım geride ise 
“Ölüm”e “Şeb-i Arus” denilemez. Böyle olursa eğer 
ölüm kolaylaşırken, yaşamak da amacını yitirir.”Ölüm”e 
“Şeb-i Arus” diyemez ise insan; geçmişininse önemi 
kalmaz ve ahirete köprü olan zaman gibi birçok kav-
ram da anlamından uzaklaşır. Elbette ki böyle olunca 
hakikat değişmez ancak “hakka yürümek” anlamsız-
laşır. “Ömür” nihai olduğunda da geçmişimizin arkada 

kalanlar tarafından boyanıp, cilalanması nefsin “kolay” 

dediği hayata yakışandır. Ancak, böyle bir zihniyetin 

“zor” dediği  felsefe, yaşam şekli: Hakk’a ulaşma, “Şeb-i 

Arus” deme gücünü verendir. Nefesimizin yittiği anda 

asıl olana, en sevgiliye kavuşmaktır nefsin “zor” dediği. 

Yaşarken ölümü huzurla arzulayabilmektir imanın 

gücü. “Örtülü kalplerin zoruna”, alınan her nefes ile 

yaklaştığını ancak alamayacağı tek bir nefes ile de 

hakka ulaşacağına inanmaktır o güç. Soyut alemlere 

dalarak dünyanın çok ötelerinde kalbiyle yolculuğa 

çıkmaktır bu güç. Her “Allah”(c.c) denilişinde kelimelerin 

kilitlendiği nokta kadar derin ve sessiz bir çığlıktır o güç. 

O “güç” ki ölümü bir son değil de başlangıç kılandır. O 

güç nefisle cihad edebilen irade, akla hükmedebilen 

vicdanın sesidir. Öyle bir sestir iman: nefsi çürüten...

Ve imanın  gücüdür geçmişin baki kalacağı şuurunu 

veren. Bu şuurunuzu yitirmemeniz dileğiyle...

Burak AYDIN 8-A

BAŞMİMAR SİNAN

1539 yılında saray Başmimarı Acem Ali vefat etti. Onun 
yerine yeni bir başmimar seçilmesi gerekiyordu. Şimdi 
ne olacağını tahmin edebiliyor musunuz? İşte şimdi 
tarihi değiştiren büyük bir karar alınacaktı:

O zamanlar Osmanlı devlet örgütünde “Hassa Mimarları 
Ocağı” diye bir birim vardı.

Başmimar da bu ocaktan yetişen mimarlar arasın-
dan seçilirdi. Saraylılar, mimar adayları arasından kimi 
başmimar seçeceklerini kara kara belki de pembe 
pembe düşünürken, Lütfi Paşa, Sinan’ın bu iş için en 
doğru insan olduğu söyledi. Herhalde şimdi olsaydı 
bir de Sinan için süper bir referans mektubu yazardı. 
Lütfi Paşa, Sinan’ı teklif etti etmesine ama padişah 
hemen kabul mü etti? Tabii ki hayır. Önce bu konuyu 
düşündü. Acaba Sinan’ın Van Gölü’nde yaptığı hari-
ka gemileri, Prut Nehri üzerinde yaptığı akıl almaz 
köprüyü hatırlatarak, teklifinde ısrar etti. Ama bazı 
vezirler “Başmimar olmak kolay iş değil öyle köprü 
yapmaya benzemez Sinan bu işi yapamaz.” diye iti-
raz ettiler. Padişah, Lütfi Paşa’yı da diğer vezirleri de 

dinledi. Sinan’ın Bağdat ve Karaboğdan seferlerinde-
ki başarılarını da hatırlıyordu. Birlikte ava gittikleri 
zamanlarda gönül alıcı davranışlarını gözlemlemişti. 
Sonunda, Sinan’ın Başmimar olmasını uygun gördü. 
Hemen Yeniçeri Ağasına haber gönderdi ve Sinan’a 
Baş mimar olmayı isteyip istemeyeceğini sormasını 
söyledi. Yeniçeri Ağası Sinan’ı çağırarak ona fikrini 
sordu.

PEKİ SİNAN NE YAPTI?

Sinan bu teklifin üzerine atladı sanıyorsanız fazlasıyla 
yanılıyorsunuz. Neden mi? Çünkü Sinan, Haseki olmak 
için çok çalışmış, pek çok sıkıntılara katlanmıştı. Şimdi 
bütün kariyer geçmişinin üstüne bir çizik atıp, bam-
başka bir alanda sıfırdan çalışmaya başlaması gere-
kecekti. Bu yüzden bir süre, Haseki olarak kalmakla 
Başmimar olmak arasında kararsızlık yaşadı. Bir süre 
düşündükten sonra, insanlara faydalı olacak binalar 
inşa etmek için padişahın teklifini kabul etmeye karar 
verdi. “Hasekilik” rütbesini bıraktı. İşte hobi olarak 
yaptığı bir iş, artık onun gerçek mesleği olmuştu.
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Emre TAŞÇIOĞLU 7-E

NESİLDEN NESİLE

Kitap, insanların bildiği şeyleri yazarak oluşturduğu bir 
tomar kağıttır. Bir insan kendini kitaba kaptırırsa kitap 
onu kendine çeker ve bir daha bırakmaz. Kitaplar aslında 
bir bakımdan hayatımızı şekillendirir. Eğer sen edebiyat 
konusunda kitap okuyorsan edebiyata gün geçtikçe 
merakın artar ve bu da seni şekillendirir.
Kitaplar aslında bize hayatta eşlik eden önemli yoldaşlar-
dır. Eğer biz kitapları sevmezsek onlar da bizi sevmez. Sen 
zorla kitap okuduğunda hiçbir şey anlamazsın; ama eğer 
seversen kitap da seni sever ve sen kitap okuduğunda 
kitabı anlayıp bilgine bilgi katmış olursun. İşte bunlardan 

çıkaracağımız şey bence kitapları sevmeliyiz çünkü onları 
sevmeyip okumak sadece zaman kaybından ibarettir. 
Konuya bakış açımızı biraz değiştirip tekrar bakalım. 
Eğer bu dünyada kitaplar olmasa ydı sizce dünya nasıl 
olurdu? Bence dünyada fazlasıyla bilgi eksikliği olurdu 
ve bu da çok kötü olurdu.
Kitaplar dünyamız için çok önemlidir. Kitap dediğimiz 
şeyin daha çok amacı vardır. Mesela bunlardan biri 
nesilden nesle bilgi aktarımıdır. Zaten kitapları değerli 
kılan şeyler bunlardır. Bu sebeplerden dolayı kitapları 
sevmeliyiz ve onları çöp gibi bir kenara atmamalıyız...

