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Tüm fikir ve düşüncelere açıktır. Yapıcı 

eleştiride bulunanlara tebessüm eder.

Editörden
ÇINAR KOLEJİ
Ortaokul Kültür-Sanat ve Edebiyat Yayını Damlaların Âhengi...

Hani damlatan bir musluğun ucunda önce ışığın yaldızladığı bir 

nokta görürsünüz. Sonra yavaş yavaş o nokta büyür, şişkin bir su 

damlası halini alır. Hani iyiden iyiye ağırlaşan su damlası, artık 

musluğa tutunamaz da büyük bir tevazu ve yorgunlukla kendini 

bırakır, düşüverir ya.

Derler ki yazmak, işte öyle bir şeymiş. Yazmak için dolmak, kalemi 

konuşturmak için önce mürekkep bulmak gerekmiş.

Bir öğrenim yılı boyunca kalbimizden geçen, fikirlerimizde yeşeren, 

kalemlerimizin ucunda biriken kelimeleri sayfalarına döktüğümüz 

dergimizin yedinci sayısı, sizlerle paylaşmak istediğimiz küçük, 

gökkuşağı renklerini içinde barındıran su damlalarıyla dolu bu 

sene de…

Bu su damlalarında, sanatların en önemlisi olan kardeşliğin, birlikte 

yaşamanın, “bir” olarak yaşama sanatının anlamından, toplumsal 

bağların sosyal ağlara indirgendiği günümüzde merhamet, sevgi 

ve kardeşliğe olan özlemimizden izler bulacaksınız. 

Bir tutam vefa kuşanıp tarihe kanatlandığımız yazılarımızda; anı-

larımızı, eleştirilerimizi paylaştığımız, olmazsa olmaz hayallerimiz 

ile bir parça da mizah kattığımız hikâyelerimizi, denemelerimizi 

okuyacaksınız.

Evet, Tebessüm Dergisi’nin 7. sayısıyla karşınızdayız. Yine hayata 

dair, yine bize dair…

Yüzünüzdeki tebessüm olma dileklerimizle, keyifli okumalar…
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MÜBERRA ÖZKAN 8G-BAŞAKŞEHİR

UNUTTUKLARIMIZ

20. yüzyılın başlarından itibaren, dünyanın her yerine 
saliselerle ulaşan elektronik iletişim ağı internetin de 
icadıyla teknoloji hızla gelişmeye başladı. Başlarda yal-
nızca haberleşme, keşfetme, hayatı kolaylaştırma adına 
meraklı ve düşünen insanların ellerinden çıkan icatların 
insan hayatındaki yeri, teknolojideki gelişmelerle doğru 
orantılı olarak arttı. Ancak ters giden bir şeyler vardı. Eş-
yalar, insanlara hizmet edeceği yerde, insanlar eşyalara 
hizmete başladı adeta.

1980’lerin sonlarından itibaren günümüzdeki şeklini 
almaya başlayan internet, biz farkına varmadan haya-
tımızın vazgeçilmezi haline geldi ve modern toplum-
lar oluştu. Teknoloji, hayatı kolaylaştırmak için bir araç 
olacağı yerde, amaç haline geldi. Ömer Faruk Dönmez 
diyor ya, “Modernizm bir işgal biçimidir; meşgul ede-
rek işgal eder insanı.”. Bize hayatımızı anlamlandıran 
birçok şeyi sıradan ve önemsiz gösteren, birçok şeyi 
unutturan da işte bu meşgaleler oldu. Unutulan değer-
lerden birine değinmek istiyorum ki bu, aslında dünya 
üzerinde huzursuzlukların, zulümlerin olmasının, bir-
birimize, farklılıklara tahammülsüzlüğümüzün asıl se-
bebi, insanların modernizm koşusunda, hayatın hızına 
ayak uydurmak adına esgeçtiği bir değerdir.

İnsanlar dediysem, çok uzaklara bakmayın, şimdi oku-
mayı bırakın, bir ayna bulun ve karşısına geçin. İşte o 
zaman devam edin okumaya. Çünkü birileri bu gerçek-
leri üstüne alınmadığı sürece, hiçbir şey değişmeyecek. 
Siz değişirseniz, ben değişirsem, neden olmasın belki 
de dünya değişir.  Ghandi diyor ya “Dünyada görmeyi 
istediğiniz değişimin kendisi olunuz.” En azından bunu 
denemeliyiz bence.

Kafama takılan birkaç soru sorayım size. Neden kar-
şımızdaki insanların fikirlerine, farklılıklarına karşı bu 
kadar hoşgörüsüzüz? Ne oldu da arkadaşlıklarımız yal-
nızca çıkar ilişkileriyle sınırlı, duygudan yoksun, bas-
makalıp sözlere dönüştü? Irkçılık, o beyaz bu siyah, 
bu Müslüman, o değil diye insanları kategorize etme, 
soykırım ve benzeri daha önce bizim lugatımızda olma-
yan, İslam’ın bütün öğretilerine ve hayat düsturuna ters 
düşen bu kavramlar, ne oldu da dünyada insanların acı 
çekmesinin, çocuklarımızın ağlamasının sebebi oldu?

Durun ve düşünün. Cevabı kendiniz vereceksiniz za-
ten. Ben yine de yazayım.

Unuttuk. İşleri yoluna koymaya çalışırken, hayatımızı 
düzene sokmak için koştururken, her şeyi elimize yü-
zümüze bulaştırdık. Birlikte olduk insanlarla, aynı evde, 

aynı odada, aynı havayı soluduk. Ama birlikte yaşamayı 
unuttuk. Kardeş olmayı, insan olmayı unuttuk. Anlamı-
nı boşalttık bu sözlerin, duyguları çıkarttık içlerinden. 
Onların yerine basit tanımlar yerleştirdik, ezberledik. 
Ama hiç yaşamadık.

Sanattan hiç anlamadık ne yazık ki. Unuttuğumuz şey-
ler arasındaydı bu da. Çünkü durmayı, düşünmeyi ge-
rektiriyordu. Biz duramazdık ki, hız modern hayatın 
vazgeçilmezi. Hesapçı zihniyetlerimiz birlikte yaşama 
sanatından hiç pay çıkaramadı kendine. 

Size birlikte yaşama sanatını en güzel şekilde icra eden 
birkaç tanıdığımdan bahsetmek istiyorum. Bizimkine 
pek de uzak olmayan bir binada, anneleriyle beş çocuk 
yaşıyor. Bizden farklı olarak üç anneleri var, biri geceleri 
kalıyor yanlarında, biri hafta sonları, biri gündüzleri. Bu 
çocuklar aynı evde, adeta sözlükteki kardeş tanımını 
yalanlarcasına, beraber büyüyorlar. Kardeş olmamala-
rına reğmen birbirlerinin hakkını kolluyor, her şeylerini 
paylaşıyorlar. Birbirlerini seviyorlar. Ve belki de onları 
bir arada tutan da birbirlerine karşılıksız besledikleri 
bu sevgi. Her zaman birbirleri için vakitleri var. Kardeş 
değiller diyorum ya, nasıl olsunlar? Biri Erzurumlu bir 
Dadaş, biri İstanbullu bir Romen, biri bilmem nereli… 
Kiminin ailesi belli, kimi hiç tanımamış annesini. Çünkü 
bu çocukların hepsi yetim, bakanlığın desteğiyle çocuk 
esirgeme kurumlarından ev ortamında, gerçek bir aile 
gibi yetişmeleri için evlere yerleştirilen çocuklardan yal-
nızca beşi… Ne var ki onların ailesi bizim ailelerimizden 
çok daha gerçek. 

Bu çocuklardan üçü ikinci sınıf talebesi, iki tanesi henüz 
anaokulunda. Ancak o küçücük boylarıyla koca koca 
adamlara taş çıkartıyorlar. Belki de çocukluklarının ge-
tirdiği saflıkla yapıyorlar bunu. Hiçbirinin anne-babası 
aynı değil. O halde onlar kardeş değiller. Öyle mi dü-
şünüyorsunuz gerçekten? Kardeş olmak, yalnızca bu 
mu demek? Oysa o çocuklar için kardeş olmak, biri 
ağlayınca diğerinin gülememesi, biri düşünce diğerinin 
onu kaldırması demek. Birinin yüzündeki bir tebessüm 
olmak, gözyaşını paylaşmak demek. Zavallı çocuklar, 
kardeşliğin anlamını yanlış öğrenmişler demek ki.

Keşke çocuklar yönetse şu dünyayı. Unuttuğumuz, içini 
boşalttığımız her kelimeyi bizlere yeniden tanıtsalar. 
Kardeşliği, karşılıksız sevgiyi öğretseler, ondan da öte,  
hissettirseler. Birlikte yaşamak nasıl olurmuş bir de on-
lar gösterseler bizlere, onları örnek alsak. Bilemiyorum, 
bence denemeye değerdi. Kim bilir, belki her şeye rağ-
men hala bir şansımız vardır.
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AHMET EREN TEREKLİ 6E-BAŞAKŞEHİR

MUTLU OLAN SENİNLE

Kardeşlik ille de kan bağıyla bağlanmak mıdır?  Aynı 
anne, babadan mı olmak gerekir kardeş olmak için?

Kardeş olmak demek iyi günde kötü günde senin-
le mutlu olandır. Mutlu anında seninle mutlu, üzgün 
olduğunda seninle üzgün olmaktır kardeşlik. Kardeş 
olmak sen mutsuzken bıkmadan, usanmadan seni 
mutlu etmeye çalışmaktır. 

Şimdilerde böyle arkadaş, kardeş bulmak çok zor. 

Şimdiki dostlar kardeşin saydığın arkadaşların her şey 

için seni satmaya hazırlar.

Kardeş olmak demek senin uçurumdayken elini tut-

mak demektir. Kardeş olmak demek sen uzaklara git-

tiğinde seninle birlikte parçasını göndermektir. Her-

kes kardeşi saydığı arkadaşını iyi tanımalı, iyi seçmeli. 

İnsan alışveriş yaparken nasıl seçici oluyorsa kardeşi 

diyeceği arkadaşını da seçerken öyle davranmalıdır.

SUDE ELİF İNAN 8F-BAŞAKŞEHİR

YALNIZ ÇEKİLMEZ BU DÜNYA

Birlikte yaşamak zor, pes etmek kolay olandır. Herkes 
birbirine katlanamaz. Anne baba, abla kardeş, anne 
oğul veya her kimse. Herkesin kendi kuralları vardır 
yıkmaktan çekineceği. Aynı kandan bile gelse herkes 
farklıdır tabi. Kardeşlik de girse işin içine sonucu etki-
lemez çoğu zaman. Dayanamayanların çıktığı zaman 
yuva yıkılır. Dedim ya; pes etmek kolay olandır. Evi 
terk eden babalar, yalnız büyüyen çocuklar. Bekâr 
anneler, baba nedir bilmeyen bebekler. Kavgalar, dö-
vüşler, sevginin bile kaldıramayacağı kadar büyük 
tahammülsüzlükler… 

Bu zamanlarda birlikte yaşamak epey zor. Daha bir 
farklı insanlar.  Eşlerini sanki manavdan sebze alıyor-
muşçasına seçiyorlar. Güzeline yöneliyor hep eller. 
İçinin ne olduğunu daha bilmeden… Boşanmak da 
ne basit oldu! Eskiden boşanmanın “b”sini söyleyeni 
ayıplarlardı. Şimdiki dostlar “Mutsuzsan ayrıl bence.” 
tavsiyeleri veriyorlar. Yazık, çok yazık.

Önüne gelene kardeşim denilmeyeceğini de ısrarla 
anlamayan bir nesiliz. Bugün kardeşin bildiğinle yarın 
düşman olursun. Sonra sen kötü olursun. Ama saflı-
ğımızdan hep bunlar. Türk insanı işte, sen ne kadar 
konuşursan konuş, neye yarar. Bir şeye kafayı taktı mı 
illaki yapar. Yalnız kardeş hem dosta hem de karında-
şına denir. Aynı anneden de farklı anneden de olabilir. 
Öz kardeşinden daha güveniliri vardır bazılarının. Ba-
zıları da karındaşından başka dost istemez asla. 

Halimiz harap. Yıkılan yuvaların çocukları, güveni-

len dostların ihanetleriyle dolu dünyamız. Ne olduğu 

belirsiz geleceğimizin de. Bu kafayla giderse zordur 

elbet birlikte yaşamak. Bir kere darbe aldın mı zordur 

bir daha birine sırtını yaslamak. İkisinin de ayrı ayrı 

çözümleri var illa kendine göre. Tahammülsüzlüğü 

yok etmek gerekir ilk önce. Benciliz bakın cidden. Ve 

korkağız da zorluklarla yüz yüze gelemeyecek kadar. 

Rahatına düşkünüz bozamayacak kadar. Ve kardeşlik. 

Ah, o duyguyu bir tattın mı, o sevgiyi içinde bir his-

settin mi tabi saflık yaparsın. Saf sevgi, insanın insana 

olan sevgisi kadar mükemmel bir duygu var mıdır? 

Sana sevildiğini hissettirenle olmak kadar güzel bir 

şey? Ama gözü açık olmak da gerek. Hep bu dünya-

nın arsızlığı. İnsan sevdiğiyle bile birlikte yaşayamıyor, 

sevdiğine tam olarak güvenemiyor. Yaşadığımız bu 

dönem asıl cehalet dönemi. Ama teknolojik ya, kimse 

fark etmiyor.

Dediklerimin sonuna kadar arkasındayım. Bu iki 

eylemi mahvedebilecek de güzelleştirebilecek de 

biziz. Sen iyi ol, gözünü açık tut, biraz da sabırlı ol, 

öbürkülerinin kötülüğü yanaşmaz bile sana. Son kez 

söylüyorum, bu dünya yalnız çekilmez. Sınava yal-

nız girilmez. Yaşadığın kişilerle birlikte ol, sevdiğin 

kardeşlerinle birlikte ol. Nasıl olursa olsun, bir tek 

birileriyle birlikte ol.
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BEYZA SÖNMEZ 7D-BAŞAKŞEHİR

GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA SAVAŞ

Sizce insanlık sadece kız, erkek, zengin, fakir olarak 
ayırdığımız guruplardan mı oluşuyor? Bence insanlar 
ikiye ayrılır;

Birinci tip insanlar günümüz dünyasında fazlaca bu-
lunan, hiçbir vicdani duygusu gelişmeyen, sadece 
cinsiyetinden veya parasından dolayı böbürlenen in-
sanlardır. İkinci tip insanlar ise dünyanın herhangi bir 
yerinde küçücük kardeşleri yetim kaldığında içi cız 
eden, dünyanın dört bir yanında savaş varken kendi çı-
karlarından çok acaba bugün Suriye’de Afganistan’da 
vb. ülkelerde kaç kardeşim yetim kaldı diye düşünen, 
hangi dine mensup olursa olsun katledilen çocukları 
kendi çocuğu yerine koyan insandır.

Günümüzde buna en yakın örnek Müslüman ülke-
lerden Suriye. O zalimler biraz kendi çıkarlarından 
vazgeçip acaba “Benim zalimce öldürdüğüm veya 
öldürttüğüm insanları öldürme nedenim insanlık kav-
ramı ile ne kadar uyuşuyor veya ne kadar mantıklı.” 
diye düşünüyorlar mı? Tabi ki hayır! Çünkü insanlar 
iki üç parça fazladan toprak için veya yeraltı kaynak-
ları için öldürülüyor! Öte yandan sadece Müslüman 
oldukları için katledilen kardeşlerimiz de var! Sene 
başından beri Suriye’den gelen kardeşlerimizin sayı-
sı milyonu bile geçti. Ayrıca öldürülen kardeşlerimiz 
sadece Suriye ile sınırlı değil; Mısır, Afganistan, Filis-

tin, Arakan, Afrika, Irak kısacası yeryüzünde bulunan 
çoğu Müslüman ülke zalimlerin bu din ve ırk ayrımına 
tanıklık ediyor.

Ve son olarak savaşı bitirme yolları bizim kendi çı-
karlarımızdan vazgeçip dünyada çok söylenen ama 
pek kullanılmayan empati duygusunu geliştirebilmek, 
merhamet, vicdan ve bunun gibi yaygın olmayan dav-
ranışları insanlar arasında yaygınlaştırmaktır.

VERDA ALTUNTAŞ 8F-BAŞAKŞEHİR

HER DERDİN DEVASI

Kardeşlik; insanların birbiri için her türlü fedakârlığı 
yapması, en zor zamanında yanında olmasıdır. Bazen 
paranı bazense sevgini paylaşmaktır kardeşlik. Evet, 
aslında en önemli şey de bu. Karşılık beklemeden bir 
iyilik yapmak, varını yokunu ortaya koymak. Hiçbir 
beklenti duymadan hem de. 

İnsanlar çoğu zaman vermeye yanaşmazlar sanki bir 
iyilik yapılınca bir şey azalacakmış gibi hissederler ak-
sine paylaşılan nimetler daha da çoğalır, bereketlenir. 
Paylaşmak kadar, iyilik yapmak kadar güzel bir şey 
yoktur. Birisinin ihtiyacını gidermek onun yüzünde ha-
fif bir tebessüm bırakabilmek bile insana huzur verir.

Çok uzaklarda hiç görmediğimiz belki adını bile daha 
önce duymadığımız ama yardıma ihtiyacı olan birçok 

insan var. İşte kardeşlik bu gibi durumların ilacı. O 

insanların yardımına koşmak, onları mutlu etmek, bir 

kez de olsa yüzlerini güldürebilmek.

Aslında kardeşlik bunlardan çok, birlikte yaşama sa-

natıdır. Birbirine uyum sağlayabilmektir. Beraber ya-

şayabilme, insanlarla iyi iletişim kurabilmektir kar-

deşlik. Kendinden çok onu düşünmek yeri geldiğinde 

elindeki her türlü imkânı onun için kullanmaktır. Tabii 

ki hiçbir beklentide olmadan. 

Kardeşlik bir anda kazanılan bir değer değildir. Aylar, 

belki yıllar alır gerçek bir kardeşlik bilincinin oluşması. 

Ne kadar zaman geçtiğinin bir önemi yoktur, önemli 

olan kardeşlik duygusudur.
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Rüveyda Hilal KURTAROĞLU 8F-BAŞAKŞEHİR

AFFETMEK VE PATATES

Ömür dediğin nedir ki? Göz açıp kapayıncaya kadar 
geçer. Böyle kısa bir zamanda büyük yanlışlar yapıp bir 
insanın kalbini kolaylıkla kırabiliyoruz. Hepimiz haya-
tında hakkı yenmiş, hakarete maruz kalmış, kırgınlıklar 
yaşamış olabiliriz. Yapılan yanlışlar ne kadar kısa süre-
de telafi edilirse hayatın rengi o kadar canlı olur.

Affetmek veya intikam almak; her zaman bu iki seçe-
nekle karşı karşıya olabiliriz. Ama şundan emin olma-
lıyız ki intikam almak insanı ne yüceltir ne de onur-
landırır. Ancak intikam alabilecekken hatasını fark 
etmiş birini affetmek hem kendimize hem de karşımız-
dakine yapılabilecek en büyük iyiliktir. Şu hikâyede 
olduğu gibi:

Öğretmen bir gün derste öğrencilerine bir teklifte 
bulunur: “Bir yaşam deneyimine katılmak ister misi-
niz?” Öğrenciler çok sevdikleri hocalarının bu teklifini 
olumlu karşılarlar. “O zaman” der öğretmen: “Bundan 
sonra ne dersem yapacağınıza söz verin.” Öğrenciler 
bunu da yaparlar. “Şimdi yarınki ödevlerinize hazır 
olun. Yarın hepiniz birer plastik torba ve beşer kilo pa-
tates getireceksiniz!” Öğrenciler, bu işten pek bir şey 
anlamamışlardır. Ama ertesi sabah hepsinin sıraları-
nın üzerinde patatesler ve torbalar hazırdır. Kendisine 
meraklı gözlerle bakan öğrencilerine şöyle der öğret-
men: “Şimdi, bugüne dek affetmeyi düşünmediğiniz 
her kişi için bir patates alın, o kişinin adını patatesin 

üzerine yazıp torbaya atın.” Bazı öğrenciler üçer beşer 

tane patates koyarken bazılarının torbası neredeyse 

ağzına kadar dolmuştur. Öğretmen, kendisine, “Peki, 

şimdi ne olacak?” der gibi gözlerle bakan öğrencileri-

ne ikinci açıklamayı yapar: “Bir hafta boyunca nereye 

giderseniz gidin, bu torbaları yanınızda taşıyacaksınız. 

Yattığınız yatakta, bindiğiniz otobüste, okuldayken 

sıranızın üstünde hep yanınızda olacaktır.” 

Aradan bir hafta geçmiştir. Hocaları sınıfa girer girmez, 

denileni yapmış olan öğrenciler şikâyete başlarlar:

“Hocam,  bu kadar ağır torbayı her yere taşımak çok 

zor.”

“Hocam, patatesler kokmaya başladı. Vallahi insanlar 

tuhaf bakıyorlar bize artık. Hem sıkıldık hem yorul-

duk.”

Öğretmen gülümseyerek öğrenciler şu dersi verir: 

“Görüyorsunuz ki affetmeyerek aslında kendimizi ce-

zalandırmış oluyoruz. Kendimi ruhumuzda ağır yükler 

taşımaya mahkûm ediyoruz. Affetmeyi karşımızdaki 

kişiye bir iyilik olarak düşünüyoruz. Hâlbuki affetmek 

en başta kendimize yaptığımız bir iyiliktir.”

Tek başına yolculuğa çıkmadığımız bu hayatta affet-

mek bizi özgürlüğe uçuran kocaman kanatlardır. Ne 

kadar affedersek o kadar yükseklere uçarız.

AHMET BURAK ERCAN 6A-BAŞAKŞEHİR

İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜKTEN SAKINDIRAN

Kardeş demek hayat demektir. Kimi zaman aldığın ne-
feste “Kardeşim!” diyebilmek. Kimi zaman üzüldüğün 
anda karşında bulabilmek. Kardeşlik öyle bir denizdir 
ki dibi bulunmaz. Öyle bir sırdır ki her gönül kaldır-
maz. Öyle özeldir ki vicdanı olmayan anlamaz!

“Müslüman müslümanın kardeşidir. Onu terk ve ih-
mal etmez. En güzel kardeşlik birbirinin hakkında 
fesat düşünmeden yaşayan müminlerin arasındaki 
kardeşliktir. Kendinize Allah yolunda kardeşler edi-
niniz çünkü onlar dünya için de ahret için de lazımdır. 
Din kardeşini örten kimsenin Allah Teâlâ da dünya ve 
ahrette kusurunu örter. Kardeşinle mücadele etme, 
onunla alay etme, ona verdiğin sözden dönme. En 

üstün ve en değerli amel, sevdiklerinizi Allah rıza-

sı için sevmek sevmediklerinizi de Allah rızası için 

sevmemektir. Kardeşine gülümsemen, iyiliği emredip 

kötülükten sakındırman yolunu şaşıranlara yol göster-

men yol üzerinde eziyet veren diken, kemik gibi şey-

leri kaldırman senin su kabından onunkine boşaltman 

kardeşliğin ta kendisidir.”

Bu dünyadaki herkes kardeştir önemli olan kardeşlik 

bağını bulmaktır. Kardeşlik söylemekle biten bir cüm-

le değil kalpte atan bir sevgi çemberidir. Kardeşinizi 

sevin onunla iyi vakit geçirin ve en önemlisi onu kol-

layın.
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BEYZA KESİK 8G-BAŞAKŞEHİR

KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ

İslam’ın köprüsüdür selam. Dünyanın farklı yerlerin-
de yaşayan Müslümanların köprüsü. Bu köprünün 
neyden yapıldığı değil mühim olan, insanların hangi 
duygularla inşa ettiği. Bu köprü, sağlam tuğlalarla 
inşa edilmiştir. Hiç kimse bu köprüyü yıkmaya ya-
naşamaz. Çünkü tuğlalar arasındaki boşluklar iman 
nuruyla kaplanmıştır.

Selam, Müslümanlar arasındaki bağları kuvvetlendi-
rir. Bazen harekete geçmek için bir ışık bile yeterlidir. 
Karşındakinin kardeşi olduğunu anlar insan, selamını 
alınca. Selam,  Müslümanların kalplerindeki duygula-
rın açığa çıkmasını sağlar. Kalbimizdeki iyi duygular, 
katılaşmış duyguları eritmek için ısıyı vermiştir bile. Bir 
selam yeter sorunların çözüme kavuşması için. Müslü-
manların günümüzde çeşitli sorunlar yaşaması, selamı 
iyice anlamamış olmalarındandır. Dünyadaki tüm Müs-
lümanlar kardeşçe duygularla bir araya gelip, birbirle-
rine yardım eli uzatsalar en zor düğümleri bile kolayca 
çözebilirler.

Selam bir duadır. İnsanlara Allah’ın selamını iletmek-
tir. Ve karşındaki insanın da ettiğin duayı tekrar sana 
yansıtmasıdır. “Allah’ın selamı üzerine olsun.” mesajını 
karşındaki insana iletmektir. “Allah’ın selamı senin de 
üzerine olsun.” mesajıyla muhatap olmaktır. Selamın 
kökünden Müslüman, İslam ve teslim kelimeleri oluş-
muştur. Selam ortak köktür. Müslümanların sıcaklığını 
ve en içten duygularını pekiştirir, selam. 

Karşındakine selam vermek sünnet, almak ise farzdır. 
Karşındakinin çağrısına cevap vermek farzdır. Kişi se-
lamı aldığında tebessüm edebiliyorsa, bir an bile olsa sı-
kıntılarını unutabiliyorsa selamın amacı gerçekleşmiştir. 
Selamı alan kadar veren kişi, öylesine selam vermediği 
müddetçe, için de aynı durum geçerlidir. Selam küçük 
kıvılcımlara su serper, kişinin derdine dahi derman olur.  

Peygamber efendimiz: “İnsanların Allah katında en 
makbulü ve O’na en yakın olanı, önce selam verendir.” 
buyurmuştur. Selamlaşmanın önemi bu hadiste en gü-
zel bir şekilde anlatılmıştır. 

Selam’ı yaymalıyız. Selamla tanışan Müslümanlar her 
Müslümanı kardeş olarak görüp, bir sıkıntısı varsa ona 
kol kanat gerip, yardım etmelidir. Selamlaşmanın öne-
mini kavramayan insanlar toplumun huzurunu bozar-
lar. Mesela bir kişi başkasına selam verdiğinde, selamı 
alması gereken kişi bu selamı görmezden gelip, umur-
samaz ve selamını almazsa İslam köprüsünün yıkılması 
için bir darbe vurmuştur. Selam’ı almayan kişi karşı-

sındaki insanın “Müslümanlık denen şey kalmamış 
bu dünyada.” gibi düşüncelere yönelmesine yol açar. 
Oysaki selamına samimiyetle cevap vermiş olsaydı bu 
köprünün sapasağlam durduğunu karşısındakine gös-
terecekti. İnsanlardaki bu vurdumduymaz tavırlar ile 
Müslümanlar arasındaki rekabet ve kıskançlık arttıkça 
toplumun inanç seviyesi de azalır. Bu kişiler selamı al-
madığı müddetçe selamı veren kişinin duasını almaz. 
Farzı yerine getirmemiş olur. Ve bunun sonuçlarına kat-
lanmak zorunda kalır.

Selamlaşmayan insan sırf kendisini düşünerek, selamı 
almayı gereksiz bulduğu için bencilliğe yönelir. Başka-
larının fikirlerini umursamadığı için kendini geliştire-
mez. Ve hep aynı zihniyette kalır. Bencil olma duygusu 
onun yardımlaşmadaki en büyük engelidir. Kişi bu en-
geli hiç aşamadığı gibi, aşmaya da yanaşmaz. Kendi 
dünyasında yaşar. Ve arkadaşlığın temelinde olan yar-
dımlaşma ve güven duygusuna sahip olmadığı için hiç 
arkadaşı da olmaz.  Bu kişi arkadaşsızlık durumunu hiç 
umursamaz. Çünkü kendi kendine yaşayabileceğini 
zannettiği gibi başkasının yardımına muhtaç olmadı-
ğını da düşünür. Bu gibi kişiler, toplumda önemli bir 
makama sahip olsa bile onların hiç kimseye faydası 
dokunmaz.

Selamlaşmaya önem veren insan karşısındakinin de 
aynı şekilde önem vermesini ister. Onun da yanında 
olmasını ister. Güvende olduğunu hissetmek, derdini 
onunla paylaşmak ister. Sadece iyi gününde değil, kötü 
gününde de yanında olmasını ister. Kardeşinin varlığını 
hissetmek ister.

Selamlaşma toplumun kaynaşmasını da sağlar. Kişi sa-
dece tanıdığına değil, ilk defa gördüğü kişiye de selam 
vererek onunla tanışır, konuşur. Toplumun sorunları-
na karşı daha duyarlı olmasını sağlar. Selamlaşmanın 
yaygınlaşmasıyla toplumun temel sorunlarına merhem 
olunur. Selamın topluma kattığı değerler vardır. Selam, 
toplumsal değerlerin korunmasını sağlar. Selamın hem 
kişiye hem de topluma birçok yararları vardır.

Selamlaşmanın yaygınlaşması bu köprünün asırlara 
rağmen dimdik ayakta durmasını sağlar. Hafif aşın-
masının sebebi de bazı Müslümanların kardeşini gör-
mezden gelmesidir. Biz Müslümanlar olarak köprünün 
aşınmasının değil, ayakta kalmasının sebebi olmalıyız. 
Bizler, bu köprünün yaralarını onarmalı ve ona sahip 
çıkmalıyız. Selam ve dua ile…
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BETÜL GÜZELYÜZ 8G-BAŞAKŞEHİR

AFFEDEBİLMEK

Hepimizin bildiği gibi karşımızdaki kişi bir hata yap-
tığında o hatayı görmezden gelebilmek ve bizden af 
dilediğinde affını kabul edebilmektir affedebilmek. 

Hepimiz affedebilmenin ne demek olduğunu biliriz 
ama bazı zamanlarda uygulayamayız nedense. Söz 
konusu olan çok değer verdiğimiz bir şey ise üzülürüz, 
üzüldüğümüz için de karşımızdakine kızarız. Ama 
kızmak bir şeyi değiştirmez, zamanı geri döndürmez. 
Sadece karşımızdaki biraz daha üzülür. Böyle durum-
larda kızmak yerine affetmek hem karşımızdakini 
hem de bizi rahatlatır. Karşımızdaki affedildiği için biz 
ise öfkemize hâkim olup onu affedebildiğimiz için ra-
hatlarız. Ancak öfkesine hâkim olup karşısındakini af-
fetmeyi herkes yapamaz. Kimileri kızar, bağırır kimile-
ri bir şey demez ama yapılanı unutmaz ve unutturmaz 
da. Oysa hiç kimse mükemmel değildir ve herkes af-
fedilmesi gereken bir şeyler yapmıştır. Hangimiz “Ben 
hiç kimseyi üzmedim hiç kimseye zarar vermedim. Bu 
yüzden de affedilmesi gereken bir şey yapmadım.” 
diyebilir ki? Böyle söyleyerek yalnızca kendimizi kan-
dırırız. Hepimiz hem de birçok defa hata yapmışız ve 
affedilmişizdir. Bu yüzden sıra bize geldiğinde “af-

fetmem” veya “yaptığını unutmam” 
dememeli,  yalnızca karşımızdaki-
ni affetmeli ve onun bu olayı unut-
masını sağlamalıyız. Elbette bunu 
yaparken karşımızdakine bunu bir 
daha yapmaması gerektiğini söyle-
yebiliriz. Ancak bunu yaparken yu-
muşak sözler kullanmalı karşımız-
dakini incitmemeliyiz. Sert sözler 
söylemek olayı çözmez, sadece zora 
sokar. Sert sözler söylediğimizde 
elimize geçen tek şey kırgınlık olur. 
Ama herkesin harcı değildir böyle 
yapabilmek, içinde birden parlayan 
öfkeyi söndürebilmek. Bu yüzden 
“affetmek büyüklüktür” denir. Çün-
kü büyüklük sadece yaşla olmaz. 
Karşısındakini affedebilen kişinin 
gönlü ve aklı büyüktür. İşte “yüce 
gönüllü” dediğimiz insanlardan biri 
de affedebilenlerdir. Böyle kişiler 
herkes tarafından sevilir ve iyilikle 
anılır.

Affedebilmek konusunda Sa’di 
Şirazi’nin Gülistan adlı eserinden güzel bir hikâye:

“Harun Reşid’in oğullarından biri öfkeyle çıktı baba-
sının huzuruna:

- Filan subayın oğlu anneme küfretti!

Harun devlet erkânına sordu:

- Böyle birine nasıl karşılık vermeli?

Biri öldürülmesini, öbürü dilinin kesilmesini, bir baş-
kası da mallarına el konulup sürgün edilmesini önerdi.

Harun oğluna:

- Onu affetmen büyüklüktür. Edemeyeceksen, sen de 
onun annesine küfret. Ama intikamını alırken ölçüyü 
kaçırma. Kaçırırsan, biz zulmetmiş oluruz; bu kez karşı 
taraf mağdur düşer.”

Öyleyse Harun Reşid’in oğluna verdiği öğütte olduğu 
gibi biz de bu büyüklüğü gösterebilen yüce gönüllü 
insanlardan olabilmek için bazen çok da zor olmayan 
birkaç güzel söz ve bir gülümsemeyle bile yapabilece-
ğimiz şeyi yapalım ve karşımızdakini affedelim.
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YAVUZ SELİM ŞENSES 8G-BAŞAKŞEHİR

TESBİH TAŞLARI

Tesbih taşları gibi saf tutmuş cümle beden,
Suretten öte ruh, cuşa gelmiş cezbeden.
Ayandır ki kardeşlik Müslümanı cem eden.

Kardeşlik olur biçareye derdin dermanı,
Diner zulmün eseri mazlumun akan kanı,
Çehremin tebessümü, sinemin huzuru,
Mü’minin gözündedir ol kıymetin nuru,
Bir olmak gelir üstesinden her meşakkatin,
Bir olmak: Sevmek… Sevenin kalbinde olmaz kin

Şeytanın gedikleri saflarda ne arar,
Gafilin hilesi kardeşliğimi bozar,
Kardeş olamayanı ederler tarumar.

Ne dilde selam, ne kalpte kelam kalmış,
Nahoş suratlar halk içinden sefayı almış,
Nefretin tesiri sarmış nefs ile bedeni,
Aşikardır böyle kederli halin nedeni,
Bir fenalık ki dost bildiğini hasım eyler,
Kardeş olamadım, insan daha neyler?

Kardeşlik kuvvettir, boldur feyz ile hayrı,
Bir olmanın kıymetini anlayın gayrı,
Mü’minler kardeştir, zinhar olmaz gayrı!

ELİF İREM KIZMAZ 8D-BAŞAKŞEHİR

BİRLİKTE YAŞAMAK

Kardeşlik nedir bilir misin?  
Kürt, Arap, Türk ayırt etmeden,  
Herkesin birlikte yaşamasıdır. 
Her engeli birlikte aşmasıdır. 
 
Her kardeşimiz aynı imkâna sahip değildir,  
Kimisi zengin, kimisi fakirdir. 
En önemlisi de bunu görmezlikten gelip,  
Hepimizin kardeş olduğunu bilmektir. 
Her kardeşimiz aynı şartlar altında değildir,  
Bazı kardeşlerimiz savaş altında,  
Bazılarının her şey ayağının altında.  
 
Tüm dünya kardeştir,  
Birlikte yaşayarak.  
Dil, din, ırk gözetmeksizin,  
Birlikte yaşamaktır kardeşlik.

SİNEM KOÇ 8C-BAŞAKŞEHİR

YANINDAYIM KARDEŞİM

Orada bir kardeşin var ve üşüyor. 

Belki savaştan dolayı, belki de hastalık.

Yok kimsesi. Allahtan başka… 

İsyan mı? Hayır!

Ağzından düşmez “Elhamdülillah”. 

Hep şükür içindedir yetim yavrucak.

Sıcak bir çorbası yok. 

Belki ona sarılan annesi yok.

Fakat Allah var. 

O bilir Allah’ın onu sevdiğini, izlediğini. 

Her şeye sahip insan! Şimdi düşün. 

Annen var, evin var, yuvan var.

Neyedir isyanın? 

Niyedir bu bitmek bilmeyen aç gözlülük?

Kulak ver dünyaya.

Ağlıyor kardeşlerimiz.

Duymuyor musun yoksa sessiz çığlıklarını?

Sus o zaman. Kendi dertlerini bırak ve dinle dünyayı.

Duydun mu?

Duymadın mı yoksa? 

Sebebini merak mı ediyorsun?

Söyleyeyim sana.

Sen zannetme en kötü durum seninki 

Vicdanını dinle. 

Duydun mu?

Nasıl anlarsın duyduğunu? 

Eğer gözünden istemsizce, yavaşça bir yaş akarsa,

İşte kardeşin için ağlıyorsundur.

Ağlama yetimim! 

Allah var, kardeşlerin var yanında.

Gözlerindeki yaşı sil sarıl Yaradan’a. 

Sarıl yetim kardeşine! 

Korkma! Gözlerindeki şefkat fazla gelmiş olabilir sana.

Okşa saçlarını minik yetimin, öp tertemiz nurlu alnından. 

De ki: “Yanındayım kardeşim!”
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ZEYNEP MÜŞTEKİN 6D-BAŞAKŞEHİR

BIRAKMA BENİ

O gün yine okul vardı. Yine ben hazırlanmış bir 
şekilde onu bekliyordum. Bağırdım çağırdım kar-
deşime. Ne kadar da üzülmüştü. Ah ne yaptım 
ben Allah’ım, ne yaptım ben! Oysaki o zaman hiç 
düşünmemiştim yaptığım hatayı. Yine vurmuş-
tum asansörde, yine ağlamıştı her sabah olduğu 
gibi. Abla dedi, yapma dedi, söz dedi, bir daha 
yapmayacağım dedi. Niye inanmadım ki ona. 
Ertesi sabah uyandığımda başucumda bir hediye 
gördüm. Evet, ondandı bu tatlı hediye. Hiç kimse 
doğum günümü hatırlamazken bir tek o hatır-
lamıştı. Yatağımdan doğrulup onu aradım, evde 
yoktu. Nerede, diye anneme sordum. Pastaneye 
gitti, dedi annem. Şaşırmıştım, nedendi acaba? 
Onu beklerken biraz düşündüm. Evet, haksızlık 
etmiştim canımın ciğerine. Ne de çok üzülmüş-
tür kim bilir? Yolunu gözledim bir süre, gelmedi, 
telaşlandım. Sonra kapı çaldı, evet o gelmişti. Ya-
nında da bir pasta vardı. Hem de en sevdiğim-

dendi profiterollü. Çok sevindim geldiğinde ama 
belli etmedim, edemedim. Utandım, gidemedim. 
Utanmalıydım zaten böyle icap ediyordu. Ne çok 
haksızlık etmiştim kardeşime. Onca yaptıklarım-
dan sonra bana hediye almıştı. Doğum günümü 
kutlamıştı. Ne iyi biriydi bu küçük melek. Yanına 
yaklaşmaya çalıştım, korktu. Yemin ederim ben 
bir şey yapmadım, dövme beni, dedi. Çok kor-
kuyordu. Korktuğu her halinden belliydi zaten. 
Biliyorum, dedim. Özür dilerim, dedim. Sarıldım, 
ağlama, dedim. İçim yanıyordu; çünkü benim yü-
zümden bu haldeydi, benim yüzümden korku-
yordu, benim yüzümden içine kapanık bir çocuk-
tu. Affet, dedim. Söz, bir daha yapmayacağım, 
dedim. Nasıl affetmem, ben kendimi bildim bileli 
sana sarılmak istiyorum, dedi küçük meleğim. 
Affetti beni, sarıldı, canım ablam, dedi. Bırakma, 
dedi, bırakma beni. Sımsıkı sarılıp bırakmam, de-
dim canım kardeşime…

HİLAL AKKAYA 7B-BÜYÜKÇEKMECE

BİZİM İYİLİĞİMİZ İÇİN

Ey Türk gençliği, ailene sahip çık. Annene kızar-
ken babana kızarken bir düşün içinden geçir-
diğin o öfkeyi, bir düşün sen ne kadar haklısın? 
Ailenin değerini bil. Suriye’de savaşta annesini 
babasını kaybeden çocukları düşün. Onlar orada 
annesiz babasız yaşarlarken kendinin ne kadar 
şanslı olduğunu düşün ve şükret. Hiçbir zaman 
annene ve babana sinirlenme, onlar her zaman 
haklıdır. Onların bir bildiği vardır. Annen ve ba-
ban senin için canlarını bile verirler. Sana bir za-
rar gelse senden çok üzülürler. Her zaman senin 
ve kardeşlerinin iyiliğini düşünürler. Sana doğru 
yolu gösterirler. Üzücü bir olay yaşansa kardeş-
lerin, annen ve baban kol kanat gerip üzüntüyü 
yok ederler. Ailesi olmayanlara bir bak onlar da 
senin kadar mutlu mu? Kardeşlerin de zor anında 
hep senin yanında bulunur. Seni mutlu etmek için 
ellerinden geleni yaparlar. 