Rümeysa ÜÇEŞ 8-F

ÇALIŞMA VE BAŞARI

Çalışma ve başarı ayrılmaz bir ikilidir. Çalışmanın hemen 
ardından başarı meydana gelir. 

Günümüzde maalesef bazı insanlar armut piş ağzıma 
düş deyimini prensip haline getirmişlerdir. Çalışanların 
haklarını böylece göz ardı etmişlerdir. Çalışanlar uyku-
larından feda ederken çalışmayanlar ne yapıyorlardı 
acaba… Onlar da biraz azmedip çalışsa kötü mü olur 
ki çalışmamayı tercih ediyorlar üstelik başarılı olmayı 
istiyorlar. Böyle bir mantığı insan nasıl kabullenir ki… 
Cevabı oldukça karmaşık . Bu konuda empati kurmaya 
çalışan biri birçok olasılığın olabilme ihtimalinin farkına 
varabilir.

Bir kere başarılı olmanın tadına varınca daha da çok 
başarılı olmak ister insan. Bu yüzden ilk başarılar bazen 
hayatımıza yön verebilir daha doğrusu o andaki duygu-
larımız. Eğer daha fazlasını istersek, o konuda kararlıy-
sak ve hayırlıysa o şey, gerçekleşmesi yakındır. Bu bir 
başarıdan birçok başarıya doğru akar gider. Ve bunun 
temeli çalışma ve ondan sonraki ilk başarıdır. İlk başarı 
ve ilk çalışmanın ardından sonra daha fazlasını istedin 
mi çorap söküğü gibi devamı gelir. 

Son olarak çalışma isteğe bağlıdır ama çalışmanın so-
nucu olan başarı bağımlılık eder ve daha fazla olarak 
sürekli ister insan.

Neval ÖZ 6-F

İNANMAK

İnanmak, başarmak için çok gerekli bir unsurdur. İnan-
mak başarmanın yarısı, hatta daha fazlasıdır. İnanan bir 
kişi başarmak istediği şeyin büyük bir kısmını başarmış 
demektir. Başarılı olmak istediğiniz konu hakkında, ‘’Bu 
iş çok zor.’’,  ‘’Bunu nasıl yapacağım?’’,  ‘’Bunu asla ba-
şaramam.’’ gibi düşüncelere kapılmayın. Bu düşünceler 
sizi başarısızlığa sürükleyebilir.

Bir işi yaparken isteyerek, gönüllü bir şekilde yapma-
lısın. Gönüllü ve inanarak yaptığın işlerinin başarısız 
sonuçlanacağını sanmıyorum. Ama bu işi isteksiz 
yaparsan, başarıyı yakalaman çok daha zor ola-
caktır. Mesela sınava giren bir kişinin başaracağına 
inanması, canı isteyerek sınava katılması kişinin 
başarısının artmasını sağlayacaktır. Bir şeyi isteksiz 
yapıyorsan yapacağın daha çok şey var demektir. 

Hiçbir bilim adamı veya mucit ortaya çıkan olumsuz 
sonuçlar nedeniyle yaptığı işten vazgeçmemiştir. Bu 
da başarmak için önemlidir. Ortaya çıkan olumsuz 
sonuçlar yüzünden üzülmemeli aksine daha da mutlu 
olmalısın. Çünkü yaptığın her yanlış, seni başarmak 
istediğin konu hakkında daha da bilinçli hale getirir. 
Olumsuz düşünmek başarmak isteyen bir kişi için 
uygun görülmeyen bir davranıştır. Yanlış yaptığına 
üzülmemeli, olumsuz düşünmemelisin. Her zaman 
mutlu olmalısın.

Başarmak için inanmak çok önemlidir. Ama sadece 
inanmak yeterli olmaz. Başarmak için kendimize inan-
malıyız, çok çalışmalıyız ve Allah’a bol bol dua etmeliyiz.
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İkbal UZUN 8-G

HAYATIN TADI

Her işin başı sağlık demiş atalarımız. Ne de güzel 
söylemişler. Sağlığımız, sahip olabileceğimiz en değerli 
şeydir, kaybedinceye kadar kıymetini bilemediğimiz 
en önemli varlık. Bizler ancak sağlığımızı kaybedince bir 
ah çekip kıymetini bilemedik deriz. Ancak o vakitten 
sonra bu ah çekişlerin bir kıymeti kalmaz. Çünkü iş 
işten geçmiş ve hasta olmuşuzdur. Bu süreçte eğer 
ümidimizi kaybetmemişsek tekrar onu kazanıncaya 
kadar kendimize oldukça iyi bakarız.

Sağlıksız hayat gerçekten çok zordur. Düşünsenize 
bir kazadan sonra ağır bir felç oldunuz ve tedavisi 
yok, ömrünüz boyunca bu sıkıntıyla mücadele etmek 
zorundasınız. Kimseye muhtaç olmadan kalkıp yürü-
mek isteseniz yürüyemezsiniz, tatlı bir bahar gününde 
dışarıya çıkıp bir ağaç altında oturup kitabınızı oku-

yamazsınız hatta kıyafetlerinizi değiştirmek için bile 
yardıma ihtiyacınız olduğunu. Ve hayatınız boyunca 
bir yatakta öylece yatmak zorundasınız. Hayatın zevk-
lerini, tatlarını sadece sürekli dikkat etmek zorunda 
kalacaksınız. Veya hastalığınız daha pek çok sorunları 
beraberinde getirecek. Evet, sağlıklı olduğumuz için 
Allah’a ne çok şükretmeliyiz.

Sağlık hayatın tadı tuzudur. Dünyanın tüm servetlerinin 
onun yanında bir kıymeti yoktur. Bir hastalık serveti 
tüketebilir, her anlamda sağlıklı bir kişi o serveti ka-
zanabilir. Bu konuda Kanuni Sultan Süleyman’ın şu 
beyti bizlere çok şey anlatır:

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi 

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”

Ahmet İNCE  6-B

CEHALETİN DÜŞMANI

İnsan için en etkili öğrenme yolu kitap okumaktır. 
Okuyarak yaşadığımız toplumda başarılı ve güçlü 
oluruz. Toplumumuzda ne kadar çok kişi okuma 
alışkanlığı kazanırsa yaşadığımız ülkenin zenginliği 
o kadar artar. Genel kültür toplumca önemsenen ve 
saygı duyulan bir değerdir.  

Okumanın ne yaşı ne de zamanı vardır. Yeter ki oku-
mayı gerçekten isteyelim. Okuyan insanın dünyaya ve 
olaylara bakış açısı farklıdır. Konuşurken veya yazarken 
fazla zorlanmazlar; çünkü kelime hazineleri geniştir. 
Ünlü bir yazarın dediği gibi: “Okumak bir insanı dol-
durur, konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır.” 
Geri kalmış toplumların karşılaştığı en önemli sorun 
eğitimsizliktir. Bu toplumlarda kişiler okuyarak geçi-
rebilecekleri zamanları çoğunlukla yararsız işlerle ge-

çirmektedir. Oysa okuma alışkanlığı kişilerin kendileri 
için edinmeleri gereken bir alışkanlıktır. Kitapları her 
yerde okumak mümkündür. Otobüs, araba, tren ve 
uçak gibi ulaşım araçlarında da okuyabiliriz. Özellikle 
bekleme yapılan yerlerde kitap okumak geçirilen za-
manı zevkli bir hale getirecek ve kişinin yeni bir şey 
daha öğrenmesini sağlayacaktır. Sahip oldukları her 
boş anda yanlarında bulunan kitabı okuyan Batılılar 
kitap okuma alışkanlığının en güzel örnekleridir. 

Her kötülüğün başı cahilliktir. Ne kadar çok kitap 
okursak cahillikten de uzaklaşırız. Okuma alışkanlığı 
bizleri ölene kadar bırakmaz. Bizler çok zengin olabiliriz, 
çok güzel bir işimiz de olabilir; ama bunlar elimizden 
uçup gidebilir. Okumanın bizlere kazandırdıkları ise 
sonsuza kadar bizde kalır.
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Yeşim BOZKURT  5-C

KARDAN ADAM

Merhaba! Ben geçen kış başımdan geçen bir olayı 
anlatacağım.

Bir sabah gözlerimi açtığımda her yer bembeyaz bir 
örtüyle kaplanmıştı sanki. Annem benim, Fatih’in ve 
halamın dışarı çıkmasına izin verdi. Halam çardakta 
oturmuş, benimle Fatih’i izliyordu. Fatih arkadaşlarıyla 
kartopu savaşı yapıyordu. Ben de kardan adam yapı-
yordum. Kendimi kardan adama o kadar kaptırmışım ki 
zamanın nasıl geçtiğini anlamıyordum. Gururla kardan 
adamıma baktım, çok güzel olmuştu. Kendi ellerimle 
yapmış olduğum bu eseri incelerken, aniden bir çocuk 
çıkageldi. Çocuk koşuyordu. Koşarken benim kardan 
adamımın üstüne düştü. Tabii kardan adam yerle bir 
oldu. O an kendimi kaybetmişçesine bağırıyordum. 
Hatta çocuğu dövmeye bile kalkışmıştım. Halam beni 
kolumdan tuttuğu gibi eve götürdü. Olayı olduğu gibi 
anlattı. Annem beni yanına oturtup bir şey olmaz 
kızım. Yenisini yaparsın dedi. Hem o çocuktan özür 
dilemelisin, dedi. Ben de:

-Olmaz! O çocuğun yaptığını yanına bırakmamalıyım, 
dedim. 

Annem:

-Öfkeni yenip o çocuğu affetmelisin. Çünkü Rabbimiz 
Müslüman’ın özelliklerinden bahsederken:”(Onlar ki;) 
öfkelerini yenerler ve insanların kusurlarını affederler. 
Hiç kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever.” diye buyu-
rur, dedi.

Ben bu sözleri duyunca sakinleştim. Çocuğun yanına 
gittim. Çocuk kardan adamı yeniden yapmaya çalışı-
yordu. Onun yanına gelip:

-“Sana boş yere kızdığım için özür dilerim.” dedim.

O:

-Bir şey olmaz.

Ben:

-İstersen ikimiz birlikte bir kardan adam yapalım olur 
mu? 

O da olur anlamında başını salladı ve ikimiz birlikte 
eğlenmeye başladık.

Sonuç olarak öfkemi yenmeyi öğrendim ve bir daha 
da kimseye boş yere kızmadım.

Ravza Nur KÜÇÜK 8-E

YAĞMUR

“Anne bak ne güzel yağıyor yağmur!” dedi çocuk 

heyecanla. Minik ellerini sevinçle çırptı. Cama çarpan 

her bir damlada biraz daha büyüyordu yüzündeki 

gülümseme. Yağmurun o hoş sesi mutlu etmişti onu.

“Eyvah! Çamaşırlar asılıydı balkonda! Islanmışlardır 

şimdi hepsi!” dedi kadın.

Şaşırdı küçük çocuk annesinin bu tepkisine. Nedendi 
ki bu telaşı. Yağmur ne güzel yağıyordu işte. Telaş-
la evde koşuşturan annesinden tekrar cama çevirdi 
gözerini. Hızlanmıştı yağmur. Camı dövüyordu adeta. 
Elini camın üstüne koyup yağmur damlaları elini gı-
dıklıyormuşcasına kıkırdadı çocuk. Küçük parmağını 
uzatıp gülen bir surat çizdi cama. Ne güzel gülüyordu 
ona.Tekrar sevinçle seslendi annesine “Anne bak! Ne 
de güzel oldu değil mi?” Bıkkınlıkla kafasını çevirdi 
kadın. Camdaki suratı görünce sinirle baktı çocuğa 
“Kirletme camları yeni sildim daha! Yağmurda tam 
yağacak zamanı buldu. Kirlenecek şimdi bütün camlar. 
Off Allah’ım off!”

O gülen yüzü soldu, hüzünlendi çocuk. Başını önüne 
eğdi, annesi elinde dolu çamaşır sepetiyle söylene 
söylene yanından geçti çocuğun. Arkasından baka-
kaldı.  Başını kaldırdı ve tekrar uzattı minik parmağını 
cama. Bu sefer üzgün bir yüz çizdi. Biraz geri çekilip 
baktı, baktı… Camın diğer tarafındaki yağmur damlası 
süzülerek geldi ve bir damla gözyaşı oldu üzgün yüze…
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Ahmet Kaan ARIKAN 6-C

 BAHARIN SESİ

Her mevsim güzeldir kendince. İlkbahar, yaz, sonbahar, 
kış… Ama bir başkadır ilkbaharın yeri. Mevsimlerin en 
gencidir bahar. Yüreği kıpır kıpırdır. Dalları çiçekler gibi 
yerinde duramaz. Tomurcuk yüklü dalları bir o tarafa 
bir bu tarafa sallanır. Yorulmak nedir bilmez arılar 
görevini yapmanın mutluluğuyla. Yapraklar şarkılar 
söylerken rüzgârlarla beraber ağaçlar da sallanarak 
tempo tutar onlara. 

Güneş yüzünü gösterdikçe bulutların arasından, tarif 
edilemeyen sevinç dolar yüreklere. Coşar da coşar 
insan mutlulukla, sevinçle. Kuşlar cıvıldayarak eşlik 
eder ayrı ayrı melodiyle. Karların erimesiyle coşan 
dere, şırıl şırıl sesiyle adeta tempo tutar.