Annen senden bir kahvaltı hazırlamanı bir çay 
dökmeni istediği zaman üşenme ‘’Anne şimdi 
yapmasam.’’ veya ‘’Anne şimdi işim var, sonra 
yaparım.‘’ deme. Annenin sana yaptıklarına karşı 
senin bu yaptığın dünya üstünde bir karınca gibi 
kalır. Annen sen doğduğundan beri yanı başında 
bulunur sana en ufak zarar bile gelsin istemez. 
Baban, gece gündüz çalışır, çabalar sırf senin iyi-
liğin ve seni iyi bir okulda okutmak için. Sana, 
istediğin her şeyi elinden geldiği kadar yapmaya 
çalışır.

Kardeşleriniz farkına varmasanız bile en yakın 
dostlarınızdır. Annenize veya babanıza rahatça 
söyleyemediğiniz şeyleri kardeşlerinize rahatça 
anlatırsınız. Kardeşinizin veya abla-ağabeyinizin 
canı yansa en az onun kadar sizin de canınız ya-
nar. Bu yüzden ailelerimizin kıymetini bilmeliyiz.
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BEYZA NUR BIYIK 8B-BÜYÜKÇEKMECE

BABAM

Bir yetimin hayatına girdiniz mi hiç? İç dünya-
larına baktınız mı? Baba özlemi nedir bilir mi-
siniz? Gerçi hepimiz bir gün yaşayacağız o acı-
yı ama en sonunda yine bir kavuşma olacak. 
Sadece bazı insanlar önceden yaşıyor. 
Benim bir arkadaşım var o da babasını küçük 
yaşta kaybetmiş. Küçükken pek fazla anlamamış 
ama büyüyünce babasının yokluğunu hissetmiş. 
Başına gelmeden anlayamazsın derler ama arka-
daşımı anlamaya çalıştım. Düşünmesi bile insanın 
canını acıtıyor. Etrafımda babası olmayan insanla-
ra bakıyorum da çok güçlüler. 

Bazı yetimler var babalarını hiç görmemiş, onların 
daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta hiç 
görmemiş, hiç anıları yok. En azından büyüyünce 
hatırlayıp üzüleceği bir şey de yok. Belki böylesi 
daha iyidir. Ya da tam tersidir. Yetim insanlar ger-

çekten çok güçlüler; iyi, kötü zamanlarında ba-
bası olmayacak ama her zaman içlerinde olacak, 
kalplerinde en özel yeri babalarının yeri olacak. 
Belki bu yüzden çok güçlülerdir.

Bu da onların imtihanı, inkâr ederek bir yere 
gelemezler, sabretmeleri gerek. En sonunda 
buluşacaklar ama belki biraz geç olacak. Zaten 
önemli olan ebedi kavuşma değil midir? Çünkü 
inancımıza göre biliyoruz ki ebedi âlemde ayrı-
lıklar yok. Hem ne demiş Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.v): “Kişi sevdiği ile beraberdir.”

Şimdi bir kez daha babam yanımda olduğu için 
Rabb’ime şükrediyorum. Allah hiç kimseyi anasız 
babasız bırakmasın. Bilmeliyiz ki onların duala-
rıyla biz ayaktayız. Onlara sadece bedenen değil 
ruhen de bağlıyız. Ve bizi asıl mutlu hissettiren 
tam da bu.

AZİZE SENA SEVİM 8C-BÜYÜKÇEKMECE

MUTLULUK HAZİNEM

Bir sabah heyecanla gözlerimi açtığımda ilk gör-
düğüm şey kardeşimin yüzü oldu. Yıllardır hep 
aynı odayı paylaşırdık yani o doğduğundan beri. 
Bu evimizde ise yataklarımız karşı karşıyaydı. Bir 
köşede o bir köşede ben.

Normalde homurdanarak ve tatlı uykumdan ay-
rıldığım için üzgün olarak kalkardım ama bugün-
lük farklı olmaya karar verip sadece tebessüm 
ettim. Yeni bir güne başladığımızda yapabile-
ceğimiz en güzel şeylerden biri. Ve yine normal 
olduğunu düşündüğüm herhangi bir günün sa-
bahıydı. Bazılarının çok isteyeceği bazılarının da 
sıkılmış olduğu sıradanlıktan çıkıp hayallerine 
artık koşmak istediğini hatırlatan günlerdendi. 
Yatağıma yatıp günümü geçirdikten sonra yine 
o hikâyeleri kafamda kurmaya başlamıştım. Saç-

maydı, korkularımın yansımasının bir ürünüydü; 
kardeşimin başına kötü bir şeyin gelmesi. Kafam-
dan senaryolar kurup onlarsız ne yapabileceğimi 
düşünüp ağlatırdım kendimi. Onlarsız nelerin ek-
sik nelerin tatsız olabileceğini düşünürdüm hep.

Yatarken uyumak için kurduğum hayaller ikiye 
ayrılırdı: huzuru hissettiren ve hayatı hissettiren 
olarak. Kardeşimin varlığını bilmek bana gerçek-
ten huzur veriyormuş bunu geç fark ettiğimi anla-
dım. Meğer o var olduğu için ben kendimi mutlu 
hissediyormuşum, o var olduğu için hayattan tat 
alıyormuşum, o yanımda olduğu için kendimi yal-
nız hissetmiyormuşum ve o olduğu için ben de 
varmışım. Bütün bunları yeni anladım ama sonuç 
olarak hazinemi yeni buldum ve çok mutluyum.
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MERVE KOÇAK 8C-BAŞAKŞEHİR

YANI BAŞIMDA

Yoktur aile gibisi, 

Bulamazsın daha iyisini.

Hasta olduğunda yattığın anne dizi, 

Dünyadaki en iyi ağrı kesici  

Şimşek çaktığında, gürültü koptuğunda, 

Hayat bana çelme taktığında, 

Sırtımı yaslayacak bir dağ aradığımda, 

Bilirim her zaman babam yanımda. 

Sık sık birbirimizin boğazına sarılsak da, 

Dara düştüğümde abim yan odada. 

Farkında olsam da olmasam da, 

En iyi yoldaşım abim aslında. 

YUNUS ERGÜN 5B-BAŞAKŞEHİR

YOKTUR DÜNYADA EŞİ

Bir annem var bir babam,

Biz de evin neşesi.

Yuvamız ışık saçar,

Dünyada yoktur eşi.

Babam olur evin direği,

Annem olur meleği.

Çocuklar olur eğlencesi,

Budur ailenin sevgisi.

YAREN DEMİRBAĞ 5A-BAŞAKŞEHİR

SEVGİLİ ANNECİĞİM

İşte sana evin her köşesinden bir hatıra…

Mobilyalardan, duvarlardan her gün temizlemekten yorulduğun 

parmak izlerim. 

Gün geçtikçe büyüyorum ve bıraktığım izler azalıyor. 

Bunun için sana, küçük, sevimli ellerimi anneler gününde hediye 

ediyorum. 

Seni çok seviyorum. 

Anneler günün kutlu olsun.
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MAHMUT KOLTAŞ 8F-BAŞAKŞEHİR

KARLI YOLLAR

Bir kış günüydü köyümüzün yolları tıkalıydı 
ve hiçbir şekilde açılamıyordu. Hiçbir araç 
açamıyordu yollarımızı. Eğer biri açmaya 
çalışsa uçurumdan kayıp gidecekti. Benim 
de sınavlarım başlayacaktı. Ve yollar böyle 
olmaya devam ederse ben gidemeyecektim. 
Ailemin neredeyse hepsi engelliydi ve ben-
imle gelecek kimse de yoktu. Sadece ortanca 
kardeşim engelli değildi. Benim de ayaklarım 
tutmuyordu o yüzden tek başıma gitmeye ce-
saret edemiyordum.
Kardeşimin benimle gelebileceğini düşündüm fa-
kat ailemizin tek geçimini sağlayan oydu. Bu ko-
nuyu ailemle konuşurken gizlice bizi dinlediğini 
fark ettim. Ama hiç çaktırmadan ailemle konuş-
maya devam ettim. Birkaç gün sonra sınav günüm 
geldi ve ben sınava gidemeyeceğimi anlayıp öyle-
ce boş boş oturmaya başladım. 

Bir süre sonra kardeşim sıkıca giyinmiş bir halde 
benim de giysilerimi getirip bıraktı önüme. Neden 
oldu anlamadım ama gözümden bir anda gözyaşı 
akmaya başladı. Belki de beni çok seven bir yakı-
nım ya da arkadaşım bile yapamazdı hatta cesaret 
edemezdi bu kış gününde böyle bir şeyi yapmaya. 
Beni o kadar seviyor ve o kadar çok değer veriyor-
du ki benim için kış gününde böyle bir tehlikenin 

altına giriyordu. Ben de ilk başta istemedim fakat 
sonra sınavımı düşündüm. Bu sınav benim gelece-
ğimi belirleyecekti. Belki de kardeşimin çalışma-
sına artık gerek kalmayacaktı. Bunu düşünerek 
hemen giyindim kardeşimin yardımıyla. Sınavın 
başlamasına çok kısa bir süre kala sınava girece-
ğim yere ulaştık. Kardeşimin beni çok sevdiğini 
gerçekten o an anlamıştım. Uzun bir süre sarıldık-
tan sonra ona gitmesini söyledim çünkü sınavım 
uzun sürecekti. Sınavım bitti cevap anahtarını alıp 
kontrol ettikten sonra çok iyi bir sonuç aldığım için 
çok sevinmiştim. Yollar çok kötü olduğu için sınava 
girdiğim yerin yakınlarında bir yerde konakladım. 
Birkaç gün sonra, yeni tanıştığım ve yakın yerlerde 
oturduğumuzu öğrendiğim bir arkadaşla birlikte 
eve döndük. Eve girdiğimde sadece benim yüzüm 
gülüyordu. Anne ve babama çok iyi bir sonuç aldı-
ğımı söylediğim hâlde yine de durum değişmedi. 
Yolların açıldığını ve birkaç sağlık görevlisinin bir 
ceset kaldırdıklarını gördüm. Yanlarına gidip bak-
tığımda ise gözlerimden yaşlar akmaya başladı.

Kardeşim beni bırakıp geri döndükten sonra çok 
hastalanmıştı. Ama onu doktora götürecek kimse 
yoktu, yollar da kapalıydı. Kardeşim benim gele-
ceğim için, benim için kendisini feda etmişti.

ZEYNEP İREM ÜLGER 6A- BAŞAKŞEHİR

ŞAŞKIN ABLALAR

Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kal-
bur saman içinde mutlu mu mutlu bir aile varmış. 
Bu ailenin iki tane çocukları varmış. Bu çocuklar 
birbirlerini çok severlermiş. Büyük çocuğun adı 
Zehra küçük çocuğun adı da Zeynep’miş. Bu ara-
da bu kardeşler eğlenirken bir gün annelerinin 
hamile olduğunu duymuşlar. Çocuklar kardeş-
leri olacaklarını duyunca sevinçlerinden havaya 
uçmuşlar. Ama bu uzun sürmemiş. Anne baba-
larının Kaan adını verdikleri kardeşlerinin doğu-
mundan kısa süre sonra durum değişmiş.

Kardeşleri olduğunda annesiyle babası küçük 
kardeşlerine daha çok oyuncak alıp ona daha 

fazla ilgi göstermişler. Bu arada iki kardeş küçük 
kardeşlerini gittikçe daha çok kıskanmaya başla-
mışlar. Büyük abla yani Zehra, Zeynep’e: 

-”Bak kardeşim annemle babam bizi hiç düşün-
müyorlar. Hep ona ilgi gösteriyorlar.” demiş. Zey-
nep de ablasına:

-”Haklısın!” demiş.

İki kardeş kardeşlerini nasıl sevmeyecekleriyle 
ilgili plan yapmaya koyulmuşlar. Ta ki kardeşleri 
büyüyene kadar. O kadar vakit geçmiş ki ablalar 
kardeşleriyle ilgili planı bile unutmuşlar. İki abla 
kardeşlerinden özür dilemişler. Hep beraber kar-
deş kardeş oynamaya başlamışlar.
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ELIF  BEYZA  AKDEMIR  5D -BAŞAKŞEHİR

EN GÜÇLÜ BAĞ

Kardeş sevgisi, senin kendi karde-
şin ile aranda olan en güzel bağ-
dır. Çünkü kardeşinle her sıkıntını, 
üzüntünü mutluluğunu paylaşabi-
lirsin. Hep içine attığın bir derdini 
onunla paylaşıp birlikte düşünebi-
lirsin. Kardeşin aynı zamanda se-
nin en iyi dostundur. Yanında hiç 
kimse ya da hiçbir arkadaş olmasa 
bile o senin yanındadır ve onunla 
oynayıp sohbet edebilirsin. Bazen 
kardeşinle kavga edersin ve ona kı-
zarsın. Ama sonradan birbirinizin 
gönlünü alır ve barışırsınız. Bu bana 
göre kardeşlerin arasındaki sevgi 
bağıdır. Çünkü arkadaşlarınla bir-
kaç saat veya bir iki gün sonra barı-
şırsın. Ancak kardeşinle yarım saat 
geçmeden barışırsın. Çünkü karde-
şinle aranda özel bir bağ vardır.                                                                                               

Ayrıca sadece kendi kardeşin se-
nin kardeşin değildir. Başka ülke-
lerde, başka şehirlerde, başka yer-
lerde olan tüm çocuklar da bizim 
kardeşlerimizdir. Bence gerçek kardeş 
sevgisi budur. Tüm dünyadaki kardeşlerini anla-
mak ve onlarla sevgi içinde yaşamaktır. Zor za-
manlarında bu durumda olduklarını bilip onlara 
yardım etmektir. Şu an belki biz çok mutluyuz, 
ama bizim gibi mutlu olmayan hatta belki de kor-
ku içinde olan kardeşlerimiz var. Kardeş olarak 
bu durumu anlayıp diğer kardeşlerimize yardım 
etmeliyiz. Mesela onlara yeni hediyeler, oyun-
caklar, kıyafetler alabiliriz. Eskimemiş, yıpran-
mamış kıyafetlerimizden, sağlam ve temiz olan 
oyuncaklarımızdan gönderebiliriz. Ayrıca sadece 
maddi olarak değil manevi olarak da yani dua 
ederek de kardeşlerimize yardım etmeliyiz. Pey-
gamberimiz (s.a.v.) “Kendisi için istediğini mümin 
kardeşi için istemeyen gerçek mümin olamaz.” 
demiştir. Bu sözden de anladığımız gibi kendi-
miz için istediğimiz bir şeyi kardeşlerimiz için de 
istemezsek sadece kendimizi düşünerek istersek 
gerçek ve inanmış müminler, kardeşler olamayız. 
Kardeşleriniz bu durumda size minnettar kala-

caktır. Çünkü sizin onu önemsediğinizi ve ona 
yardım edip sevindirmek istediğinizi anlamıştır. 
Bu şekilde kardeşler arasında dayanışma ve yar-
dımlaşma olmalıdır. Şu anda ölüm korkusuyla 
hayatta kalmaya çalışan birçok kardeşimiz var. 
Onlara elimizden geldiğince yardım etmeliyiz ve 
dua etmeliyiz.

Bazen çok sevdiğimiz bir şeyi isteyip sonunda 
ona kavuştuğumuzda çok seviniriz.  Bazen di-
ğer kardeşlerimizi görür bizim bu kadar eşyamız, 
oyuncağımız varken onlarda bizim kadar çok 
şey olmadığını görüp üzülürüz. Bunun üzerine 
onların durumunu anlar ve onlara kendi oyun-
caklarımızdan eşyalarımızdan göndeririz. Bence 
kardeşlik duygusunu sürekli içimizde taşımalıyız, 
birbirimize destek olmalıyız. Birbirimizin yanında 
olup birbirimize yardım etmeliyiz. Ve bu bağı ko-
rumalı, bozmamalıyız. Çünkü bu bağ çok güçlü 
bir bağdır. Kardeşlerimizle aramızda olan önemli 
bir bağdır.
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ZEYNEP ILGAZ 5F-BAŞAKŞEHİR

GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA

Gözümü açtığımda,                                                                         

Sen vardın karşımda.

Beni kucağına alıp,

“Merhaba yavrum”dedin heyecanla.

Doğduğum günden beri, 

Koruyup kolladın beni.

O günden beri biliyorum,

Beni çok sevdiğini.

Bazen düşünüyorum,

Senin engin şefkatini,

Canım annem benim,

Kalbimin sahibi.

FATMA SÜMEYRA MAVUŞ 6C-BAŞAKŞEHİR

İNCİ TANESİ

Küçücüktün evimize geldiğinde,

Ağlayışın uyandırdı hepimizi gece.

Rahat edesin diye elimizden geldiğince

Döndük pervane gibi çevrende.

Elbette hep küçük kalmadın, büyüdün

Şirinliklerinle hepimizi güldürdün.

Sevginle kalbimizi doldurdun,

Eh, yaramazlıklarınla da peşinden koşturdun,

Ve zaman durmadı, işledi.

Günler su gibi akıp geçti,

İlk günden beri kalbimizdeki sevgi,

Seninle büyüdü, seninle gelişti.

İnci tanesi…

AFRA AYDIN 6D-BAŞAKŞEHİR

SORUMLULUK SAHİBİ OLMAK

Annelerimiz her zaman “Sorumluluğunu yerine 
getir.” der. Öyle değil mi? Sorumluluk nedir ki? 
Biz annemiz öyle dediğinde sorumluluk almayı 
kolay bir şey sanıyoruz. Fakat sorumluluk sahibi 
olmak o kadar da kolay değil.

Mesela annemiz güzel yemekler yapar, sabahtan 
akşama kadar temizlik yapar, sonra biz okuldan 
eve gelince bizimle ilgilenir. O kadar yorulmuştur 
ki ama akşam yemeğini hazırlar sonra masayı 
toplar, bulaşıklar falan derken gün biter. Bakın 
annelerimizin ne kadar büyük sorumlulukları var. 
Peki ya babamızın? Babamız sabah erken kalkar 
ve işe gider. Orada çalışanları kontrol eder. Bir-
çok telefon görüşmeleri yapar, toplantılara girer. 
Akşam eve gelirken bazen trafik olur. Yolda 1-2 
saat zamanı geçer. Bu arada o 1-2 saatte sabre-
der. Sonra eve gelir karnı çok acıkmıştır ve çok 
yorgundur. Yemeğini yer ya televizyonun başına 
geçip haberleri seyreder ya da gazete okur. Sonra 

çocuklarıyla ilgilenir. Onlar ile sohbet eder, bu-
gün ne yaptıklarını sorar v.s.

Tekrar iş ile ilgili telefon görüşmeleri yapar bazen 
geç yatar. Biz ne yaparız? Biz sabah kalkarız, elle-
rimizi ve yüzümüzü yıkarız. Okul kıyafetlerimizi 
giyeriz, kahvaltımızı yaparız ve evden çıkarız. 
Eğer yürüyerek okula gidiyorsak yolda dikkatli 
yürümeliyiz kaldırımlardan veya üst geçitlerden 
yürümeliyiz. Eğer bizi annemiz veya babamız ya 
da servis götürüyor ise trafik kurallarına uymalı-
yız. Çünkü bu kurallara uymamız bizim sorumlu-
luğumuzdur. Okula gideriz, derste öğretmenimizi 
dikkatlice dinleriz. Eve gideriz, yemeğimizi yeriz, 
ödevlerimizi yaparız. Ve biraz da oyun oynarız. 
Sonra erken yatarız. 

Bunların hepsi o kadar da kolay değildir. Böylece 
bir günümüz de biter. İnsanı ayakta tutan iskelet 
ve kas sistemi değil, prensipleri, sorumlulukları 
ve inançlarıdır.
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EMİRHAN GÜNEY 6D-BAŞAKŞEHİR

ÇUVALLARI SIRTLAYIP KOŞMAYA BAŞLADILAR

Sabahın ilk ışıklarında abisi kardeşine seslen-
di:  “Hadi Ali, daha ilk ağacı bile budayamadık, 
daha önümüzde koca bir bahçe var ve iki saat 
sonra da kasabın evini boyayacağız. Tamam ağa-
beyciğim, geldim, diye yanıtladı küçük Semih. İki 
kardeş, iki saat çalıştıktan sonra budamayı bitirdi-
ler. “Hadi Semih, zaten geç kaldık bir de seninle 
uğraşmayayım,  dedi Ali. Sonra da Semih’in ona 
yetişmesi için yavaşladı. Evi boyayıp paralarını 
aldıktan sonra konakladıkları saman arabasının 
yanına gittiler. Bahçenin ve saman arabasının 
sahibi şehrin en zengin adamıydı ve çok cimriydi. 
Ayrıca kardeşlerin orada kaldığını bilmiyordu.

Ertesi sabah, kardeşler iş aramaya koyuldu. Ne-
rede iş bulabiliriz acaba, diye sordu Semih, abisi 
Ali’ye. Bilmiyorum, dedi Ali; ama yine de  dün iki 
işi birlikte yaptığımız için bu gün rahatız. Semih 
paralarını çıkarıp sayarken önüne bakmadığı için 
bütün paralarını kuyunun içine düşürdü ve ken-
disi de düşüp bacağını kanattı. Ahh, canım çok 
yanıyor! Ağabey yardım et” diye bağırdı. Ağabe-
yi hemen korkuyla yanına koştu. Para için değil 
tabii ki… Kardeşi orada ağlarken paranın derdi-
ne düşer miydi hiç? Hemen elbisesinin küçük bir 
parçasını yırtıp kardeşinin dizine sardı. Kardeşi-
nin acısını dindirip saman arabasına doğru yürü-
düler. Saman arabasına geldiklerinde bahçenin 
kapısının açık oluğunu gördüler. Ağabey bak, 

dedi Semih ağabeyine. Haydi bir bakalım, sade-
ce küçük bir gezi yapacağız. İçeri girdikten sonra 
elmaları görüp birbirlerine baktılar. Ali:

-Semih,elmaların sadece ihtiyacımız oluğu kada-
rını alıp çıkacağız, dedi.

 -Tamam ağabeyciğim, dedi Semih. Ama yandaki 
çuvallar gözlerine takılmıyor değildi.  Sonunda 
dayanamayıp çuvallara elmaları doldurup kaç-
maya başladılar. Kardeşler kapıdan çıkınca bah-
çıvan onları gördü:

 “Hey! Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz!” 

Kardeşler çuvalları sırtlayıp koşmaya başladılar. 
Bahçıvan yaşlı olduğu için onlara yetişemedi ve  
hemen yönünü değiştirip karakola doğru koş-
maya başladı. Karakola ulaşınca polislere, lüt-
fen yardım edin, diyerek olanları anlattı. Polisler 
hemen her yerde çocukları aramaya başladılar. 
O sırada Semih ve Ali izlerini kaybettirdiklerini 
sanıp saman arabasının altına geri döndüler. O 
gün iş bulamadılar ama elmaları olduğundan o 
akşam idare ettiler. Gece yatmadan önce Semih, 
ağabeyinin dizine yatıp onu çok sevdiğini ve her 
zaman onunla gurur duyacağını söyleyip uyudu.

Semih yine kan ter içinde uyandı. Üç yıldır nere-
deyse her gece olduğu gibi… Ağabeyini ne kadar 
özlediğini düşündü. Keşke yine yanında olsaydı.  
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NİDA SUSAN YAZICI 8A-BAŞAKŞEHİR

AİLE HUZURU

Aile olabilmek çok zor ve önemli bir şeydir. Ve 

aile olmanın temelinin huzurlu olmakta bulundu-

ğuna inanıyorum. Bunun payı ise aile bireylerinin 

her birinde çok yüksektir. Ama çocukların da en 

az anne ve babaya düşen sorumluluk kadar payı 

vardır. Eğer çocuk kendini televizyona, telefona, 

bilgisayarına çok fazla kaptırır ve ailesi ile vakit 

geçirmeye zaman bulamazsa ailenin mutluluk 

seviyesinin düşeceğini düşünüyorum. Aile top-

lantılarında herkesin sorunlarını dile getirmesi ve 

sorunlarına bir çözüm arayışına girmesi herkesi 

rahatlatacaktır. 

Düşünsenize sizin yaşadığınız ve ortada kaldı-

ğınız çok önemli ve üzücü bir olay var. Anne ve 

babanızın sizin yaşınızdayken bunları yasamış 

olma ihtimali çok yüksektir. Sonuçta onlar da bir 

zamanlar sizin evrelerinizden geçti. Bunu onlarla 

paylaşıp nasıl çözebileceğimizi tartışırsak ve bu 

yolları denersek çözüme doğru gidebiliriz. Bu bi-

zim için çok iyi olur.

Yani aile içinde birbirimize ayırdığımız zamanlar 

hepimiz için çok kıymetli. Beraber kitap okuna-

bilir, cay içilebilir, sohbet edilebilir ve bunun gibi 

pek çok şey yapılabilir. Önemli olan bunu bizim 

istememiz ve ailemize güvenmemizdir. Bu yol-

la daha iyi bir aile düzeni oluşturmak, herkesin 

sorumluluk alması, görevlerini yerine getirmesi 

çok önemli ve iyi bir şeydir. Tabii ki ailemize çok 

saygı da duymamız gerekir, onların dediklerine 

kulak vermemiz gerekir.  Hiç bir zaman onları 

umursamazlık etmemeliyiz. Ayrıca uyku vakitleri 

de bence çok önemli geç yatıp geç kalkarsak çok 

sinirli olabiliriz ve bu da aile ilişkilerimizi zedeler. 

En iyisi erken yatıp erken kalkmaktır bence. Ai-

lecek yemekler yemek ve bu sırada sohbet etmek 

bizi mutlu edecektir zaten. Sürekli akraba ziya-

retlerine gitmek ve yaşlıların anılarını dinlerken 

kendimizden de bir pay çıkarıp değişik yollar öğ-

renmek de önemlidir. 

Kardeşlerimiz varsa onları rahatsız etmemek, on-

larla konuşmak, vakit geçirmek çok önemlidir. 

İyi bir dinleyici olmak yalnızca aile içinde değil 

tüm insanlarla olan iletişimimizde gerekli olan 

bir unsurdur bunu hayatımızın her alanında uy-

gulamaya çalışmak yararımızadır. Aile bireylerini 

kırmadığımız sürece bizi mutlu eden şeyleri uy-

gulamak her zaman ön planda olması gereken-

lerdedir diye düşünüyorum. 

Bunlara uyan herkesin mutlu ve huzurlu bir aile 

ortamının olmasını çok isterim.

BARIŞ SALİK 6D-BAŞAKŞEHİR

EN GÜZEL HEDİYE

Tek gerçeğim ailem

Var olma sebebim, yaşama sevincim

Onlar, tüm gerçeklerim

Hayatın bana hediyesi ailem

Aile demek, birlik olmak

Sevgi, saygı, hoşgörü duymak

Birlikte bir düzen kurmak

Hayatın bana hediyesi ailem

Annemin sıcacık elleri,

Babamın birbirinden güzel sözleri,

Kardeşlerimin birliği,

Hayatın bana en güzel hediyesi ailem
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ZÜLAL BERİA AKPOLAT 5C-MALATYA

KARDEŞLER SEVİLMEZ Mİ?

Çok iyi hatırlıyorum o günü. Babam nasıl da çır-
pınıyordu bizi bırakmamak için. Hiçbir şeyi anla-
mıyordum. Birkaç adam evimize gelmişti. İlk önce 
babamla kapının önünde konuştular. Bazen ba-
bamın sesi yükseliyordu. Ben mutfaktan her şeyi 
duyabiliyordum. Adamlar babama:

- Efendim bunu yapmak zorundayız, izin verin 
lütfen, diyordu.

Babam hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini bile bile 
umutsuzca çırpınıyordu:

- “Hayır, onları benden ayıramazsınız. Onlar be-
nim kanım canım. Ben onlarsız yaşayamam, 
lütfen!”diyerek ısrar ediyordu. 

Ben daha fazla dayanamamıştım ve kulaklarımı 
kapamıştım. Artık dinlemek istemiyordum. Karde-
şim de benim yanımda yere çömelmiş ağlıyordu. 
Kardeşime sarılmıştım ve her şeyin iyi olacağını, 
bundan sonra hep birlikte daha iyi bir hayat sü-
receğimizi söyleyerek teselli etmeye çalışmıştım. 
Zavallı kardeşim. O daha çok küçüktü ve bu bağ-
rışmalardan çok korkuyordu. O minicik ellerini tut-
muştum, göz yaşlarını silerek yanağına bir öpücük 
kondurmuştum. O küçük gözleri ve o masum yüzü 
hiç aklımdan çıkmaz. Zaten bu onu son görüşüm 
olmuştu.

 O zaman daha altı yaşımdaydım ve olanları tam 
anlayamıyordum ama bağırışlardan kötü bir şey 
olduğunu anlayabiliyordum. Birkaç takırtı sesi gel-
mişti ve adamlar zorla içeri girmişlerdi.

 O zamanlar çok fakirdik ve babam bizi geçindi-
remiyordu. Ayağımda üç yaşımdayken giydiğim 
eski ayakkabılarım vardı. Çok sıkıyorlardı ama 
ben bunu babama söyleyemiyordum. Herkesin 
bir günlük yemeği bizim bir haftalık yemeğimiz 
oluyordu bazen. 

Adamlar iki kişiydi. Biri iri yarıydı diğeri ise zayıftı. 
Babam bize hiçbir şey olmamış gibi:

- Hadi çocuklar gezmeye gidiyorsunuz, dedi. 

Ben babamdaki hüznü fark ederek:

- Nereye gidiyoruz baba? diye sordum. 

Arkamdan kardeşim:

- Sen gelmeyecek misin baba? diye sordu. 

Babam hiçbir cevap vermemişti. Adamlar beni 

ve kardeşimi kollarımızdan tutup götürmüşlerdi. 
O sırada babamdaki acıyı gözlerinden anlayabi-
liyordum.

Bundan sonra yeni bir hayatım, yeni bir ailem ol-
muştu. Adamlar beni başka bir eve getirmişler-
di. İlk başta hiç alışamamıştım. Hiç tanımadığım 
bu insanları ailem diye kabul edemezdim. Ama 
onlar bana öyle içten, öyle samimi davranmış-
lardı ki. Hiç gerçek anne-babam olmadıklarını 
hissettirmiyorlardı.

Artık alışmıştım yeni aileme. Ama tabii ki hiç unu-
tamıyordum o anılarımı ve hep bir gün kardeşimi 
bulacağımı hayal ediyordum. Gidip kardeşimi bu-

lacaktım ve onunla birlikte daha mutlu bir hayat 
sürecektim. Yıllarca bunun hayalini kurdum. 

Gün geçtikçe daha çok büyüyordum. Okuldaki 
başarımı da ilerletiyordum. Hiç kimseye bu kötü 
anılardan bahsetmiyordum. Bu benim içimde bir 
sırdı. Bu konuyu açmamaya dikkat ediyordum. 
Bu konulardan bahsedince içimi bir hüzün kap-
lıyor ve o gün boyunca geçmiyordu. Acaba kar-
deşim neredeydi? Şimdi ne yapıyordu? Belki de 
sokaklardaydı. Kim bilir ne kadar üşüyordur? Ya 
da onun yeni anne babası onu sürekli dövüyor-
du. Böyle sorular içimi kaplayınca köpeğim Şap 
ile birlikte yürüyüşe çıkıyordum. Suyla oynamayı 
çok sevdiği için ona Şap demiştim. O benim karne 
hediyemdi. Canım sıkıldığında onunla dertleşir 
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onunla yürüryüşe çıkıp temiz hava alırdım. Yani 
Şap benim en iyi arkadaşımdı.

Artık üniversiteliydim. Reşit olmuştum. İstediği-
mi yapabilirdim. Çoğu insan reşit olduktan sonra 
anne-babasını dinlemez ve bir sürü ailevi sorunlar 
yaşar. Ama ben diğer çocuklar gibi yapmayıp on-
ları üzmedim. Benim aklımda dolanıp duran ve bir 
türlü çözülmeyen sorunun çözümünü arıyordum.

Bir gün sokakta dalgın dalgın geziyordum. Tatildi 
ve ders yoktu. Müzik dinliyordum. Ellerim ceple-
rimde, hiç kimseyi umursamıyordum. Birden bir 
adama çarptım. Benden iki-üç yaş küçüktü. Elle-
rindeki kağıtlar her tarafa saçıldı. Özür dileyerek 
toplamaya başladım. Bütün kağıtlar bittiğinde göz-
lerim eline takıldı. Ama hemen kaçırdım gözlerimi 
ve elimdeki kağıtları verdim.

Üniversitede bir yarışma olacaktı. Şarkı yarışması. 
Arkadaşlarım sesimin çok güzel olduğunu söy-
lerlerdi. Beni bu yarışmaya ikna etmek için çok 
uğraştılar. Ama ben herkesin önünde rezil olmak 
istemiyordum. Fakat bir gün beni gaza getirip ikna 
etmeyi başardılar.

Küçükken kardeşimle kalemleri mikrofon yapıp 
şarkı söylerdik. Ne eğlenceli günlerdi. Bazen o ka-
dar coşardık ki şarkı söylerken, evin altını üstüne 
getirirdik. 

Yarışma günü geldiğinde çok heyecanlıydım. Su-
nucu benim adımı söylediğinde zangır zangır tit-
riyordum. Şarkı bittiğinde tek bir kişiye takılmıştı 
gözlerim. Alkış seslerini, uğultuları hiçbirini duy-
muyordum. Bu yüz, bu sima çok tanıdıktı, hem de 
çok…

Çıkışta onu kaybetmemek için takip ettim. Çok 
yoğun bir trafik vardı. Uzaktan çok ama çok hızlı 
bir araba geliyordu ve kural falan dinlemiyordu. 
O karşıdan karşıya geçerken ne yazık ki o araba 
ona çarptı ve yere yığıldı. Olay gözümün önünde 
olmuştu ve ben hiçbir şey yapamamıştım. ‘ Ya onu 
bir daha kaybedersem?’ korkusuyla hemen yanına 
koştum ve onu kucakladım. O sırada elindeki izi 
gördüm. Artık emindim. Kardeşimi bulmuştum ve 
kaybetmeye de niyetli değildim. 

Hastanede bütün gün gözümü kırpmadan onun 
başında bekledim. Doktor hayati tehlikesi olmadı-
ğını söylemişti. Gözünü açtığında dünyalar benim 
olmuştu. O gözleri unutmam mümkün müydü? 
Doktor eve gidebileceğini söylediği gün açtım ko-
nuyu:

- Ah! Seni çok özledim. Kaç yıldır seni arıyorum bir 

bilsen. Sen hep aklımdaydın,

deyip sarıldım. İlk önce anlamsız bakışlarla bana 
baktı ve:

- Pardon, bir yanlış anlaşılma olmuş ben sizi ha-
yatımda ilk defa görüyorum. Neden bahsettiğinizi 
bilmiyorum. Şimdi izin verirseniz eve gitmek is-
tiyorum. Bu arada yaptıklarınız için çok teşekkür 
ederim.

Yıkılmıştım. Kardeşim beni tanımamıştı. Hemen 
oradan ayrıldım ve iki hafta boyunca ağzımı aç-
madım. 

Şarkı yarışmasından sonra bir çok sunuculuk tekli-
fi geldi. Annemler biraz açılacağımı düşünerek bir 
tanesini benim yerime kabul etmiş. 

Tiyatro günü geldiğinde ben hiçbir hazırlık yap-
mamıştım. Gayet sakindim. Ama izleyicilerin ara-
sında onu görünce kendimi biraz toparladım. 

Tiyatro iki arkadaşın ne olursa olsun birbirlerini 
bırakmaması ve yanında olmaları hakkındaydı. Ti-
yatrodan sonra en içten duygularımla bir konuşma 
yaptım:

- Bu tiyatro bana küçüklük yıllarımı hatırlattı. O 
zamanlar çok kötü günler geçiriyorduk. Kardeşim 
ise daha çok küçüktü. Kapıdan bağrışma sesleri 
geliyordu. Bir gün kardeşim yere oturmuş ağlıyor-
du. Ona güzelce sarılıp her şeyin yoluna gireceğini 
söylemiştim. Aslında kardeş bir insanın en iyi arka-
daşıdır. Bu tiyatro da bunu anlatıyor. Benle karde-
şimin hikayesi henüz mutlu sona ulaşabilmiş değil 
ama ben inanıyorum ki her hikayedeki gibi bizim 
de hikayemiz mutlu sona kavuşacak.

Konuşmamın yarısında gözyaşlarıma engel ola-
mamıştım. Kardeşim de ağlıyordu. Çıkışta yanıma 
geldi ilk önce uzun uzun bana baktı ve sarılarak:

- Ah abi! Seni çok özledim hep seni düşündüm. 
Çok çok, çok özür dilerim. Seni tanıyamadım. Çok 
üzgünüm abi.

O an benim hayatımın en mutlu anıydı. Doya doya 
sarıldım. Hiç bir şey diyemedim. Ağzımdan keli-
meler çıkmıyordu. O an öyle güzeldi ki kelimeler 
ile anlatılamazdı. En sonunda konuşabildim:

- Önemli değil. Seni buldum ya. Ah yaşadıklarımı 
bir bilsen. Seni çok özledim. Bundan sonra bizi hiç 
kimse ayıramaz. Asla böyle bir şey olmayacak. 
Ölene dek bırakmayacağım seni.

Ve evet öyle de oldu. Kimse onu benim kollarım-
dan kurtaramadı. O kadar sıkı sarılmıştık ki birbiri-
mize istesek de kurtulamazdık.
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TAHA KAAN KAYA 6A-ÇEKMEKÖY

SEN DOĞMADAN ÖNCE

Sevgili Kardeşim,

Sana olan sevgimi anlatmak için bu mektubu 
yazmaya karar verdim. Sanki daha dün doğdun 
ama şu an üç yaşında oldun.

Sen doğmadan önce seni bu kadar seveceğimi ve 
bu kadar sevimli olacağını tahmin edemezdim. 
Doğduğundan beri hayatım çok değişti. Ağabey 
olduğum için çok mutlu oldum ancak sorumlu-
luklarım da arttı. Sana örnek olmak için konuş-
malarıma ve davranışlarıma biraz daha dikkat 
etmeye başladım. Benim dışımda bir çocukla aynı 
evde yaşamanın zor olacağını düşünüyordum. 
Fakat sen hayatıma renk getirdin. Seninle zaman 
geçirirken çok eğleniyorum.

Kardeşim, senin büyümeni dört gözle bekliyo-
rum. Çünkü büyüdüğünde paylaşımlarımız daha 
da çok artacak. Biliyorum, aramızda çok yaş farkı 
var. Ben okula gidiyorum sen ise oyuncaklarınla 
oynuyor daha çok evde vakit geçiriyorsun. Ben 
ödev yapmak zorundayken sen oyun oynamak 
istiyorsun. Senle oynamadığımda, kitaplarımı 
sana vermediğimde bana küsüyorsun. 

Sen doğduğunda seni ilk gören bendim. Ve o za-
man sana şu şiiri yazmıştım;

ELLERİNİ TUTTUĞUMDA

Benim güzel kardeşim

Dün annemin karnındaydın,

Nasıl dünyaya geldin,

Benim melek kardeşim.

Sen bir mucizesin,

Benim şirin kardeşim,

Sensiz yaşam olmaz.

Sensiz sevgi olmaz.

Benim canım kardeşim.

Kardeşlerin en güzeli

Annemin bana en büyük hediyesi

Renkli kişiliğinle

Dünyamı değiştiren kişi

Ellerini tuttuğumda

Şımaran bitirim.

Kardeşim, abin her zaman senin yanında olacak 
ve seni çok çok sevecek bunu hiç unutma…
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ŞEVVAL EYLÜL ÖNCÜL 5F-BAŞAKŞEHİR

SEVGİ VE BARIŞ İSTİYORUM

Kavgayı dövüşü bırakın,

Sevgi ve barış istiyorum

Herkese eşit davranın,

Sevgi ve barış istiyorum,

Her sabah her gün

Dost olun bu hayatta

Bir gün herkes ölecek

Mutlu olun bu hayatta   

Bırakın dövüşü kavgayı,

Kardeş olun herkesle

Kardeş olmak için

Sevgi ve barış istiyorum.

SETENAY YILMAZ 5A-BÜYÜKÇEKMECE

ŞEKER TADINDA

Çekingen, kibar binlerce güvercin saldım,

Aynı gün içinde gökyüzüne.

Tüm savaşları, silahları aldım

Attım ozondaki deliğe.

İrili ufaklı bulutlara gülücükler dağıttım.

Hepsinin üstüne “Barış” yazdım.

Tüm çocuklara rengarenk balonlar dağıttım.

Hepsini kucağıma alıp sımsıkı sarıldım.

Uçurdum onları havalara

Tutunduk kartopu gibi bulutlara.

Hiç bırakmadık

Hep eğlendik onlarla.

Üstünde zıpladık bulutların

Onlardan kanat takındık.

Dünyanın çevresine, atmosfere 

Her yere “Barış” yazdık.

Ne tatlıydı bunlar,

Şeker tadında,

Belki rüyaydı, hayaldi ama

Düşüncesi bile yeterdi.

ÜMMÜGÜLSÜM KARA 6C-BAŞAKŞEHİR

SAVAŞ

Tüfekler patlamasa,

Mızraklar atılmasa,

Kalbe saplanan o laflar,

Keşke ağızdan çıkmasa…

Dostluk ve kardeşlik,

Yayılsa bu dünyaya.

Silahlar yok olsa,

Ölmese insanlar.
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AZİZE BERFİN KAMA 7A-MALATYA

YA HER ŞEY DUA İSE?

Savaşın, karın içinde, ortasındayım sanki. Sanki rüzgârın 
pençesinde azgın azgın dalgalanan denizim. Sanki vücu-
dumdan kanlar akarken kelime-i şahadet getiren bir şehi-
dim. Sanki Kuran-ı Kerim okurken gözleri dolan minik bir 
çocuğum hala…

Mücadele etmek için mücadele etmeyi sadece o biliyor 
sanki. O hayatında en çok sevdiği kişiyi kaybetmesi kaçı-
nılmaz gibi, belki bebeğini, belki eşini, belki annesini. Ya 
da kendisi gider onlar gitmesin diye. Açlığın önemi yoktu 
O’nun için, bir parça kuru ekmeğin değeri neydi ki? Yeni 
eşyaların, kıyafetlerin, son model arabaların önemi yoktu. 
Hangi dünyalığın önemi kalır ki cennette? Karlar içinde 
hep umutla zalimlere karşı gelmeye çalışıyordu. O; yurdu-
nu, ailesini, toprağını zalimlere vermemek için. İşte O’nun 
tek çaresi umutla karşı koymak ve Rabbine sığınmaktı. 
Dua etmek, en iyi ilacıydı onun. Şükürler olsun ki büyük 
kardeşi rahattı; ama annesi ve babası hala oradaydı ve 
haberleşmek çok zordu. Özlüyordu, büyük kardeşini, an-
nesini ve babasını. Sadece onlar vardı, bir de Allah. Sanki 
bu en zor imtihandı; Allah’tan gelene asla isyan etmezdi, 
bu da olsundu fakat “burası korkunç ve dünyanın habe-
rinin olmadığı cehenneme dönmüştü sanki” işte böyle 
düşündüğü zaman tövbe ve şükrederdi. O, açıkta olma-
dığına, zalimin cezasını bulacağına şükür ederdi. Çok 
uzak değildi eskiler; burası durumunu toparlamaya baş-
lamış ve güzel bir ülke olmuştu. Ama her şey nasıl başladı 
onu hatırlamıyordu, hatırlamak istemiyordu O. Canından 
çok sevdikleri birer birer şehit oluyorlardı. Kaçmak zorun-

da olanlar gitti, diğerleri ise onun gibi kalmayı tercih etti. 
Zor değildi burada olmak, zor olan çocukların ölümlerini 
görmekti, görmek ama bir şey yapamamak. Ama savaş 
istemiyordu O, buna mecburdu. Bitmesi için dua ediyor-
du. Cihad çok hayırlı bir vazifeydi ama savaş soyları yok 
ediyor, şehirleri haritadan siliyordu; zalimin yaptığı sadece 
bunlar değildi, sivillerin toplandıkları barınma alanlarını 
bombalıyor ve masumların canına kıyıyordu. Kıyımdı bu, 
ama kimseden ses yoktu, sanki kabullenmişlerdi. Biri var-
dı, o hariç. Yardımcıydı, sanki Allah’ın eliyle gönderilmiş 
yardımcı… Umutla dua etti O, mücadeleye devam etti. 
Rabbinden başkası yoktu son günlerinde, şehitliğe ermek 
için dua ediyor, yaklaştığını hissediyordu. O gidiyordu bir 
gün; çok da uzak olmayan bir gün. Sıradan gündü, yaralı-
lar hastaneye yetişmeliydi, o ihtiyaçları almaya gidiyordu. 
Başında derin bir acı hisseti, kanların boşaldığını, etrafın 
karardığını, Allah’a yaklaştığını ve veda etmek zorunda 
olduğunu hisseti, ağzından kelime-i şahadet döküldü. 
Gidiyordu, Rabbine, dostlarına, minik çocuklara ve daha 
nice masuma gidiyordu. Büyük kardeşi ağıt yakmadı, Fa-
tiha okudu günlerce O’na ve namazını kıldırdı: Allah’tan 
gelmişti ve elbette herkes sonunda Allah’a dönecekti. O 
da O’nu özledi, gözleri doldu ve kabullendi. Herkes kabul-
lendi, O artık şehitti; cennetteydi…

O’nun cenazesine gittim ben, belki gözyaşı her şeyi anlatır 
diye ağladım. Belki savaş biter diye ağladım. Bol bol dua 
ettim ben, O’da dua etti ve şehit oldu, cennete gitti. Savaş 
hiç çözümü olmadı O’nun, kimsenin çözümü olmadı…

AHMET HAMZA SAR 7F-BAŞAKŞEHİR

BU BİZİM SINAVIMIZ

Bir savaşı nasıl bitirileceğinin cevabı savaşın nasıl başla-
dığının içindedir. Savaş her zaman iki ya da daha fazla 
ırk arasında olmuştur. Bazen tek ırk arasında olsa da(İç 
savaş gibi) bu, görüş farklılığından kaynaklanır. Örneğin, 
Amerikan iç savaşında iki gurubun (kuzeyliler ve güneyli-
ler) arasındaki görüş farklılığından meydana gelmiştir. Bu 
nedenle barış için ya aynı düşünce, ya da aynı ırktan olun-
ması lazım. Evet, Amerikan İç Savaşı görüş farklılığından 
dolayı olmuştur ama görüş farklılığına sebep olan olay ise 
zencilerin renklerinden dolayı köle olması idi. Yani aynı 
görüş ve aynı ırkın yanında aynı tenin de olması lazım.

Barışın dünya savaşını bitirebilecek tek şey olduğunu 
anladık. Savaşı asla başka bir savaşla bitiremezsiniz. 
Savaşlarda herkes kendi ırkının ve özellikle kendisinin 
çıkarlarını düşünerek girer. Bunun en basit örneklerin-
den biri olan Haçlı Seferlerinde asıl neden Kudüs’ü al-
maktan ziyade Doğu’nun zenginlikleri idi. Yani savaşı 

başlatan ve güya barış için yapan ülkeler sadece kendi 
ırkının çıkarlarını düşünür. Bazı yerlerde de sadece ra-
hatları için farklı ırklardan (özellikle Afrika’dan) köle-
ler getirttirilmiş ve çok zor şartlarda, para verilmeden, 
aç bırakılarak ve insandan sayılmayarak çalıştırılmıştır.

Barış, insanlığı huzura kavuşturan tek anahtardır. Ba-
rışın olmadığı bir dünya kargaşaya sürüklenir. Kısa 
zaman içinde dünyayı bombardıman yağmurları, kan 
gölleri, öksüzler ve tabii ki yetimler kaplar. Bazı ülkeler 
de savaştan korkuyor ve uzaklaşıyorlardır. Bu ülkeler 
dost olmalarına rağmen bazı ülkeleri, güçlü ülkelerin 
eline atıyor ve hiç sesini çıkarmıyor. Neden? Çünkü 
savaşa girmekten korkuyorlar. 

Barış bu dünyada asla yaşanamayacak sanki. Daha 
kaç dünya savaşı olur bilemiyorum. Bu bizim sınavımız 
fakat asla savaşlar bitmeyecek gibi görünüyor. Bitmesi 
temennisiyle…
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AHMET EMİR DEVECİ 5B-BÜYÜKÇEKMECE

BAŞARININ ANAHTARI

Günlerden bir gün kurbağaların yarışı varmış. Hedef, 
çok yüksek bir kulenin tepesine çıkmakmış. Bir sürü 
kurbağa da arkadaşlarını seyretmek için toplanmış-
lar. Ve yarış başlamış. Gerçekten seyirciler arasında 
hiçbiri yarışmacıların 
kulenin tepesine çıka-
bileceğine inanmıyor-
muş. Sadece şu sesler 
duyulabiliyormuş: ‘Za-
vallılar! Hiçbir zaman 
başaramayacaklar! ‘ 

Yarışmaya başlayan 
kurbağalar kulenin te-
pesine ulaşamayınca 
teker teker yarışı bı-
rakmaya başlamışlar. 
İçlerinden sadece bir tanesi inatla yılmadan kuleye 
tırmanmaya çalışıyormuş. Seyirciler bağırıyorlarmış: 
‘...Zavallılar! Hiçbir zaman başaramayacaklar! ‘ 

Sonunda, bir tanesi hariç, diğer kurbağaların hepsinin 
ümitleri kırılmış ve bırakmışlar. Ama kalan son kur-
bağa büyük bir gayret ile mücadele ederek kulenin 
tepesine çıkmayı basarmış. Diğerleri hayret içinde bu 
isi nasıl başardığını öğrenmek istemişler. 

Bir kurbağa ona yaklaşmış ve sormuş. Bu işi nasıl ba-
şardın diye. O anda farkına varmışlar ki, kuleye çıkan 
kurbağa sağırmış! 

Bu hikâyeden anlaşıldığı gibi güçlü iradeye sahip in-
sanlar, hayatta mutlu olabilmek için akıl ve fikirlerine 
güvenir, mutluluk ve başarının sırrını keşfetmek, mut-
luluk ve başarının anahtarına sahip olmak için çaba 
harcarlar. Ama zayıf iradeli kimseler, gerekli düşünce 
gücüne sahip olmadıklarından, hayal âleminde ka-
der, kısmet ve şansı mutluluk ya da mutsuzluk nedeni 
zannederek hayatta başarılı olmanın sırrı ve sebebi 
hakkında düşünmezler.

Herkesin geleceğe dair idealleri, yapmak istedikleri 
vardır. Çocukluktan yaşamımızın sonuna kadar ide-
allerle yaşarız. Kimileri bu hedeflerini başarır ve ama-
cına ulaşır. Kimileri ise ideallere doğru gidilen yoldaki 
zorluklara dayanamaz. Hedeflediklerine dair umudu-
nu kaybeder ve kendini başarısızlığa doğru iter.

İdeallerimize ulaşmak için çıktığımız yolculukta kar-
şımıza zirveye ulaşmamızı engelleyen zorluklar çıka-
caktır. Bu zorluklarla mücadeleyi öğrenmeliyiz. Bizi 

başarısızlığa götüren olumsuz durumlardan kaçınmalı-
yız, uzak durmalıyız. İdeallerimize doğru bu çıktığımız 
yolda azimli ve sabırlı bir şekilde yılmadan, umudunu 

kaybetmeden amaçla-
dıklarımıza ulaşıncaya 
kadar mücadelemize 
devam etmeliyiz. Bel-
ki de imkânsız dediği-
miz ideallerimiz yanı 
başımızdadır.

İnsan hayatında bir 
sonraki hedefe ulaş-
mak, bir önceki hedefi 
aşmakla mümkündür. 
Merdiven çıkarken ilk 

üç basamağı geçmeden dördüncü basamağa ulaş-
mazsınız. Mesela iyi bir üniversiteyi kazanmak, iyi 
bir lise başarısından geçer, iyi bir üniversite sınavı iyi 
bir hazırlıktan geçer. Dolayısıyla belirlenen ilk hedef 
geçilmeli sonra diğerlerine ulaşmak için gayret göste-
rilmelidir.

Ayrıca; insanlar uğradıkları başarısızlıklardaki davra-
nışlarını, düşüncelerini ve aktivitelerini not etmelidir. 
Bunlar da gelecekteki başarısızlıkları tekrarlamamızı 
önleyecek ve bu da başarının başlangıcı olacaktır. 

Başarıya ulaşamamanın tek bir yolu vardır, bu da 
hiçbir iş yapmadan başarının gelmesini beklemektir. 
‘Yapmaya çalış, yapabilirsin’ gibi ifadeler ile beynimizi 
zorlamalıyız. Başarılı olabilmek için beynimizi kulla-
nabilmenin yanında önce yapabileceğimize kendimiz 
de inanmalıyız. Kendimize düşünmek için zaman ayır-
malıyız. Çoğumuz yaptıklarımızın daha fazlasını yapa-
bilir ve yapabilecek kapasitede olduğumuzun farkın-
da değilizdir. Herkes hal ve hareketleri ile karşısındaki 
kişiye kendisi hakkında  bilgiler yansıtır. İnsanların 
başarılı olabilmesi için kararlı, istekli ve kendilerine 
güvenleri tam olmalıdır.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki; hedeflerimizi 
gerçekleştirmekte asla umutsuzluğa düşmemeliyiz. 
Olumsuz düşünen insanları duymamalıyız. Çünkü 
Onlar kalbinizdeki ümitleri çalarlar. Yürüdüğümüz 
yolda, önümüze çıkan zorluklarla karşılaştığımızda 
pes etmemeli, azimli ve sabırlı bir şekilde mücadele 
ederek ideallerimize ulaşmaya çalışmalıyız. Başarının 
tek anahtarı budur.
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HÜMEYRA İP 8F-BAŞAKŞEHİR

SAVAŞI BİTİRMENİN YOLU

Savaş asırlardır sürekliliğini devam ettiren bir felaket-
tir. Hala dünyamızda var olan savaşları engellemenin 
tek yolu din, dil ve ırk ayrımı yapmayarak hoşgörülü 
olmaktır. Herkes savaşı bitirmek ister ama harekete 
geçip elinden geleni yapmazsa tam olarak görevini 
yapmış olmaz. 

Şu anda savaş dünyanın her yerinde Suriye’de, Filistin’ 
de ve diğer birçok ülkede devam ediyor. Yahudiler, 
Hıristiyanlar ve Müslümanlar birbirlerine savaş açmış 
durumda. Müslüman’ın Müslüman’ı öldürdüğü bir 
dünyada yaşıyoruz. Bizi birbirimize düşürmek isteyen 
güçler vardı ve amaçlarına da ulaştılar. Bizim artık 
gerçek Müslümanlar olduğumuzdan şüphelenmemiz 
gerekli. Yıllardır süren savaşlara karşı bazı Müslü-
man ülkeler dışında kimse harekete geçmiyor. Av-
rupalı ülkeler savaşı bitirip çocukların ve kadınların 
korunabileceğini bildiği halde susuyorlar. Her gün 
binlerce bebek acımadan katlediliyor ve herkes her 
şey normalmiş gibi hayatlarına devam ediyor ki ben 
de dâhil. Müslümanlar bu kadar güçsüz olmamalı biz 

peygamberimiz Hz. Muhammed ( s.a.v ) ‘in ümmetiyiz 

ve öleceğimizi bilsek bile onlarla birlikte savaşma-

lıyız. Sadece İsrail’in ürettiklerini veya diğer zalim 

ülkelerin ürettiği ürünleri almayarak savaşı bitireme-

yeceğimizi herkes biliyor. Tabiî ki onlar için her şeyi 

yapmalıyız ama bu kadarla kalmamalı. Dünya’da bir 

Allah’ın kulu yoktur ki ben verebileceğim her şeyimi 

verdim diyebilecek... Harekete geçmezsek ümmeti 

yok edecekler. Ben tam olarak neler yapılması ge-

rektiğini bilmiyor olabilirim ama mutlaka bilen biri-

leri vardır. En can sıkıcı olansa biz onlardan onların 

bizden ettiği kadar nefret edemiyoruz. Onlar hiçbir 

canlıya (kendilerinden olmadığı sürece) acımazlar. 

Allah bize peki onlar için sen ne yaptın dediğinde ne 

cevap vereceğimizi düşünmenin tam vakti. 

Belki hiçbir şeyi düzeltemiyor olabiliriz. Ama en azın-

dan din kardeşlerinizi dualarımızdan eksik etmeyelim. 

Biz hiçbir şey yapamasak da Allah (c.c.)’ın gücü her 

şeye  yeter...

İLAYDA GACAL 7A-BÜYÜKÇEKMECE

UZUN YOLCULUK

Başarı; Bazen hayattaki en güzel mutluluğumuz, ba-
zen de en büyük korkumuz olur. Neden mi? İlk önce 
başarmanın hayatımızın en güzel mutluluğu olduğunu 
düşünelim. Genelde çalışkan öğrenciler yaşamışlardır 
bunu. Çok çalışmışsındır, gerçekten çok yorulmuşsun-
dur ama sınavda aldığın yüksek not ve öğretmeninin 
söylediği o güzel söz tüm yorgunluğunu alır, götürür. 
Bir başka neden düşünelim. Hangi insan iyi bir kariyer 
sahibi olmak istemez ki? Kendi ayaklarının üzerinde 
durmayı, çocuklarının da iyi bir hayat yaşamasını kim 
istemez? Başarısızlık ise insanı günden güne eriten 
bir hastalık gibidir. Hasta, her gün daha da bırakır 
kendini. Aynı başarısız insanlar gibi. Bir de kişinin 
karakteri çabuk pes ediyorsa gün geçtikçe düzelmez 
bir hâl alır. Bir merdiven düşünün. Hedefte başarmak 
olsun. Her basamakta hedefe daha da yaklaştığınız 
ama her basamakta sorumluluğunuzun bir kat daha 
arttığı bir merdiven. Başta ki sadece hedefe ulaşama-

ma korkusuyken ilerledikçe bu korku yerini düşme 

korkusuna bırakır. Bunun için azmin ve sabrın asla 

elden bırakılmaması gerekir. Azim demişken, azmi 

asla hırsla karıştırmayın. Her şeyin fazlası zarar demiş 

atalarımız. Ne kadar da doğru söylemişler. Hırsın da 

fazlası çok zararlıdır insanoğluna. Gereğinden fazla 

olan hırstan hep korkmuşumdur ben. Gözü kör eden 

hırstan. Çünkü başarı çalışkanlığın, hırs nefsin ese-

ridir. Azminizle herkesin gözdesi olabilirsiniz ama 

hırsınızla asla! Çünkü hırsınız gözlerinize yansır ve 

yaşadıklarınıza da etki eder. Eğer başarmayı üç ke-

limeyle anlatacak olsaydım,”Çalışmak, azim, sabır” 

derdim. Asla çalışmaktan vazgeçmeyin. Çabalarınız 

sizi güzelliklerle dolu bir hayata hazırlamaktadır. Asla 

pes etmeyin. Düştüğünüzde kendi kendinize kalk-

mayı öğrenin. Çünkü kalktığınızda sizi çok güzel bir 

hayat beklemektedir.
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BÜŞRA KALFAOĞLU 8G-BAŞAKŞEHİR

HAZİNENİN ANAHTARI

İnsanlar herhangi bir şey icat eden bir bilim adamının 
çok zeki olduğunu, kendilerindeyse bu kapasitenin 
olmadığını düşünürler. Bu çok yanlış bir düşüncedir. 
Her insan zekidir, fakat önemli olan o zekâyı doğru 
şekilde kullanmaktır.

Mucit kişi icat yapmak için gece gündüz çalışır. Bir 
kere dener, olmadı mı? Tekrar dener. Asla pes etmez 
ve bu azminin karşılığı başarıyla sonuçlanır. Tabi ki 
zekâ da önemlidir. Fakat çalışmadan o zekânın hiç-
bir etkisi olmaz. Zekâ tek başına sizi bir yere kadar 
götürür. O yere geldikten sonra tökezlersiniz.

İnsan ne kadar zeki yetenekli ve bilgili olursa olsun, 
çalışmadıkça yeteneği ve bilgisi yavaş yavaş kaybolur. 
Bir sporcu çok yetenekli olsa bile, yeteneği düzenli 
antreman yaptığı sürece ona katkı sağlar. Ya da bilgin 
ne kadar bilgi sahibi olursa olsun, o bilgileri tekrar 

etmezse ve üzerine eklemeler yapmazsa o bilgi za-

manla kaybolup gider. 

Çalışmanın da bir bilinci vardır. Bu bilinç küçük yaşta 

kazanılmalıdır. İnsana; yaşı ilerledikçe çalışmak zor 

gelir, hele çalışma bilincini kazanmadıysa. Küçük 

yaşta nasıl çalışması gerektiğini öğrenen insan öm-

rünün sonuna kadar bu konuda sıkıntı çekmez.

Sonuç olarak; çalışmayı bir hazine sandığının anah-

tarına, zekâ ve yeteneği de sandıktaki hazineye ben-

zetebiliriz. Eğer siz o anahtarla sandığı açmazsanız, 

onun içindeki hazineyi fark edemezsiniz ve böylece 

sandıktaki hazinenin size hiçbir faydası olmaz. Bu 

yüzden zeki ve yetenekli olmadığınızı düşünmeyin. 

Elbette sizin de bir hazine sandığınız var. Asıl mesele 

sandığın içindeki hazineyi keşfedip kullanmakta.

ECENAZ BUĞDAY 6C-BAŞAKŞEHİR

ÇANAKKALE’YE MEKTUP

Çok küçük yaşta başladılar savaşmaya. Hiç geri 
dönmeyi düşünmüyorlardı. Akıllarda sonuna kadar 
savaşmak vardı sadece. Aralarında benimde akra-
balarım vardı. Onlar da şehit düştüler. 

Ey can u yürekle arşa yükselmiş ağabeylerim, abla-
larım, kardeşlerim, gazilerim, bu mektup sizin için…

Büyüğünden küçüğüne, kadınından erkeğine herkes 
vardı o savaşta. Türkiye’nin savaşıydı bu.  Sizi izler-
ken, dinlerken, sizlere bakarken hem üzülmek hem 
sevinmek geçerdi aklımdan. Üzülürdüm, çünkü sizi 
karşımda, tam yakınımda göremedim, hissedeme-
dim sizlerin o azimli yüreklerinizi.  Sesinizi duymak 
yeterdi benim için ama o an ki kısa videolarla değil. 
Karşımda dimdik uzanan o azim yolumu kapatsın, 
o umut gözlerimi kamaştırsın isterdim. Ama olmadı, 
olamadı…

O an şunlar geçti ki aklımdan boş yere üzmüşüm 
kendimi. Kendi kendime “ Üzülme Ece Naz, üzülme. 

Çünkü bu dünya ölümsüz değil. Sen de onları diğer 
dünyada görürsün!” dedim. İşte, o anlarda şimdi cen-
nete olduğunuzu ve çok mutlu olduğunuzu daha yeni 
fark etmiştim.

Bir gün Azrail beni bulduğunda amacım sizlerle bu-
luşmak ve sizin yanınıza gelmek, hepinizin ellerini 
öpmek isterim. Ama şunu hep düşünürüm ki,  siz 
bu savaşı kazandınız. Ancak neden kimse bunun 
değerini bilmiyor? Neden hiç kimse şükretmiyor ki?  
Neden ettiğiniz mücadelelerin dökülen bir damla 
kanın değeri bilinmiyor? Anlamıyorum! Eğer üzülü-
yorsanız, buna hiç kafanızı yormayın kardeşlerim. O 
dökülen bir damla kan, Allah katında değerini bulur. 
Siz sakın üzülmeyin…

Umarım ki bu mektubu okuduğunuzda ben de ya-
nınızda olurum da sizlere ben okurum bu mektubu. 
Bu arada içiniz rahat olsun. Çanakkale geçilmedi, 
geçilmeyecek de…
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RANA GÜNEY 7F-BAŞAKŞEHİR

CAN PAZARINDA SATILAN CANLAR

Her savaş aynı değildir. Bazı savaşlar sadece kılıç, 
kalkanla olur. Bazı savaşlar ise cesaretle, özgüvenle, 
aşkla, Allah korkusuyla olur. Ama bir savaş var ki 
hepsinden farklı. 

Öyle bir savaş ki sanki kendilerinden ölüm korku-
sunu almışlar gibi. 

Öyle bir savaş ki düşmanın karşısına etten duvar 
yapan canlar gibi. 

Öyle bir savaş ki her bir metrekareye altı bin kurşu-
nun düştüğü gibi. 

Öyle bir savaş ki günlerce yemek yemediği halde 
kalkıp yılmadan, düşmeden devam etmek gibi. 

Öyle bir savaş ki anaların evlerinden, o nur elleriyle 

ördüğü kazakları acaba gider mi gitmez mi giderse 

hangi asker evladım giyer diye düşünmeden, umu-

dunu kesmeden giden kişilere vermek gibi. 

Öyle bir savaş ki gündüzün o yakıcı sıcaklığı, gecenin 

o dondurucu havası demeden savaşmak gibi.

 Öyle bir savaş ki acaba ölür müyüm demeden, düş-

manın karşısına kendini atmak gibi. Öyle bir savaş 

ki sevdiklerine gelemezsem üzülmeyin çünkü şehit 

olarak ölmek her Müslüman’ın hayali deyip savaşa 

gitmek gibi. 

Öyle bir savaş ki cesaretin, umudun, sevginin, mutlu-

luğun, acının, hüznün, üzüntünün, içinde bulunmak 

gibi. Öyle bir savaş ki Çanakkale Savaş’ı gibi.

CEMAL KEREM BOZOKLU 5F-BAŞAKŞEHİR

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ

Ey Çanakkale’de kefensiz yatan kınalı kuzular

Siz akıtmasaydınız bu vatan için oluk oluk kanlar

Biz ne yapardık toprağımızda düşmanlar

Bayrak yok, hürriyet yok, özgürlük yok

Ne de göklerdeki ezanlar

Bu devlet, bu millet

Size daima minnettar.

BETÜL PALA 8G-BAŞAKŞEHİR

İSİMSİZ
KAHRAMANLAR YURDU

Toprak altında kefensiz yatanlar, 
Kalpler suskun, gözlerde yaşlar, 
Onlardı bu vatanı kurtaran isimsiz kahramanlar.

Onlarda yoktu korku, 
Vatan, millet aşkı sardı bütün yurdu, 
Cephede Kınalı Hasanlar, Seyit Onbaşılar 
Analar ağlar, babalar ağlar, yetimler ağlar... 
Çanakkale’den yükselir hala çığlıklar.

Bin can, bir vatan… 
Nice şehitler var, vatan için kalpleri atan, 
Şüphesiz hepsi birer kahraman, 
Cennettir mertebeleri Hakk’tan.

Kanımız, canımız feda olsun, 
Yeter ki bu vatan huzurla dolsun, 
Karanlıklar çekilsin sineye, güneşler doğsun, 
Çanakkale namına bu millet birlik olsun.
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EBRAR GÜL DEMİR 8G-BAŞAKŞEHİR

TOPRAK, UĞRUNA ÖLEN VARSA...

Osmanlı altı asırlık yaşamının sonlarına geliyordu. 
Birinci Dünya Savaş’ında Almanların hileleriyle on-
ların yandaşı olmuştuk. Neden göremedik gerçeği? 
Neden fark edemedik? Eski düşmanımızla dost ol-
mayı neden kabul etmiştik? Ah, o savaş var ya! Eğer 
farkına varsaydık kandırıldığımızın, düşman yurda 
girmeyecekti belki. Belki can vermeyecekti yurdun 
her köşesindeki askerler. Sadece asker mi? Belki de 
ölmeyecekti on beşliler, yirmililer...

Diğer düşman bizi yurdun dört bir yanında sömü-
rürken İngilizler Gelibolu’ya yaklaşmıştı. En uzun 
iki haftada hasta adamı yenerek İstanbul’a gelecek, 
orayı ele geçirecek ve boğaza karşı kahve içecekti(!). 
Fakat bilmiyorlardı bizim Koca Seyid’imiz var, bilmi-
yorlardı bizim Yahya Çavuşumuz, kalpleri iman dolu, 
tek başına kalsa bile kanının son damlasına kadar 
savaşan Mehmetçiklerimiz vardı. “Biz bu Türkleri 
mermi sesiyle bile korkuturuz.” diyorlardı.

Daha görmemişlerdi Türk’ün gerçek yüzünü. Bizim 
imanımız tamdı. İnancımız vardı ki yardım ettik yaralı 
düşman askerine, imanımız güçlüydü ki sayıca azken 
yendik koca orduyu. Gemiler boğazda ilerliyordu. 
Almanların verdiği üç yüz otuz yedi mayın boğaza 
döşenmişti. Fakat bir netice alınamadı. Yandaşımız 

Almanya yarı yolda bırakmıştı bizi. Gözler, yapıp 
da patlamaz diyerek bıraktığımız, ama sonradan bir 
umut, bir rüya sonucu denize döşediğimiz 26 mayın-
daydı. Gelibolu kıyılarında sadece mermi sesleri vardı. 
Bu seslerin sadeliğini bir patlama sesi bozmuştu. O 
da ne? Inflexible mayına değmişti. Arkasından onu 
kurtarmaya gelen beş altı gemi daha...

Moral kazanmıştık. İngiliz Onanması bozguna uğra-
tılmıştı. Fakat bir sorunumuz daha vardı. Mayınlardan 
kurtulan Ocean boğazdan geçmeye çalışıyordu. Bu 
İngiliz komutanın son şansıydı. Gelibolu şaşkınlıkla 
bakıyordu boğazdaki gemiye. Sonradan bir ses du-
yuldu. Bir patlama sesi. Ocean tam ortadan vuruldu. 
İngiliz Komutanın “Boğazda beş çayı” Ocean ‘la be-
raber Ege’nin derinliklerine batıyordu. Peki kim vur-
muştu koca zırhlıyı? Kim yapmıştı bu kahramanlığı?

Seyid’im yapar anca Seyid’im! İki yüz yetmiş altı ki-
loluk mermiyi gözünü kırpmadan kaldırmıştı Allah’ın 
izniyle. Yerleştirmişti koca mermiyi ve hedef almıştı. 
Allah’ın izniyle vurdun gemiyi Seyid Onbaşı!

Geçemedi düşman boğazdan. Karadan saldırdı ama 
nafile; çünkü Kürd’ü, Türk’ü, Çerkezi’yle, iman dolu 
göğsüyle savaştı Osmanlı. Ve yine hep beraber ka-
nıtladı Çanakkale’nin geçilemeyeceğini...

AYŞE PINAR BOZLAĞAN 7G-BAŞAKŞEHİR

GERİDEKİ GÖZYAŞLARI

Bir gün, Anadolu’nun yiğitleri trene biniyorlardı. Tren, 
Çanakkale’ye gidiyordu. Yiğitlerin anaları yavrularını 
uğurlarken metin olmaya çalışıyorlardı, fakat yine de 
kendilerini tutamıyorlardı. Ağlama hissi gelince yav-
rularının vatanlarını korumaya gittiklerini düşünüp 
kendilerini avutmaya çalışıyorlardı.

Yiğitlerimizin arasında Çavuş Mehmet de vardı. Ana 
ve babasından helallik isteyip binmişti trene. Şehitlik 
Allah’tan tek isteğiydi. Her gece Allah’a şehit olmak 
için dua ederdi. Yolculuk devam ederken trende ar-
kadaşlarıyla türküler söyleye söyleye ilerliyorlardı. 
Sonunda Çanakkale’ye vardılar. Yiğitlerin anaları bir 
parça burukluk, bir parça merak ve bir parça hüzün-
le yavrularının eve geleceği günü hayal ediyorlardı. 
Çavuş Mehmet, Çanakkale’ye vardıkları gece Allah’a 
dua etti. Şehit olmak istedi. Huzurlu bir şekilde ko-
rudu vatanını. Bir gün ailesine iyi olduğunu anlatan 
bir mektup yazıp gönderdi. Ailesi mektubu alınca o 
kadar sevindi ki. Onlar da her gece dua ediyorlardı. 
Fakat onlar Allah’tan oğullarının sağ salim eve dön-
mesini diliyorlardı. Çavuş Mehmet bir gece rüyasında 

kendisini ırmakların aktığı, şelalelerin ve çok güzel 
evlerin olduğu bir yerde gördü. Evlerin birinde baba-
annesi ve büyükbabası camdan ona el sallıyorlardı. 
Çavuş Mehmet’in babaannesi ve büyükbabası daha o 
doğmadan önce ölmüşlerdi. Çavuş Mehmet sıcak bir 
tebessümle onlara baktı. O da onlara el salladı. Sonra 
uyandı. Kalkınca abdest aldı. Arkadaşlarıyla koşarken 
büyük bir patlama sesi duyuldu. Çavuş Mehmet kanlar 
içinde yere düştü. Yüzünde mutluluğunu yansıtan tatlı 
bir tebessüm vardı.

Sessiz sedasız Allah’a süzüldü. Daha sonra yavrularının 
haberi geldi ailesine. Anası gözyaşları içinde yavrusunu 
ebediyete uğurladı. O düşmanı bile dost sayan, yüreği 
merhametle dolu yavrusu gitmişti. Ama onun gittiği 
yerde çok mutlu olduğunu biliyordu. Çavuş Mehmet 
denize karşı bir mezarcığa gömüldü sessizlik içinde. 
Herkes suskundu. Başucundaki tahtadan mezar taşına 
künyesi asılmıştı. Bölük arkadaşları Çavuş Mehmet’in 
öyküsünü gözyaşları içinde anlattı. Geride bir şehit 
anası ve bir de gözyaşı kalmıştı.
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KEREM ÖDÜK 8E-BAŞAKŞEHİR

BİR MİLLETİN ŞAHLANIŞI

Bir destan arıyorsanız 

Çanakkale’ ye bakın.

Nice millet hücum ederken akın akın.

Bir ulusun şahlanışını

Unutma sakın. 

Her bir taşın altında 

Bir beden 

Genci, yaşlısı, kadını, erkeği

Geçme görmeden.

 

Bütün dünya gördü Çanakkale’ de

Türk’ün gücünü.

İman ile aldı düşmanın öcünü.

Unutma “18 Mart” zafer gününü.

Duyur tüm dünyaya al sancağın ününü.

TALHA SEZER ÇAKIR 8G-BAŞAKŞEHİR

ÂFÂKA SIĞMAYAN MAKBER

Hırçın dalgaların üzerinde kara lekeler

Lekeler namına binlerce devasa gemiler

Yeryüzü görebilmiş miydi böyle bir donanma? 

Fevkalbeşerdir, Mehmet’imin yaptığı bu müdafaa.

Çanakkale’mi sarmışsa üç-beş düşman zırhı,

Sanmayın zırhı delip geçemez şehidimin kanı!

Savaş vakti denizin bile rengi değişti

Vatan için şehidim Çanakkale’de arşa yükseldi.

Küffar nice silâhı kuşanmış gördük,

Bizse imanımızla şehadete geldik 

Yanımızda El-Kahhar’ın olduğunu bildik 

İşte bizler o zalimleri böyle yendik.

Kan kustu toprak, ölümle dalgalandı sular; 

Kanla sulanmamış torağa vatan der mi insanlar?

Melûm, harbin sonucunda kaç nefer şehit; heyhat!

Bu ne dehşetli savaş ya Rab; bu ne dehşetli memat.

Ey şehit, imanın mukavemetin hem de miğfer

Âfak seni sığdıramadı nasıl sığdırdı makber?

Yeter artık bu ne hicran-ı müebbet, yeter bu vasmet.

Ardında yüce millet, önünde peygamber ve cennet!
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SUEDA ZEREN ÖZCAN 7F-BAŞAKŞEHİR

UYANMALIYIZ ARTIK

Dizileri herkes sever, beğenerek izler ve başkasına 
tavsiye eder. Hayal ürünü de olsa bizi sessizce ve 
fark ettirmeden ele geçirir.

Diziler insanları bir eyleme veya bir düşünceye yö-
neltmenin en kolay ve (bize göre) en masum yolu-
dur. Dizileri en çok da bizler severiz, onsuz hayat 
düşünemeyiz. Yeri geldiğinde de onu izlemek için 
her türlü şeye başvururuz. En nefret ettiğim şey de 
onun ne kadar kötü olduğunu bilsek de hala izlemeye 
devam ederiz ve şikâyet etmek aklımızın ucundan 
bile geçmez. Tepki göstermememizin sebebi ise artık 
kötü şeylere alışmış ve bize çok normalmiş gibi gel-
meleridir. En kötüsü de böyle durumların yaşandığı 
ülkenin Müslüman bir ülke olması.

Artık uyanmalı ve anlamaya çalışmalıyız amaçlarını. 
Uyanıp biz de ilerlemeliyiz. Bahsettiğim bu ilerlemeyi 
de oturduğumuz yerden yapamayız tabii… Sanıyo-

rum, insanların dizilerden çok etkilendiğini ve ya-
şam tarzlarını da değiştirdiklerini görüyoruz. Biz de 
uğraşıp kaliteli senaristler, yapımcılar, yönetmenler 
yetiştirmeli, insanlara doğru yolu göstermeliyiz

Eğer bunu yapmazsak gün geçtikçe kültürümüzü, ge-
leneklerimizi, benliğimizi ve ahlakımızı kaybetmeye 
başlarız ve bu dünyaya geliş sebebimizi unuturuz… 
Aslında hepsinin amacı o belki de, gerçekten dinini 
yaşayanların soyunu bitirmek, Hz. Muhammed (s.a.v) 
‘ i unutturmak. Galiba işe yarıyor da bu yaptıkları…

Artık uyanma vakti geldi, hatta geçiyor bile. Bizler bu 
konuda ezilmemeli ve eksik kalmamalıyız. Herkese 
doğruyu bu yolla göstermeyi de denemeliyiz.

Belki bu yazdıklarım sizi biraz olsun etkilemiştir, bazı-
larınız da okumaya üşenmiştir. Benim asıl amacım bu 
yazının sizi anlık değil, bazı karar ve düşüncelerinize 
hayatınız boyunca etki etmesi…

BERİL ŞEVVAL DEVELİOĞLU 8G-BAŞAKŞEHİR

AH DİZİLER!

Kültürümüz diziler yoluyla ülkemiz üzerindeki etki-
lerini yitirmekte. Hiç doğru olmayan davranışlar ve 
düşünceler doğru gösterilerek hayatımıza sokulmaya 
çalışılıyor. İşte bu düşüncelerden biri de hazırcılık. 
Bazı dizilerde insanlara hiç çaba harcamadan, çalış-
madan para kazanılabileceği bilinci aşılanıyor. Bu 
bilinçle özellikle gençler çalışarak, ülkesine faydalı 
olabileceği iyi bir meslek sahibi olmayı gereksiz bu-
luyor. Bu bilinç ülkemizin gelişmesini yavaşlatıyor. 
Hele ki dizilerde daha liseye giden çocuklarına son 
model arabalar alan ebeveynler gösterilerek gençlerin 
ileride çalışarak kendi başına sahip olması gereken 
şeyleri ailelerinden beklemelerine neden olunuyor.