Balıklar bir görünür bir kaybolur suyun üstünde. 

Yeşilin her tonunun görüldüğü ağaçlar arasında renk 

renk şekil şekil çiçekler açar. Hepsi ayrı ayrı kokar. 

Ağaçların ince ve nazik dallarında sarılar,  pembeler, 

morlar, kırmızılar…  Bakmaya doyamaz insan. Hiç 

birinin kokusu bir diğerine benzemez. Hepsi aynı 

topraktadır aslında. Çiçeklerin arasında gezen irili 

ufaklı kelebekler sevgi arar, mutluluk arar. Kelebek-

lerin çok az ömrü olsa da doya doya baharı yaşar. 

İnsan da yeniden baharda yeniden doğar. Kışın bü-

tün yorgunluğunu, miskinliğini atar üstünden. Çünkü 

bahar gibi renklenir tazelenir.

lkan KAVRİ 7-A

MEVSİMLER

Her insan aynı olsaydı, bence çekilmezdi hayat. Siyah 
olmasaydı beyazı bilmezdik, kötü olmasa iyiyi bil-
mezdik, mevsimler de olmasaydı nasıl olurdu dünya 
düşünemiyorum.

 Yaz başka güzel, güzün güzelliği başka. Kışın dışımız 
soğuk ama içimiz sıcak;  ilkbahar yeşeren umutlar. 
Her mevsimin ayrı ayrı güzelliği var. Yaradan her şeyi 
mükemmel yaratmış. Dünyayı yaratıp mevsimlerle 
düzene sokmuş.

 Öyle bir düzendir ki bu yaz gelir her yer cıvıl cıvıl, 
sıcacık bir ortam olur. Tam bunaldım dersin hemen 
ardından gelir sonbahar. Yapraklar sararıp solmaya 
başlar, rüzgarla bir sağa bir sola savrulurlar. Kuşlar göç 
etmeye başka diyarlara yolculuk başlar. Tam kasvet 

bastı derken dökülür gökyüzünden boncuk boncuk 
karlar. Sıcacık evinden seyredersin etrafı kaplayan 
bembeyaz örtüyü. Kardan adam yaparsın gözlerine 
kömür burnuna havuç koyarsın üşüyünce sıcacık 
evine koşarsın. Kemiklerine kadar donunca, Cemre 
düşer toprağa. Bulutlardan boşalır nehirler adeta. Ne 
kar kalır ne de kardan adam.

Sonra sonbaharda sararıp solan yapraklar adeta ye-
niden filizlenir ilkbaharda. Tıpkı yeşeren umutlar gibi.

Hani göç eden kuşlar vardı ya, işte onlar da döner 
yurduna.

Kış olmasaydı yazı sevmezdim, Sonbahar olmazsa 
ilkbaharı bilmezdim.

Salih Eymen KURTAROĞLU 8-G

SON ELBİSEMİZ

Bir renk olsaydım beyaz renk olmayı seçerdim. 

Bence beyaz renk sağlığı ve temizliği ifade eder. Aynı 
zamanda sadedir , gösterişli bir hali de yoktur. Beyaz 
renk günlük hayattaki alçak gönüllülüğe benzer. 

Beyaz renk her şeyi olduğu gibi yansıtır. Bu da dürüst-
lüğe benzetilebilir. Dürüstlük ise hayattaki en önemli 
değerlerden biridir. Güven verir insanlara. 

Beyaz renk hayatta birçok yerde vardır. Bazen kar-

da, bazen gökyüzündeki bulutlarda ve bazen de son 

giysimiz olan kefenimizdedir. 

Son yolculuğumuza birlikte çıktığımız bu renk benim 

için en güzel renk ve bir renk olsaydım beyaz olmayı 

seçerdim.
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Fatıma ULUÇAY 8-F

MEVSİMLER NE SÖYLER?

Tam ufku yakalarken rüyamda,

Hazin bir ses tüm gözleri baktırıyor kâinata.

Vakit ilkbahar…         
Pürüzsüz bir bakış,

Günahsız, berrak ve pak.

Cılız ince bir libas giymiş tüm kâinat.

Bir diriliş sezmiş hakikat.

Ufuklarda bir gül; zarif bir bakış,

“Ya Hayy” dedirtmiş tüm manâlara.

Semada bir hilal; berrak bir nazar,

Meydan okumuş tüm kâinata.

İlk demlerini yazmış nisanda rahmet,

İlk kalplere bakmış gönülleri çıldırtan gözlerdeki bebek,

İnce bir meltem ilişmiş saçlara.

Cemreler düşmüş toprağa yavaş yavaş,

Gözler dayamış kendini  Hakk’ın uğruna,

Güneş guruba dalsa da

Denizde yine o mana,

Tüm kalpler haykırmış lisanıyla,

“Ey gözlerini semaya açmış,

Ya Hayy nakışlarını anmış ilkbahar.

Sanma ki bu diriliş böyle gidecek,

Bunun sonunda bir firak var!”

Vakit Yaz…

Boşalmış tüm ruhlar,

Kalbe dayanmış duygular,

Kavuşmuş tüm rüyalar.

Gönüllere üfüren bir sıcak,

Akdeniz akşamlarının olmuşlar,

Güneşten kavrulmuş bir yaprak,

Susamış kıvranıyorlar.

Parıldayan bir ufuk var semada,

Latife meyveleri doluşmuş tüm avuçlara,

Beşerde zirvede bir zevk,

Kurtulmaya manevi kuvvet gerek.

İnce bir nakış belirmiş ufukta,

Tüm mavi dolgunluğuyla yansımış dünyaya. 

Demiş: “Ben deniz…”, “Bu zamanda tek mahzun deniz.”

Ve ücra bir köşede,

Başlamış bir yakarış,

Derdine dert katmış bu haykırış,

“Ey ölümü nisyana çevirmiş gafil yaz,

Dünyadan ziyade yok mudur sende niyaz.”

Vakit Sonbahar…

Tüm kâinat buruşmuş bir ihtiyar,

Baharın sonu olmuş mahzun bir yaprak, 

Gül demetleri solmuş buruk bir bekleyiş.

Kuş çırpınışları mahzun buruk bir firak,

Rahmeti anmış baharda şarkılar,

Şimdi ise ansız bir an bekliyorlar.

Yağmurun altında âşıklar son aşkları yazıyorlar,

Bulutlar kovalıyor yıldızları,

Son gösterisini yapıyor hilal,

Şehrayınlar kopturuyor semada reşhalar.

Hicranlı  bir musiki aksediyor geçmişi,

Ve baktırıyor gözleri.