Ayrıca birlikte yaşamayı kolaylaştıran, kültürümüzün 
temelini oluşturan değerler de köreltiliyor. Saygı, hoş-
görü, sadakat gibi değerlerimiz kaybolup yerine asilik 
ve saygısızlığı sempatik algılayan bilinçler yerleşiyor. 
Özellikle bazı dizilerde saygısız ve asi insanların daha 
çok ilgi gördüğünü görüyoruz. 

Aile kültürü bozuluyor. Bize göre kesinlikle sofraya 
gelmemesi gereken ve gelmeyen içki dizilerde her 

yemekte hatta sofrada çocukların da bulunduğu aile 
yemeklerinde masaya geliyor. Bu da insanlara normal 
bir durummuş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bunun 
yanında dizilerde soygun yapan, cinayet işleyen in-
sanların hayatları aksiyonlu ve eğlenceli gösterilerek 
çocuklara yanlış hayatlar örnek veriliyor.

Kültürümüzü dizilerin zararlı etkilerine maruz bı-
rakmamak ve hayatımıza yanlış bilinç, düşünce ve 
davranışları katmamak için bilinçli izleyiciler olmalı, 
dizi izlerken çok seçici olmalıyız.
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A.HÜMEYRA YEŞİLYURT 8G-BAŞAKŞEHİR

BİR YANDA AHLÂKIMIZI ÇALARKEN

Diziler aslında çoğumuzun vazgeçilmezi. Neredeyse 
her akşam farklı bir dizi izliyoruz. Tüm aile televiz-
yonun karşısında oturup sohbet etmemiz birbirimizle 
ilgilenmemiz gerekirken dizi izliyor ya da hangi diziyi 
izleyeceğiz kavgası yapıyoruz çoğu zaman, ancak 
hiçbirimiz faydalı mı yoksa içinde değerlerimize zarar 
verecek bir şey var mı diye bakmıyor hangisi daha 
ilginç veya eğlenceliyse onu izlemek istiyoruz. Ve bu 
şekilde boş dizilerle zamanımızı harcıyoruz. 

Diziler bizlere hem zaman kaybettiriyor hem de üze-
rimizde kötü etkiler bırakıyor. Özellikle gençlerin 
ahlakını bozmak için yapılmış diziler biz gençler için 
çok tehlikeli ancak bunu dikkate almayıp ailece bu 
ahlaksız, bizim kültürümüze ve dinimize aykırı di-
zileri izliyoruz. 

Diziler bir yandan ahlakımızı bozarken bir yandan 
zamanımızı çalıyor. En az iki saat süren diziler, çok 
daha önemli şeylere harcamamız gereken zamanı 
alıyor, bizlerde buna izin veriyoruz hem de hiç itiraz 
etmeden. Sonra hiçbir şeye zamanımız olmadığından 
yakınıp bizlere faydalı ve gerekli olan şeylere atıyoruz 
suçu hâlbuki bütün suç bizim. 

Bunların yanında bu takip ettiğimiz diziler aile bağla-
rımızı da zedeliyor. Birbirimizle sohbet etmek birimizin 
problemi varsa ona çözüm bulmak yerine iletişim 
kurmayı reddediyor nefsimizi tatmin etmeyi tercih 

ediyoruz ve bunların sonucunda aile içindeki sorunla-

rımız çözüm bulunamadığı için artıyor ve daha büyük 

sorunlara yol açıyor. 

Bu kadar şeye yol açıyorken dizi izlemek yerine o 

iki saatlik süreci faydalı hobilerimize ayırıp zama-

nımız yok diye şikâyet etmeyi kesebiliriz. Ailemize 

zaman ayırarak sorunlara çözüm bulup daha büyük 

sorunları engelleyebiliriz. Kısaca o ahlaksız dizilere 

iki üç saat harcamak yerine onu çok daha faydalı 

bir şekilde kullanabilir ve hem dizilerin kötü etki-

lerinden kurtulabilir hem de zaman problemimize 

çözüm bulabiliriz. 

ŞEYMA DEMİR 6D-BAŞAKŞEHİR

GERÇEK DOSTLUK

Hayat dümdüz bir yol değildir. Herkesin hayatında 
dönem dönem inişler ve çıkışlar vardır. Bu yüzden 
her gün mutlu ve neşeli olamayabiliriz. Bazı günler 
kendimizi mutsuz ve kötü hissedebiliriz. Bu günler-
de ise en çok ihtiyaç duyduğumuz olan şey dosttur. 

Dostlarımızla sorunlarımızı paylaşabiliriz; ama önemli 
olan gerçek bir dost bulabilmektir. Mutlu olduğunuz 
zaman yanınızda birçok insan bulabilirsiniz; peki ya 
mutsuz ve üzgün olduğunuzda da o insanlar yanınızda 
mıdır? İşte dostluk bir mum ışığına benzer, ortalığa 
karanlık hakim olduğunda ancak belli olur.Dostluk, 
bir insanla her gün telefonla üç- dört kez konuşmak, 

bir kişinin hayatını ve yaşadıklarını derinlemesine 
bilmek değildir. Başı gerçekten sıkıntıdaysa, yardıma 
koşacak ilk kişiysen, aynı şekilde onunda böyle oldu-
ğunu biliyorsan işte bu gerçek dostluktur. İnsan her 
şeyi ailesine anlatamaz. Ama dostuna açıkça anlatır 
ve sırlarını verebilir. Çünkü biliyordur ki o verdiği sır 
sonsuza dek ikisinin arasında kalacaktır.

Dostluk, insan hayatında bir ekmek, su kadar değer-
lidir. Artık kimsenin birbirine güveni kalmadığı şu 
zor hayatta eğer gerçek bir dostunuz varsa kıymetini 
bilmelisiniz. Çünkü arkadaş çok bulunur ama; dost 
az bulunur…
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HALE NUR ÖZTÜRK 5B-BÜYÜKÇEKMECE

YEDİ-YİRMİ DÖRT DOSTLUK

İnsanın birçok arkadaşı olabilir, ancak her arkadaş 
dost olamaz. İnsan her arkadaşına açamaz kendini 
ama dostu varsa eğer yanında, düşünmeden anlatır 
her şeyini.

Dostluk, sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Bu 
yüzden arada ne kadar mesafe olsa da, yüreklerin bir-
likte çarptığını hissedersin. İnsan dostundan karşılık 
beklemeden verir sevgisini ve karşılığını düşünmeden 
alır. Hayat desteğindir, sırtından vurmayacaktır bilir-
sin ve senin destek olman gerektiğinde o da güvenle 
sırtını sana dayayacağını bilir.

İnsanoğludur, herkesin hataları olabilir. Dostlar birbi-
rini ikaz etmelidir. Böylece alınmadan, gücenmeden, 
kendi gözlerinle dışarıdan bakıyormuşçasına kendine, 
görmelisin her şeyi. Ayrı bir insan olarak görmüyor-
san onu, işte o gerçek dosttur. Gülerken herkes eşlik 
eder, ya ağlarken? Başarılara herkes ortak olur, ya 
yenilgilere? Öyle bir dost edin ki, iyi günde seninle 
birlikte olduğu gibi kötü gün kapıyı çalınca da seninle 
beraber baksın. Böylece ebediyete kalır dostluklar.

“Ben dostlarımı ne kalbimle, ne aklımla severim

Olur ya kalp durur, akıl unutur.

Ben dostlarımı ruhumla severim.

O ne durur ne de unutur…”

Bu mısralarla dost kelimesinin değerinden bahset-

miştir Hz. Mevlana. Tarihte de dostlukla ilgili daha 

nice sözler söylenmiştir. İşte bunlardan bazıları:

“Gerçek dost kadar insanın gönlüne ferahlık veren 

hiçbir ilaç yoktur.” R. Bakon

“Güller, laleler, karanfiller bütün çiçekler solar. Çe-

lik ve demir kırılır. Ama gerçek dostluk ne solar ne 

kırılır.”  Fried Nietzsche

“Dost, onunla birlikteyken gerçekten olduğun gibi 

görünebileceğin; ruhunun tüm gizliliklerini ona an-

latabileceğin biridir. Onunla birlikteyken kendini 

korumana gerek yoktur.” Jean Jacquest Rousseau

Unutmayın dostlukla arkadaşlık farklı kavramlardır. 

Dostların kalpte ayrı bir yeri vardır. Dostluk kocaman 

bir dağa altın harflerle yazılmalıdır.

AYŞENUR ÇELİK 7F-BAŞAKŞEHİR

UFUKTAKİ IŞIK

Dostluk sizce ne ifade eder?

Dostluk bize ne vaat eder ki?

Dostluk, içindeki sevgiyi onunla paylaşmaktır. Göz-
lerinden onun için dökülen yaşları ona armağan et-
mektir.

Ona sıkıca sarılıp içindeki acıyı hafifletebilmektir. 
Dostluk her gün onunla dolaşıp eğlenmek değildir. 
Sadece dostluğun küçük bir başlangıcıdır. Bence her 
gün yanınızda olmasa bile onu hatırlayıp mutlu ol-
maktır. Onun olmadığı günlerde onun için endişelenip 
yalnızlık çekmektir dostluk.

 Onun karanlık günlerinde sıkıca elinden tutup bir 
ufuk ışığı gibi yol gösterip onu aydınlığa kavuşturmak-
tır. O ne kadar yükseklere çıksa bile ona karşı içinde 
ne kin ne de kıskançlık duymaktır, ona destek olup 
onunla sevinmektir, onu anlayıp empati kurmaktır. 

Onun mutlu olduğu anlarda  sen ne kadar üzgünsen 
içindeki üzüntüyü unutup onunla birlikte gülmektir. O 
ne zaman üzgünse ve sen o zaman mutluysan içinde 
o acıyı hissedip onunla ağlamaktır gerçek dostluk. 

Bazı zamanlarda öyle büyük fedakârlıklar gerektirir 
ki her insanın kalbi bu yükü kaldıramaz ama dostluk 
öyle bir şeydir ki sen hiç zorlanmadan aksine o yükü 
seve seve taşırsın. Onunla her şeyini paylaşırsın hatta 
kaderini bile. 

Cesur olursun onunla birlikte bütün engelleri ne kadar 
zor olursa olsun aşarsın. Ona her zaman destek olur-
sun. Onu gücendirecek hareketlerde bulunmazsın.

 Kısaca gerçek dostluk öyle bir şeydir ki temelini 
bile oluşturmak yılları alır yine de bunca zahmete 
göz yumup gerçek arkadaş olmak istiyorsanız oya-
lanmadan hemen başlayın.
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ENES KADUMİ 7D-BAŞAKŞEHİR

DOSTUM TARÇIN

Kedinin dostluğuna güvenilmez der anneannem. Ke-
diler nankör olurmuş, aç kalırsa sahibini bile yermiş, 
onun ağzından dinleseniz, en sırnaşık bir kediye beş 
metreden daha fazla yaklaşamazsınız. Karşınızda her 
an üzerinize atlamaya hazır ve sizi yemekten başka 
hiçbir düşüncesi olmayan çok tehlikeli bir yaratık 
bulunduğunu zannedebilirsiniz. 

Bizde de öyle oldu, hem evimize kedi almayı çok 
istiyorduk, hem de anneannemin anlattığı korkunç 
hikâyelerden (ki Testere filmi bunların yanında ko-
medi kalır) dolayı kardeşimle beraber ne yapacağı-
mızı düşünüyorduk. Nankörde olsa, aç kalınca beni 
yiyecek de olsa, ben kedi istiyordum (Hem neden aç 
bırakayım ki? Bardağı yere atarsanız kırılır, yaraya 
tuz dökerseniz yanar, kediyi aç bırakırsanız sizi yer!) 

Tarçın’la ilk karşılaşmamız veterinerin kliniğinde oldu. 
Bu arada Tarçın benim kedim, calico cinsi, bildiğiniz 
sokak kedisi yani, hani şu tüyleri sarı, siyah, beyaz 
karışık olanlardan. Kedi almaya karar verip, veteri-
nere gittiğimizde, veteriner bize aynen şöyle dedi: 
“Size uygun, çok uysal, çocuklarla iyi anlaşan, hamur 
gibi yoğursan dahi hiç sesini çıkarmayan, beş aylık 
bir yavrumuz var. Onu alırsanız hem sokaktan kur-
tulur, hem de size iyi bir dost olur.” Tarçın’ın bizimle 
geçirdiği bu bir sene içinde veterinerin sözlerinin 
hepsi doğru çıktı, biri haricinde; hamur gibi yoğur-
duğumuzda Tarçın hiç sesini çıkarmıyor, evet, ama 
çok kötü tırnaklarını çıkartıyor!

Ona alışmamız uzun sürmedi. (Zaten mamasını, su-
yunu annem veriyor, bir de tuvalet olayı var, onu da 

annem hallediyor, alışmak pek zor olmadı anlayacağı-
nız) Tarçın’ı sevmek ve onunla oyun oynamaksa benim 
görevim, saklambaç, yakalamaç bile oynuyoruz. En 
çok sevdiğimiz oyun, eve giren sinekleri yakalama 
oyunu. Bu bir ekip oyunu, biraz zor, sabretmek ge-
rekiyor. Önce eve şanssız bir sineğin girmesi lazım 
ki oyun başlasın. Ben Tarçın’ı elime alıyorum, uçan 
sineğe doğru yaklaştırıyorum, o da önce patisiyle 
vurup sineği yere düşürüyor, sonra hızla benim el-
lerimden yere atlayıp, sersemleyen sinekle çift kale 
maç yapıyor. Sinek eğer hareket etmiyorsa maalesef 
oyun bitiyor. Gururla söylemeliyim ki, bu oyunda 
bugüne kadar kazanan bir sinek olmadı. 

Ara sıra tırmık atsa da, o da beni seviyor, nerden 
mi biliyorum? Geceleri hep benim yastığıma kıvrı-
lıp uyuyor, aynı yastıkta ikimiz yatıyoruz, öyle güçlü 
mırıldıyor ki, dayımın eski model motosikleti gibi ses 
çıkartıyor. Tarçın olmasa ne yapardım bilmiyorum?

Geçen gün evde yalnızdım ve cezalıydım. Çok önem-
siz bir şey için ceza almıştım, yani hak etmemiştim. 
Yatağıma oturmuş ağlıyordum ve içimden de şöyle 
diyordum: “Allah’ım, şimdi yanımda bir dostum olsa 
da, beni yalnız bırakmasa”. Gözyaşlarım yanağımdan 
akıyordu, o sıra da ne oldu, biliyor musunuz? Tarçın 
geldi, bir sıçrayışla kucağıma oturdu ve yanakları-
mı pürtüklü diliyle yalamaya başladı. Gözyaşlarımı 
yaladı, bitirdi. Bütün üzüntüm gitti, gülmeye başla-
dım. Şimdi bu küçük tüylü şey miydi benim dostum? 
Ettiğim dua hemen karşılık bulmuştu.

Bir kediden dost olur mu demeyin, bal gibi olur.

ZEYNEP DEMİRCİ 7C-BAŞAKŞEHİR

SIMSIKI SARILMAK

Hiç beklemediğin bir anda içine sımsıcak doğan duygudur dostluk.
Kaybetmekten korktuğundur dostluk.
Sevinçtir, üzüntüdür, heyecandır…
Ser verip sır vermemektir dostluk.
Paylaşmaktır.
Güvenmektir dostluk.
İhtiyaç duyduğunda yanında olmaktır.
Düşüncelerinin benzemesidir dostluk.
İçinden geçeni anlamaktır.
Birbirine sımsıkı sarılmaktır.
Hiç ayrılmayalım demektir dostluk.
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GÜLPINAR ÖZTEK 6A-MALATYA

MACERA DOLU BİR GÜN

O gün yine her zaman yaptığım işe devam ettim: 
Bir sokak ötemizde olan korkunç evi izlemek. O 
evde ne olduğunu kimse bilmiyordu çok gizemli 
bir yerdi. Kimisi orada hayalet olduğunu kimisi peri 
olduğunu kimisi canavar olduğunu kimisi ise insan 
yiyen bir yaşlı çılgının olduğunu söylüyor ama ben 
bunlardan hiç birine inanmıyorum hepsi çok saçma. 
Açıkçası bende ne olduğunu bilmiyorum ama bunu 
öğreneceğim… 

Ben eve bakmaya devam ederken en yakın arkada-
şım olan Rana beni aradı biraz konuştuktan sonra 
Murat, Alperen, Burcu, Yasemin ve Berk ile birlikte 
pikniğe gideceklerini söyledi. Benim de gelip gele-
meyeceğimi sordu. Ben de anneme sordum olum-
lu cevap alınca telefonu kapattım ve hazırlanmaya 
başladım. Hazırdım ama bir şey unutmuştum; saat 
kaçta ve nereye gidecektim? Hemen Rana’yı aradım 
neyse ki 15 dakika sonra Burcuların evinin bahçe-
sinde buluşacakmışız. Hepimize en yakın olan yer 
orası. Onlara gittiğimde (Burculara) herkes oradaydı 
neyse ki çok gecikmemişim. Biraz sohbet etikten 
sonra pikniğimize başladık. Burcu’nun kardeşi de 
yanımızdaydı. 5 yaşında ve ismi Elif çok tatlı, çok 
şeker bir kız ablasının yanından hiç ayrılmıyor. 
Pikniğimizde her şey vardı bayağı yedik, tıka basa 
dolduk ve çok eğlendik. Burcu Elif’i eve bıraktıktan 
sonra yediklerimizi sindirmek için kısa bir yürüyüşe 
çıktık o korkunç evden söz açıldı. Alperen ve Berk 
oraya gitmeyi çok istiyorlar ve çok merak ediyorlardı. 
Açıkçası ben de merak etmiyor değildim. Yasemin 
de bizimle aynı fikirdeydi. 

Zaten çok da uzakta değildi. Biraz yürüdükten sonra 
oraya vardık. Ev kırık dökük, örümcek ağlarıyla 
kaplı, boyası gitmiş ve çok korkunç bir yerdi. Rana 
çok korktu ama zor da olsa onu sakinleştirebildik. 
Merakımızı yenemedik ve içeri girdik. Şimdilik içe-
ride peri canavar ya da hayalet filan gözükmüyordu 
tahtalar hep gıcırdıyordu sanki her an kırılacak gi-
biydi her taraf kirli ve örümcek ağlarıyla kaplıydı. 
Merdivenlerden çıkarken Rana aniden çığlık attı 
ve onunla beraber hepimiz… 

Ne olduğunu sorduk sadece saçına örümcek ağı 
takılmış onu susturana kadar öldük ama sonunda 
susturduk. Teras kata çıktık bir sürü sandık vardı 
ama garip olan sandıkların hepsinin içinde poşet 

ve para vardı ama daha da garibi bu paralar şimdi 

kullandığımız paralardı… Demek ki bu eve hala 

birileri geliyor ama bunlar kim? Bunu öğrenmenin 

tek bir yolu vardı beklemek. Tahtada küçük bir delik 

vardı oradan bakmaya başladık ve galiba sorumuzun 

cevabını öğreniyorduk kapı açıldı ve içeriye üç kişi 

girdi. Biri, en kısa boylu olana ‘’ Ahmet sen kapıda 

dur kimse gelmesin. ‘’ dedi. Bunlar da kimdi acaba? 

Onları daha önce buralarda hiç görmemiştik. Öbür-

lerinin elinde poşetler vardı, içinde ne olduğunu 

göremiyorduk. Hepimiz dikkatle onları izliyorduk o 

anda Yasemin hapşırdı ve poşetleri yerleştiren adam 

bize doğru baktı. Hemen gözümü delikten çektim 

o adamın yüzünde kocaman bir yara izi vardı, çok 

korkunçtu. Merdivenlere doğru yöneldi hepimiz çok 

korktuk aşağıda inemezdik resmen ayaklarımızın 

bağı çözüldü neyse ki o anda Alperen ‘in aklına 

müthiş bir fikir geldi. Cam açıktı ve cama bitişik olan 

bir erik ağacı vardı, sırayla oradan atladık. Bahçe-

deki adamda buraya doğru geliyordu en son Murat 

atladı ama aramızda en hızlı koşan oydu. Duvardan 

atlayınca bizim evdi ama Murat yoktu acaba adam 

onu yakalamış mıydı? Ortalıkta kimseler yoktu ama 

arkamızdan Murat geldi. Çok sevindik, nasıl kurtul-

duğunu sorduk. Adama erik fırlatmış m . 

Hemen evlerimize döndük, acayip bir macera yaşa-

mıştık ama bu böyle bitemezdi. “O adamlar kimdi, 

poşetlerde neler vardı ve eve neden kimseyi ya-

kalaştırmıyorlardı?” hepimizin aklında bu sorular 

vardı ve ertesi gün tekrar o eve gitmek için bizim 

bahçede buluştuk Mert ve Rana gözcü oldu biz de 

içeri girdik evde kimse yoktu biz poşetleri aramaya 

başladık ama hiçbir yerde yoktu. Murat ıslık çaldı 

yani biri geliyor demekti bu. Hepimiz yine teras 

kata saklandık. Bu sefer başka bir adam bahçede 

duruyordu, diğer adamın elinde radyo vardı. Radyoyu 

yere koydu ve çalıştırdı. Çok değişik ve hareketli 

bir müzik açtı ve dans etmeye başladı. Sonra aniden 

kayboldu ve birkaç dakika sonra teras kapısında 

belirdi. Hepimiz ağaçtan atlamaya başladık. Yase-

min ve Berk yakalanmıştı, biz zor bela kaçmıştık. 

Arkadaşlarımızı kurtarmalıydık ama tam o sırada 

annemin beni çağırmasıyla uyandım ve derin bir 

nefes aldım uyandığım için çok mutluydum…
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HAKAN YAVUZ GÜLBAY 6D-BAŞAKŞEHİR

KENDİSİ İLE BARIŞIK OLAN

Dostluk çok şeyi içinde taşıyan güzelliktir. Allah bize 
herkesle dost olmamızı emretmiştir. Dost bulmak için 
insanın kendisini sevmesi, kendisi ile dost olması ge-
rekir. Kendisi ile barışık olmayan dost bulamadığı gibi 
dostluk duygusunu da yaşayamaz. Herkesin içinde bir 
dostluk potansiyeli vardır. Bunu harekete geçirmek 
gerekir. Büyük düşünürler “Siz içinizdeki dostu bil-
meden dost bulmaya çalışırsanız asla başaramazsınız” 
derler. Sen dost elini uzatmadan karşındaki el sana 
ulaşmaz. Dostluk adımı karşılıksız harekete geçilirse 
anlamını bulur, değer kazanır. 

Allah bizi dost olmak, kaynaşmak üzere birbirini se-
vip yardım etmemiz için yaratmıştır. Kendinde dost 
gönlü olanın aramasına da gerek yoktur. Çünkü o 
insan birçok dost edinebilir. Televizyonlarda izliyo-
ruz, hayvanlar bile dostluk içinde yaşıyorlar. Birbirine 
zarar veren köpek ve kedi dostluk içinde arkadaş-
ça yaşayabiliyor. Bu şekilde yaşayan kedi ve köpek 
içlerindeki dostluk ve iyiliği bulup keşfetmişlerdir.

Günümüzün dünyasında hayvanlar bile dostça ge-
çinmeye çalıştığı halde insanların kavgası, birbirinin 
ayıbını açıklaması, dostluğun ne kadar azaldığını 
gösteriyor.

Babam bana bir şeyler anlattı. Onu sizlerle paylaş-
mak isterim. Babam: “Biz çocukken mahallede bir 

komşumuzun yakını öldüğünde annem günlerce 
komşu evine yemek yapar, götürürdü. Evin içinde 
radyo açmazdık. Etrafımızda bir hasta olunca hemen 
yanına koşardık. Bunlar bugün azaldı” diye anlattı. 
Ben de düşündüm ve babama hak verdim. İçimiz-
deki dostluk ve sevgi azaldı, televizyonda izliyorum, 
komşu müslüman ülkelerde insanlar sıkıntıda, savaşta 
açlık çekiyorlar devletimiz onlara dostluk eli uzatıp 
yardım ediyor biz de harçlıklarımızın bir kısmıyla 
destek oluyoruz.

Dostlar birbirlerine yapışmış tuğlalar gibidir. Birbirini 
asla bırakmazlar. Dost, dostun duygu ikizidir. Dostu 
sevindikçe sevinen, dost insandır. Her zaman dost 
olan insan dostunun yanında olur. Dostu zor durumda 
iken onu aramayan tanımayan gerçek dost değil, iyi 
gün dostudur. İnsan gerçek dostu yanında rahatlar, 
kendini güçlü huzurlu hisseder. 

İçinde dostluk duygusu olan mutludur. Hep güler 
yüzlüdür, tebessüm eder. İnsanlarla selamlaşır dosttan 
ayrılmanın üzüntüsünü içinde yaşar merhametlidir, 
hoşgörü sahibidir, insanların ayıbını görmez. 

Hadi arkadaşlar hep dost olalım. Birbirimize sarılıp 
güler yüzle bakalım, içimizdeki dostluğu harekete 
geçirelim. 

Hey dostum hepinizi seviyorum. 

MEHMET KÖŞETAŞ 6C-BÜYÜKÇEKMECE

SÖZLERİN EN GÜZELİ

Dürüstlük kurtuluştur bizler için 

Üzülmeyiz asla,

Rahat oluruz içimiz huzur dolu olur 

Üzerimize doğan bir güneş gibi

Sözlerin en güzeli yakışır bize 

Temiz yürekli benliğimize

Layık olmak için bu bedene 

Üstümüze düşen görevleri

Kucaklayalım haydi dürüstlük ile
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 NUREFŞAN SULTAN GÜLGEN 5C-MALATYA

SERT BİR TOKAT

Sert bir tokat yemişti babasından. Haksız sayılmazdı, 
haksız değildi çünkü. Kardeşiyle arasında çıkan küçük 
bir tartışma büyümüş ve artık kardeşinin olmadığı 
kendisinin aleyhinde olan bir kavgaya dönüşmüştü. 
İlk önce annesiyle tartışmış daha sonra tartışmalar 
büyüyünce babasıyla da tartışmaya başlamıştı. Kav-
ga gittikçe büyüyor ve gittikçe babası daha sert ve 
daha kırıcı konuşmaya başlıyordu. Annesi babasını 
durdurmaya çalıştıysa da babası buna daha da si-
nirlenmiş ve ona da kızmıştı.

 Kavga belki de saçma sapan bir nedenden çıkmıştı 
fakat o sürekli olan bu kavgalara bir son vermek için 
direniyordu bu sefer. Çünkü evde hep buna benzer 
tartışmalar çıkıyor ve suç hep onun üzerine kalıyordu. 
Ama bu sefer anne ve babasına onların kendisine çok 
küçük şeylerle çok büyük cephe al-
dığını anlatmaya çalışıyordu. Biraz 
daha ileri gidince babasından sert 
bir tokat yemiş. Usanmıştı, direne-
cek gücü yoktu. Yüzü kıpkırmızı, 
sol yanağında babasının beş par-
mağının izi… Hızlıca yukarıya, oda-
sına çıktı. Hiçbir şey düşünmeden 
montunu giyip üst kapıdan dışarıya 
fırladı. Gidebileceği kadar uzaklara 
gitmek istiyordu. Bunun için yürü-
mesi lazımdı çünkü hiç parası yoktu.

 İlk başlarda koştu fakat daha son-
ra yorulunca yürümeye başladı. 
Sahile gitti ve evde yaşananları 
tekrar düşünmeye başladı. Acaba 
suç gerçekten kendisinde miydi? Yoksa babasının 
dediği kadar sorumsuz, utanmaz mıydı? Bu kadar 
kötü olabilir miydi? Bir an kendinden tiksindi. Ama 
hayır o kadar da kötü biri değildi. Tamam kendisinde 
de mutlaka hata vardı ama babasının söyledikleri 
kadar değil. Üşüdüğünü fark etti, gece geç olmuştu. 
Acaba anne ve babası onu merak etmişler miydi? 
Belki, fakat bu bile şüpheliydi. Ama kararlıydı eve 
geri dönmeyecekti. Bu karar onun için çok tehli-
keliydi. Çünkü dışarıda tek başına kalacak hiçbir 
yeri ve parası yoktu. Ama o anki kızgınlığıyla kendi 
kendine söz bile vermişti geri dönmemek için. Ama 
şu anda kalacak bir yere ihtiyacı vardı. En iyisi bu 
bankın üstüne kıvrılıp yatmaktı.Elini yanağına gö-
türdü, sızlamadığını fark etti. Banka kıvrılıp hayal 
kurmaya başladı, ya da önceden kurduğu hayalleri 
düşünmeye. Geçmiş günleri hatırladı. Anne ve babası 
ona karşı hep cephe olmuştu. Bunları düşünürken 

göz kapakları kapandı. Derin bir uykuya daldı. Sabah 
kendisini neler beklediğini düşünmeden…

Bir tokat daha hissetti yüzünde. Babasınınki kadar 
olmasa da sertti. Doğrulduğunda karşısındaki adamlar 
kendi aralarında konuşuyorlardı. “Ne ağır uykusu 
varmış be, sabahtan beri dürtükleyip duruyorum, 
bana mısın demiyor. Diğeri ise;

“Ama bak tokadı yiyince nasıl da kendine geldi.” 
Gerçekten de öyle olmuştu. Bu tokat Rana’yı kendi-
sine getirmişti. Adam onun konuşmasına fırsat ver-
meden “Bir gece yoktuk hemen yerimizi kapmışsın. 
Çık git buradan burası benim yerim.” diye azarladı 
Rana’yı. O ise sesini çıkarmadan banktan kalktı ve 
arkasına bakmadan koşmaya başladı. Biraz uzaklaş-

tıktan sonra yine bir banka oturup, ağlamaya başladı. 
Daha ilk günden beğenmemişti bu hayatı. Ama olsun 
eve dönmeyecekti. Biraz dolaşmak istedi,belki etrafa 
kendisine dair kayıp ilanı verilmiştir diye. Ama tek 
bir ilana bile rastlamamıştı. Hiç düşünmüyor muydu 
babası, öz kızını? 

Bir insan çocuğundan nefret edebilir miydi? Bu kadar 
mı tiksiniyordu babası ondan? Belki de sevinmişti 
bile. Bunları daha fazla düşünerek üzülmek istemedi. 
Bütün ümidi kırıldı ailesinden. Kendi başının çaresine 
bakmalıydı. İlk önce karnını doyurması lazımdı ama 
neyle? Belki de bir işe girebilirdi ama bu yaşında 
ona kim iş verirdi ki! Bir camiye girdi elini yüzünü 
yıkadı, kendine iyice geldi. Giderek açlığını hissetti. 
Bir yolunu bulup yemek yemesi lazımdı. Arkasını 
döndüğünde karşısında küçük kardeşini gördü. Kar-
deşinin ağzından şu kelimeler döküldü.

“ABLA EVE GERİ DÖN!!!”
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MUHAMMED HÜTEN 5A-BÜYÜKÇEKMECE

ERDEK - OCAKLAR

Geçen yaz tatilin son günlerine 
girmiştik ve denize istediğimiz 
gibi girecek bir yer bulamamıştık. 
Babam umutsuz bir şekilde inter-
netten ararken bir ilan dikkatini 
çekti. Ertesi sabah yola çıkmıştık. 
Evden çıktıktan sadece 3 saat son-
ra hayalimizdeki denize ulaşmış-
tık. Erdek - Ocaklar...

Yenikapı’dan 2 saatlik feribot yol-
culuğundan sonra 15 dakikalık bir 
araba sürüşüyle ıssız denilebilecek 
sahilimizdeydik. Otele eşyalarımı-
zı bıraktıktan sonra arabamızla bi-
raz daha ilerilere gittik. Narlı denilen yerde deniz daha 
da ıssızdı. Denize girdiğimiz koyda bütün öğleden 
sonra sadece biz vardık. Deniz dibini ilk defa bu 
kadar ayrıntılı görmüştüm. Çeşitli renkli balıklar; dev 
midyeler ve hatta bir vatoz görmüştük. Akşam otele 
döndük. Ocaklar sakin bir kasaba. Geceleri fazlaca 
gürültülü değil. Gözlerimi açtığımda neredeyse öğlen 
olacaktı. Alelacele hazırlanıp tekrar deniz için otelden 
çıktık. Bu sefer keşif için biraz daha ilerilere baktık.

Ocaklar aslında Kapıdağ yarımadasının batı kena-
rında kalıyor. Daha kuzeyinde Narlı kasabası var ve 
bunu da geçince Kapıdağ yarımadasının öbür tarafına 
geçiliyor, yani İstanbul’dan görülen tarafına. Buralara 

geçmedik ama tam bu bölgede büyük rüzgâr santral-
leri gördük. Yakından çok etkileyici, hatta ürkütücüy-
düler. Annem bolca fotoğraflarını çekti. Geri dönüşte 
bu sefer Ocaklar ‘a daha yakın bir sahil bulduk. Burası 
da oldukça sakin bir kumsaldı ve sonraki günlerde 
burası bizim plajımız oldu. Tertemiz kumlar ve sığ 
deniz çocuklar için birebirdi orada. Bir de yengeç-
ler tabii. Deniz gözlüğümle saatlerce onları seyret-
tim. Balıkları bile nasıl yediklerini gördüm. Oranın 
hâkiminin yengeçler olduğunu anladım. 

Sonunda eve döndük tabii. Yine iki saatte... Sanki 
dünyanın öbür ucundaki ıssız denizlerde bir tatil ge-
çirmiştim. Tekrar oraya gitmek için sadece 2 saatlik 
yol alacak olmam, üzüntümü hafifletiyordu...

MERYEM ÇETİNDAĞ 7C-BÜYÜKÇEKMECE

TARİH KOKUYORDU

Geçtiğimiz baharda ailecek Edirne’yi ziyarete gittik. 
İstanbul’a çok da uzakta olmayan kendine özgü tarihi 
ve kültür güzellikleri olan İstanbul’a bakıldığında 
küçük bir şehir ama sıcak. Çok erken yola çıktığı-
mız için gün yeni doğarken ilk ziyaretimizi Selimi-
ye Camii’ne yaptık. Yeşil bir bahçenin içinde çok 
güzel, çok büyük bir cami. Cami’yi ziyaret ettikten 
sonra çevresindeki bir çay bahçesinde kahvaltımızı 
yaptık. Daha sonra Edirne’nin en eski camisi olan 
Ulu Cami’yi gezdik. Tam anlamıyla tarih kokuyordu. 
Beni en çok etkileyen mimarisi, dış ve iç cephedeki 
hat yazıları oldu. Cami’den çıktığımızda tarihi Ali 

Paşa çarşısını gezdik. İçinde Edirne’nin özelliklerini 
yansıtan hediyelik eşyalar vardı. Daha sonra tari-
hi Tunca ve Meriç köprüsünü görmek için faytona 
bindik. Köprüler tamamen Osmanlı’nın izlerini taşı-
yordu. Fayton’a binip köprüden geçerken kendimi 
o günlerde yaşıyormuş gibi hissettim. Daha sonra 
Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı meydanı gördük. Bu 
arada Edirne halkının çok sıcakkanlı ve misafirperver 
olduklarını gördük. Tabii ki Edirne’den dönmeden 
Edirne’ye has ciğerini yemeden dönmek olmazdı. 
İstanbul’a çok da uzak olmayan bu küçük ve sıcak 
şehri hepinizin görmesini isterim.
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YUSUF BAYTEMİR 5B-BÜYÜKÇEKMECE

EN GÜZEL TATİLİM: KAPADOKYA

Kapadokya Türkiye’nin tam ortasında, Nevşehir ili 
merkezde olmak üzere Kırşehir, Niğde, Aksaray ve 
Kayseri illerinin bazı bölümlerini de içine alan böl-
gededir.

Peri Bacaları Kapadokya bölgesinde bulunan doğal 
yapılara verilen isimdir. Peri bacaları Kapadokya 
çevresinde bulunan yanardağlardan püsküren lav-
ların milyonlarca yıl boyunca akarsuların ve rüzgârın 
aşındırması ile şekillenmiş bir yapıdır. İnsanlar Peri-
bacalarını ev, otel veya pansiyon amaçlı kullanıyorlar.

İki yıl önce ailece Kapadokya’yı ziyaret ettik. Bütün 
gün şehrin yüksek bir yerinden o muhteşem manza-
rayı seyrettik. Bir gece peribacalarının içinde konak-
ladık. Konakladığımız yer küçük bir pansiyondu. Bu 
pansiyondaki odalarda Kapadokya’nın minyatür, ışıklı 
bibloları vardı. Akşam olunca bu minyatürün ışıklarını 
açıp izlemek de ayrıca çok eğlenceliydi. Pansiyonun 
harika bir terası vardı. Sabah olunca o güzel terastan 
hem şehri seyrettik hem de güzel bir kahvaltı yaptık. 
Açık havadan olsa gerek iştahım öyle bir açılmıştı ki 
neredeyse tüm kahvaltıyı mideme indirdim.

Kahvaltımızı bitirdikten sonra şehri gezmeye devam 

ettik. Şehirde çok fazla turist vardı. Kapadokya’ya 
giden yerli ve yabancı turistlerin olmazsa olmazı de-
nilen şey: Balona binmekmiş. Balondan şehri, güneşin 
doğuşunu ve batışını izlemek çok keyifliymiş. Biz de 
bu şerefe nail olmak için balonların kalktığı alana 
doğru ilerledik. Fakat güneşin doğuşuna yetişeme-
diğimiz için binemedik. Başımı kaldırıp gökyüzüne 
baktığımda ilk defa onlarca balonu bir arada gör-
düğümü fark ettim. Balonlar semada o kadar güzel 
görünüyorlardı ki sanki rüzgârla dans ediyormuş gibi 
bir ritim halindeydiler.

Akşam olduğunda bu güzel şehirden ayrılma vakti 
geldiğini bildiğimden içimde bir burukluk oluştu. 
Yine de burayı gördüğüm için çok şanslı hissettim 
kendimi. Çantamızda buraya ait anılarımızla veda 
ettik Kapadokya ‘ya.

Türkiye’de birçok yere tatile gittik, ama Kapadok-
ya tatili ailece bizi en çok etkileyen yerlerden biri 
olmuştu. Kapadokya’ya bir daha gidersem mutlaka 
balonlara binip o ahenge katılmayı istiyorum. Ayrıca 
sadece Türkiye’de yaşayanların değil tüm insanların 
bu güzel memleketi görmelerini tavsiye ederim.

HATİCE GENÇTOY 7F-BAŞAKŞEHİR

GAKKOŞLAR DİYARI ELAZIĞ

Elazığ bilindiği üzere Doğu Anadolu Bölgesinde yer 
almaktadır. Elâzığ’ın en eski ismi Mezradır. Daha 
sonrasında Ma’mürat-ül- Aziz olmuştur. Ma’mü’ratül-
Aziz’in anlamı: Aziz’in inşa ettiği şehir anlamına 
gelmektedir. 1879’da Elaziz’e çevrilmiş, Cumhuri-
yet Dönemi’nde de Elazık olmuştur. En sonunda da 
şimdiki ismiyle Elazığ olmuştur. 

Elazığ’ın bir mahallesi olan Harput’tan sizlere bah-
setmek istiyorum. Bu mahallemiz Evliyalar diyarı 
Harput olarak da bilinir. Böyle bilinmesinin nedeni 
birçok evliyanın yaşamış ve ölmüş olmasından kay-
naklanmıştır. Sizlere küçük bir bilgi vermek istiyorum. 

Elazığ eski Harput’un devamıdır. Ayrıca Elazığ, 
Anadolu’nun en eski yerleşim merkezidir. Elazığ’da 
birçok tarihi eser bulunmaktadır. Bu tarihi eserle-
rinden biri olan Harput Kalesi vardır. Harput Kalesi 
Süt Kalesi olarak da bilinmektedir. Böyle bilinmesi-

nin sebebi, o zamanlarda su kıtlığı olduğundan kale 
duvarları yarım kalmıştı. Hayvanlardan elde edilen 
sütlerle bu kale inşa edilmiştir. İşte Süt Kalesinin ef-
sanesi budur. Harput’ta bulunan Dabakhane şifalı 
suları vardır. İnsanların çoğu şifa bulmak amacıyla 
ya gider içer yahut yıkanırlar. Elazığ’ın dağlarından 
biri olan Hazarbaba Dağı kayak merkezi olarak 
kullanılmaktadır. Nehrimizden biri olan Fırat nehri 
Elazığ’ı üç bir tarafıyla kaplamıştır. Birçoğunuzun 
bildiği üzere Keban Barajımız ilçelerimizden biri olan 
Keban ilçemizde bulunmaktadır. 

Elazığ’ın daha birçok gezilip görülecek yerleri vardır. 
Fakat anlatmak satırlara, sayfalara sığmaz. Bence 
sizlerin Elazığ’ı bizzat gezip görmeniz lazım ama ben 
gezemem derseniz de kitaplardan araştırabilirsiniz. 
Eğer ben bu cümlelerimle sizlere az da olsa faydalı 
bilgiler verdiysem ne mutlu bana…
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MERVE GÜNSELİ GÜNEY 5A-BAŞAKŞEHİR

KARADENİZ TURUM

Geçen yaz ailecek bir Karadeniz turu yapmaya ka-
rar vermiştik. Bu benim için heyecan verici olacak-
tı. Yanıma almak istediğim tek şey bir kameraydı. 
Çünkü o güzel yerleri bir bir çekmek istiyordum. 
Böylece onları istediğim zaman tekrar kameramdan 
görebilecektim. 

İlk olarak memleketimiz olan Samsun/Havza’ya gittik. 
Size kısaca Havza’yı ve Samsun’u tanıtayım. Havza’nın 
kaplıcaları yani hamamları çok meşhurdur. Hatta 
Havza’ya giriş yaptığınızda bir tabelada“Kaplıcalar 
kenti Havza’ya hoş geldiniz ”yazar. Kaplıcalar genel 
olarak otel tarzı mekânlarda da bulunur. Fakat fazla 
olmalarına rağmen çok kullanıldıkları için dolu olurlar. 

Samsun’da tek kaplıcalar değil, Kurtuluş Savaşı izleri 
de bulunmaktadır. Mesela Atatürk’ün 1919 yılında 
Samsun’a Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için geldiği 
Bandırma Vapuru Samsun’da sergilenmektedir ve 
büyük ilgi görmektedir. Samsun tek bunlarla değil 
daha birçok güzelliğiyle anlatılabilir. 

Aslında Samsun’da eskiden Amazonlar yaşarmış. On-
lar Samsun’a Samsus veya da Samsunta derlermiş. 
Amazonları anlatan heykel de Samsun’da bulunan 
Batı Park’tadır. Kendi memleketim diye söylemiyo-
rum ama Samsun Türkiye’nin gezip görülebilecek 
en güzel yerlerinden biridir bence. 

Samsun’dan sonra Ordu’ya gittik. Burası da bana göre 
Samsun kadar güzel bir yere benziyordu. Babam bize 
Ordu’da nereleri gezmek istediğimizi sordu. O sırada 
biz abimle camdan bakınca havada teleferik ipleri 
gördük. Bu teleferik nereye çıkıyor diye sorarsanız 
taaaaa kocaman bir tepe olan Boztepe’ye çıkıyormuş. 
Tepe falan denildiğine bakmayın bir çıkmayı deneseniz 
korkudan ödünüz kopar. Teleferikle yukarı çıkmaya 
başladığımızda çok heyecanlandım. Boztepe’ye ulaştı-
ğımızda bütün Ordu ayaklarımızın altındaydı. Muhte-
şem Ordu manzarası eşliğinde çaylarımızı yudumladık 
ve bol bol resim çekildik. Tepeden inince meşhur Ordu 
fındığından alıp yolculuğumuza devam ettik.  

Yolculuğumuzun yeni güzergâhı Giresun’du. Gire-
sun’un merkezine doğru gittik. Oralarda çarşılar ve 
güzel dükkânlar olduğu söylenebilir aslında. Beraber 
gezerken havanın karardığını fark ettik ve arabamıza 
binip otel aramaya başladık. Ama yollar öyle karanlıktı 
ki herhangi bir oteli bırakın, bina bile görünmüyordu. 
Babam arabayı sürerken yolun sonunda otel tabela-
ları vardı. Hemen tabelaların yanına gidince uzaktan 
da olsa binalar gözüktü. Oraya varınca kocaman bir 
otel bizi karşıladı. Otele girip kendimize oda ayarla-
dık ve uyuduk. Ama ben güzel ve masmavi, üstüne 
ayın gölgesi vuran Karadeniz’e bakmaktan çok fazla 
uyuyamadım açıkçası. 

Sabah uyanınca yola koyulduk bu sefer gideceği-
miz yer Trabzon’du. Trabzon’a doğru giderken etrafa 
bakmaktan kendimi alamadım. Allah o güzel taş-
tan dağları, tepeleri, oyukları nasıl da özene bezene 
yapmış. İnsan görünce ağzı açık kalıyor. Bir süre yol 
aldıktan sonra gezilecek ve görülecek yerlere gitmek 
için eşyalarımızı bırakmamız gerekiyordu. Hemen 
karşımızdaki otele girip bavullarımızı bıraktık. Sonra 
tarihi Sümela Manastırı’na gitmek için oraya giden 
bir otobüs bulduk. Bizi bir yerde indirdi. Oradan 
yukarısına kendimiz çıkmalıymışız. Çıkmaya baş-
larken karşımıza nerdeyse beş metre uzunluğunda 
ve kökleri büyümekten dışarı taşmış asırlık ağaçlar 
çıktı. Yukarı çıkmamızı engelliyor gibilerdi resmen. 
Ama bizim de onlara inat çıkar gibi bir halimiz var-
dı. Yaklaşık yarım saat çıktık. En sonunda Sümela 
Manastırı’na gelmiştik. İçerisi bir hayli kalabalıktı. 
Gerçekten görmeye değerdi. Eskiden yaşamış olan 
insanlar duvarlara öyle resimler çizmişler ki onlara 
bakarken çok şaşırdım. Her şeyin ayrı bir odası var-
dı. Pişirme odası, öğrencilerin kaldığı odalar, ceza 
odaları, lavabolar bile vardı. Ama eşyasız tabii ki de. 

Orayı gezdikten sonra Uzungöl’e gittik. Güzelce 
kahvaltı yaptık. Sonra Uzungöl’ün başından başlayıp 
sonuna kadar yürüdük. Bir sürü resim çekildik. Ben o 
sıralarda kameramı elimden hiç bırakmadım. Çünkü 
her an çekecek ve hatıra kalacak resim kareleri vardı. 

Trabzon’u gezdikten sonra Of’un içine doğru gittik. 
Tepelerine çıktık. Bir tanesi o kadar yüksekti ki yü-
rürken ayağın bir kaysa… Gerisini ne ben yazayım ne 
de siz bilin. Ama orda yerleşim alanı kurmuş insanlar 
bile görebilirsiniz. Onlar için çok normal geliyor her-
halde. Oralarda gezip son durağımıza doğru gittik.

Şimdiyse Rize’de gezmek için yola çıkmıştık. Rize’de 
bulunan Buzul Gölleri’ne gittik. Buz olan bir göl nasıl 
akıyor diye sorarsanız orasını ben de anlamadım ama 
Rize’ye giderseniz orayı kesinlikle görmeniz gerek-
tiğini unutmayın.
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LEVENT CANATAR 6B-BAŞAKŞEHİR

GÜZEL BİR RÜYA GİBİ

Cumartesi günüydü, Karadeniz’e gitmek için çok he-
yecanlıydım. Akşama doğru otobüse binip gidecektik. 
Ben de eşyalarımı hazırlamaya başladım. Teyzem bizi 
tur otobüslerinin kalktığı yere bıraktı. Otobüsümüze 
binip Karadeniz’e doğru yola çıktık. Rehberimizle 
tanıştık, bizi yol boyunca güldürdü, eğlendirdi ve 
bilgilendirdi.

Sabah kalktığımda Karadeniz’e gelmiştik. İlk dura-
ğımız Kastamonu’ydu. Burası Kurtuluş Savaşı’nda 
verdiği örnek mücadeleden sonra “Şehitler Diyarı” 
adıyla anılıyormuş. Burada, Hükümet Konağı, ko-
caman bir heykel olan Şerife Bacı Anıtı’nı gördük. 
Nasrullah Camii ve Meydanı’nı gezdikten sonra 
Kastamonu Kalesini ve Saat Kulesini de gördükten 
sonra, annemle birlikte Kastamonu çekme helvasının 
tadına baktık.

Kastamonu çok güzeldi, rehber bizi çağırınca, otobüse 
binip Sinop’a doğru yola çıktık. Öğlen yemeğimizi 
yöresel yemeklerden seçtik, oldukça lezzetliydi. Ma-
ket gemilerin yapıldığı dükkândan hediyelik maket 
gemiler aldık. O gün de Zafer Bayramı’ydı. Limanda 
kocaman askeri savaş gemileri vardı. Onları biraz 
izledikten sonra Sinop Kalesi’ne gittik. Tarihi Sinop 
Hapishanesi’ni gezdik. Çok eskiden burada bulunan 
insanların isimleri liste halinde asılmıştı. 

Sonraki durağımız Samsun’du. Samsun’da Atatürk 
Heykeli’ni ve Bandırma Vapuru’nu gördüm ikisi de 
çok güzeldi. 

İlk gece Ordu’da konakladık, sabah kahvaltıdan son-
ra Boztepe’ye çıktık. Tüm Ordu’yu ve Karadeniz’i 
buradan seyrettik, manzara olağanüstüydü. 

Giresun’ a doğru yola çıkıp yol boyunca rehberimizin 
anlattığı tarihi hikâyeleri dinledik. Giresun’ da bol 
bol fındık yedik ve evimize götürmek için de aldık.

Tur otobüsümüze yeniden binip Trabzon’a gittik. 13.yy 
da yapılmış, Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u alma-
sıyla camiye çevrilmiş daha sonra da müzeye çevrilmiş 
olan Ayasofya Müzesi’ni gezdik. Trabzon’da küçük 
bir gezinti yaparak, telkari atölyesine gittik. Daha 
sonra Atatürk Köşkü’ne çıktık. Köşk bembeyazdı, 
tam Ata’mıza yaraşır şekildeydi ve çok güzeldi.

Sıra en merak ettiğim yer olan Sümela Manastırı’na 
gelmişti. Çok sis olduğu için dışarıdan net bir şekilde 
gözükmüyordu. İçine girdiğimizde bana çok büyük 
geldi. Dönüşte yine hediyelik eşyalardan aldım. 

Oradan Uzungöl’ e gittik. Gölün etrafında annemle 
birlikte yürüyüş yaptık. 

Sonraki şehrimiz ise Rize’ ydi. Orada Ayder Yaylası’na 
çıktık yemyeşildi, havası tertemizdi. Herkes en üst 
noktaya çıkıp, aşağıya doğru yuvarlanıyordu bende 
onlara uydum, çok eğlenceliydi. En sevdiğim yerler-
den birisi de burası oldu. Bir daha Karadeniz’e gelsem 
tekrar Ayder Yaylası’na çıkmak isterim.

Daha sonra Gürcistan’ın şehri olan Batum’a geçtik. 
Dünyanın büyüklükte ikinci olan botanik bahçesini 
gezdik. Ardından, tarihi kiliseleri, tarihi Orta Camii’ni, 
Poseidon Anıtı’nı, tiyatro binasını, Medea Heykeli’ni, 
Batum Limanı’nı ve Avrupa Meydanı’nı gördük. Sahil 
boyunca biraz gezinti yaptıktan sonra, yöresel yiye-
ceklerden oluşan öğlen yemeğimizi yedik, Gürcistanlı 
çocukların yaptığı dans gösterilerini izledik. Sarp Sı-
nır Kapısı’ndan çıkış işlemlerimizi yapıp,Türkiye’ye 
geri döndük. Tekrar otobüse binip Amasya’ya gittik. 
Amasya’da mumyaların olduğu Etnografya Müzesi’ne 
gittik. Mumyalar korkunçtu. Tekrar otobüse binip 
Çorum’a gittik. Çorum’da eski bir uygarlık olan Hi-
titlerin yaşadığı yerlere gittik. Hepsi çok büyüktü ve 
tarihi yerleri gezmek çok güzeldi.

Son duraktan sonra otobüse binip İstanbul’daki evi-
mize döndük. Eve gidince ben hemen uyumuştum. 
Çok yorucu bir turdu ama gittiğime değmişti. Hem 
çok şey öğrenmiştim hem de farklı kültürleri tanı-
yıp, farklı şehirleri ve farklı bir ülkeyi görme fırsatı 
yakalamıştım. Karadeniz’in doğası muhteşemdi, yö-
resel yemekleri ise farklı ve lezzetliydi. Turun ismi 
Karadeniz Rüyası’ydı ve tam ismine yaraşır şekilde 
rüya gibiydi.



39
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UNUTULMAZ BİR GEZİ

Yarıyıl tatilinde Erzurum’a gitmeye karar verdik. Ak-
şam olunca babam bizi aldı ve yola çıktık. Yolculuğa 
çıktığımızda saat akşam 8’e geliyordu. Arabada iken 
ailem ile konuşuyor, sohbet ediyor, komik şeyler an-
latıp gülüyorduk. 

 Yolda trafik vardı. Trafikten sonra yolumuza devam 
ettik. Bir süre sonra uyuyakaldım ve gözlerimi açtı-
ğımda Bolu’da idik eğer Bolu neresi derseniz orası 
çok güzel bir yer. Ayrıca anneannem de orada oturu-
yordu. Araba durunca inip anneanemin evine doğru 
yürüdük. Ninem kapıyı açınca ona sarılıp öptük. 

 Televizyon seyrederken çay içtik. Bir süre sohbet 
ettikten sonra yattık. Ertesi gün anneannemi de alıp 
yola çıktık. Yola çıktığımızda saat sabahın 6’sıydı. 
Bolu Dağı’nda kahvaltı yaptıktan sonra yola devam 
ettik. Yolda giderken kitap okuyup ipad’den oyun 
oynadım. Daha sonra mola verdik. Moladan sonra 
sohbet ederek yola devam ettik. 

Yolda giderken ağaçları, çiçekleri, çimenleri, orman-
ları, petrol istasyonlarını, arabaları ve hayvanları 
gördüm. Hepsi birbirinden güzeldi. Çok severdim 
doğayı, hayvanları . . . Onlara bakmaya doyamazdım. 
Çok güzeldi, her şey. Yolda giderken fıkra anlattık ve 
babam bize küçüklüğünden ve gençliğinden birçok 
şeyler anlattı. Çok eğlendik ve güldük. 

Yolculuğumuz çok güzel ve iyi geçiyordu. Yozgat’a 

vardığımızda Yozgat valisi bizi yemeğe çağırdı. Bu 

arada Yozgat valisi babamın kuzeni olur. Yemek 

yedikten sonra Yozgat valisi bizi yetimlerin kaldığı 

eve götürdü. Orada anladım ki anne ve baba çok 

kıymetli. Ama o evde anne ve babanın yokluğunu 

hissettirmiyorlar. Eminim orada kendilerini güven-

de ve mutlu hissediyorlardır. Akşama doğru Yozgat 

valisinin evine misafir olduk. Orada oturup sohbet 

ettik. Güldük ve eski günlerle ilgili konuştuk. 

Sabah olunca yolumuza devam ettik. Çok heye-

canlıydım çünkü babaannemi, dedemi, amcalarımı, 

yengemi, kuzenlerimi, halamı çok özlemiştim. Yolda 

giderken televizyon izledim, test çözdüm, kardeşlerim 

ile oyunlar oynadım. 

Şimdiki durağımız Sivas’tı. Burada babamın kuzenle-

rini ziyaret ettik. Orada oturup sohbet ettikten sonra 

yolumuza devam ettik. Yolda giderken uyumuşum. 

Uyandığımda Erzincan’a gelmiştik. Orada da biraz 

gezdikten sonra Erzurum’un yolunu tuttuk. Erzurum’a 

varmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Çok heyecanlıy-

dım, için içime sığmıyordu. En sonunda Erzurum’a 

vardık ve büyüklerimize kavuştuk. Benim için unu-

tulmaz bir gezi olmuştu…
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ÖMER FARUK HADIK 5E -BAŞAKŞEHİR

HİRA DAĞI’NA YOLCULUK

Kafile başkanımız Hira Dağı’nı gösterdiğinde 

Mekke’de öğle vaktiydi, çok sıcaktı. Grup içinden 

dağın zirvesine çıkmak isteyenler olursa bir gece 

çıkılacağını söyledi. Çok heyecanlanmıştım “Gece 

uyanabilir miyim acaba?” diye düşündüm. Peygam-

berimize Kur’an’ın ilk ayetleri Cebrail tarafından 

burada okunmuştu. “Oku, Yaratan Rabbin adıyla 

oku” diye başlayan Alak Suresi’nin ilk ayetleri. Bu 

da dinimizin okumaya ve öğrenmeye verdiği önemi 

gösteriyordu. Bu beni daha da heyecanlandırdı. Mut-

laka çıkmalıydım.

Hira Dağı’na çıkma zamanı geldiğinde aileme “Karde-

şimle beni de uyandırın” dedim. Kardeşim de gelmek 

istiyordu. Kardeşim aslında maymunları çok merak 

ediyordu. Önceden dağa çıkanlar dağda maymun-

ların olduğunu, insanların ellerindeki yiyecekleri 

aldıklarını söylediler. Ailem dağa çıkmanın çok zor 

olduğunu ve gece uyanamayacağımızı söylese de 

biz yine de ısrar ettik.

Kardeşim ve ben, annemler uyandırınca hemen kalk-

tık. Otobüse bindik, Hira Dağı’nın yakınlarında oto-

büsten indik. Otobüsten inince çıkacağımız yerin çok 

dik olduğunu gördük. Peygamberimiz buraya sık sık 

gelirmiş. Dağda uzun kaldığı zamanlarda Hz. Hatice 

ona yemek götürürmüş. Dağa çıkmamız bir buçuk 
saat sürdü. Çıkarken aslında hiç güzel bir yer değil, 
hiçbir özelliği yok diye düşündüm. Türkiye’de tari-
hi güzellikleri olan güzel yerler görmüştüm. Annem 
“Buralardan Peygamberimiz geçmiş. O geçerken ona 
bütün taşlar selam verirmiş. Buranın değeri hiçbir 
yerle karşılaştırılamaz.” deyince düşündüğümün 
yanlış olduğunu anladım.

Dağın zirvesine yaklaştığımızda çıkış iyice zorlaştı. 
Herkes Hira Mağarası’nı görmek istiyordu. Normalde 
kalabalık ortamlardan çok sıkılırım ama buradaki 
kalabalık beni rahatsız etmiyordu.

Bir buçuk saatlik yürümenin sonunda işte mağaranın 
içindeydik. Çok güzel kokuyordu. Bütün Mekke bu-
radan gözüküyordu. Peygamberimiz buraya Kabe’yi 
çok iyi görebildiği için çıkarmış. Buradan Kabe’yi izler, 
buraya çıkıp ibadet edermiş. Mekke’de ki müşrikler 
puta taptığı için çok üzülürmüş.

Dağa çıkarken güzel bir yer değil diye düşündüğüm 
için pişmanlık duyuyordum. Burayı asla unutmaya-
cağımdan emindim. Buranın kokusunu iyice içime 
çekmiştim.

Dağdan inerken büyüyünce tekrar gelebilmek için 
Allah’a çok dua ettim.
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MAHMUT ENSAR DEVELİOĞLU 7D-BAŞAKŞEHİR

YILLAR SONRA

Biz o yaz memleketimiz olan Develi’ye gidecektik. 
Teyzemin kızının yani kuzenimizin düğünü vardı. 
Hani nereye gitseniz taksiye binersiniz, hastaneye 
giderseniz, alışveriş yaparsınız hep sorarlar “Nereli-
siniz?” diye. Bizim ilçemiz de Develi ve bize göre çok 
güzel bir ilçe. Hem güzel ilçemizi hem de akrabaları 
ziyaret imkanı buluyoruz gidince. Akraba ziyaretine 
sılayı rahim denir ve sıla-i rahîmin dinimizde önemli 
bir yeri var. Babam bir sohbet sırasında insan rızkı-
nın bollaşmasını istiyorsa sıla-i rahîme dikkat etsin 
demişti.

Babam işleri dolayısıyla gelemeyecekti ama biz; an-
nem, ben ve abilerim gidecektik. Gün geldi yola çıktık. 
Annem “Develi’ye yaklaştıkça memleket kokusu ge-
liyor.” diyordu. Tekir yolundan Develi’ye indik. Tekir, 
suyu ile meşhur bir yer. Gerçekten o yaz sıcağında 
sanki buzdolabından akıyormuşçasına soğuk bir su. 
Annemin anneannesinin evine yaklaştık. Burası taş 
bir ev. Ama çok şirin, her şey eskiden kalma. İçeri 
giriyorsunuz, avlusu var tavana bakıyorsunuz top-
raktan olduğu için “ma” diyorlar. 

Biz biraz dinlendikten sonra teyzemlerin evine geçtik. 
Çünkü o gün kuzenimizin kınası vardı. Teyzemlerin 
evi bahçe içinde idi. Kınayı da bahçede yapacaklardı, 
konu komşu elbirliğiyle her şeyi hazırlamıştı. Ertesi 
gün hep birlikte büyüklerimizin mezarlarını ziyaret 

ettik. Devali türbesine gittik. Burası “Yukarı Develi” 

denilen köy. Buranın manzarası tepeden çok güzel, 

aşağıya bakınca bütün Develi ilçesi ayağınızın altında. 

Bu büyük evliyânın türbesi, çilehanesine girmek için 

küçük bir kapıdan eğilmeniz gerekiyor; orada dualar 

edip, Allah’a (C.C) isteklerinizi arz edip çıkıyorsu-

nuz. Burada annem kapı önünde oturan teyzelerin 

ellerini öptü. Onlara hal hatır sorup oradan ayrıldık. 

Kuzenimizin düğününe gittik ilçenin en meşhur yeri 

olan çay bahçesinde idi. Akşam bütün akrabalar, konu 

komşu oradaydık. Buranın da suyu meşhurdu.

Düğünün ertesi günü dayımlar bir program yapmışlar. 

Hep birlikte Kapuz Şelalesi’ne gidecektik. Öğleden 

önce yola çıktık. Gideceğimiz yer biraz ilçeye uzak idi. 

Köylerden geçtik. Yol çok virajlı bir yoldu. Dayımın 

söylediğine göre eskiden daha kötüymüş ama şimdi 

yeni yollar yapılmış çok güzeldi. Şelaleye vardığı-

mızda “Aman Yâ Rabbim, ne güzel bir yer.” Dünya 

harikasıymış, gerçekten öyle. Yukarıda sıcaklık otuz 

derece aşağısı on derece falanmış. Ben inmedim; ama 

abimler indi, onlar söyledi. Bir de dikkatimi çekti 

yabancı turistler o kadar çoktu ki Japonlar, Almanlar, 

Araplar; arabalarla, karavanlarla gelmişler. 

O yaz şuna karar verdik. Memleketimizin gidip gö-

rebileceğimiz daha nice güzel yerleri var.
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ZEYNEP SENA KELEŞ 6A-MALATYA

SAMSUN’DA SİZİ YEŞİL ve MAVİ KARŞILAR

Her yıl gittiğim, memleketimiz olan güzel Karade-
niz şehri Samsun’u, size de biraz tanıtmak isterim. 
Malatya’dan Samsun’a doğru giderken Tokat’a var-
dığımızda, Karadeniz Bölgesi’ne girdiğimiz yeşilin 
artmasından belli olur. Samsun’a geldiğimizde ise, 
bir yanda yeşilin her tonuyla dağlar, diğer yanda 
koyu mavi rengi ile Karadeniz sizi karşılar.

Sahil boyunca gezerseniz Batı ve Doğu Parklar size 
farklı güzellikler sunar. Doğu Park’ta piknik yapıp 
sonra da müze haline getirilmiş Bandırma Vapuru’nu 
gezebilirsiniz. Faytonla sahil boyunca turlayabilirsiniz. 
Faytonun son durağı olan Sevgi Gölü’nün kenarın-
da kuğuları seyrederek çay içip çekirdek çıtlamak 
ise güzel olur. Biraz alışveriş isterseniz de buradaki 
turistik yabancılar çarşısına gezebilirsiniz. Hemen 
yanı başındaki aslan, kaplan, maymun, kartal, bay-
kuş, ayı, devekuşu, tavuskuşu, deve vb. gibi vahşi 
ve evcil hayvanlardan oluşan hayvanat bahçesinde 
hoşça vakit geçirebilirsiniz. 

Batı Park’ta ise, teleferiğe binip Amisos Tepesi’ne çıkar 
Samsun’u kuşbakışı seyrederek yemek yiyebilirsiniz. 
Yemekten sonra teleferikle aşağı inip, sahil boyun-
daki parklarda hem bir şeyler içip hem de oyunlar 
oynayabilirsiniz.

Eski devirlerde Samsun’da kadın savaşçılar olan Ama-

zonlar yaşarmış. Şimdi ise onların yaşantıları hakkında 
bilgi edinebileceğimiz minyatür bir Amazon köyü 
ve kocaman iki aslan heykelinin içindeki Amazon 
müzeleri yine Batı Park’ta bulunmaktadır. Bu köyde 
ve müzede Amazon heykelleri kullandıkları alet ve 
silahlar görülebilir.

 Ayrıca Batı Park’ı yapay su kanalından kayıkla da 
gezebilirsiniz. Yine burada da piknik yapabilir, çizgi 
film karakterlerinden oluşan çocuk parkında oyunlar 
oynayıp, Pamuk Prenses ve Yedi Cücelerle, Keloğ-
lanla, Şirinlerle, Daltonlarla ve daha birçoklarıyla 
fotoğraf çektirebilirsiniz.

 Şehrin merkezinde ise Çiftlik veya Mecidiye Cad-
deleri üzerindeki çarşılarda da alışveriş yapıp geze-
bilirsiniz. Sonra da geniş Cumhuriyet Meydanında 
dinlenirsiniz.

Doğayla iç içe olmak isterseniz, şehri çevreleyen te-
pelerden birine çıkıp hem denizi hem şehri bir ağacın 
altına oturarak izlersiniz. Denize girmek için veya 
balık tutmak isterseniz sahil kenarına inmeniz ye-
terli olur.

Daha birçok güzelliğe sahip olan Samsun’u ben bu 
kadar anlatabildim, gerisini gidip gezerek kendiniz 
yaşarsanız pişman olmazsınız.
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MERYEM MERVE AK 7A-MALATYA

EĞER GEZMEMİŞSENİZ...

Bu yazımda sizlere geçen sene Karadeniz’de geçir-
diğim tatilimi anlatacağım.

Her bayram büyüklerimizi ziyaret için Kayseri’ye 
gideriz. Bu yüzden yolculuğumuz Kayseri’den baş-
lıyor. Öğlen saatlerinde yola çıktık. Birinci durağımız 
Samsun’du. Samsun’un girişinde menemen yemeği ile 
meşhur bir belde var: Çakallı. Biz de buradaki mene-
mencilerin birine uğradık. Kaşarlı menemenimizi afi-
yetle yedikten sonra yolumuza devam ettik. Samsun’a 
gidince önce otelimize yerleştik. Otelimiz çok merke-
zi bir yerde ve deniz manzaralıydı. Babam“Birazcık 
dinlenip yemek için Amisos Tepesi’ne çıkalım.” dedi. 
Amisos Tepesi’ne teleferikle çıkmamız gerekiyordu. 
Çok heyecanlıydı. Ama Allah’tan yakın mesafeydi. 
Amisos Tepesi’nden Samsun çok hoş gözüküyordu. 
Akşam yemeğimizde yöresel tatları tattık ve tekrar 
teleferikle aşağı indik. Gece sahilde biraz yürüyüş 
yaptık. Amazonlar Adası’na gittik. Amazonlar yalnız 
bayanlar tarafından yönetilen bir devletmiş; orada 
öğrendik. Onlara ait yaşam tarzlarını, kullandıkları 
eşyaları ve silahları tanıdık. Artık yarın asıl yolculuk 
başlıyordu. Kahvaltıdan sonra yola çıktık. Giresun’a 
geldik ama burada durmadan Ordu’ya geçtik. Ordu’da 
da teleferiğe bindik Ama bu Samsun’dakinden daha 
büyük ve hattı daha uzundu. Çok daha hızlı ve çok 
daha heyecanlıydı. Yaşamak lazım!.. Buradan bol 
bol fındık aldık. 

Trabzon’a varmıştık. Burası da çok hoştu. Otelimi-
ze yerleştik. Dinlendikten sonra Küçük Ayasofya 

Camisi’ne gittik. Çok hoş bir yerdi. Ardından da Fo-
rum Trabzon’a… Yarınki yolculuğumuz Uzungöl’eydi. 
Yola çıktık. Yollar çok güzeldi. Her yer yeşillik, ağaç, 
dere… Uzungöl’e geldik. Otelimize yerleştik. Manzara 
müthişti. Akşam dışarı baktığımızda çiğ yağıyordu. 
İlk defa gördüğümüz bu olay bizim çok ilgimizi çekti. 
Dikkatimizi çeken bir şey daha vardı: Karadeniz’de 
gittiğimiz her yerde Arap turistleri görüyorduk. Yarın 
Rize Ayder Yaylası’na gidecektik. 

Yaylaya çıkmadan önce meşhur kuru fasulyeden ye-
dik. Tadı çok değişikti. Tatlı gibiydi. Ayder Yaylası’nda 
her yer çok hoştu. Yeşilin tüm tonları mevcuttu. Orada 
da çiğ yağıyordu. Sabah dönüş yolculuğumuza başla-
dık. Yolda hep şelale tabelası gördük. Biz de bunlar-
dan Mençure Şelalesi’ne gitmeye karar verdik. Burası 
harika bir yerdi. Şelale akmış ve önünde küçük bir 
göl oluşturmuştu. Yani uzun uzun tırmanmamıza değ-
mişti. Yolumuza devam ettik. A rtvin’den Erzurum’a 
geçiş yolunda son kez denizi gördük. Bu yol bize çok 
değişik geliyordu. Kaç gündür denizli, bol ağaçlı yol-
lara alışmıştık. Çok sıkıcı bir yolla Erzurum’a geldik. 
Burada yediğimiz cağ kebabı ve kadayıf dolması tüm 
zorlukları unutturdu. Tatları harikaydı. Artık tatilimiz 
burada sona ermişti. Tatilimiz çok güzel geçmişti. 
Ama evimizi de özlemiştik. Karadeniz üzerimde öyle 
etki bırakmıştı ki; geceleri rüyalarım Karadeniz’de 
geçiyordu.

Eğer sen hala buraları gezmemişsen durma… Oraları 
mutlaka görmelisin…
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ZEYNEP TİMUR 5C-BAŞAKŞEHİR

KÖTÜLÜK YAPMANIN SONU

Güzel bir gündü. Kalemler diyarında herkes çok te-

laşlıydı. Çünkü bugün kalemler diyarına bir başkan 

seçilecekti. Herkes gibi Lila da çok telaşlıydı. Lila çok 

sevimli lila renginde bir boya kalemiydi. Seçimler 

yapılmaya başladı. İki aday vardı. Lila ve Kara. So-

nuç belli oldu. Kalemler diyarının yeni başkanı Kara 

seçilmişti. Kara iyi bir başkan değildi. Lila ise dürüst 

ve görevine sadık bir kalemdi.

 Kara, başkan olduktan sonra çok şey değişti. Kara 

çok zalimce şeyler yapıyordu. Toplum Kara’yı seçtiği 

için çok pişmandı. Lila ve arkadaşları da bu durumun 

farkındaydı. Kara’ya savaş açtılar ve onu tahttan in-

dirdiler. Lila’yı başkan yaptılar. Kara bu duruma çok 

sinirlendi. Nasıl yaptıysa bir gün Lila’yı kaçırdı. Onu 

kalemler diyarından attı ve tüm geçitleri kapattı. 

Lila insanlar dünyasına gelmişti. Gözünü açar açmaz 
bir kız çocuk onu eline alıp götürdü. Lila küçük ço-
cuğun ona ne yapacağını merak etti. Ve hayallerle 
uykuya daldı. Sabah uyandığında küçük kız onu 
eline alıp bir yere götürüyordu. O götürdüğü yerin 
okul olduğunu sonradan anladı. Okulda çok güzel 
bir gün geçirdi.

 Hayatında ilk defa yazı yazmıştı ve çok mutluydu. 
Ama artık eve dönmesi gerektiğini biliyordu. Kız 
onu yolda ilerlerken yere düşürdü. Lila da bu fırsatı 
değerlendirip yuvarlanarak karşıdan karşıya geçti. 
Uzun bir süre yuvarlandıktan sonra ormana ulaştı. 
Ormanda Kara’nın kapatmayı unuttuğu bir geçit gör-
dü. Hızla geçide doğru yuvarlandı, geçitten geçti ve 
Kara’yı insanların dünyasına attı. Lila ve arkadaşları 
mutlu bir şekilde yaşadılar.

SETANAY YILMAZ 5A-BÜYÜKÇEKMECE

HİÇBİR ŞEY İMKÂNSIZ DEĞİLDİR

Benim, senin gibi değildi o… Daha da farklıydı 

benden, senden. Hep tatlı hayaller içindeydi o. En 

büyük hayali ise basketbolcu olmaktı. Ta ki o güne 

kadar… Aniden uykusundan sıçradı. O mahmurlukla 

çevresine bakındı. Çok net göremedi etrafını. Bir toz 

bulutuyla küçük küçük taşlar döküldü tavandan. 

Birden gözleri açıldı. Yüzü beyaza dündü. Deprem 

oluyordu!

Gözlerini açtığında bir yığın betonun içinde buldu 

kendini. Umutla bağırdı “ Yardım edin!” diye. Bekledi 

bekledi. Yavaş yavaş umut mumu eriyor, sönmeye 

yüz tutuyordu. Tekrar cesaretini toplayarak bağırdı. 

Bir süre bekledikten sonra hafif bir aydınlık belirdi. 

Bir ses duydu “Neredesin?” diye. “Buradayım!” dedi.

Hemen itfaiye ve ambulans ekipleri geldi. Onu has-

taneye kaldırdılar. İşte en acı an şimdi başlıyordu. 

Bu acı haberi duyunca gözü karardı. Maalesef ki iki 

bacağını da kaybetmişti. Yüzünü yastığa doğru basıp 

ağlamak istedi dönemedi. Ne yapsaydı? O da direkt 

ağlamaya başladı. Yaşlar süzülüyordu al yanakların-

dan. Belki de hayallerini gerçekleştirmek için o kadar 

geç değildi. Aradan yıllar geçti. Tekerlekli sandalyeye 

bağlı yaşayıp duruyordu. O gün onun için en güzel 

gündü. Artık öğrenmişti hiçbir şey imkânsız değildi. 

Yaşadığı yerde büyük bir spor salonu açılmıştı. Bu 

spor salonunda tekerlekli sandalyeye mahkûm olan-

lar bile istediği sporları yapabiliyordu. Buraya gitti 

ve eğitim aldı. Artık o da ünlü bir basketbolcuydu.

Maçına çıkacaktı. O heyecanla basketbol sahasına 

tekerlekli sandalyesini sürdü. Bir oynadı iki oyna-

dı ama aniden tekerlekli sandalye kaydı ve yere 

yuvarlandı. O acıyla arkadaşlarından birine karşı 

inledi. Ama sadece arkadaşı değil tüm oyuncular 

ona doğru döndü. Aralarından rakip takımın oyun-

cusu hızlı davrandı ve yerde yatan rakibini binbir 

güçlükle kaldırdı. İşte o an bir alkış tufanıdır koptu 

tribünlerden. O alkışların arasından sıyrıldılar ve maç 

ertelendi. Artık o daha da iyi anlamıştı. İmkânsız 

olan hiçbir şey yoktu bu Dünya’da ölüm dışında… 

Ve hayat yardımlaşma diyarıydı…
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MİHRİBAN BÜLBÜL 8D-BAŞAKŞEHİR

ADIMIZ ÇIKMIŞ 9’A İNMEZ 8’E

Adamın biri çok günah işliyormuş. Kumar oynar, içki 
ve sigara içer, namaz da kılmazmış. Bir gün ölmüş 
öbür dünyaya gitmiş. Adama hesap sorulurken:         

Adam:

- İçki ve sigara içmemin, namaz kılmamamın, kumar 
oynamamın ve hırsızlık yapmamın hepsi şeytan yü-
zünden. O beni zorladı.

Şeytan içinden:

-Allah Allah. Hadi oradan ben sadece sana söyledim, 
seni zorlamadım ki?

Melek:

-Bu beyi cehenneme atın, diye emir vermiş.

Adam:

-Size şeytan zorladı diyorum, kulağınızda problem mi 

var? Beni cehenneme atamazsınız. İzin vermem buna.

Melek:

-Sen de kim oluyorsun? Hem sana soran mı var?

Adam: 

-Bakın bunları da şeytan söyletti. Dünya’da işi bitme-

miş benimle, buraya geldik hâlâ benimle uğraşıyor.

Şeytan:

-Aman be gidiyorum ben buradan. Adımız çıkmış 

dokuza, inmez sekize.

BETÜL ÖZTÜRK 5F-BAŞAKŞEHİR

DÜNYA’DA BİR GEZİ

Merhaba arkadaşlar,

Beni herkes tanır sanırım. İşte ben o kocaman 
Dünya’yım. Sizin o kirli çöplerinizle kirlettiğinizi dün-
ya. Maalesef bana çok zarar veriyorsunuz. Atıklarınızı 
üstüme atıyorsunuz. İlk başlarda tertemiz olan ben 
şimdi çok kirlendim. Bana hiç iyi bakmıyorsunuz. 

Şimdi sizinle birlikte bir gezi yapacağız. İşte gidiyoruz. 
Burası Newyork. Evet şimdi sokaklara bakıyoruz. 
Off bu pis koku da ne? Yine sizin attığınız çöplerden 
bir tanesi işte. Devam ediyoruz. O da ne? Biri sigara 
içiyor. Güzel havamı kirletiyor. Elimde olsa bunların 
hepsini engellerim. Örneğin kirli sokaklar temizle-
nirse geniş ve tertemiz sokaklar görürsünüz. Bazı 
insanlar bana o kadar güzel bakıyorlar ki… Onlara 
teşekkür ediyorum. Size bir hikâye anlatayım. Bir 
gün Türkiye’de İstanbul şehrinde küçük ve çok tatlı 
bir kız gördüm. Ama çok pasaklıydı. Hep bana çöp 
atıyordu. Ben de artık Allah’a dua ettim bu insanlara 
temiz olmayı nasip et diye. Bir gün kızın annesinin 
onu uyardığını duydum. Yere çöp attığı için ona çok 
kızmıştı. Artık kız daha tertipli ve temiz olmaya çalı-
şıyordu. Çok mutlu olmuştum. Yüce Rabbimiz duamı 
kabul etmişti. 

Evet, şimdi bir evin içine giriyoruz. Evde yeni bir 

masa gördüm. Bir çocuğun masasıydı bu. Çocuk daha 

yeni olan masanın üstüne çıkıp zıplamaya başladı. 

Sonra masayı makasla çizdi ve rengarenk kalemlerle 

boyadı. Sonra da arka odaya geçti. Eğer masa da 

kabul ederse masayla bir röportaj yapmak istiyorum:

-Bay Masa benimle röportaj yapmayı kabul eder 

misiniz?

-Elbette, size sıkıntılarımı anlatmak istiyorum Bayan 

Dünya.

-Peki az önce ne hissettiniz?

- Çok canım acıdı, bu küçük kız bana çok kötü dav-

ranıyor.

-Sizin çektiklerinizi çok iyi anlıyorum Bay Masa çünkü 

insanlar bana da aynı şekilde hoyrat davranıyor. Ben 

de artık yaşlandım, her tarafım buruş buruş oldu. Ve 

artık hemen yoruluyorum. 