Diyor “Ben rüzgar…”, “Aşık rüzgar!”

Ve ecele hazırlanıyor damlacıklar,

Serpiliyor yavaş yavaş,

Sonunda derin bir “ah” çeken yaşlı gözlere konduruyorlar.

Karanlık çok karanlık bir bahtiyar,
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Haykırıyor kainata “Yar!” “Yar”…

“Ey kendini garip bir ihtiyar sanan sonbahar,

Senin ardından yine bir diriliş var.”

Vakit Kış…

Çaresiz bir aranış,

Mezarsız bir kefen misali,

Son demlerinde ahretliktir hali.

Saf yalın bir yakarış,

Hasret nidaları yine bu vakte kalmış,

Ruhları delirten bir soğuk,

Tüm dergâhları kapamış.

Ve Kar; ince nazenin bir ahenk,

Tüm vücuda bürünmüş bir kefen,

Meleklerde bulmuş manâyı,

Tane tane “Hakk” aşkı sezen.

Eceldir, kendini en iyi bildiren,

Ve bir çocuktur kış…

Yankılanır bir ses mahzun mahzun,

Sübyanların oyunu olmuş.

Günahsız, içten bir tebessümleridir onun,

Ve bir şefkattir kış…

Semavatın sıcaklığıyla toprağa sarılan,

Bir anne gibi derdine yanan,

“Aman”ların mekanıdır kış.

Ve son bir duraktır kış…

Gideni gurbetlik, geleni yabancı,

Gaflete düşenlerin son dehalet çırpınışları,

“Ey ecele vurulmuş talihsiz kış!

Yok mudur senin dönüşün bak burada son yolcun kalmış!”

Sümeyra MAVUŞ 5-C

İLK BAHAR

İLKBAHAR

Güneş artık çok sıcak 

Hava gittikçe ısınacak

Her taraf yeşil şimdilerde

Kırlarda hep çiçek açacak

YAZ

Haziran, temmuz, ağustos yaz ayları

Okul da yok, şimdi tatil zamanı

Herkes alsın havlusunu kovasını

Denize dönüş şimdilerde

SONBAHAR

Artık daha az çıkıyoruz dışarıya

Malum havada rüzgar da var yağmur da

Okulların açılmasına az kalsa da

İçimde var sonbahar heyecanı

KIŞ

Kar yağıyor lapa lapa

Haydi çocuklar sokağa

Kardan adam yapalım

Burnuna havuç boynuna atkı takalım 
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Hümeyra ARIKAN 6-D

KIŞTAN ÖZÜR DİLİYORUZ

Her mevsim güzeldir diyoruz.  Ama aslında nankörlük 
ediyoruz.  Kış gelince yazı,  yaz gelince kışı özlüyoruz.  
Oysaki her mevsimin güzelliklerini mevsimindeyken 
yaşasak özlemler gelmez aklımıza. 

Mesela kış mevsimi.  Çiçeklerin açtığı,  kuşların öttüğü,  
sıcak bir hava,  sıcak bir deniz,  uzun bir tatil.  Koşarak 
bahçelerde gezdiğimiz bisiklete bindiğimiz,  plajlarda 
güneşlendiğimiz bir yaz mevsimini alıyor elimizden.  
O an kışa çok sinirleniyoruz.  Belki de kışın güzellikle-
rini görmeden sadece ona kızgınlığımızı belirtiyoruz.  

Halbuki kış mevsiminin de güzellikleri var. Onları gör-
mek için belki de geçmiş yazın üzüntülerini bir kenara 
atmak lazım.  Her ne kadar kış bizi üzse de ondan şu 
anlık nefret etsek de bir mevsim böyle kalamayız.  
Sanırım barışma zamanı geldi.  Gözlerimizi açmalıyız, 
açtığımız zaman zaten kış mevsiminin  güzelliklerini 
göreceğiz.  

Sanırım açtık.  Çünkü o yağan birbirinden farklı güzel 
mi güzel kar tanelerini görüyoruz. İçimizi koskocaman 
bir sevinç kaplıyor, dolduruyor. Kış mevsimini tekrar 
seviyoruz. Ona mutluluğumuzu belirtiyoruz.   

Kar yağmaya devam ediyor.  Karlar tutmaya baş-
ladığındaki sevincimizi kimse tarif edemez. Hemen 
kendimizi dışarı atıyoruz ve kardan adam yapıyoruz.  
Kartopu savaşı içinde buluyoruz kendimizi.   Ne kadar 
da eğleniyoruz!  İşte asıl eğlence bu,  diyoruz.  Eğ-
lencenin tadını alınca aklımıza bir şey geliyor tabii ki. 
Kıştan özür dilemek.  Bu zor oluyor biraz.  Pişman olu-
yoruz keşke onu hiç üzmeseydik o bizi çok sevindirdi 
diyoruz.  Ne kadar zor da olsa kıştan özür diliyoruz.  

Bu duruma düşmemek için her mevsimi vaktinde 
yaşamak lazım.  Biliyoruz ki yolda gözümüz kapalı 
yürürsek muhakkak bir yerlere çarparız aynı bu örnek-
te olduğu gibi.  Her mevsimi sevmeli hiçbir mevsimi 
üzmemeliyiz…

Merve KOÇAK 7-C

ÇOCUKLUĞUMUZ GİBİ

İlkbahar çocukluğumuz gibidir.

İnsana neşe ve canlılık verir.

Çiçekler açar,  koyunlar otlar,

Yeni bir hayatın habercisidir bahar.

Yaz gençliğimiz gibidir.

Yaylaya çıkılır denize girilir.

Şeftalisi, üzümü, karpuzuyla,

Şeker tadında günler geçirilir.

Sonbahar yaşlılık gibidir.

Maalesef  kışın geleceği bilinir.

Tüm senenin ekini biçilir.

Hazırlıklar yapılır, vedalar edilir.

Kış ölüm gibidir.

Kar yağar, toprak uykuya çekilir.

Derin bir sessizliğe girilir.

Ama baharla tekrar dirileceği bilinir.

Dilara AYAN 5-E

BAHAR

Gelince ilkbahar,

Duygular coşar.

İçimde yepyeni bir heyecan, 

Cana can katar bahar.

Toprağa düşünce cemre,

Açılır papatya, gül, lale…

Her tarafı mis kokular sarar,

Cana can katar bahar.

Bahar gelir sular coşar,

Ağaçlar renk renk açar,

Dallarda öter kuşlar,

Cana can katar bahar.

Çiçek açar, kelebek uçar,

Neşeyle gelir bahar,

İçimde bir sevinç var.

Cana can katar bahar . 
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Ebrar Yaren ÖZCAN 5-E

KARDAN ADAM VE BEN

Hava soğuktu. Camdan bakıyordum. Canım çok sı-
kılmıştı. Birden havadan bir şeyler düşmeye başladı.  
Yağmura benziyordu, ama değildi. Buldum, bu kardı. 
Yaşasııııııın!   Kar yağıyor. Yarım saat sonra karşımda 
süper bir manzara vardı. Hemen elime okuma kita-
bımı alıp lapa lapa yağan karın  karşısında okumaya 
başladım. Aradan iki saat geçmişti. Kar iyice tutmuştu.  
Sıkıca giyindim,  eldivenlerimi de alıp bahçeye çıktım. 

Birçok çocuk bahçede kar oynuyordu.  Arkadaşım 
da bahçeye çıkmıştı. Beni kar topuna tuttu. Daha 
sonra kardan adam yapmaya başladık. Dışarı çıkalı 
bir saat olmuştu. Çok üşümeye başlamıştım. Kardan 
adamımızı evimizin önünde bıraktık ve evimize git-

tik. Kardan adamım hala yerinde duruyordu. Akşam 
oldu. Yemeğimi yedim ve yatağıma uzandım. Çok 
önemli bir şeyi unutmuştum.  Tabii ya!   Hava soğuk,   
kardan adamım üşüyebilir.  Hemen ona atkımı ve 
beremi taktım. İyi geceler kardan adam, dedim ve 
tekrar uzandım. 

Sabah olmuştu. O da ne? Karlar erimiş ve tabii ki 
kardan adamım da. Çok üzüldüm. Ama olsun. Elbette 
kar yine yağar. 

Son dakika haberi. Hava durumunda haftaya kar ya-
ğacağı söylendi. Yaşasıııııııın!  Yani kardan adamım 
yeniden canlanacak.

Ayşe Hümeyra YEŞİLYURT 7-G

HOŞ GELDİN BAHAR

Cıvıl cıvıl seslerinle,

Rengârenk çiçeklerinle,

Doğayı canlandırarak,

Hoş geldin bahar.

Masmavi gökyüzünle,

Uçuşan kelebeklerinle,

İnsanlara umut saçarak,

Hoş geldin bahar.

Özgürce uçan kuşlarla,

Oyun oynayan hayvanlarla 

İnsanlara neşe saçarak

Hoş geldin bahar.

  

Yemyeşil ağaçlarınla, 

Güzel kokularınla,

Etrafa mutluluk saçarak,

İyi ki geldin,

Hoş geldin bahar.

İrem YARIZ 8-A

SONBAHAR

Yapraklar usul usul,

Gökyüzünü süsler.

İçimde hüzün ve keder…

Yağmur yağar hızlıca,

Yazı özler kalbim, 

Ağlaya ağlaya…

Bir tarafta rüzgar, 

Saçlarımı okşar.

Kuşlar başka diyarlara, 

Sessizce uçar.

Güneş kendini gösterir,

Bulutların arasından…

Seviniriz yaz geldi diye,

Bir bakarız,

O da gitmiş diyarından.

Sonbahar geldi sonbahar!
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İrem Nur ÇELİK 8-G

BİR İSTANBUL HATIRASI

Çoğu yazarın kaleme aldığı,anlata anlata bitireme-
diği, okuyanın da gezenin de mest olduğu bir şehir 
İstanbul...Camilerinden çarşılarına,surlarından kule-
lerine muntazam bir şekilde dizayn ve imar edilmiş 
İstanbul.Binlerce turistin akın ettiği bu şehrin ne fethi 
ne de savunması kolay olmadığı gibi,birçok uygarlığın 
yaşamış olduğu adeta küçük bir vatan gibidir İstan-
bul.Kültür bakımından en ön sıralarda seyreden bu 
şehir,nüfusu bakımından da  Türkiye’de birinci sırada.
Kendine özgü bir yemeği olmasa da şehrin farklı yer-
lerinde çeşit çeşit yöresel yemekler pişer ve yöresel 
giysiler,eşyalar satılır.En ünlü caddelerinden olan İstiklal 
Caddesi’ni turistler,anlata anlata bitiremezler mesela.
Caddeyi dolaştığımızı hayal edelim.Caddeye girer gir-
mez önce bir akordiyon sesi yankılanır kulağımızda.Üç 
dört genç oturmuş enstrüman çalar,onların önünde 
oluşan topluluk da gençleri dinler  ve isteyen ens-
trümanların önüne koyulan şapkaya para atıp ilerler.
Her kültürden insanın toplanma yerlerindendir,İstiklal 
Caddesi.Şimdi de Fatih Camii’ndeyiz.Bahçesinden ek-

silmeyen kuşlar süslüyor camiyi adeta.Kuşlara yakın 
köşelerde yemciler satış yapıyorlar.Turumuza devam 
ederken solumuzda kalan camiye doğru ilerliyoruz.
Camiden içeri girdiğimiz anda huzurla doluyoruz, iki 
rekat namaz kılmayı da unutmuyoruz.Şimdiyse Edir-
nekapı’dayız.Hala dinçliğini koruyan surların  üstünde 
şanlı bayrağımız oynar gibi dalgalanıyor adeta.Oradan 
Eyüp Sultan’a geçiriyoruz.Ortasında süs havuzu olan 
meydan dolup taşmış.Caminin yanında kuş besleme 
yeri bile var.Eyüp Sultan Hazretlerini de ziyaret ettik-
ten sonra son durağımız olan Pierre Loti’ye gidiyoruz.
Bir yandan çaylarımızı yudumluyoruz,bir yandan da 
dünyalar harikası İstanbul’u izliyoruz.Önce güzel bir 
rüzgar tarıyor saçlarımızı ve sonrada hafif bir yağmur 
izliyor onu.Ve turumuzu “Canım İstanbul” şiirinin şu 
güzel mısralarıyla sonlandırıyoruz:

“Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar,

Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar.”

M. Emin ALTUNEL 7-F

NEDEN BÜYÜKLERİMİZİN DEDİKLERİ DOĞRU ÇIKAR

İçinde bulunduğumuz hayat bir yol misali virajlar, 
rampalarla doludur. Kimi zaman keskin virajlar olan 
bu yolda ilerleriz. Kimi zaman ise dümdüz önümüzü 
görebildiğimiz bir yolda ilerleriz. Biz bu çetin gözüken 
yollarda ilerlemeye çalışırken bizden yaşça büyükleri-
miz bu yollardan geçmiş ve tecrübe sahibi olmuşlardır.