Gezimizi burada bitirsek iyi olur. Umarım bazı insanlar 

bunları okur da benim neler çektiklerimi anlarlar ve 

bana daha iyi davranırlar.
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HALİT TALHA TAŞKIN 6E-BAŞAKŞEHİR

DEDEKTİF

Merhaba benim adım Halit Talha, 27 yaşındayım. 
Ben bir dedektifim. Size grubumu tanıtayım: Grubum 
benimle birlikte üç kişiden oluşuyor.  Ahmet Altun-
baş, Fatih Nadir ve ben. Şu anda bir dava üzerinde 
çalışıyoruz. Size davayı anlatayım:

Topkapı Sarayındaki Kaşıkçı Elması esrarengiz bir 
şekilde kayboluyor ve dava bize geliyor. Üç senedir 
çalanın peşindeyiz, galiba yaklaştık. Çalanın “Kös-
tebek” lakaplı Hayri veya “Obur” lakaplı Fahri ol-
duğunu düşünüyoruz.

Evet, bu gün o gün, onu kapana düşürdük! Takı-
mımla birlikte Kars’ta saklandığı eve gidiyoruz, çok 
heyecanlıyım. Onu öldürmeden sorguya çekebilmek 
zor olacağa benziyor. Haydi hayırlısı!

Giderken uyuya kalmışız. Kalktığımızda varmıştık, 
saat sabah 6.12 idi. Hemen Hayri’nin saklandığı 
evi bulup etrafını sardık. Sonra da  “Seni yakaladık 
Hayri!” diye bağırdım. Hayri o sırada yer altındaki 
tünellerden kaçmış bile. Bunu ancak içeri girdiğimizde 
anlayabildik. Biz de tünellere girdik ve yolları takip 
ederek bir çıkmaz sokağa ulaştık. Yukarı baktığımızda 
kapıya benzer bir şey fark ettik.

Fatih atıldı ve  “Kırıp çıkalım. ”dedi. Ahmet “Heye-
canlanma bence telefondaki haritada burayı işaret-
leyelim, geri dönüp yukarıdan oraya gideriz.” dedi. 
Onun planını uyguladık. Gittiği yer bir lokantanın 
bodrumuydu. Planımız Hayri’yi yakaladıktan sonra 
lokantada yemek yemekti. Bu arada Fatih Hayri’nin 
lakabını yer altından kaçmasından aldığını keşfetti. 

Lokantanın müdüründen izin alıp bodruma indik. 
Adam oradaydı. Onunla konuştuk, kaçmasının se-
bebinin geçen hafta bir polisi vurduğu olduğunu 
söyledi. Biz de onu tutuklayıp karakola teslim ettik. 
Bu olaydan sonra o lokantaya gidip yemek yedik. 
Yemek müthişti. 

Hırsızın Hayri olmadığı anlaşılmıştı. Yani hırsız %99 
Fahri’ydi. Ben de arkadaşlara üç gün izin verdim. Üç 
gün sonra İstanbul’da Sultanahmet’te sabah nama-
zında buluşacaktık.

Ben tatilde Fahri’yi araştırmıştım Fahri’nin evi İstan-
bul’daydı ve her gün gittiği bir yer vardı. Oraya gittik 
ve beklemeye başladık. Bu sırada bizim adamı sorduk, 
soruşturduk; evi İkitelli’deymiş. Adam gelmedi. Ya 
kaçmıştı ya kaçmıştı...

Hemen Fahri’nin evinin yolunu tuttuk. Vardığımızda 
evde kimse yoktu. Her yere baktık, sadece bir Ça-
nakkale il haritası vardı. Kurşunlu Köyü işaretlen-
mişti. Hemen o köye gittik bütün evleri teker teker 
araştırdık. Sadece bir depo kalmıştı. Sahibi depoyu 

göstermiyordu. Bir saatlik bir uğraştan sonra ikna 
ettik, kapıyı açtırdık, bir de ne görelim? Bir sürü 
fırça, boya ve tuvallerde doluydu. Sonra öğrendik 
ki adamın hobisi resim yapmakmış, resimlerinden 
güzel olanları satarmış. Göstermemesinin sebebi de 
sattıklarının vergisini ödememesiymiş, biz de onu en 
yakın karakola teslim ettik, artık bıkmıştık.
Hayri’nin haritada neden burayı işaretlediğini an-
lamamıştık. Hemen polise haber verdik, bu köyden 
başka yere giden bütün yollar kapatılacaktı. İki saat 
sonra bir polis bizi aradı yakaladıkları kişinin bizim 
aradığımız kişi olduğunu düşünüyordu hemen oraya 
gittik adam bizim aradığımız kişi değildi. İki gün-
lük bir araştırmadan sonra Fahri’nin saklandığı yerin 
Bayburt’ta bir yıkıntı olduğunu öğrendik. Bayburt’a 
gittik bir otele yerleştik ve plan yaptık. Plana göre ilk 
önce Fahri’nin en çok kullandığı telefon numarasını 
bulup arayacak, teslim olmasını söyleyecek kabul 
ederse sorguya çekecek kabul etmezse yakalayıp 
yine sorguya çekecektik. Ahmet’e numarayı bulma-
sını söyledim Ahmet bir saat içinde buldu numarayı 
telefonda çevirdik. Telefonu açan otomatik sesti. Ses 
bitince telefona Fahri geldi, konuştuk, teslim olacağını 
söyledi. Bir saat sonra bir çocuk parkında buluşacak-
tık.  Bir saat sonra o çocuk parkındaydık bir çocuk 
gelip bize bir mektup verdi. Mektubu kimin verdiğini 
sorduk, çocuk yarım saat önce uzun boylu gözlüklü 
bir amcanın verdiğini söyledi. Sana ne dedi, diye 
sorduğumuzda “Yarım saat sonra buraya üç kişi ge-
lecek.” dedi ve geleceğiniz yolu gösterdi dedi. “Sana 
bir şey verdi mi?” diye sorduk. “Bana 15 TL verdi.” 
dedi. Teşekkür edip oradan uzaklaştık. Otele varınca 
mektubu açtık mektupta şöyle yazıyordu: “Dedektif, 
beni yakalayacaksan aklını çalıştır.”  
“Abi ben demişti, yani tek kişi! ”dedi Ahmet. Sonra 
düşündüm, adam kendi geldiyse %95 doğru şehir-
deydik.  Bu adamın lakabı “Obur”du yani çok yemek 
yiyordur diye düşündük. Belki bu akşam bir lokan-
taya giderdi. Bayburt’ta ki bütün lokantalara haber 
saldık Fahri oraya gelirse bizi arayacaklardı ve sonra 
beklemeye başladık birden telefon çalmaya başladı. 
Bir lokanta müdürü lokantasına Fahri’nin geldiğini 
söyledi. Hemen o lokantaya gidip Fahri’yi yakaladık.
En yakın karakola gidip sorgu odasına geçtik.  “Hemen 
itiraf et.” dedik. “Zaten itiraf edecektim, siz zamanını 
geriye aldınız, Kaşıkçı Elmasını ben çaldım. ”dedi. İtiraf 
ettiği için sevinmiştik. Böylece bizim için çok önemli 
bir davayı daha başarıyla çözmüş olduk. Arkadaşlara 
güzelce bir tatil yapmaları için izin verdim. Fakat ben, 
bir sonraki davayı sabırsızlıkla bekleyecektim.
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BEYZA KUŞKAYA 5D -BAŞAKŞEHİR

KARNE GÜNÜ

O gün erkenden kalkılır. Pıt pıt atan kalpler o tatlı 
heyecana bürünür. Güzel kıyafetler sevdikleriyle 
buluşur. O şirin mi şirin saçlar ise kaç gün önceden 
hayal edilir. Okula gelinip karneler alındıktan sonra 
kimisinin yüzünde hüzün kimisinde ise sevinç belirir. 
İkisinin de nedeni bellidir ve aynıdır. Ancak tek bir 
şeyin nedeni belli değildir. O da heyecandır, üstünden 
asırlar bile geçse bitmeyen, tükenmeyen heyecandır. 

Eve gelinir. Anne baba bile çocuğunun notunu heye-
canla beklemektedir. Karnesi kötü gelen çocukların 
aileleri kimi zaman konuşarak halletmeye çalışır kimi 
zaman ise ceza yoluyla. Karnesi iyi gelen çocukların 
ise sonu bellidir. Bir ödüldür. Bu ödülün tabii ki de 
bir dozajı vardır. Bu dozaj aşılmadığı sürece her şey 
alınabilmektedir.

O gün bütün çocuklar için bir bayram gibidir. Ama 
tabii ki beklenilen notlar gelince o bayramın tadı çıkar. 
Bazen verilen cezalar biz çocuklarda ufak bir kalp 
kırıklığına yol açmaktadır. Bazen ise verilen ödül-
ler müthiş bir sevince. Ama ne olursa olsun bizlerin 

aileleri bizim yüzümüzdeki sevinci görebilmek için 
ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Eminim...

ŞEVVAL BAŞAK 5E -BAŞAKŞEHİR

KISKANÇLIĞINDAN ÇATLADI

Merhaba, ben bir oklavayım. Hatice Hanım’ın evin-
de, mutfakta bulunan kalorifer borularının olduğu 
dolaptayım. Hatice Hanım’ı çok severim. İşlerini her 
zaman çok hızlı yapar ve son derece hamarattır.

Ah, ah… Bulunduğum yer çok sıcak. Artık sıcaktan 
çok bunaldım. Yine hafta başı ve Hatice Hanım’ın 
börek günü. O her pazartesi börek yapar. Fakat ge-
çen hafta tatile gittikleri için börek yapamadı. Ah 
işte bugün pazartesi, çok heyecanlıyım. İşte alıyor 
beni ve hamuru açmaya başlıyorum. Ahh!…Uff!… 
belim tutulmuş çok ağrıyor. Ama başka çarem yok. 
Ahh, Hatice Hanımı seviyorum ama hamuru açarken 
üzerime çok bastırıyor. İleri, geri…Hoop yine ileri… 
Ohh, sonunda bitti! Bugün çok yorucu geçti ama fena 
da olmadı. Çok iyi egzersiz oldu bana. Yine yerime 
geri döndüm. Üst raflarda çok güzel renklerde bir kek 
kalıbı var. Açıkçası onu çok kıskanırım. Ayy, renkleri 
de o kadar güzel ki… Hep renkli olmak istemişimdir, 
canlı renklerde olmak. Benim rengimse kahveren-

gi. Aaa, Hatice Hanım’ın bir de çocuğu var, pek bir 
yaramaz. Aslında küçük de sayılmaz, on yaşında. 
Bazen ödevlerini yapmayı aksatıyor. Hatice Hanım’ın 
dolap kapağını açıp beni almasından anlıyorum ne-
reye gideceğimizi. Tabii ki Eren’in odasına… Hatice 
Hanım oğlunu benimle korkutuyor. Tabii bu arada 
ben de korkmuyor değilim. 

Böylece yıllar yılları kovaladı, ben çok yaşlandım. 
Hatice Hanım bir gün yeni bir oklavayla geldi. Ok-
lava jilet gibi parlıyordu. Onu çok kıskanmıştım. 
Kıskançlığımdan neredeyse çatlayacaktım. Hatice 
Hanım beni çöpe atmaya kıyamıyordu. Fakat hafta 
başında yeni oklavayı kullandı. 

Ahh..ah! Hatice Hanım’a çok alınmıştım. Kendimi 
çürük elma gibi hissediyordum. Kıskançlığın kötü 
bir duygu olduğunu biliyordum ama elimde değildi. 
Ve sonra –resmen kıskançlığımdandı- ortadan çatla-
dım. Artık çöpe atılma vaktim gelmişti. Elveda Hatice 
Hanım ve güzel günlerimiz.
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MUSTAFA PÜŞÜROĞLU 6D-BAŞAKŞEHİR

BURAK’IN MACERASI

 Merhaba! Ben Burak… İstanbul’da yaşıyorum. Bir kız 
kardeşim ve iki ablam var. Evdeki tek erkek çocuk 
benim. Doğal olarak annem ve babam kız kardeşleri-
me bakmaktan bana zaman ayıramıyorlar. Bu arada 
ben on dört yaşındayım. Benim annem ile babam 
çalışıyor ve geç saatlerde dönüyorlar. Bu yüzden 
benim annem ile babamı tek görebildiğim zaman: 
sabah kahvaltısı. Ben bu durumdan çok rahatsızım. 
Bu yüzden bir gün annem ile babamla konuştum.

Annem ile babamdan çok güzel bir yanıt aldım. 
Annem ile babam İngiltere’ye dört uçak bileti al-
mışlar. Ablalarımı kuzenlerimin yanına bırakıp biz 
gidecekmişiz. Bu haberi duyunca daha çok sevin-
dim. Çünkü ablalarımla nereye gitsem bir sorun 
çıkıyordu. Annemler İngiltere’ye bir hafta sonra 
gideceğimizi söylediler. Bir hafta sonrasını iple çe-
kiyordum. İngiltere’ye gitme günü gelip çatmıştı. 
Havaalanına vardığımızda hepimiz çok heyecanlıy-
dık. Yani ben ve kardeşim. Uçak havalandı ve çok 
uzun süre havada kaldı. Uçaktan indiğimizde bizi 
amcam ile yengem karşıladı. Amcamlar yaklaşık 
iki yıldır burada yaşıyorlar. Amcamların evine git-
tiğimiz zaman saat 19.00’dı. Hemen bavullarımızı 
yerleştirip dinlenmek için odalarımıza geçtik. Ertesi 
gün amcam beni uyandırıp balık tutmaya götürdü. 
Çıkalı az zaman olmuştu ki birden kar yağmaya 

başladı. Bu karların ilk başta az yağdığını düşünsek 

de bir süre sonra karlar çoğaldı. Amcam geri dön-

meye çalıştı ama araba kara saplanmıştı. Ben çok 

korkmuştum. Amcam arabayı çıkarmaya çalışsa da 

araba saplandığı yerden çıkmamıştı. Hemen araba-

nın içine girip burada bir süre mahsur kalacağımızı 

söyledi. Bir süre sonra ailemi çok özlediğimi fark 

ettim. Amcam arabanın bagajından birkaç ekmek 

ve yiyecek çıkarıp bunları balığa giderken yemek 

için aldığını söyledi. İkimiz de yiyecekleri hemen 

yedik. Bundan sonra fakir, evsiz insanların nasıl açlık 

çektiğini anladım. 

Birkaç saat sonra arama ekipleri gelip bizi buldular. 

Eve gidince annemlere doya doya sarıldım. Annem-

ler biz dört beş saat gelmeyince endişelenip arama 

ekiplerini aramışlar. Ben araya girdim ve dedim ki: 

“Arama ekiplerini biz dört beş saat gelmeyince ara-

dığınıza göre neden siz aradıktan çok uzun süre 

sonra geldiler?” Çünkü sizin gibi bir sürü insan bu 

kar fırtınasına yakalandı ve onlar da bir yerlerde 

mahsur kaldıkları için arama uzun sürdü, diye ya-

nıtladı annem. Bu olay ailemin çok değerli olduğunu 

ve fakirlerin çektiği sıkıntıların başka bir açıdan 

bakabilmemi sağladı.

ÖMER SİNA İNAN 6D - BAŞAKŞEHİR

SAVAŞIN ÇIĞLIKLARI

Yıl 2378. 3. Dünya Savaşı sayılan Amerika-Rusya 
savaşının en ağır dönemlerinden. Amerika’nın Tek-
sas bölgesinde kardeşimle birlikte yaşıyorum. Rusya, 
Teksas’a daha ulaşmadığı için en güvenli yer burası. 
Baş komutan kendisini bir ay önce astığından askerler 
çaresiz. Babam beş ay önce düşman askerlerinin attığı 
bir mermiyle öldü. Annem ise açlıktan…Kardeşim 
çok hasta olduğu için ona ben bakmaya çalışıyorum. 
Ama ben ne yapabilirim ki? Daha sekiz yaşındayım.

Bu sabah yine bomba sesleriyle uyandım. Ama bu 
sefer… Bu sefer onlar çok yakındı. Yerimden kalkıp 
dışarı baktığımda her yerde bomba izleri ve insan 
kanı vardı. Savaş devam ediyordu. Amerikan asker-

leri elli metre uzağındaydı. Rus askerleri ise hava 
bombardımanındaydı. Küçük battaniyemi alıp koş-
maya başladım. Biraz koşunca hatırladım, kardeşim 
içerideydi. Donakalmıştım. Küçük evimiz gözümün 
önünde patladı. İçeride daha dört yaşındaki karde-
şimle…

Gözlerim doldu. O an yavaşladı hayat. Düştü batta-
niyem elimden, elimden dökülen kanlarla. Kendimi 
yere attım. Çünkü artık yaşam için bir amacım yoktu. 
Gördüm o mermiyi havada; çünkü melekler söyledi 
bana. Benim adım Isaac ve ben bu vahşette sekiz 
yıllık hayatını kaybeden diğer çocuklardan biriyim. 
Lütfen, ne olur biri buna dur desin!
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AHMET HARUN ÇELİK 8F-BAŞAKŞEHİR

ZİNCİRLERİN ÖZGÜRLÜĞÜ

O sabah gardiyanın sesiyle inledi hapishane… “Kalkın 
sabah oldu!” diye bağırıyordu. Mahkûmlar yataklarıyla 
vedalaşırken aralarından biri hala uyuyor vaziyettey-
di. Gardiyan uyuyan kişiyi: “Ramazan haydi kalk!” 
diyerek uyandırdı.  Ramazan cezaevine yeni girmişti. 
Suçu adam öldürmek diye geçiyordu. Her ne kadar 
Ramazan bunu inkâr etse de, mahkeme hükmünü 
çoktan vermişti. Müebbet hapis cezası almayı Rama-
zan hiç de gururuna yediremiyordu. Hâkim cezayı 
açıklarken Ramazan’ın gözyaşlarını silen bir arkadaşı 
vardı. Adı Ahmet’ti ve Ramazan’la çocukluktan beri 
arkadaştı. Ahmet, Ramazan’ı düzenli ziyaret eder ve 
kazandığı 3-5 kuruşla ona ihtiyaçlarını getirirdi. Ahmet 
iyi bir insandı.

O gün Ahmet, ziyaret saatinde hapishaneye gelmemişti. 
Sonraki hafta yine gelmedi. En sonunda hapishane’ye 
Ahmet’in kardeşi geldi ve acı haberi verdi. Ahmet vefat 
etmişti. Ramazan gözyaşlarına boğuldu, sürekli ağlı-
yordu. Şu garip dünyada tek dayanağını kaybetmişti. 
Bundan sonra kim Ramazan’ın ziyaretine gelecekti? 
Polisler tarafından yakalanışı aklına geldi. Ne garip bir 
hadiseydi. Biraz aklını yokladı. İki sene önceydi, ma-
hallenin ortasında iki liseli kavga ediyordu. Ramazan 
kavgayı görünce hemen koşmuş ve kavgayı ayırmaya 

çalışmıştı. Liselilerden bir tanesi bıçak çekmiş ve di-
ğerine saplamıştı. Ama kimin kimi bıçakladığı belli 
olmadığı için bıçak çeken, bıçağı Ramazan’ın eline 
tutuşturup olay yerinden uzaklaşmıştı. Polis Ramazan’ı 
mahkemeye çıkarmış ve hâkim, Ramazan’ı müebbet 
hapis cezasına çarptırmıştı. Bıçağı çeken liseli gıkını 
çıkarmamıştı. Adamlık yapıp da “Ben yaptım.” diye-
memişti. Ramazan daha sonra öğrendi ki, görgü tanığı 
bir adam, hâkime olayı anlatmış ve Ramazan’ın suç-
suz olduğunu söylemişti. Fakat hâkim, adamı ciddiye 
almamış ve soruşturma açmamıştı. Ramazan bunları 
hatırlayınca kaskatı kesildi. Şu anda başka bir insanın 
cezasını çekmekteydi. Sinirle ayağa fırladı ve gardi-
yandan, patates soyma görevi istedi. Gardiyan kabul 
etti. Ertesi sabah Ramazan yatağında intihar etmiş 
halde bulundu. Ramazan’ın ölü bedeni cezaevinden 
çıkarılırken mahkûmlar, Ramazan’dan kalan notu 
okuyorlardı. Notta şunlar yazıyordu;

Şu an ölmek üzereyken yazıyorum bu satırları. Hiç 
biriniz bilmezsiniz yapmadığın şeyin cezasını çekmeyi. 
Bedenimi esir ettiler ama ruhumu? Asla! 

Tek istediğim şey özgürlüktü, şimdi kavuştum. Ne 
mutlu bana…

MEYSUN SAVACI 6A-MALATYA

SEVGİNİN KAZANDIRDIKLARI

Bir gün bir çocuk oyun oynamak için dışarı çıkmış. 
Dışarıda üç tane kedi görmüş. Bu kediler çok güzelmiş. 
Birinin tüyleri bembeyaz, birinin tüyleri simsiyah ve 
birinin tüyleri de siyah beyaz ve kahverengiymiş. 

Çocuk onlarla akşam ezanı okununcaya kadar sokakta 
oyun oynamış. Akşam ezanı okununca annesi onu eve 
çağırmış. Annesine nasıl eğlendiğini anlatmış. Annesi 
çocuğunun kedilere zarar vermediğini duyunca:                                                                                                                 

- Oğlum o kedileri eğer sahipleri yoksa besleyebi-
liriz, demiş.

Çocuk da zaten bunu istiyormuş. Ertesi gün hemen 
kedilerin sahiplerini araştırmış. Kedilerin sahipleri ol-
madığını anlayınca çok mutlu olmuş. Kedileri kucağına 
almış yolda giderken siyah renkli olan dile gelmiş:

- Merhaba benim adım Zenginlik. Beyaz renkli ar-
kadaşım Başarı ve kahverengi siyah ve beyaz renkli 

arkadaşım da Sevgi’dir. Sen hepimizi almak istiyorsun 
ama sadece birimizi seçebilirsin ve seçtiğinin adında-
ki özelliği alırsın, demiş. Çocuk biraz düşündükten 
sonra Sevgi kedisini seçmiş. Nedense tüm kediler 
onun kucağına atlamış. Çocuk bunun nedenini me-
rak etmiş ve:

- Ben sadece Sevgi kedisini seçmiştim, niye hepiniz 
geliyorsunuz, diye sormuş.

Siyah olan:

- Unutma! Sevginin olduğu her yerde başarı ve zen-
ginlik de vardır. İçinde sevgi bulunan insan dünyanın 
en zengin insanıdır. Sevgiyle yapılan her işte de zaten 
başarılı olunur. Bu yüzden biz hep sevgiyle beraber 
geliriz, demiş.

Biz de sevginin beraberinde getirdiklerini unutmama-
lı, hayatımızdaki davranışları ona göre sergilemeliyiz.
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ZARFTAKİ UMUT

Ağırca doğruldu. Buz tutmuş ayaklarını biraz da 
ısıtmak çabasıyla ovmaya girişti. Soğuk artık onun-
la bütünleşmiş gibiydi. Titremesini bastırmak için 
dişlerini sıktı.

Hani soğuğun içinize işlediği zamanlar vardır ya. Bir 
elinizde balık ekmek, diğer elinizi uzun ceketinizin 
cebine sokarak Eminönü’nde yürürsünüz. Tam o anda 
bedeniniz boydan boya titrer, ceketinizin ucu kabarır, 
rüzgar içinde soğukla beraber sizi ele geçirmiştir. 
Yanınızdaki bir şala örtünmek ya da elinizi sıkı sıkı 
kenetleyerek koltuk altınıza sokmaktan başka bir şey 
yapamazsınız. Hem bir de yağmur varsa elinizdeki 
şemsiyenin bükülmemesi için ne çaba sarf edersiniz. 
Ama bu öyle bir soğuk değildi. Bu soğuk birisinin 
içine girdiği zaman onu kaskatı keser. Bu soğuğa 
alışmışsanız artık sizin için iyidir. Çünkü titremezsiniz. 
Tek hissettiğiniz uyuşukluk ve geçmesi için içinden 
yalvaran kalbinizdir. Bu soğukla ölüm damarlarınızda 
dolaşır, her an sizin zayıf bir yönünüzü yakalayabil-
mek amacıyla, kalbiniz ise çabalar durur size sıcak 
kan gönderebilmek için.

İşte böyle bir sabahtı. Ama günler niçin önemli ol-
sun ki? yaşlı ve artık öleceğini bilen, kendi kendine 
konuşan biri için? Gözlerinde biriken yaşları enta-
risinin koluna sildi. Az önce uyandığı rüyanın tesiri 
altından kalkamadığından birkaç dakikasını duva-
ra bakarak geçirdi. Gök mavisi gözlerini masanın 
ucundaki vazodaki çiçeklere çevirdi. En az birkaç 
ay önce oraya konulmuş olmalıydı ki, şimdi tıpkı ona 
bakan gibi buruş buruştu. Bir iç geçirdi yaşlı kadın. 
Yataktan doğrulup pencerenin yanına gitti. Uzun bir 
süre buğulu pencerenin arkasındaki boğaz manza-
rasını seyretti. Sonra kapıyı açıp gazeteleri almak 
üzere eğilmişti ki bir zarf gördü. “su faturasıdır” diye 
önemsenmeyecek bir zarf değildi ama. Pembe renkli, 
pullu, güzel bir zarf! 

“Ah” dedi. “kesin yanlış getirdiler.” Ama okumadan 
da edemedi. Adres doğruydu, fakat gönderen adresi 
tanımıyordu. “Kim acaba?” diye düşündükten son-
ra gazetelerle birlikte zarfı kucakladığı gibi kapıyı 
kapattı. Zarfı açmak için az önce bulunduğu oda-
nın ortasındaki sandalyeye oturdu. Zarfın içindeki 
mektup kağıdı da en az mektup zarfı kadar güzeldi. 
Renkli şekerlemelerle fiyonklar kağıdın üzerinde boy 
gösteriyordu. Kağıdın üstünde koca, koca yazılmış 
harfleri okudu.

“Umudunu kaybetme!” 

Bu da neyin nesiydi? Biri onunla dalga mı geçiyordu? 

Tanımadığı adresten gelen garip bir yazı. “olacak iş 
değil” diye söylendi. Yine de zarf ile kağıdı bir kenara 
koyup düşünmeye başladı. Bu sırada yaşlı kadının 
yeğeni, annesiyle oturup keyifle çayını yudumluyordu. 
Aralarında şöyle bir konuşma geçti. 

“Anne ben o kadının evine katiyen gitmem!” 

Annesi:

“Nedenmiş? O senin teyzen, hem de yaşlandı. Ölüm 
kapıda. Bir hatır sorsan çok mu?”

Yaşlı kadının yeğeni:

“Ne miras bırakacak, ne de makbul geçen armağan. 
Anne, görmüyor musun? Oturduğu koskoca konağı 
(!) bile bağışlayacakmış.” İşte burada işler değişi-
yordu. Annesiyle bu konuda hemfikirlerdi. Annesi 
inatçı kızını ikna edemeyeceğini biliyordu. “ tamam, 
gitme öyleyse” dedi keyifsizce. 

Onlar evlerinde tembel tembel otururken yaşlı kadın 
da derin bir sükûn içinde düşünüyordu. “Umudunu 
kaybetme!”

Neyi anımsatmıştı ona? Geçmişinden kesitler yavaş 
yavaş gelmeye başladı. Evlerinde yakacak odun 
yokken nasıl çalışıp kazanmıştı üniversiteyi? Aile-
sinden geri kalanlar, annesinin ona bakan anlamlı 
derin gözleri…

Kapalı sandıktaki tozlanmış günlüğünü çıkardı. Tek 
tek okudu defterini. ailesinin geriye kalanlarını aradı. 
Eve gelmeleri için yalvardı. Gülümsedi. Kırışık cil-
dinde belli olmasa bile o çok mutluydu. Hayal meyal 
gözlerini kapadı. Ya da öyle sanıyordu. Yaşlı bedeniyle 
vedalaşıp cennete doğru uçtu. 

Yaşlı kadının yeğeni derin bir çığlık kopardı. eve kapı 
açık olduğundan girmiş, yerdeki teyzesine bakıyordu. 
Gözünden yaşlar süzüldü. Oysa teyzesine ne çok kin 
besliyordu. Şimdi neden ağlıyordu? Gözü istemeden 
masaya kaydı. Açık günlük ve kırışık çiçekler masa-
nın buruşuk solgun örtüsü üzerinde ne de hüzünlü 
bir tablo oluşturuyordu. Teyzesini elini tuttu. Ona 
güzel sözler mırıldandı. Annesini ve diğer tanıdığı 
tüm akrabalarını. Boğazı düğümlenmesine rağmen 
her şeyi tek tek anlattı. Hep birlikte ilk ve son kez 
teyzelerinin mezarına çiçek bıraktılar.

“Belki bir gün beni hatırlarlar. Kısacık değerli gün-
lerinde beni bir dakika da olsun ziyarete gelirler, 
buradan geçerken ayaküstü uğrayıp gitseler de ra-
zıyım.” diyen yaşlı, sıradan bir teyzenin hikayesini 
okudunuz. Teşekkürler.
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AYRILIK VE HASRET

Bir kış zamanıydı. Havanın verdiği ürkütücü 
soğuk ve insanın tüylerini diken diken yapan 
bir rüzgâr vardı dışarıda. Sokaklarda titreyen, 
çaresiz, aç hayvanlar ve yırtık üstlü, ayakkabısız 
dilenciler… O yıl kış çok zamansız gelmişti, 
kasabada bir kriz vardı ve çoğu insan işsizdi. 
Ayrıca kar o yıl çok yağmıştı, işi olanlar bile 
işe gidemiyordu.

Fahriye de o kasaba da yaşayan çok fakir bir 
ailenin kızıydı. Beş kişilik ailenin en küçüğüydü. 
Bir ablası bir de ağabeyi vardı; Ayşe ve Ahmet. 
Babası bir fırında işçiydi. Kasabadakilere göre 
işi olan şanslılardandı babası. Ama maaşı az 
olduğu için zar zor geçiniyorlardı, hiçbir biri-
kimleri yoktu. Annesinin de işi yoktu. Ablası 
kalp hastasıydı ve tedavi göremiyordu. Has-
talığından okula da gidememişti. Ama abisi 
okuyabiliyordu ve çalışkandı da. Fahriye’nin 
ise okul yaşı gelmemişti daha. 

Bir gün akşama yakın bir vakitte kapıları ça-
lındı. Tanımadıkları bir bayan ve bir adam. Soğuk-
tan renkleri sararmıştı. Hemen içeriye davet edip 
sobanın yanına oturttular. Gayet iyi giyimli, zengin 
insanlara benziyorlardı. Fahriye kapının arkasından 
usulca baktı ve yabancı kadınla göz göze geldi. Kadın 
gülümsemesine rağmen Fahriye’nin içi ısınmamıştı. 
Hemen ablasının yanına koştu. O sırada Fahriye’nin 
annesi ve babası iki yabancıyla konuşmaya başla-
dı. O yabancı iki kişi yani Nil Hanım ve Sezer Bey 
hikâyelerini anlatmaya başladılar. Onların hiç çocuğu 
yokmuş ve çocukları çok severlermiş. Durumları da 
gayet iyiymiş. Bir komşularından duyup bu kasabaya 
gelmişler. Fahriye için. Fahriye’yi daha iyi koşullarda 
yetiştirmek için onu büyüyene kadar almayı teklif 
etmişler. Çaresiz anne ve baba başka çareleri olma-
dığını anlayıp uzun süre sonra teklifi kabul etmişler. 
Fatma hafif kalkık kaşları ve sulu kıpkırmızı gözle-
riyle anne ve babasına ‘Lütfen göndermeyin!’ der 
gibi baktı. Ve sonra ümitsizce kafasını önüne eğip, 
henüz tam olarak tanımadığı iki yabancının elinden 
tutup yürümeye başladı. 

Fahriye artık gerçek ailesinden, zor koşullarla ör-
tünmüş kasabasından ayrıydı. Yine de orayı çok 
seviyordu. Bir zamanlar akşam geç vakitlere kadar 
durduğu mahallesinden, arkadaşlarından ve en 

önemlisi ailesinden çok uzaktaydı. Fahriye içindeki 
ayrılık ve hasret duygusu olmasaydı çok mutluydu 
aslında. Aile ona çok iyi bakıyordu. Bir gün çok acı 
bir haber gelmişti. Ablası, o çok sevdiği ablası vefat 
etmişti. Fahriye, henüz 11 yaşındaki küçük kız bu 
acı haberle daha da yıkıldı. Ama ayakta kalmalıydı, 
onun yapması gereken, gerçekleştirecek hayalleri 
vardı. Ailesiyle yılda iki kez görüşüyordu. Yıllar yılı 
kovaladı ve Fahriye artık 20 yaşındaydı. Hem de 
mimardı. Artık o aileden ayrılmış kendisine bir ev 
tutmuştu. İki ailesini de sık sık ziyaret ediyordu. Her 
ne kadar büyümüş olsa da içinde aile sevgisini tam 
tatmamış, özlemle, hasretle, ayrılıkla büyümüş bir 
çocuk vardı. Ailesinin onu çok sevdikleri için bunu 
yaptıklarını biliyordu ama yine de onlara karşı içinde 
bir burukluk vardı. Abisi de öğretmen olmuş, evlen-
miş ve kendi evinde oturuyordu. Fahriye ve ağabeyi 
ailesine maddi sıkıntılarda yardım ediyordu. 

Bir gün Fahriye’den bir yetimhane projesi yapması, 
üstelik adını da bulması istenmişti. Fahriye bu pro-
jeyi çok önemsemişti. Çünkü orada da annesinden, 
babasından ayrı hasret duygusuyla büyümüş hatta 
Fahriye’den daha şanssız çocuklar olacaktı. Fahriye 
harika bir proje yapmış ve projesi ödül almıştı. Ye-
timhanenin adı ‘Umut Yetimhanesi’ idi.
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ÜÇ KARDEŞ

Eski zamanların birinde üç kardeş yaşarmış. Bu kar-
deşlerden en büyük olanı çok kinciymiş. Her şeyde 
en iyisi olmak istermiş. Ortanca olan çok kurnaz ve 
cimriymiş. Para kazanmak için her türlü kötü yola 
başvurur ve bu paraları kimseye vermezmiş. En kü-
çükleri ise ağabeylerinden çok daha farklıymış. Hem 
dürüstmüş, hem de iyi kalpli... 

Bu üç kardeşin babası da fakirmiş. Fakat bazı büyü-
ler biliyormuş. Bu büyülerin birkaç tanesini büyük 
ve ortanca kardeşlere öğretmiş. Onlara bir de asa 
vermiş. Küçük kardeşeyse daha yaşının gelmediğini 
söylemiş. Bir gün ortanca kardeş bu büyülerden bir 
tanesini ticarette ondan daha iyi olan bir arkadaşı-
nı öldürmek için kullanmış ve cesedin kalıntılarını 
da yakmış. Ortanca kardeşse bu büyülerden birini 
kumar oynarken kullanmış ve kazandığı parayı bir 
kasaya saklamış.

Bir gün babaları büyük ve ortanca kardeşi yanına 
çağırmış. Onlardan birer iş bulup eve para getir-
melerini istemiş. O sırada küçük kardeş bu olanları 
duymuş. Babası ona güvenmediği için çok kırılmış. 
Aniden içeri girip kendisinin de gitmek istediğini 
dile getirmiş. Fakat babası ona daha önemli bir görev 
vereceğini, bu yüzden burada kalması gerektiğini ona 
söylemiş. Küçük kardeş her ne kadar bunun yalan 

olduğuna inanmasına rağmen boyun eğe-
rek odadan çıkmış. Diğer iki kardeşse 
onun arkasından sırıtmışlar. Aynı günü 
akşamı küçük kardeş odasında ağlarken 
aklına bir fikir gelmiş. Ağabeylerinden 
birinin bavuluna saklanıp gidebileceği-
ni düşünmüş ve sabah erkenden büyük 
kardeşinin odasına girip, bavulunun için-
dekileri çıkarıp içine girmiş. Sonunda 
her şey hazırlanmış. İki kardeş - tabi bir 
de küçük kardeş - arabaya binip yola 
çıkmışlar. Biraz ilerledikten sonra araba 
aniden durmuş. Büyük ve ortanca kardeş 
arabadan inmişler. Arabanın bir çamur 
birikintisine girdiğini görmüşler. Onlar 
arabayı çıkarmaya çalışırken kocaman 
siyah bir şey ortaya çıkmış. Büyük kardeş 
bunun  bir Aqoliptus, yani iyilere yol ve-
rip kötüleri durduran ejderha olduğunu 
anlamış. Hemen bavuluna gidip asasını 

almak için kapağını açmış. Tabii açar aç-
maz şok olmuş. İçinde küçük kardeşin de olduğunu 
görünce ona çok kızmış. Bunu gören Aqoliptus onlara 
susmalarını söylemiş ve başlamış konuşmaya

- İçinizden herhangi birisi bir kötülük yaptıysa hemen 
söylesin. O cezalandırılacak ve sonsuza kadar burada 
benimle kalacaktır, demiş.  Büyük ve ortanca kardeş 
daha önce hiç kötülük yapmadıklarını söylemişler. 
Aslında Aqoliptus onların yaptıkları kötülükleri bi-
liyormuş. Eğer kötülüklerini korkmadan, dürüstçe 
söyleselermiş onları affedermiş... Küçük kardeş ise 
her zamanki dürüstlüğüyle 

- Ben bu sabah babamın izni olmadan evden kaç-
tım, demiş. Aqoliptus bu dürüstlüğünden dolayı onun 
kötülüğünü de affetmiş. Fakat bunu onlara çaktır-
mamış. Büyük ve ortanca kardeşin gitmelerine izin 
vermiş. Tabi onlar yolda giderken bir uçurumdan 
aşağı düşmüşler. Bu Aqoliptus’ un yarattığı sonu 
bitmez uçurummuş... Küçük kardeşe ise ona ömür 
boyu yetecek kadar para vererek sağ salim evine 
yollamış. Küçük kardeş eve gelince babasına olan 
biten her şeyi anlatmış. Babası oğlunu tebrik etmiş.

Diğer kardeşleriyse hiç kafasına takmamış. Baba 
- oğul zenginlik içinde rahat ve mutlu bir şekilde 
yaşamışlar...
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YANAN EV

“Çok teşekkür ederim! Dinlediğiniz için sağ 
olun. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim.” Bel-
ki ilk defa bu kadar çok teşekkür ediyordum. 
Atılan konfetiler, gülümseyen yüzler ve yere 
saçılmış birkaç bozuk para beni mutlu etmeye 
yetmişti. Bir daha eğildim huzurlarında. Kapanış 
konuşmamı yaptım ve bozuk paraları toplayıp 
keman kutumun içine attım. Bu günlük sokak 
konserimin son faslı olan dolu konfetilerimi to-
parladım ve hızlı adımlarla caddenin köşesin-
den dar sokaklara daldım. Hızlı hızlı yürürken 
kırılan topuklu ayakkabım bileğimi acıtıyordu. 
Evimi bulana kadar dar ve pis sokakları dolaş-
tım. Ve en sonunda yaşlı evime girdim. Hala 
gıcırdayan merdiveni olan sokaktaki tek evdi. 

Dolaşıyorum, dolaşıyorum. İğrendirici derece-
de temiz koridorlarda koşuyorum. Uçuyorum, 
düşüyorum. Salondaki kemanımı parçalıyorum. 
Döne döne pis çukurların içerisine yuvarlanıyorum. 
Bir hortum beni yutuyor ve uyanıyorum. Birkaç saat 
öncesine kadar mışıl mışıl (!) uyuyordum. Yine kim 
kavga ediyor? Aklımda düşünceler… 

Bir duman kokusu alıyorum sanki. Ama öyle bir koku 
değil, keskin, acı, göz sulandırıcı… Birden yatağım-
dan sıçrıyorum. Meğer sandığım yanık kokusu karşı 
binadan çıkan yangın sebebiymiş. Camdan gördü-
ğüm kadarıyla bir çocuk ağlıyor. Ve birkaç adam var. 
Hepsi panik içinde ne yapacağını bilemiyor. Üstümü 
giyip dışarı koşuyorum. “ ne oluyor?” diye sorma-
dan kendimi alamıyorum. Havada ağır bir koku var. 
Kaldırımda oturan kızın yanına çöküyorum. Uzun 
uzun konuşuyoruz. Çok üzücü ki annesi ve babası 
çok önceden vefat etmiş. Hayatta kalan tek ablasıysa 
yanan evin içindeymiş. Bu saatlerin geçmesi için dua 
ediyorum. Başını omzuma yaslayıp ağlarken beraber 
itfaiyenin kurtarmaya çalıştığı harabe evin içerisindeki 
ablasını düşünüyoruz. Ya da ben öyle sanıyorum. 

Sabah hastane koridorlarının loş duvarları arasında 
bekliyoruz. Elim Cansu’nun saçlarını okşuyor. Abla-
sından gelen iyi haberi bekliyoruz. Ablam yok ama 
birini kaybetme duygusunu çok iyi bilirim. Boşluk-
tan düşercesine çaresiz kalırsınız. Bazen şaka zan-
neder, bazen sinirden gülersiniz. Dünya artık sizin 
için boş ve anlamsızdır. Tıpkı şu anki bekleyişimiz 
gibi… Ama onun yaşı küçük. Sekiz yaşında birinin 

kaldırabileceğinden daha fazla yük kaldırıyor. Emi-
nim ablası iyileşir. Kısa süre sonra uyumamak için 
kendimi zor tutsam da gözlerim pes ediyor. Hafif bir 
uykuya dalıyorum. 

Koca bir çığlıkla uyanıyorum. Cansu hala uyuyor. 
Hastanede bağıran ve çığlık atan biri… Kısa süre 
sonra yanımızdan hışımla taşınan hasta geçiyor. Çok 
korkuyorum. Sıkı sıkı sarılıyorum Cansu’ya.

Öğleye doğru gözlerimi Cansu’nun yanağımı sık-
masıyla açıyorum.“nasıl bu kadar çok uyuyabilmi-
şim?” diyorum Cansu’ya. Biraz sonra hemşire geliyor. 
Ablasının durumu iyiymiş. İçimden uzunca bir “oh” 
çekiyorum. Cansu gülüyor. Birlikte sarılıyoruz. Bana 
küçük iken ablasıyla söylediği bir şarkıyı söylüyor. 
Ona eşlik ediyorum. Uzun süredir mutlu olduğum, 
gerçekten mutlu olduğum ilk günüm. 

Bundan sadece 2 yıl geçti. Cansu neredeyse her şeyi 
unutup eski günlerine döndü. Her gün okuldan sonra 
evime gelip o sevdiği bonbonlardan alıyor. Birlikte 
resim yapıp eğleniyoruz. Ablası üniversiteyi bitirmiş 
ve iyi bir işi var, Cansu her şeyden mutlu. Keşke bu 
olay olmasaydı diyemiyorum. Yoksa asla hayatıma 
böyle sevimli ve neşeli bir çocuk giremezdi. Yine eski 
sıkıcı işler yapardım. Ona armağan ettiğim güzel ke-
manı ve konfetileri evinde saklıyor. Umarım bir gün 
o da bunları kullanır ve kısa hayatındaki kemancı 
kızı asla unutmaz. 
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SEMİH BAYCAR 6C-BAŞAKŞEHİR

ŞEHİRLERİN BAŞ TÂCI

Tarihle dolu güzel İstanbul,

Fatih’in fethettiği canım İstanbul,

Tüm şehirlerin baş tacı,

Sensin gönlümün ilacı.

Süleymaniye, Sultanahmet, Dolmabahçe’nle,

Topkapı sarayın, adaların, surlarınla,

Kız kulen, Anadolu, Rumeli hisarınla,

Ne güzel, ne özelsin aziz İstanbul.

Nereden baksam seni görmek ne güzel,

Bilim, tarih, sanatla dolu bir ezel,

Gözlerim tepeden seni süzer,

Nereye gitsem seni arar bu gözler.

MUHARREM KAZIM CANLI 6C- BAŞAKŞEHİR

DURMA RÜZGÂRIM

Dalganın denize vurduğu en ücra köşedeyim

Yıldızlı gecelerinle gökyüzüne yükselmekteyim 

Güneşin doğmadan izliyorum ufkunla 

Durma rüzgârım es İstanbul’a…

İsmin inletiyor koskoca maziyi 

Geleceğin müjdeliyor bırakmayacağın yerini 

Şarkılar söylenip şiirler yazılıyor adına

Durma rüzgarım es İstanbul’a…

AHMET SALİH DEMİR 6B-BAŞAKŞEHİR

GÜZEL İSTANBUL’UM

Sultanahmet Meydanı,

Eyüp, Ayasofya derken 

Yorgun düştük bugün de

İstanbul’da erkenden.

Boğaz’ın incisi,

Haliç vardı derken.

Göz kırpar bana ordan

Galata’nın tepesinden.

Vefa’da boza içsek biraz,

Kız Kulesi bekle az.

Görmek lazım sarayları,

Kılıçları, kaftanları…

Sular içinde bir sarnıç,

Yere batmış diyorlar.

Gezip görelim o zaman,

Dönüyor dilek tutanlar.

Bir park varmış Gülhane,

Meşhur ceviz ağacı nerede?

Balık ekmek yemeden olmaz

Unkapanı Eminönü’nde.

Vapur ile geçtik sonunda,

Sessiz sakin Üsküdar’a.

İstanbul’u seyredelim,

Güzel tepe Çamlıca’da.

Herkesi bekliyorum,

Güzel İstanbul’uma.

Ertele ertele olmaz ,

Bütün güzellikler burada.
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MUHAMMET SELMAN DOĞRU 6B-BAŞAKŞEHİR

İSTANBUL

İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biridir özel-
likle Boğaziçi köprüsü, Sultanahmet Camisi, Süleyma-
niye Camisi, Kız Kulesi gibi güzellikleri ile ünlüdür. 

Mesela Boğaziçi köprüsü 20 Şubat 1970 tarihinde 
yapılmıştır, 1 Haziran 1973 tarihinde ise yapımı sone 
ermiştir. Boğaziçi köprüsü yapımı bitince dünyanın 
en uzun dördüncü asma köprüsü olarak kabul edil-
mişken 2012 yılında dünyanın en uzun yirmi birinci 
asma köprüsü olmuştur. 

Sultanahmet Camisi ise 1609-1616 yılları arasında 
Osmanlı Padişahı 1. Ahmet tarafından İstanbul’daki 
tarihi yarımadada, Sedefkâr Mehmet Ağa’ya yaptı-

rılmıştır. Bu caminin uzunluğu yaklaşık 45 metredir 

ve tam 6 tane minaresi vardır. 

Süleymaniye Camii Kanuni Sultan Süleyman adına 

1551-1558 yılları arasında İstanbul’da Mimar Sinan 

tarafından inşa edilen camidir. 53 metre yüksekli-

ğindedir.

Kız Kulesi Üsküdar’ın sembolü haline gelen kule, 

Üsküdar’da Bizans devrinden kalan tek eserdir. MÖ 

24 yıllarına kadar uzanan tarihi bir geçmişe sahip 

olan kule, Karadeniz’in Marmara ile birleştiği yerde 

küçük bir ada üzerinde kurulmuştur.

ZEYNEP SILA NUR IŞIK 6C-BAŞAKŞEHİR

ANLATILMAZ BU GÜZELLİK...

İstanbul, nasıl anlatılacağı bilinmez türde bir güzelliği 
olan şehirdir. İstanbul sur içi her adımı farklı farklı 
güzellikle dolu bir yerdir. Bu yazıda benim için asıl 
İstanbul demek olan sur içi İstanbul’dan bahsetmek 
istiyorum.

Ben ilk defa sur içi İstabul’u keşfe Edirnekapı’dan 
yürüyerek başladım. Fatih Camii’ne kadar yavaş ya-
vaş yürüdüm, muhteşem bir cami olan Fatih Camii’ni 
dolaştım. İki rekât namaz kıldım. Atalarımın ne kadar 
büyük insanlar olduklarını hatırladım. Fatih Sultan 
Mehmet’in türbesini ziyaret ettim. Ruhuna Fatiha 
okudum. Oradan Fatih İtfaiyesi’ne kadar yürüdüm, 
o civarda birçok eski yapı gördüm. Fatih İtfaiyesi’nin 
arkasındaki su kemerlerine gittim. Burası da çok hoş 
bir yerdi. Burada bulunan Kadınlar Pazarı’nı dolaştım. 
Karnım acıktığı için buradaki büryan salonlarından 
birine gittim ve karnımı doyurdum. Niyetim Zeyrek 
Camii’ne girmekti, yokuş çok dik geldiği için vazgeç-
tim. Oradan Saraçhane Parkı’na gittim kısa bir süre 
oturup etrafı seyrettim. Çok yakındaki Şehzadebaşı 
Camii’ne gittim, camii gezdim. Tabii ki muhteşem 
idi. Oradan kendimi Aksaray’a attım.

Yoldan inerken Pertevniyal Lisesi’nin özel binasını 
gördüm. Niyetim Sultanahmet Camii’ne gitmekti. 

Yol çok dikti fakat bu beni durduramadı. Beyazıt 
Meydanı’na kadar yol boyunca birçok tarihi eser 
gördüm. Beyazıt Meydanı’nda güvercinlere yem 
attım ve bu benim çok hoşuma gitti. Beyazıd Cami-
inde öğle namazını kıldım. Divan yolunda yürümeye 
başladım. Çemberlitaş’taki Roma döneminden kalma 
sütun dikkatimi çekti. Kapalı Çarşı’nın o yöndeki ka-
pılarından birine girdim ve bir süre çarşıyı seyrettim, 
fotoğraflarını çektim. Çok kalabalıktı ve yabancı turist 
doluydu. Ve şimdi aklıma gelen şiiri sizlere sunmak 
istiyorum:

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul! 
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.  
Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul!  
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

Tekrar yola çıktım, Sultanahmet Meydanı’na geldim. 
Yine çok güzel bir manzarayla karşılaştım. Bir yanda 
Ayasofya diğer yanda Sultanahmet Camii bir elmanın 
iki yarısı gibiydiler. Tabii sur içi İstanbul bunlardan 
ibaret değildi. Ben çok yorgun düştüğüm için buralara 
kadar gelebildim, kalan diğer yerleri anlatmaya başka 
bir zaman dilimine kaldı. Son olarak bize böyle bir 
şehri nasip eden Allah’ımıza şükür ettim. Fetheden 
atalarımızı hayırla andım...
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EBRAR YAREN ÖZCAN 6D-BAŞAKŞEHİR

TARİHİN BEŞİĞİ

İstanbul gerçekten de çok önemli ve özel bir şehir. 

Birçok tarihi ve kültürel mirasa sahiptir. Örneğin; 

Sultan Ahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Kız Kulesi, 

Ayasofya Müzesi, Süleymaniye Camisi ve Külliye-

si, İstanbul Surları, Galata Kulesi, Topkapı Sarayı, 

Dolmabahçe Sarayı, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı 

ve sayamayacağımız birçok tarihi eser daha. İstan-

bul anlatmakla bitmez ama ben başlıca eserlerini 

tanıtmak istiyorum: 

SULTANAHMET CAMİİ: Türkiye’nin ilk altı minareli 

camisidir. Caminin içi 200’den fazla renkli cam ile 

aydınlatılmıştır. Çevresindeki yapılarla birlikte bir 

külliye oluşturur. Yapının mimarı ve sanatsal açıdan 

dikkate sayan en önemli yanı 20.000’den fazla İznik 

Çinisiyle süslemesidir. Bu çinilerin süslemelerinde 

sarı ve mavi tonlarındaki geleneksel bitki motifleri 

kullanılmış, yapıyı sadece bir ibadethane olmaktan 

öteye taşımıştır.

YEREBATAN SARNICI: İstanbul’daki en büyük ka-

palı sarnıçtır. Ayasofya binasının batısındaki küçük 

binadan girilir. Mekanın tavanı tuğla ile örülüdür. 

Zamanında civardaki bir bazelikadan almıştır. M.S 

542 yılında Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafın-

dan Büyük Saray’ın su ihtiyacını karşılamak üzere 

yaptırılmıştır. 

KIZ KULESİ: Deniz içinde karadan bir ok atımı 

uzak, dört köşe, sanatkârca yapılmış yüksek kule-

dir. Yüksekliği tam 80 arşındır. İki taraftan da yerde 

kapısı vardır. En yaygın söylence olarak da Bizans 

imparatorlarından birinin çok sevdiği güzel bir kızı 

vardır. Kahinler bu kızın falına baktıklarında kızın 

bir yılan tarafından sokularak öleceği kehanetinde 

bulunurlar. Bunun için imparator kızını ölümden 

kurtarmak için denizin içindeki adacığa bir kule 

yaptırarak kızını buraya koyar. Ancak bir gün ku-

leye giden üzüm sepetinin içine saklanan bir yılan 

tarafından sokularak öldürülür. Bu yüzden de bu 

kuleye Kız Kulesi denir.

Ayasofya Müzesi: 1. Jüstinyen tarafından MS.532-537 

yılları arasında İstanbul’un tarihi yarımadasındaki 

eski şehir merkezine inşa ettirilmiştir. 1453 yılında 

Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştü-

rülmüştür. Ayasofya’nın inşaatında 10.000’den fazla 

işçi çalışmış ve büyük bir servet harcanmıştır. Bu 

çok eski binanın bir özelliği yapımında kullanılan 

bazı sütün, kapı ve taşların binadan daha eski yapı 

ve tapınaklardan getirilmiş olmasıdır.

SÜLEYMANİYE CAMİSİ VE KÜLLİYESİ: Cami av-

lusunun dört köşesinde birer minare bulunmaktadır. 

Cami içinde yağ lambalarından çıkan islerin tek 

bir noktada toplanmasını sağlayan bir hava akımı 

yaratacak şekilde inşa edilmiştir. Camiden çıkan 

isler ana giriş kapısının üzerindeki odada toplan-

mış ve bu isler mürekkep yapımında kullanılmıştır. 

Cami avlusunun ortasında dikdörtgen şeklinde bir 

şadırvan bulunmaktadır. Mihrap duvarındaki pen-

cereler vitrayla süslüdür. Mihrabın iki tarafındaki 

pencereleri üzerinde yer alan çini madalyonlarda 

Fetih Suresi, caminin ana kubbesinin ortasında ise 

Nur Suresi yazılıdır.

İSTANBUL SURLARI: Doğu Roma zamanında yapıl-

mış şehir duvarlarıdır. 5.yüzyıldan başlayarak inşa 

edilmiş yıkılmalar ve yeniden yapılmalarla dört defa 

elden geçmiştir. Son yapımı MS.408’den sonradır. 

Surların uzunluğu 22 km’dir. Haliç Surları 5.5 km’dir. 

Kara surları 7.5km ‘dir. Marmara Surları ise 9 km’dir.   

GALATA KULESİ: Galata Kulesi dünyanın en eski 

kulelerin biri olup Bizans İmparatoru Anastasius 

tarafından 528 yılında Fener kulesi olarak inşa et-

tirilmiştir.1204 yılındaki IV. Haçlı Seferi’nde geniş 

çapta tahrip edilen kule, daha sonra 1348 yılında “İsa 

Kulesi” adıyla yığma taşlar kullanılarak Ceneviz-

liler tarafından Galata surlarına ek olarak yeniden 

yapılmıştır. 

TOPKAPI SARAYI: Topkapı Sarayı Fatih Sultan Meh-

met tarafından 1478’de yaptırılmıştır. Topkapı Sarayı, 

saray halkının Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve 

diğer saraylarda yaşamaya başlaması ile birlikte 

boşaltılmıştır. Padişahlar tarafından terk edildikten 

sonra da içinde birçok görevlinin yaşadığı Topkapı 

Sarayı hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir. Saray 

zaman zaman onarılmıştır. Ramazan ayı içerisinde 
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padişah ve ailesi tarafından ziyaret edilen Kutsal 

Emanetler Dairesi’nin her yıl bakımının yapılması-

na ayrı bir önem verilmiştir. Topkapı Sarayı’nın ilk 

defa, adeta bir müze gibi ziyarete açılması Abdül-

mecit dönemine rastlamıştır.

DOLMABAHÇE SARAYI: Dolmabahçe Sarayı üç 

katlı, simetrik planlıdır. 285 odası ve 43 salonu var-

dır. Sarayın temelleri kestane ağacı kütüklerinden 

yapılmıştır.

KAPALI ÇARŞI: İstanbul kentinin merkezinde yer 

alan dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşıla-

rından biridir. İçinde son zamanlara kadar 5 cami, 

1 mektep, 7 çeşme, 10 kuyu, 1 sebil, 1 şadırvan, 24 

kapı, 17 han vardı.

MISIR ÇARŞISI: İstanbul’un en eski kapalı çarşı-

larından biridir. Aktarlarıyla meşhurdur. Önceleri 

Yeni Çarşı ya da Valide Çarşısı olarak anılan ve 

rivayete göre Mısır’dan alınan vergilerle inşa edi-

len çarşı, 18. yüzyıldan sonra bugün bilinen adıyla 

anılmaya başlanmıştır. Mısır Çarşısı’nın yanında yer 

alan L şeklindeki yapının altı kapısı bulunmaktadır. 

Bunlardan biri Haseki Kapısı’dır. Bunun üstündeki 

kısım iki katlı olup üst katta zamanında mahkeme 

olup esnafın kendi arasında ve halkla sorunları çö-

zülürmüş.

İstanbul’un önemli güzelliklerinden biri de köp-

rüleridir. Birçok insan İstanbul için “Burada insan 

çok, trafik çok, dert çok” dese de İstanbul’un havası 

gerçekten çok farklı. Bence İstanbul gezilmeye ve 

görülmeye değer bir şehir. Tabii değerini bilenler için.

Deniz Can ÖZCAN 8G-BAŞAKŞEHİR

İSTANBUL’UN İNCİLERİ

İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık ve tarihi açıdan 
en önemli şehridir. Nüfus açısından Avrupa’da bi-
rinci, dünyada Shangai’dan sonra ikinci sırada yer 
almaktadır. Eski adı Konstantinopolis olan şehir yak-
laşık 2700 yıllık geçmişi ile tam bir kültür yuvasıdır. 
Ortasından geçen İstanbul Boğazı şehri ikiye ayırır. 
Batısı Avrupa, doğusu Asya’dır.

Şehirde birçok tarihi eserler vardır. Bunlardan bazıları 
Kız Kulesi, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Dol-
mabahçe Sarayı, Galata Kulesi ve Rumeli Hisarı’dır. 

Kız Kulesi, İstanbul Boğaz’ında yer alan küçük bir 
adacık üstünde yer alan yapıdır. Yapılışı konusunda 
çeşitli rivayetler vardır. Yapı, Bizans’tan kalan Üskü-
dar’daki tek yapıdır.

Sultanahmet Camii, 1609-1616 yılları arasında Osman-
lı padişahı Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılmıştır. 
6 minaresi ve mavi, yeşil, beyaz renkli İznik çinileri 
vardır. Mavi renk ağırlıklı olduğu için Batılılarca ‘’Blue 
Mosque’’ olarak anılır. Ayasofya’nın müze haline gel-
mesinden sonra İstanbul’un ana camii olarak kabul 
edilmiştir.

Yerebatan Sarnıcı, İstanbul’daki en büyük kapalı 
sarnıçtır. Yeri Ayasofya’ya çok yakındır. 542 yılında 
Bizans İmparatoru Justinyen Büyük Saray’ın su ihtiya-
cını karşılamak için yapmıştır. İstanbul’un fethinden 
yüz yıl sonra bu sarnıcın varlığı fark edilmiştir.

Dolmabahçe Sarayı, Sultan Abdülmecid tarafından 

yaptırılmıştır. Dolmabahçe Sarayı, hizmete açıldığı 

1856 yılından, halifeliğin kaldırıldığı 1924’e kadar 

aralıklarla 6 padişaha ve son Osmanlı Halifesi Ab-

dülmecid Efendi’ye ev sahipliği yapmıştır. 1927- 1949 

yılları arasında Saray, Cumhurbaşkanlığı makamı 

olarak kullanılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 

1927-1938 yılları arasında İstanbul’daki çalışmala-

rında Dolmabahçe Sarayı’nı kullanmış ve burada 

vefat etmiştir.

İstanbul’un Galata Semtinde yer alan Galata Kulesi 

528 yılında inşa edilmiştir ve kuleden İstanbul Boğa-

zı, Haliç ve İstanbul izlenebilmektedir. 17. Yüzyılda 

Hazerfen Ahmet Çelebi tahtadan yaptığı kartal ka-

natlarını sırtına takarak 1638’de Galata Kulesi’nden 

Üsküdar’a uçmuştur ve bu uçuş Avrupa’da da büyük 

ilgi görmüştür.

Rumeli Hisarı, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde Boğaziçi’nde 

bulunduğu semte adını veren hisar. Fatih Sultan Meh-

met tarafından İstanbul’un fethinden önce boğazın ku-

zeyinden gelebilecek saldırıları engellemek için Anadolu 

yakasındaki Anadolu Hisarı’nın tam karşısına inşa etti-

rilmiştir. Burası boğazın en dar noktasıdır.

Kısacası İstanbul birçok tarihi mekânları ve doğal 

güzellikleriyle ziyaret etmeye değer bir şehirdir.
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İBRAHİM ERTUĞRUL 8B-BAŞAKŞEHİR

ŞEHRİMİN MİS KOKUSU

Yine kalktım bir sabah

İstanbul’un mis kokusu

Gelir uzaklardan burnuma

İstanbul’un mis kokusu

Vardır her tür insan

Vardır fakiri yoksulu

Tadına doyulmaz simit kokan

İstanbul’un mis kokusu

Tek tek mahalle gezerim

Vardır bir de yokuşu

Yorulunca özlenir

İstanbul’un mis kokusu

KEREM ÖZKAN 8G-BAŞAKŞEHİR

KAPILDIM BÜYÜSÜNE

İlk gördüğümde İstanbul’u, 

Elbet herkes gibi şaşırdım.

İlk gördüğümde İstanbul’u,

Bu şehrin büyüsüne kapıldım.

 

Alıştım zamanla saraylarına, camilerine,

Bir parçası oldum İstanbul’un.

Gez gez bitmez dediler,

Aşığı oldum İstanbul’un. 

AHMET SÜHA ALTAŞ 5A-MALATYA

AH İSTANBUL

Ah, İstanbul!

Hayallerimi süslüyorsun,

Arıyorum seni,

Geride bıraktığım günler gibi,

O denizin, o manzaran,

Nasıl alıp götürürdü beni,

Hatırlıyorsun değil mi ?

İstanbul, ah İstanbul!

Yine yanına gelsem,

Yine o güzel manzaranı izlesem,

İzlesem de kendime gelsem,

O denizinin neşesinin,

Beni götürdüğü yerde,

Kendimi arardım da bulamazdım,

Yine de manzaranı,

İzlerdim, izlerdim bırakamazdım,

Efe YÜCEKAYA 5A-BAŞAKŞEHİR

HAYKIRIŞ

Nedir bu Müslümanlara yapılan zulüm?

Filistin, Irak, Suriye, Arakan, Afganistan, Pakistan…

Mazlumların feryadı hiç dinmiyor.

Neredesin çağdaş dünya?

Kulakların tıkalı, gözlerin kör bu zulme.

Zannetme ki mazlumların ahı kalır yerde.
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ASUDE REYYAN ÖZDEMİR 7A-ÇEKMEKÖY

SEVGİLİ HÜNKÂRIM,

Vefatınızın üzerinden 600 yılı aşkın bir zaman geç-

mesine rağmen bizim için yapmış olduklarınız hala 

değerini ve ehemmiyetini ilk günkü gibi muhafaza 

ediyor.

İki cihan güneşi Sevgili Peygamber Efendimiz ‘in : 

‘’İstanbul’u fetheden komutan ne güzel komutan-

dır. Onun askerleri ne güzel askerdir.’’ Övgüsüne 

mazhar olduğunuz o günden beri bu ümmet o güzel 

komutanı hep merak etmişti. Peygamber Efendimiz 

’in övgüsünü almış ve bize bu güzel İstanbul’u miras 

olarak bıraktığınız için çok teşekkür ederim. Eğer 

bizler sokaklarda rahatça yürüyebiliyorsak, dinimizi 

özgürce yaşayabiliyorsak hatta sahilde dolaşırken 

martılara simit atabiliyorsak bunlar sizin sayenizdedir. 

Ben daha küçükken gelmiştik İstanbul’a. Gelir gelmez 

çok sevmiştim bu şehri. Hani derler ya: ‘’İstanbul’un 

taşı,  toprağı altındır.’’ diye. Siz daha önceden fark 

etmiştiniz o altını. Böyle düşündüğümüzde İstanbul 

bir servettir bize.

Fetihten sonra hocanıza:’’ Her şeyi bırakıp derviş ol-
mak istiyorum.’’ dediğinizde hocanızın bunun doğru 
bir şey olmadığını, devlete ve millete hizmet etmenizin 
daha önemli olduğunu söyleyerek belki de bizim size 
ne kadar çok ihtiyacımızın olduğunu vurgulamak 
istemişti. Sizin hayatınızı okudukça şiirde, sanatta 
kendinizi bu kadar geliştirmeniz, yedi tane yaban-
cı dil biliyor olmanız, okumaya ve araştırmaya olan 
düşkünlüğünüz, kararlı ve cesur oluşunuz size olan 
hayranlığımı kat be kat artırıyor.

Değerli Padişahım;    

Bize bu güzel şehri kazandırdığınız, günlerce sıkın-
tılara göğüs gerip her türlü fedakârlığı gösterdiği-
niz için size minnettarız. Bizlerin de her zaman sizin 
gibi zekâmızı en üst seviyede kullanacağımıza ve en 
önemlisi de dünyanın en güzel şehri olan İstanbul’un 
sonsuza dek Türk şehri olmasına öncülük edeceği-
mizden emin olabilirsiniz.

Saygı ve hürmetlerimle…

ADAR ORUÇ 5C-BAŞAKŞEHİR

ÖZGÜRLÜK ADETA

Özgürlüğün pençesi ruhumda adeta.

Özgürlük bırakmıyor beni kurtar diyor adeta.

Bir yere baktığımızda geliyor aklıma,

Aynen şöyle diyor: Bensiz yaşanmaz bu dünyada

Bir gün sonsuza özgürlük olduğunda o zaman,

Yaşam mücadelesine girdiğinde zorluk çekersen

Diyor adeta,özgürlüğün rahat ama zor yaşamına,

Merhaba demenin zamanı geldi diyor adeta.

Aklını kullan parmaklıklar arkasında duran duvarı 

Yık geç diyor adeta özgürlük yaşamına alış ve kurtul 

Bu azim duvarından diyor adeta bu parmaklıklar

Arkasında çürüme kendini yakma diyor adeta.

SENA NUR ŞİMŞEK 8D-BAŞAKŞEHİR

İNANÇ

Bulutları dumanlıdır fethin,

Gözleri, korkuludur binbir türlü kâfirin.

Şafakta, ışıklar yayılır sarayda,

Şafakta, gözler kapanır enkazda.

İmanı, en büyük silahıdır Türk askerinin,

Toplar, süngüler silahıdır kâfirin.

Yüreği kalkandır Türk askerinin,

Kaleler, burçlar sığınağıdır illet kâfirin.

Allah,  Allah nidalarıyla, denizler aşıldı,

Burçlardan kızgın yağlar saçıldı.

İnançları, sevdaları en büyük kalkanlarıydı,

Onlar, korkusuz imanlı vatan evlatlarıydı.
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BEYZA AKOSMAN 5B-BÜYÜKÇEKMECE

KUŞLAR GİBİ

Bir uçağım olsa,

Dünyayı özgürce gezebilsem.

Gül kokulu çiçeklerden,

Hep hayalimdir, kardeşime verebilsem.

Özgürlük bir kuş olsa,

Kalbimden yola çıksa,

Uçsa sonsuzluğa.

Tüm dünya özgür olsa.

Özgürlük bir öğretmen olsa,

Her okulda, her sınıfta,

Özgürlüğü anlatsa,

Ballandıra, ballandıra.

Özgürlük bir çiçek olsa,

Şehirde, ovada bulunsa,

Tohumlarını saçsa,

Tüm dünyaya.

FATİH ÖZKAN 7A-BAŞAKŞEHİR

ÖZGÜRLÜK

Özgürlük nedir?

Zengin olmak ve istediğin gibi yaşamak mı?

Gerektiğinde tutsak olmak mıdır özgürlük?

Ülkenin uğruna ölmek midir yoksa özgürlük?

Rahatını bozmadan özgür olmayı düşünenler, 

Lale devrinin hiç bitmeyeceğini düşünenlerdir.

Üzülmeden, yorulmadan, çalışmadan özgür olunmaz,

Korkak insanlar asla özgür olamaz.

FEYZA BAYAT 7A-ÇEKMEKÖY

ULU ÇINAR GİBİ

İnsan seni yaşamazsa anlamaz,

Sokağında koşmazsa tanımaz,

Ta ezelden beri sana sevdalı bu yürek,

Asırlarca seni yaşasa da doyamaz insan.

Ne yorulur ne dinlenmek bilirsin,

Bilmem sen bu gücü nereden alırsın?

Ulu bir çınar gibi asil durursun,

Lisan yetmez anlatmaya seni İSTANBUL.

ASUDE ÇETİNKAYA 8A-BAŞAKŞEHİR

ÇEVREMİZ

Çevreyi temiz tutmak, 
Her yere çöp atmamak, 
İnsanların görevi, 
Çevreye saygı duymak. 
 
Elimizdeki çöpü, 
Her yere atar mıyız? 
Çevremiz kirlenince, 
Mutluca yaşar mıyız? 
 
Bildiğimiz canlılar, 
Doğada bir dengedir. 
Sanayi atıkları, 
Çevremizi kirletir. 
 
Kirletirse çevreyi, 
Pet şişe, naylon poşet, 
Getirirse çareyi, 
Hep kullanırız sepet. 
 
Evimiz, okulumuz, 
Bize en yakın çevre. 
Mutlu toplum oluruz, 
Çevre temizlenince.
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ENİS BUĞRA 6A BÜYÜKÇEKMECE

MERHAMET

Merhamet rahmetten gelir. Rabbimiz o kadar mer-

hametlidir ki, bizlere layık olduğumuz gibi muamele 

etmez. Yanlışlarımızı hemen yüzümüze vurmaz. Biz-

lere süre verir. Yoksa halimiz ne olur? Bizler O ‘nu 

yeterince tanımıyoruz, layık olduğu gibi tanıtamıyoruz 

ve emirlerine uymuyoruz. Ama O her seferinde bize 

merhametiyle muamele ediyor. 

Annelerimizin merhametini biliriz. Evlatlarına kıya-

mazlar. Onların hataları olduğunda tatlı uyarılar yapıp 

doğruyu gösterirler. Hastalandığımızda, bir ihtiyacımız 

olduğunda hemen yanımızda olurlar. Oysa ki annelere 

verilen merhamet duygusu Allah’ın merhametinin 

bir damlası.

Dinimiz merhamet ve hoşgörüye önem verir. “Mer-

hamet edenlere, Allah da merhamet eder.” Buradaki 
merhamet sadece insanlığa değil , tüm yaratılanla-
radır. Peygamberimiz, “Bir kediyi aç bırakarak ölü-
müne sebep olan kadının azap göreceğini , susayan 
bir köpeğe acıyarak su içiren günahkar bir kişinin 
de bu davranışı ile Allah tarafından bağışlandığını“ 
haber vermiştir. 

O zaman dinimizin ışığında bize düşen merhametli 
ve hoşgörülü olmaktır. Dünyaya baktığımızda mer-
hamet duygusunu gittikçe azaldığı görülüyor. Her 
tarafta savaşlar, kan gölleri...

Merhamet duygusunu kaybedenler birer cani... 

Allah bize merhametiyle muamele etsin. Kalpleri-
mizdeki merhameti ve hoşgörüyü almasın. 

BERNA KARTAL 8B-BÜYÜKÇEKMECE

SEVGİ

Sevgi içten gelen bir duygudur, öğretilmez; saygı bir 
davranış biçimidir, eğitimsiz olmaz. Bu eğitim de ai-
lede başlar. Sevgisi olmayan insanları kimse sevmez. 
Ama sevgisi olan insanlar sıcakkanlıdır ve birçok kişi 
onları sever. Hayatta var olan, korunmaya değer en 
güzel duygudur bence sevgi. Seven kalp taşlanmaz, 
seven insan her zaman sevilip saygı duyulan insandır.

Sevgi, insanın içini ısıtan sıcacık bir duygudur. Sevgi 
insan olmanın temel gerekliliklerinden biridir. Yaşa-
mak için nasıl yemek, su, nefes gerekliyse sevgi de 
bir o kadar gereklidir. Sevgi olmadan yaşamanın da 
hiçbir anlamı olmaz. Sevgi hiçbir bedeli olmayan bir 
hazinedir. Sevgi para pul ile satın alınamaz. Ne kadar 
zengin olursanız olun insanın temel ihtiyacı olan bu 
duyguyu para ile satın alamazsınız. Sevgi içten gelir, 
kişinin yüreğinin en derinlerinden seslenir insanlara. 
Dünyada en değer verdiğiniz varlık ya da nesne bir 
kuş kanadı gibi çırpınır durur yüreğinizde.

Etrafımıza bir göz atalım, değer verdiğimiz insanların 
ve hatta bizim neye ihtiyacımız var? Tabii ki sevgi 
ve dostluğa. Dostluk, sevgiyle kurulan bir şeydir En 
sağlam temeller, sevgiyle atılan temellerdir. Her ne 
kadar bazı insanların bunlardan haberi olmasa da 
sadece maddi hayata değer vererek, manevi duygu-

larını hiçe saysalar da sadece doğru yol, her zaman 
içinde doğruluk hak ve sevgi bulunduran yoldur. Ru-
humuzun beslenmesi için bu duygulara ihtiyacımız 
vardır. Bunları önemsemeyen insanın kalbi taş olur. 
Sevgi her yerde sevgidir, her yerde güzeldir ama hak 
edilene verilirse. Biz biz olalım bize verilen bu güzel 
duygunun değerini bilip etrafımızdaki insanları da 
sevgiden mahrum etmeyelim ki hayatımız karamsar 
olmaktan çıkıp umut ve sevgi dolu olsun.
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EMRE CAFRİ 8F-BAŞAKŞEHİR

BABASI YOK DİYE

Yeme yetimin hakkını,

Alma mazlumun ahını,

Helal olmaz Hak’tan gayrı,

Kaybetme insani duygularını.

Yetim hakkı kul hakkı, 

Yok saymamalı.

Ezmemeli onu hiçbir yerde,

Babası yok diye,

Almamalı beddua,

Yok yere.

Yetim hakkı kul hakkı, 

Yok saymamalı.

Şükretmeli Allah’a,

Nimetler için,

Bize böyle rızıklar,

Verdiği için.

Yetim hakkı kul hakkı, 

Yok saymamalı.

AHMET FARUK ÖZÇELİK 5D-BAŞAKŞEHİR

KARDEŞİMSİN

Kıymetini bilmeliyiz, annemizin ve babamızın.

Çünkü, ölüm başına gelebilir her insanın;

Koruyalım, bize muhtaç yetimler!

Onlar elleri açık, hep bizleri beklerler.

Suçu neydi ki, o masum çocukların?

Onları koruyup kollayıp sarın

Cennette kavuşacaklar anne ve babalarına,

Belki yarın belki yarından da yakın.

Yüreklerinde bir kıvılcım yanıp tutuşuyor;

Ellerinden tutulmayı bekliyor,

O dua eden eller her gün;

Melekler tarafından öpülüyor.

Üzülme ey gözü yaşlı yetim!

Sana gönülden yardım ettim,

Gözleri pırıl pırıl oldu!

İçim huzurla doldu.
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 ZEHRA NUR EVREN 5F-BAŞAKŞEHİR

YETİM KALMIŞ “DUYGULAR”

Yetim denince ne hissediyorsunuz? Duyguların yetim, 
yüreklerin öksüz kaldığı bir dünyada yetimleri ne 
kadar anlayabiliyorsunuz?

 Yetim kelimesi belki ilk başta duyduğunuzda içinizi 
cız ettirmiyor, belki de bunun sebebi yetim olma-
manız. Yetimlerle ilgili o kadar şey duysak da kim 
o an kalkıp onlara derhal kıyafet, gıda veya para 
yardımı yapıyor? İşte bunun sebebi bizim yetim ol-
mamamız veya kalplerimizin sokaklara savrularak 
evsiz kalması. Düşünün belki sizin de babanız veya 
anneniz yok. Ve size sahip çıkan ne aileniz ne de 
size yardım eden kardeşiniz sandığınız insanlar... 
Belki de o kadar alışmışız ki “yetim” normal bir söz 

gibi geliyor. Alışkanlık gözlerimizi kör etmiş. Ancak 

unutmamamız gereken bir şey var, bir gün belki biz-

ler de yetim kalacağız. Kimse ailesini kaybetmeden 

kıymetini bilemez. Ama şunu bilin ki hesap günü 

mizanda buluştuğumuzda, işte o an ortada kaldınız 

çünkü o gün size sahip çıkanınız olamayacak ve siz 

de bir yetim olacaksınız. 

Dünyada yetimlere yardım etmeyen binlerce insan var. 

İş işten geçmemişken lütfen yetimleri yetim bırakma-

yın. Unutmayın ki  siz de bir gün yetim olabilirsiniz. 

Kalplerinizi yetim bırakmamak için, kalplerinizin 

kapılarını ardına kadar yetimlere açın.

AYŞE NÜSEYBE ÖZTÜRK 7A-BAŞAKŞEHİR

HOŞGÖRÜ

Hoşgörü insanların karşısındakilere sevgiyle, 
saygıyla ve anlayışlı karşılayarak gösterdik-
leri bir davranıştır. İnsanlar arasında değeri 
koruyan, huzursuzluğu engelleyen ve sabır 
göstermeyi oluşturan bir davranıştır. Hoşgö-
rüyü sağlayan, sabır gösterme, katlanma, gör-
mezden gelme, mutlu olma isteği gibi birçok 
davranış olduğu gibi hoşgörüsüzlüğe sebep 
olan birçok davranış vardır; sinirlenmek ve 
saygısızlık gibi.

Bir insanı sevip saymak çok önemlidir. Ama 
bazen birçok insan sinirliyken karşısındaki-
nin kim olduğunu unutur. Eğer karşısındaki 
kişi hoşgörülü biri ise bu durumu kasıtlı olarak 
yapmadığını ve olayın büyümesine engel olur. Fakat 
karşısındaki hoşgörülü birisi değilse karşılıklı olarak 
kavga etmeye başlayabilirler çünkü birbirlerine sabır 
gösterme ve katlanma gibi davranışları olmaz. Bunun 
sonucunda hoşgörüsü olmayan insanlar arasında iyi 
bir ilişki olmaz aksine kötü bir ilişki olur. Belki de olay 
daha kötü bir hal de alabilir ve tartışma saygısızlık 
gibi davranışlar olur. Örneğin mutlu olmak isteyen bir 
kişi büyük bir ihtimal hoşgörülüdür. Çünkü huzuru-
nu bozulmasını istemez ve karşısındaki kişilere hep 
saygı ve sevgiyle bakar. Ayrıca sabır önemli bir şey 
olabilir. Sabırlı olan insanın hayatında huzur vardır. 

Sabretmeyi öğrenmişse hoşgörü de hayatında yer 
edinmiştir. Son olarak hoşgörünün olması gereken bir 
durumda fikir ve düşünce tartışmaları içinde olması-
dır. İnsanlar bir konu hakkında fikir ve düşüncelerini 
aktardıklarında bu yorumları beğenmeyen insanlar 
sırf hoşgörü ve saygı olmadığı için ortamda kötü bir 
hava oluşabilir ve kavgalar çıkabilir. Etrafımızdaki 
kavgaların bazı insanların hoşgörü yoksunluğundan 
kaynaklandığını biliyoruz.

Etrafımızdaki insanlarla iyi ilişkiler kurabilmek için 
hoşgörülü olmamız gerekir. Hoşgörüye sağlayabilecek 
olan birçok davranış vardır ve sonuçta hoşgörü insan 
olarak hepimizde olması gereken bir davranıştır.
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ÖMER SİNA İNAN 6D - BAŞAKŞEHİR

SAVAŞIN ÇIĞLIKLARI

Yıl 2378. 3. Dünya Savaşı sayılan Amerika-Rusya 
savaşının en ağır dönemlerinden. Amerika’nın Tek-
sas bölgesinde kardeşimle birlikte yaşıyorum. Rusya, 
Teksas’a daha ulaşmadığı için en güvenli yer burası. 
Baş komutan kendisini bir ay önce astığından askerler 
çaresiz. Babam beş ay önce düşman askerlerinin attığı 
bir mermiyle öldü. Annem ise açlıktan…Kardeşim  
çok hasta olduğu için ona ben bakmaya çalışıyorum. 
Ama ben ne yapabilirim ki? Daha sekiz yaşındayım.