Bizler önümüze çıkan bu engelleri, virajları nasıl ge-
çeceğimizi düşünüp panik olup nasıl davranacağımızı 
kara kara düşünürken büyükler böyle durumlarda 
büyük ustalıkla ve de soğukkanlılıkla yollarına devam 
eder ve virajları alıverirler.  Ya da bu yokuşların nasıl 
kolay çıkıldığını onlar iyi bildiklerinden biz daha işin 
başında pes ederken büyüklerimiz büyük bir ustalıkla 
o çıkılmaz sandığımız yokuşları da çıkıvermişlerdir. 
Ayrıca onlar bizim bu yollarda karşılaşacağımız teh-
likeleri önceden bize haber verirler. Bunun yanında 
bizleri korumak için de tedbirleri bir bir alırlar.

Büyüklerimizin böyle olmaları tesadüf değildir. Hayatta 
iyi ya da kötü kazandıkları tecrübeler aslında çok 
önemlidir. Çünkü onlar öğrendiklerini yaşayarak öğren-

mişlerdir. Büyüklerin bu anlamda bizlere aktardıkları 
bu bilgileri deneyimleri kesinlikle önemsememiz bu 
nasihatlerden payımıza düşen dersi mutlaka almamız 
gerekir. Bizleri uyardıkları konularla ilgili onları basite 
hatta hafife almadan sözlerini tutmamız gerekir.

Çocuklar olarak bizler genelde büyüklerin sözlerini 
kulak arkası ederiz. Sonuçta söz dinlemeden karşı-
laştığımız problemlerden dolayı da:

- “Bak annem, babam söylemişti.” deriz.

Bizim bin bir güçlükle çözemediğimiz problemler olun-
ca da onları çözme konusunda çok mahir oldukları-
nı hemen anlarız. Bu nedenle büyüklerin nasihatini 
mutlaka dinlemeli gerekli yardım ve desteği onlardan 
istifade ederek almalıyız. Aksi takdirde ya canımızla 
ya da malımızla bedelini ağır ödemek durunda kala-
biliriz. İşte bu nedenle zararın neresinden dönülerse 
orası kar noktasıdır.

Bu durumda kazançlı çıkacak olan bizleriz.
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Amine IRMAK 7-F

DÖRT HECE

Bir sabah üzerinizi giydiniz, gideceğiniz yere göre ha-
zırlandınız ve evinizden çıktınız sizce o an sizi en mutlu 
edebilecek şey nedir? Bir an içinizden “İyi ki varım, 
iyi ki burada yaşıyorum ve arkadaşlarım, tanıdıkla-
rım, sevenlerim onlar iyi ki varlar ve beni seviyorlar” 
dedirtecek şey ne olabilir? Bunu bir anda aklınıza 
getirtecek olan şey nedir sizce? Sadece tek bir kelime 
ve dört hece olan “selamlaşma”dır bu iyi duyguları 
hissetmenizi sağlayan şey.

Durup dururken siz “selamun aleyküm, merhaba, ha-
yırlı sabahlar, nasılsın, iyi misin?” diye selamlaşsanız… 
Emin olun bu hem sizin hem de selam verdiğiniz 
kişinin iyi ve dinç hissetmenizi sağlayacaktır. Çünkü 
selamlaşmak toplum içindeki saygınlığı, önemi, ünü, 
örnek olmayı arttırır. Sizi merak eden hatırınızı soran 
birileri olması sizi sevindirir ve selamlaşmanın önemli 
noktalarına bakarsak bir şey daha görüyoruz. Biriyle 
küs olsanız bile onunla selamlaşmalısınız.   

Örneğin, iki yıl önce kavga ettiğiniz daha sonra da 
küstüğünüz bir arkadaşınız sizinle aynı mahallede 
oturuyor. Evinizden her çıktığınızda onun yüzünü 
görüyorsunuz. Sizi gördüğünüzde hemen kafasını 
çeviriyor ve siz de aynısını yapıyorsunuz. Bu gerçek 

insanlığın yayılmasında hiç iyi bir gelişme değildir. 
Hoşlanmadığınız kişilerin olması normaldir. Ama onlara 
selam verilmemesi hem şimdiki hem de gelecekteki 
insanları kötü yönde etkiler. Konuşmadığınız kişinin 
yanına gidip onun gözlerinin içine bakarak ona selam 
vermeniz inanın sizi de onu da mutlu eder.

Hem dinimizde de selamlaşmaya çok olumlu yönde 
bakılır. Bütün Müslümanlar selamlaşmanın sünnet bir 
davranış olduğunu bilir. Bu zaten gerçek Müslümanla-
rın gerçek selamlarına yeterli olur. Ebû Umâme (ra)’den 
rivayete göre, Peygamber Efendimiz (sav)selamlaşma 
hakkında bir soruya şöyle cevap vermiştir: “Ey Allah’ın 
Rasûlü! ‘Denildi ki iki adam karşılaşıyorlar bunlardan 
hangisi önce selam verecektir?’ Rasûlullah (sav) şöyle 
buyurdu: “O iki adamdan Allah’a en yakın olanı.”

Sonuç olarak hepimiz selamlaşmayı hayatımızda var-
sa arttırmalı yoksa bulundurmalıyız. Birçok konuda 
selamlaşmaya sıcak bakılır ve bu bizim selamlaşabil-
memiz için fırsattır, özellikle çevresi geniş olan insanlar 
hayatlarında selamlaşmayı çok bulundurmalıdır. Ben 
kendinizi sorgulamanızı tavsiye ederim bir düşünün 
bakalım bir günde kaç kere selam veriyorsunuz ya 
da hiç selam veriyor musunuz?

Eyüp Kaan TAŞPOLAT  6-F

SENİN RENGİN HANGİSİ?

Yaşadığımız dünya mavisiyle, sarısıyla, kırmızısıyla, 
yeşiliyle bir renk armonisinden oluşuyor. Her rengin 
bıraktığı etki, hissettirdiği duygu farklı farklıdır.

Her eşyanın hatta her insanın bir rengi vardır. İnsan  
onunla bütünleşir ve o renge büründüğünde “İşte ben 
buyum, bu benim rengim.” der. Bana da bu duyguları 
yaşatan renk  “Beyaz” dır. 

Beyaz, dostluğun, barışın simgesidir. Saflık ve temizlik 
beyazda gizlidir. Karlarla kaplı bahçemde eğlencedir, 
beyaz neşedir. Bir gelinde saflık, bir semazende Allah 
aşkı, ay yıldızlı al bayrağımda vatan sevgisidir beyaz. 
Doğduğumda giydiğim ilk giysim, boğazımdan geçen 
mucize süt ve son nefeste Hakk’a giderken temizliğin 
simgesi olan beyaz kefendir. 

Yaşadığımız tüm olumsuzlukları bir kenara iterken 
bembeyaz bir sayfa açmaz mıyız hayatta? Barış güver-
cini beyaz değil midir? Ya savaşları bir anda durduran 
beyaz bayrağa ne demeli? 

Yakışacağını düşünerek bir gün, anneme beyaz pa-
patyalardan taç yapmıştım. Sımsıkı sarılmıştı. Yana-
ğıma kocaman bir öpücük kondurmuştu. Masum ve 
sıcacık bir sevgi olmuştu. O anda anladım, “Beyaz” 
benim rengimdi. 

Beyaz tüm renklerin eşi, uyum sembolü, bağlılığın 
rengidir. Rengi olmayan bir şey var mı bu hayatta? 
Evet, evet. Duygularımın, uykumun bir de rüzgârın 
rengi yok. Düşündün mü hiç, bu renklerle süslenmiş 
dünyada, hangi renk sensin, senin rengin hangisi?
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Asım ERDEM 8-F

HAKKI HAYKIRIŞ: ÇANAKKALE (İlçe Birincisi)

Güneş ufukta kalın bir oltayla çekilircesine salınırken 
doluşuyoruz otobüslerimize. Pala bıyıklarının altında 
kaybolan küçük ağzından tebessümü düşürmeyen 
yaşlı şoförümüz annelerimizin çorba karıştırırkenki 
ağırlığı ve hafifliğiyle kullanıyor otobüsü; bir acelesi 
yok, keyfi de yerinde. 

Şehitliğe az kala şoför Çanakkale türküsünü takıyor 
doksanlardan kalma mahzun bakışlı eski teybe.  Hafif 
hafif yağmur da eşlik edince türkümüze; geçiyoruz 
aynalı çarşıdan, bir of da biz çekiyoruz gençliğe. 

Otobüsümüz duruyor, kulak veriyoruz bu sessizliğe, 
vatan kalbinin atışlarını duyuyoruz. Usulca giriyoruz 
vatan uğruna canını “düşünmeden” veren kimi ke-
fensiz yatan doğudan batıdan, kuzeyden güneyden 
Türkiye’nin dört bir yanından aynı amaç, “hürriyet”, 
için gelen Türk’ü, Kürt’ü, Çerkez’i, Laz’ ı omuz omuza 
tekbirler eşliğinde gerek tüfek gerek süngüyle ma-
zisine perde çekerek, gözünü kırpmadan savaşan 
Mehmetçiğin lahdine.

Yağmurun da etkisiyle topraktan hafif bir kan kokusu 
yağıyor gök kubbeye. Derince bir nefes alıyorum, bu 
koku ciğerlerime doluyor, gözlerim kapanıyor. Top 
sesleri çığlıklara karışıyor, imanla kavrulmuş yürekler 
atılıyor bin bir çeşit renkten düşmana. Evlisi, nişan-
lısı, dört çocuk babası boğazında tevhit düğümüyle 
savunuyor hakkı, son kurşunla şahadet şerbetinden 
içene dek. Aklın almadığı bir muharebe, savaş değil 
Hakk’ı haykırıştır Çanakkale.

Bir yanım “Kal, gitme!” diye tutuyor, beni bırakmıyor 
ancak artık dönüş vakti. Şehitlerimizin kahramanlık-
larına şahit olduğumuz ziyaretimiz sona eriyor. Dö-
nüşte gözlerimizden süzülen damlalar,  zihnimizde 
durmadan çınlayan o aşina türkü:

Çanakkale içinde vurdular beni,

Ölmeden mezara koydular beni,

Gençliğim eyvah…



Ümmügülsüm YILDIZ 8-G

BİR DAHA ASLA (İlçe Birincisi)

Vatanın en ücra köşelerinde tutuşmaya hazır kıvılcım-
lar. Yürekler yangın yeri, ruhlar bedenlerden zincirlerini 
koparmaya hazır aslanlar. Pencerenin önünde gözü 
yaşlı analar, hiçbir şeyden habersiz oyun oynayan 
masum çocuklar, gençler ise savaştalar. Çatışmalar 
var siperlerde. Arıburnu, Conkbayır’da düşmanlar ço-
ğalıyor. Kararlı Türk askeri canla başla savunuyor! Bu 
hengâme içinde derinden yankılanan bir nidâ:

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şühedâ! 

Canı, cananı bütün varımı alsın da Huda,

Etmesin beni tek vatanımdan dünyada cüdâ.

Bu sözlerle nemlendi gözlerim, zonkluyor beynim, 
titriyor ellerim. Sevinsem mi, üzülsem mi, bileme-
dim. Gidiyor evlatlar, vatan elden gidiyor. Ben de 
siperlere gideyim. Tertemiz toprak kokusu yanında 
yanmış barut ve demirimsi paslı bir koku: ‘KAN’. Kalk 
şehidim uyan. Bak, geliyor düşman! Öyle boylu bo-
yunca uzanma asker. Elden gidiyor vatan. Bir ‘ALLAH’ 
narası geliyor uzaklardan. Yardıma geliyorlar dört 
bir yandan. Komutanlar, yanında analar, kucağında 
bebeler. Su taşıyor, mermi taşıyor çabalıyor ne var 
ne yok alıp geliyor, yorulmuyorlar. Yaşa be Türk 
milleti, kurtar bu devleti!

Sesimi duyuyor, sanki aşkla çarpışıyorlar. Ahmet, Meh-
met, Hasan, Ali… Komutanlar bağırıyor: ‘İleri!’ Atıldı Türk 
askeri bir hızla ve göğsündeki imanla. Kiminin elinde 
silah kimisinde kazma kürek. Sadece savaşıyorlar. 
Vatan için çabalıyorlar. Su taşıyan annelerin ruhları 
kavuşuyor evladına, eşine. Annenin kucağında bir 
bebek ağlıyor. Aşka geliyor asker. Kazanılıyor zafer. 
Bir ‘oh’ çekiyorlar bu sefer ve rahatlıyor millet. Korku 
ve özlem yerini acıya bırakmış bir evde, diğerinde 
ise kavuşmuş bütün aile. Her tarafta gurur. Ne ka-
dar yanında buruk bir acı olsa da. Zafer bizim, vatan 
bizim, yurt bizim!

Artık rahat uyusun yavrular ana kucağında. Analar 
gururla baksın pencereden uzaklara. Ufukta bir huzur, 
yüreklerde iman gücü. Bu vatan bizimdir, bizim kalacak 
ne analar ne evlatlar bir daha ağlayacak. Bu büyük 
görev sana düşüyor bayrağım. Ancak o zaman rahat 
nefes alacak tüm millet. Üstlen görevini ve dalgalan. 
Süzül göklerde, bizler de senin gölgende. Görevimiz 
ise dimdik bir şekilde söylemek bu sözleri:

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal,

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal!

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal!

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet, 

Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal!
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