Bu sabah yine bomba  sesleriyle uyandım. Ama bu 
sefer… Bu sefer onlar çok yakındı. Yerimden kalkıp 
dışarı baktığımda her yerde bomba izleri ve insan 
kanı vardı. Savaş devam ediyordu. Amerikan asker-

leri elli metre uzağındaydı. Rus askerleri ise hava 
bombardımanındaydı. Küçük battaniyemi alıp koş-
maya başladım. Biraz koşunca hatırladım, kardeşim 
içerideydi. Donakalmıştım. Küçük evimiz gözümün 
önünde patladı. İçeride daha dört yaşındaki karde-
şimle…

Gözlerim doldu. O an yavaşladı hayat. Düştü batta-
niyem elimden, elimden dökülen kanlarla. Kendimi 
yere attım. Çünkü artık yaşam için bir amacım yoktu. 
Gördüm o mermiyi havada; çünkü melekler söyledi 
bana. Benim adım Isaac ve ben bu vahşette sekiz 
yıllık hayatını kaybeden diğer çocuklardan biriyim. 
Lütfen, ne olur biri buna dur desin!

FURKAN TÜRK 7A-BAŞAKŞEHİR

CENNETİN ANAHTARI

Yetim babası ölmüş ve ergenlik çağını geçmemiş olan 
çocuktur. Yetim deyince insanın içine bir karartı çö-
ker. Çünkü kimse babasının ölmesini istemez. Fakat 
bu karartı kötülüğünden değil tek başına olmaktan. 
Yetim kardeşlerimizin geçim kaynağı sadece çalışmak 
oluyor. Siz 7 veya 8 yaşında çalışır mısınız? Ne yazık 
ki yetim kardeşlerimiz insanlar tarafından dışlanıyor.

Yaşadığımız dünyada savaş, hastalık, kaza ve doğal 
afet etkisiyle her gün 10.000’e yakın çocuk yetim 
kalıyor. Bu rakam senede 3,5 milyon çocuğa ulaşı-
yor. Sizce de bu rakam fazla değil mi? 24 saat içinde 
6.000 yetim kardeşimiz organ mafyaları tarafından 
kaçırılıyor. Bir yıl içinde dünyada 2,5 milyon yetim 
kardeşimiz satılıyor. 300.000 kardeşimiz ise eline silah 
vererek savaşa gönderiliyor. Yetim kardeşlerimiz bu 
haldeyken nasıl rahat olabiliriz? Nasıl her şeyi ken-
dimize isteriz? Yetim kardeşim ağlarken ben nasıl 
gülebilirim? O da insan ben de. Ne farkımız var ki?  
Bugün Mısır’da, Suriye’de ve birçok yerde yetim sayısı 
artıyor. Yaşadığımız dünyamızda 200 milyon yetim 
kardeşimiz var. Bunun 100 milyonu korumasız bir 
şekilde sokaklarda. Senede 2 trilyon dolar silaha değil, 
yetimlere verilse yetimlerin barınma, gıda, eğitim, 
sağlık ihtiyaçları giderilebiliyor. Biz okullarımızda 
rahatça eğitim alırken yetim kardeşlerimizin %60’ı 
hiç eğitim görememektedir. Yetim kardeşlerimiz top-
lanıp bir ülke kursalar dünyanın beşinci büyük ülkesi 
olurdu. 2015 yılında yetim kardeşlerimizin sayısının 
400 milyon olacağı tahmin ediliyor. 

Yetimlerde her çocuk gibi ilgi, sevgi ve saygı ister. O 
zaman yetimleri de kendi çocuğun gibi görüp elin-
den tutmalısın. Yetimler için olan yardım kuruluşları 
yardım edip sevap kazanmalısın. Sen de bir yetim 
olabilirdin. Ama yetim olmadığın için şükretmelisin. 
Peygamber (s.a.v.) efendimiz yetimlere özenle bakardı 
ve hatta yetim bir kıza babalık etmiştir. Biz de Pey-
gamberimizin yolunda gitmeliyiz. Bu konuda bizim 
kaynağımız dinimizden gelen değerlerdir:

Ayet ve Hadisler
‘’Kendisine veya başkasına ait herhangi bir yetimi 
görüp gözetmeyi üstlenen kimse ile ben, cennette 
söyleşiriz.’’  (Hadis-i Şerif)

“Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını 
okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona 
sevap vardır.” (Hadis-i Şerif)

“Bir kimse, Müslümanların arasında bulunan bir ye-
timi alarak yedirip içirmek üzere evine götürürse, 
affedilmeyecek bir suç işlemediği takdirde, Allah 
Teala onu mutlaka cennete koyar”. (Hadis-i Şerif)

Kur’ân-ı Kerim’de, devlet hazinesinden ve savaş ge-
lirlerinden yetimlere pay ayrıldığı bildirilmektedir.

Öksüzlere mallarını verin ve kötüsünü (onlara vere-
rek) iyisiyle değiştirmeyin. Onların mallarını, kendi 
mallarınıza karıştırıp yemeyin. Zira bu, büyük bir 
günahtır.

Bu ayet ve hadisler yetimlere sahip çıkmanın ne kadar 
önemli olduğunu göstermektedir.
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AHMET İNCE 7B-BAŞAKŞEHİR

SEVGİ

Sevgi hayat gibidir. Bizim en büyük hazinemizdir.

Sevgi bazen acı, bazen de tatlıdır. Önemli olan bu 
iki şeyin tam ortasını bulmaktır.

Sevginin acı ve tatlı yönleri olmazsa zaten sevgide 
olmaz.

Aslında ikisi bir bütündür. Önemli olan sevgide acıyı 
da tatlıyı da paylaşmaktır.

Sevgide kişiler birbirinden bir çıkar sağlamaya ça-
lışırsa o sevgi olmaz.

Sevgi çıkarsız olandır. Belli edilmeyen sevginin an-
lamı yoktur.

İnsan her zaman sevmeyi ve sevilmeye muhtaçtır.

Ancak insan sevgiye sahip değilse, vermesi de müm-

kün değildir.

Sevgi vermek için sevgiye sahip olmamız gerekir.

Gerçekte sevgi her zaman kolların açık duruşudur.

Ama günümüzde bu bunun tam tersidir.

Yani sevgi her zaman kolların açık duruşu değildir.

Ne olursa olsun sevgi için kollarımızı kapamamalıyız.

Eğer kapatırsak yanımızda kimse olmaz.

Yalnız başına kalırız.

Sevgi elle tutulup, gözle görülür bir şey değildir.

Verildiği zaman yok olmaz ya da azalmaz.

Nasıl ki bir mum diğer mumları tutuştururken ışığın-
dan bir şey kaybetmiyorsa bizler de sevgimizi vererek 
bir şey kaybetmeyiz.

ARİF EMRE KARADUMAN 8G- BAŞAKŞEHİR

HAKKA GİRMEMEK İÇİN

Yetim, halk arasında babasını kaybetmiş kimseye 
denir. Yetimler genelde savaşların olduğu bölgelerde 
olur. Bence   savaşın   en kötü yanı çocukların ye-
tim kalmasıdır. Ve genellikle savaş bitince yetimler 
sokaklarda kalırlar. Hiç kimse onları yanına almak 
istemez. Zaten savaş yeni bittiğinden fakirlik içer-
sindedirler, eğer onları yanına alacaksa da ailesine 
bakamayacağı aklına gelir ve vazgeçer.

Allah’tan ki yetimler için dünyanın dört bir tarafında 
özellikte Türkiye’de yardım kampanyaları düzenlen-
mektedir. Fakat bu kampanyaların bazılarına güven 
olmuyor. Öyle ki bazı dernekler yetimler için para 
topluyor fakat paraları yetimlere göndermek yerine 

dernek kasasına koyup yetimlere yardım etmiyorlar.

Kendi aralarında normalmiş gibi gelen bu yaptıkları 

yüzünden ne kadar hakka girdiklerini bilmiyorlar ya 

da bilseler de umursamıyorlar. Fakat bu hak da tek 

taraflı değil. Hem parayı veren insanların, hem de 

paranın ulaşacağı yetim çocukların hakkına giriyorlar. 

Bunlar nasıl oluyor da kendilerine Müslüman demekte 

anlamıyorum. Biz Müslümanların Peygamber’i Hz. 

Muhammed (sav) da yetimdi. Bence bir yetimin hak-

kına girmek Peygamberimizin hakkına girmek gibi 

olur. Bu sebeple yetimlere yardım göndereceğimiz 

kurumu iyi seçmeliyiz.

MUHAMMET TALHA KABAKTEPE 8B-BAŞAKŞEHİR

BABAM

Yetim kelimesi denildiğinde aklıma hep babam gelir. 

Babam diğer yetimlerden farklı büyümüş. Çünkü hiç 

dedemi görmemiş, onun ölümünden sonra doğmuş. 

Babama dedemin adı verilmiş. Annemin anlattığı bir 

olay beni hep duygulandırır. Ablam 2 yaşındayken, 

babam onu kucağına almış ve şöyle demiş: “Kızım, 

bana baba kelimesinin anlamını söyler misin? Ben 

bu kelimeye çok yabancıyım.” Annem bu sözleri du-

yunca gözlerinden yaşlar gelmiş. Ablama ve bana 
anlattığında da çok etkilenmiştik.

Babamın anlattığı bir anı da şöyle: “Ben okuldan 
gelirken çocuklara babaları çikolata alıyordu, hep 
onlara imrenerek bakmışımdır. Onların babaları var, 
ne kadar şanslılar ama kıymetini bilmiyorlar, derdim.” 

Bu nedenle çevremizdeki yetimleri hor görmemeliyiz, 
sevgi ve ilgi göstermeliyiz. Onları anlamalıyız.
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DİLARA SUDE GÜNEŞ 8F-BAŞAKŞEHİR

YARDIMIMIZA İHTİYAÇLARI VAR

Yetimler denilince hepimizde bir irkilme olur bir kal-
bimiz burkulur. Aklımıza gelir küçük yaşta babasız-
lığın o acısını omuzlarında taşıyan çocuklar. Elbette 
acırız onlara hatta “yeri gelir” yardım için vakıflara 
başvururuz. Televizyonda gördüğümüz o eziyet edi-
len ağlayan bebek görüntüleri Suriye’den. Yeter de 
artar bize bunu yaptırmaya. Yaptırır ama bu yalnızca 
kısa bir süre zarfı için geçerlidir. Çünkü medyada bu 
haberler duyulur, halk olarak çok üzülürüz, yardıma 
hevesleniriz fakat en basitinden kanalı değiştirdiği-
mizde bile unuturuz tüm bunları. Sanki hiçbir şey 
olmamış gibi devam ederiz. 

Ne yazık ki gerçekten bu olaylar karşısında bilinçli 
değiliz. Neden peki ? Neden bilinçli gibi gözüküp 
sonra hemen bırakıyoruz bu işleri ? Ben asıl acıyı 
Suriye’de enkaz altında kalmasına rağmen hayatta 
kalan bebeğin ağlayış, haykırışlarını duyduğumda 
hissettim. Gerisinin anlamı yok. Ama madem herkes 
aynı benim gibi düşündüğünü söylüyor; öyleyse neden 

dinmiyor kan, susmuyor çocuklar, ölüyor masumlar? 
Niye insanlar bu konu üzerinde gerçekten durmuyor? 
Her kim ne derse desin; Ben bu yapılanların yeterli 
olduğunu düşünmüyorum. Bence bu sorunun önü-
ne geçmek için bir kampanya başlatılmalı. Çeşitli 
sebeplerden dolayı ailesini kaybeden yetim, öksüz 
çocukları bakımını üstlenebilecek ailelere belirli bir 
süreliğine verilmeli. Bu sürenin bitiminde çocukla 
bire bir görüşülüp memnun olup olmadığı iyi bir üs-
lupla sorulmalı ardından sonuca göre, memnunsa 
ailenin temelli kaydına geçirilmeli, memnun değilse 
vakıfların açmış olacağı yatılı eğitim merkezlerinde 
yaşıtlarıyla beraber büyümeli. Böylece en azından 
çocuğa yaşama hakkı verilmeli.

Kısacası unutmayalım ki onların bize ihtiyacı var. 
Öyleyse elimizden ne geliyosa yapmalıyız. Yetimler 
konusunda asla geçiştirmemeliyiz. Çünkü bilmeliyiz 
ki eğer biz de umursamazsak. Kimse onlara sahip 
çıkmaz ve bir çocuğun hayatı daha kayar ve gider...

ÖMER BERA YAĞIZ 7A-MALATYA

KÜÇÜK ELİF’İN HİKÂYESİ

O gün yine hava çok soğuktu. Annesini kaybeden kü-
çük Elif, botu ve kabanı olmadan yine sokaklardaydı. 
Elindeki peçeteleri satmadan eve dönemezdi. Dönse 
bile üvey annesi onu eve almazdı. Bu yüzden çaresiz 
bir şekilde banka uzanmış derin derin düşünürken 
uykuya daldı. Rüya gördüğünün farkında değildi. Çok 
güzel rüyalara dalmıştı küçük Elif. Kısa bir süre de 
olsa İstanbul’un o yorucu hayatından uzaklaşmıştı.

Şöminenin karşısında sıcak çayını yudumluyor, aile-
siyle sohbet ediyordu. Annesi de oradaydı. İstanbul’un 
yorucu hayatından eser kalmamıştı aklında. Hele pe-
çeteler, sanki satmıştı hepsini, içi her zamankinden 
daha rahattı. Ama herkes onun kadar rahat değil-
di. Camdan bakarken dışarıda oturan ayakkabısız, 
montsuz bir kız çocuğu gördü. Onu bu soğuk havada 
yalnız bırakacak değildi. Aklına eski hali gelmişti. 
O da böyle çaresiz bir durumdayken, nasıl hayatta 
kaldığını düşündü ve kabanını giyip dışarı çıktı. Kızın 

yanına gitti, montunu ona verdi. Kızı evine davet 
etti. Kız da hiç düşünmeden kabul etti. Kızı güzelce 
şöminenin karşısına oturttu. Annesine durumu anlattı 
annesi de ona aferin, iyi yapmışsın dedi. Elif’in eline 
bir bardak sıcak çay verdi ve bunu kıza götürmesini 
istedi annesi. Elif çayı kıza götürdü ve sohbet etmeye 
başladılar. Kız her lafında İstanbul’un zorluklarından 
ve Elif’in çok şanslı olduğundan bahsederek Elif’e 
teşekkür ediyordu. 

Elif yoldan geçen arabanın sesiyle aniden uyandı. O 
güzel rüya burada sona erdi. Elif büyük bir hüzünle 
rüya gördüğünün farkına vardı. Rüyasında annesini 
gördüğüne sevindi ama o rüyayı gerçekte yaşaya-
madığı için bir o kadar da üzülmüştü. Aklı yeniden 
İstanbul’un yorucu hayatıyla dolmuştu. Bu dertten 
nasıl kurtulacağını bilmiyordu. Cebinden annesinin 
fotoğrafını çıkardı uzun uzun ona baktı ve derin bir 
iç çekerek peçete satmaya devam etti. 
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SÜHA TOKSOY 5E-BAŞAKŞEHİR

MACERA EKİBİ

Ben Murat, tüm çocuklar gibi oyun oynamayı, kitap 
okumayı severim. Kahverengi saçlarım mavi gözlerim 
var. Gözlüğüm ise siyah. Benim en yakın arkadaşla-
rım; Elif ile Ahmet. Elif sarı saçlı, yeşil gözlü ve hızlı 
koşan bir kız. Ahmet ise siyah saçlı, kahverengi gözlü 
çok cesur bir çocuk.

Bizim en büyük özel-
liğimiz macerayı 
çok sevmemizdir. 
Bu yüzden mace-
ra ekibi adında bir 
grup kurduk. Bizim 
amacımız çözülme-
yen sırları çözmek. 
İlk olarak bizim ma-
halledeki perili evin 
sırrını çözmeye ka-
rar verdik. Bu evde 
her ayın 19’unda 
garip sesler çıkar. Bu yüzden kimse o günlerde o 
evin yakınından geçmez. Bu konuyla ilgili konuş-
mak için arkadaşlarıma okul çıkışı bizim eve gel-
melerini söyledim. İlk olarak Elif, sonra da Ahmet 
geldi. Hemen konuşmaya başladık. Ben; perili eve 
ne zaman gidelim? diye sordum. Ahmet hemen ce-
vap verdi: “Bence hemen yarın gidelim. Hem işimizi 
çabucak bitiririz.”  Elif buna karşı çıkıp şöyle dedi: 
“Bence haftaya gidelim. Bu arada hazırlıklarımızı da 
yaparız.” Bu nedenle aralarında kavga çıktı. Onları 
zar zor ayırdım. Ve dedim ki: “Böyle saçma sapan 
şeyler yüzünden kavga etmeyin. Ayın19’unda gi-
delim. En iyisi bu olacak galiba.” Bu sözüme ikisi 
de tamam dedi. O güne kadar hazırlık yaparız. Her 
şeyi düşünmeliyiz. Ben tam öyle dediğimde annem 
bizi yemeğe çağırdı. Yemek masasının üzerindeki 
gazetenin manşeti dikkatimi çekti. Manşet şöyle idi 
”GÜL MAHHALLESİ SOYGUNU” Gül Mahallesi 
bizim mahallemizdi. Anneme sordum: 

-Anne, gazetenin manşetini okudun mu? 

Annem evet, dedi. Anneme bir daha sordum: 

-Anne kim soyulmuş? 

-Yan binadaki Ayşe Teyzeler soyulmuş. 

-Hiç parmak izi falan bir şey var mıymış? 

-Sanırım güvenlik kamerası görüntüsü var. 

-O zaman hırsızı çabuk bulurlar.

- İnşallah bulurlar. 

O arada Elif söze girdi: “Murat bize ne hırsızlıktan 
biz işimize bakalım.”

Tamam ama ne 
götüreceğiz, diye 
sordum. Bir fener 
alalım ev karanlık 
olabilir. Hem ney-
le karşılaşacağı-
mızı bilmiyoruz. O 
yüzden bir de sopa 
alalım. Su da alalım. 
Sanırım bu kadar 
yeter daha aklıma 
bir şey gelmiyor. 

Aklımıza gelirse ya-
nımıza alırız.  

Derken ayın 19’u geldi çattı. O gün hepimiz çok heye-
canlıydık. Dışarıya çıktığımızda tahmin ettiğimiz gibi 
kimse yoktu. Hemen perili eve yöneldik. Evin bahçe 
kapısı kapalıydı. Ama biz kapının üstünden atladık. 
Evin kapısıysa açıktı. Bu hepimizin garibine gitse 
de pek de üstünde durmadık,  düşünmedik. İçerisi 
zifiri karanlıktı. Feneri açıp gördüğümüz ilk odaya 
girdik. Bu oda herkesinki gibi bir yatak odasıydı. 
Bu oda da bir şey bulamayınca mutfak gibi bir yere 
girdik. Bu oda diğer odanın aksine çok pisti ve kötü 
kokuyordu. Burada fazla durmadan üst kata gitmek 
için merdivenlere yöneldik. O sırada merdivenlerden 
inen biri üzerimize doğru atladı. Elif ile ben kenara 
çekildik ama atlayan kişi Ahmet’in üzerine düştü. 
Ben çantan sopayı çıkarıp atlayan kişiye vurdum. 
Atlayan kişi ah! diye bağırdı. Bir daha vurdum yine 
aynı şekilde bağırdı. Bayıldığını anladığımızda adamı 
Ahmet’in üzerinden çektik. Allah’tan Ahmet’e bir 
şey olmamıştı. Adamı kaldırıp baktığımızda onun 
Ayşe Teyze’nin evini soyan hırsız olduğunu anla-
dık. Adamı bağlayıp polisi çağırdık. Polisler gelip 
hırsızı götürdüler. Ayşe Teyze de çalınan eşyalarına 
kavuştu. Ve bizi defalarca öptü. Artık mahallenin 
kahramanları olduk. Annelerimiz buna inanamadı. 
Mahallenin kahramanı olmaktan çok memnunuz. 



68

ÜMMÜ SENA AKÇİN 8G-BAŞAKŞEHİR

İNSAN

Güzel şeydir merhamet,

Hoşgörüyle yaklaşmak,

Birbirini sevmektir.

Bu da sorumluluktur.

İhtiyacı olana,

Vermek sevgi, cesaret

Bir yetimin başını

Okşamaktır merhamet.

Yapılan yanlışlara,

Olmasaydı hoşgörü

Aciz olan insandan,

Kardeş olunur muydu?

Bilgi erdem getirir,

Erdem ise duruştur.

Bana sorar iseniz,

En güzele varıştır.

Nihan DEMİR  5F-BAŞAKŞEHİR

İŞTE GELDİ İLKBAHAR

İşte geldi ilkbahar,
Her yer çiçek kokar,
Rengarenk çiçeklerden,
Minik kızlar taç yapar.

Tohumcuklar yeşerir,
Gençler ise şenlenir,
Oyun oynarlar parkta,
 Eğlenirler çocukça.

İlkbahar yağmurları yağar,
Arkasından güneş parlar,
Çocukların yüzlerinde,
Sıcacık tebessümler doğar.

Boş ağaçlara geldi yaprak,
Yeşillendi köşe bucak,
Haydi gel sen de bak,
Gitti soğuk geldi sıcak.

HARUN YILDIRIM 5D -BAŞAKŞEHİR

4 MEVSİM

Soğuk kış gününde,

Kardan adam yaparız.

Hasta olmamak için,

Ihlamur kaynatırız.

Ilık ilkbahar gününde,

Papatyalar toplarız.

Canlanan yeni doğaya,

Hayretle bakarız.

Sıcak yaz gününde,

Dondurmanın peşinde,

Denizin içinde,

Eğleniriz hep birlikte.

Ilık sonbahar gününde,

Yapraklar dökülür.

Doğa uykuya geçtiğinden,

Tüm canlılar üzülür.

ELİF HORUZ 6B-BÜYÜKÇEKMECE

HAYALLERİMİN KAYNAĞI

Mevsim denince ilk olarak akla havalar ya da tatiller 
gelir ama ne yazık ki kimsenin aklına o mevsimin 
dünyaya ve hayal gücümüze katığı mükemmellik 
gelmez, herkes hayıflanır ‘Kar yağacak, şimdi kaza 
bela bulur bizi’ diye, ama sen tedbirini almıyorsun 
ki. Kışları kar lastiği takılır, takmıyorsun ki. Hasta 
olmamak için sıkı giyinilir, giymiyorsun ki. Mevsimleri 
anlaman, bilmen gerekir önce.

İlkbahar dünyaya neler katar neler, ilkbahar geldi-
ğinde bir bakın etrafınıza ne görüyorsunuz? Sadece 
o mevsime has renkler ve özellikler, cıvıl cıvıl kuş 
sesleri, sadece o mevsimde açan çiçekler ve mü-
kemmel renkleri, yağmurun usulca yağışı ve huzur 
veren sesi daha neler var neler sadece biraz dikkatli 
olmak yeterli. Sonbahar neler katıyor peki dünyaya?  

O turuncu, kırmızı ve kahverengi tonları sadece o 

mevsime özel, kuşların göç ettikleri iki mevsimden 

biri sonbahar çoğu kişi hiçbirini göz önünde bulun-

durmadan ‘Of, yine soğuk ve karlı kış geliyor. ‘ diye 

söylenerek hayıflanır oysa bir bak dışarıya, hangi 

mevsimde çimler bembeyaz kar ile kaplanıyor! Hangi 

mevsimde dışarıda kartopu oynayıp, kardan adam 

yapıyorsun! Ve ayrıca o renkler olmazsa hayal gü-

cünde ne kadar hayal edersen et pek de güzel olmaz 

o hayalin.

Şimdi iyice bak etrafına, sonra yakınacaksan yakın. 

Sen ne kadar uğraşırsan uğraş yine etrafına bakacak 

ve ‘Ne güzellikler varmış.’ diyeceksin ve mevsimlerin 

güzelliğini anlayacaksın…
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FATMA FERZAN ECE 5C-MALATYA

YA BENİM DE OLMASA

Anne babası olmayanlara yetim diyorlarmış, dedi annem.
Hep üzülüyorlarmış onlar, anne babası yok diye.
Dalga geçiliyorlarmış.
Çok üzüldüm onların haline.
Bazen düşünüyorum, ya benim de olmasa diye.
Belki etrafımda bir sürü var onlardan.
Sanki umudunu kaybetmiş, hayata küsmüş gibiler.
Bazıları yetimhaneye gidiyormuş, ailesi yok diye.
Bazıları da sokakta çalışıp, hayatta kalmaya çalışıyorlarmış.
Bazen düşünüyorum, ya benim de olmasa diye. 

AYŞENUR GÜLGEN 7B-MALATYA

BABAM NEREDE ANNE

Yine gözlerini açtığında güneş onu selamlıyordu. Uyan 
artık dermişçesine ona bakıyordu. Bunları düşünürken 
bir an kendi kendine “Güneş bana nasıl bakabilir 
ki?” dedi. Ama gerçekten ona öyle bir bakıyordu ki 
ona babasını hatırlattı. Babasının o güzelim gözleri, 
hafif bıyığı ile kendisine çok ama çok tatlı geliyordu. 
Babasını her gördüğünde ona sıkıca sarılırdı. Sımsıkı. 
O öleli tam bir yıl olmuştu.  Babasının son kelimeleri 
“Eşhedü enle… “ devamı da gelmiyordu. Babasından 
ayrılmadan üç beş saniye öncesini tam hatırlamıyordu. 
Daha doğrusu hatırlamaya çalışıyor, çalıştıkça boğazı, 
boğazına bir şeyler oluyordu. Hani böyle boğazın 
sıkışır da yutkunamazsın ya onun gibi… Yatağından 
kalktı ve yatağını topladı. Sabah kahvaltısı yapmak 
istedi. Ama boğazından hiçbir şey geçmedi. Onun 
en çok istediği İstanbul’du. Onu görmek, gezmek 
ve her filmde olduğu gibi sahilde bir defa da olsa 
simit yemek istiyordu. Sonra martılara simit atmak 
istiyordu. O İstanbul’u istiyordu. Ve babasının vefatı 
ile direk İstanbul’a geçti. Bugün İstanbul’da ilk sa-
bahıydı. Babasının yeni aldığı bir spor ayakkabısını 
saklamıştı. İşte onu en istediği şey yerine gelince 
giyinecekti. Sonra babasıyla gezecekti. En çok sevdiği 
montu alacaklardı. Ama babası şu anda yok tu ki!  
Sarılacağı kimse de yoktu. Böyle koşup sarılacağı 
ve sonrasında da büyük bir öpücük vereceği kim-
se yoktu yanında.  Ne yapsa da kendini tutamadı. 
Bunları düşünürken ağlıyordu. Hıçkıra hıçkıra… Ağ-
lıyordu işte tutamıyordu kendini… Sonra kendine 
geldi. Toparladı kendini. Düzeldi ve yeni ayakka-
bılarını giydi. Sahile indi. Gözlerini birkaç sefer açtı 
ve kapadı ve birkaç kez ovaladı. Şaşkına dönmüştü 
bu güzelliğin karşısında… Her şey harikaydı; vapur 
sesleri, caminin ezan sesi, satıcıların domates, biber 

sesleri birbirine karışmıştı ama hala her şey güzeldi 
onun için. Babasının vefatından sonra kalbine bir ok 
saplanmış ama buraya geldikten sonra yarası biraz 
dinmişti. Sonra bir banka oturdu ve kendine bir simit 
aldı. Martılara attı, attı ve attı… Ama kendisi yemedi, 
en çok istediği bir şey olmasına rağmen. Sonra bir 
vapura bindi. Vapurun puf sesi bile hoşuna gitmişti. 
Sonra namaz için bir camiye girdi. Namaz kılacaktı. 
Huzur bulmak istiyordu… Tam secdeye gitti ki bir el 
dokundu ona. Dönüp baktı ki babası… Baba diye ba-
ğırdı. Tam babasına kavuşacaktı ki… Ki işte uyanmıştı. 
Meğerse rüyaymış, secdede dalmış. Kalktı ve tekrar 
abdest aldı ve namaz kıldı. Sonra babasının cenazesi 
hatırına geldi. Herkes ağlıyor, o ise daha neyin ne 
olduğunu bilmiyordu. Bir an gözleri babasını aramış 
ama bulamamıştı. Annesine sordu cevabı ise sadece 
“Şey...” olmuştu. Devamı gelmemişti o da şöyle dedi:

- Babam nerede anne? Babam… 

Anlamıştı ki orada yatan babası idi… Koşarcasına 
ilerlerken sözleri şunlar oldu:

-Hani senle yürüyecektik, yemek yiyecektik ve ardın-
dan dondurma alacaktık? Niye yalan söyledin hani 
yalan söylemek güzel değildi baba? Tamam, baba 
yürümeyelim,  yemek yemeyelim hatta dondurma 
da almayalım ama ne olur uyan!

Bari bırak da yanağına son bir öpücük kondurayım. 
Bırak da son bir defa sarılayım bırak da son defa ko-
kunu kokuma katayım. Yoksa ömür boyu sensizliğin 
acısını çekeceğim baba…

Uyan baba uyan! Ne olur senden başka bir şey iste-
miyorum. Yeter ki sen uyan. Söz bir daha seni üzmem 
baba…



70

LAMİA ASLAN 8A-ÇEKMEKÖY

DÜNYADAKİ AÇLIĞI BİTİRMENİN YOLLARI

Açlık insanlık açısından çok önemli ve ciddi bir so-
rundur. Bu sorun; özellikle doğrudan bireyleri ilgi-
lendirdiği gibi, dolaylı olarak da toplumları ve hatta 
ülkeler arası ilişkileri dahi etkilemektedir. Bu kadar 
önemli bir sorunla baş etmek kolay olmamakla birlikte, 
uygulanacak çözüm yöntemleriyle açlığı ve etkilerini 
en aza indirmek mümkün olabilecektir. 

Açlığı geliştirerek sosyal, ekonomik, ticari, dini alan-
larda tedbirlerle asgari seviyeye indirilebilir. Günü-
müzde insanlar çeşitli reklamlar aracılığıyla tüketmeye 
oldukça fazla yönlendirilmektedir. Fazla tüketim de 
israfın habercisidir. Konuya yönelik yasaların çıkarıl-
ması, bilgilendirmeler yapılması halk üzerinde olumlu 
etkiye sahip olacaktır.

Açlığın en büyük sebeplerinden birisi israftır. İsrafın 
bitiminde açlık da büyük oranda bitecektir. Dinimizin 
israfı yasaklamış olması, israf sonucu oluşacak bireysel 
ve toplumsal etkilerinin en aza indirilmesinin amaçlan-
dığı anlaşılmaktadır. Bunun engellenmesi için öncelikle 
halkın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle çöpe 
atılan bayat ekmeklerin nasıl değerlendirilebileceği 
çeşitli yollarla insanlara beyan edilmelidir. İsrafı engel-
lemek adına sivil toplum örgütlerinin kurulması, reklam 
ve afişlerde konunun bahsinin fazla olması olumlu 
etkileri beraberinde getirecektir. Oteller, lokantalar 
kısacası yemekhane barındıran tüm işletmeler israfın 
önüne geçilmesinde önemli rol sahibi olabilirler.  Artan 
yemeklerin atılmayıp hayvanlara verilmesi; hem savur-
ganlık oluşumunu biraz olsun engeller, hem de açlığın 
hayvanlar üzerindeki etkisinin de giderilmesine vesile 
olacaktır. Kısacası israfın çeşitli yollarla engellenmesi 
açlığın bitmesinde önemli bir etkendir.

Açlık denince akla gelen bölgelerin en başında Afrika 
Kıtası gelmektedir. Bu kıta değerli taşların çok bu-
lunduğu bölge olmasından sömürgeye maruz kalmış 
aynı zamanda gelişmelerini engellemiş bu unsurlarla 
beraber kuraklığın diz boyu olması açlığın da artışına 
sebep olmuştur. Bu ve bunun gibi bölgelerde açlı-
ğın çözümü için çeşitli yöntemlerle sulama imkanları 
oluşturulmalı ve tarım kültürü öğretilmelidir. Afrika 
Kıtasının dışında dünyanın birçok bölgesinde de aç-
lık sorunu yaşanmaktadır. Hatta ülkemizde bile açlık 
konusu zaman zaman haberlere konu olmaktadır.  

Osmanlı Döneminde inşa edilmiş imarethaneler bölge-
sel olarak açlığın giderilmesini sağlamıştır. Günümüz-
de de bu uygulamanın devam ettirilmesi beraberinde 
güzel sonuçlar getirecektir. Açlığa bir başka sebep de 
savaşlardır. Savaşın beraberinde getirdiği acı sonuçların 
ne kadar ağır olduğunu günümüzde yaşanan olaylarda 
da görebiliyoruz. Savaşların bitmesi beraberinde aç-
lığın da büyük oranda azalmasına yardımcı olacaktır.

Açlığa her ne kadar çözüm yolu üretilirse üretilsin 
insanlığın vicdanında televizyon ekranlarında gördüğü 
görüntülere ‘’vah vah’’ demenin ya da kanalı değiştir-
menin ötesinde yer bulamazsa, komşusu açken kişi 
toksa, bu uğurda herhangi bir çaba gösterilmiyorsa 
açlığın bitmesi oldukça zordur. Bizler açlığı bitirmek 
adına çözümler üretebiliriz. Kutsal kitabımız Kur’anı 
Kerim ve yüce Peygamberimiz (sav) bizlere her konuda 
olduğu gibi bu konuda da hep yol gösterici olmuştur. 
İnsanlık bu yolu takip ederse açlık biter. 

Bu açlığın bitmesi belki de beraberinde birçok “açlığı” 
bitirecektir. 

AHMET SÜS 6C-BAŞAKŞEHİR

ÇOK SEVERİM MEVSİMLERİ

Ben mevsimleri çok severim.

Kış, ilkbahar, yaz, sonbahar,

Böyledir mevsimler.

Kışta her taraf bembeyaz kar.

İlkbahar rengârenk çiçekler,

Yaz çok sıcaktır, herkes denizde.

Sonbaharda ise dökülür yapraklar her yere.

Böyledir mevsimler.

Ben mevsimleri severim.
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AYŞEGÜL ŞAHİN 6C-BAŞAKŞEHİR

SÜSLENMİŞLER ÖZENLE

Mevsimler, hepsi birbirinden güzel mevsimler.  Bazen 

başka, bazen bambaşka, evet hepsi farklı aylarda dört 

mevsim. Bu mevsimler bahar, kış, sonbahar ve yaz. 

Allah tüm mevsimleri birbirinden farklı kılmış. Hepsini 

özenerek süslemiş. Şimdi o güzel mevsimlerle alakalı 

şiirlere bakalım. Özenerek sizler için yazmaya çalış-

tığım mevsimlerle ilgili şiirimi okumaya ne dersiniz?

Bahar en güzel mevsimlerden biri,

Ağaçlar, çiçekler, kelebekler ve kuşlar…

Hayranlıkla baktığım dışarıya,

Apayrı bir mevsim bahar.

Resimlerimde en çok kullandığım mevsim,

Kış mevsimi soğuk dondurucu.

Isınmak için sobaların yakıldığı mevsim kış,

Şarkı söyleyen kuşların göç ettiği mevsim.

Sonbahar yeşil yaprakların kaybolduğu,

Onların yerine sarı yaprakların geçtiği,

Neredeyse her mevsimin yağışlı geçtiği,

Bahara hiç benzemeyen…

Ağaçların çırılçıplak kaldığı,

İçimi burkan mevsimdir bu mevsim.

Resimlerimde en az kullandığım mevsim,

Yaz ayları bambaşkadır,

Ağaçların meyve verdiği,

Zeytin gibi kokan bir mevsim…

AHMET ENES KARA 8G-BAŞAKŞEHİR

BENİM İÇİN HEPSİ GÜZEL

Bir yılda dört mevsim,

Hepsi güzel benim için.

Doğayı süsler herkes için,

Bir yılda dört mevsim.

Doğa can bulur,

İlkbahar sayesinde.

İnsanlığa neşe katar,

Yağmur ve güneşi ile.

Yaz gelir hemen ardından, ilkbaharın,

Bu mevsim habercisidir,

Deniz ile sıcağın.

Merhaba yaz, elveda ilkbahar,

Mutluluk ve neşe içinde, oynayalım hep birlikte.

Sonbahardır yazın ardındaki,

Soğuklar başlar, sobalar ısınır.

Çiçekler solar, yağmurlar başlar,

Doğa ölür, yeniden canlanmak için.

Kıştır en soğuk mevsim,

Beyaz bir perdedir doğa için.

Karlar yağar lapa lapa,

Sırf bizim oynayabilmemiz için.

Bir yılda dört mevsim,

Hepsi güzel benim için.

Doğayı süsler herkes için,

Bir yılda dört mevsim.
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BEYDANUR BAŞAK SINMAZ 8F-BAŞAKŞEHİR

MEVSİM DEĞİŞİMİ

Dünya üzerindeki mevsimler bize neler ifade edi-
yor? Onları olması gerektiği gibi yorumlayabiliyor 
muyuz? Belki de her bir mevsim bitip öteki mevsim 
başladığında değişen bir ruh halimiz vardır fakat biz 
kendimizde olan değişimleri göremediğimizden bunu 
fark edememişizdir. 

İnsanların mevsimlerdeki ruh hallerini incelediğimiz-
de büyük olasılıkla her biri elimize farklı sonuçlar 
verecektir. Örneğin yazın normal olarak çoğu insan 
denize, havuza girip yüzmek ister fakat kışın denize 
gitmeyi planladığını söyleyen birine uzaylı görmüş 
gibi bakar. Bu mevsimlerin birbirine ne kadar zıt ol-
duğunu kanıtlayan bir örnektir aslında. Bu da neden 
mevsim değişiminde davranış farklılığı yaşadığımızın, 
ya da bunun o kadar garip bir olay olmadığının bir 
açıklaması, bir kanıtıdır belki de.

Başka bir konuya değinirsek, neden mevsimler de-
nince akla ilk olarak yaz ya da kış gelir? Ya da neden 
mevsimler hakkında bir soru sorulduğunda hep yazla 
kış örnek verilerek sorulur? İlkbahar ve sonbahar 
mevsim sayılmadığından ya da yaz ve kışta soğu-
ğu ve sıcağı tam anlamıyla hissettirmesinden hatta 
çoğu zaman da bıktırmasından aklımızda geniş bir 
yer edindiklerinden mi? Nedenini kesin olarak açık-
layamam fakat bence yaz ve kışta özel olan bir şeyler 
var. Örneğin yazın o ‘bunaltıcı’ dediğimiz sıcağından 
istifade ederek tüm yaz tatilini denizlerde, havuzlarda 
geçirmemiz ya da kışın karın yağmasından dolayı 

mutlu olduğumuzu belli ederek kartopu oynar, kardan 
adam yaparız. Bence yaz ve kış bu yüzden mevsim 
dendiğinde ilk aklımıza gelen şey oluyor.

İlkbahar ve sonbahara gelirsek, hiç ‘ilkbahar mı, son-
bahar mı?’ diyenine rastlamadım fakat Nisan ayını 
sevenini gördüm. Sebebi olarak da nisan yağmuru-
nun tanelerinin denize düştüğünde inci tanelerine 
döndüğüydü. Ama zaman olarak baktığımızda ikisi 
de bir şeylerin hem başlangıcı hem de sonu. İlkbahar, 
sıcakların başlangıcı ve soğuğun bitişiyken, sonbahar, 
soğuğun başlangıcı ve sıcağın sona erişidir. Ayrıca 
biz, öğrenciler için geç uyanma, dinlenme, gezme, 
tozma vb. alışkanlıklarımızı bırakmanın zamanı gel-
diğini işaret eder bu mevsimin başlaması. Genelde 
sonbahara girdiğimizde tatilin boşa geçtiği fark edilir 
ve son haftalarda yapılabildiği kadar şey yapılmaya 
çalışılır. Okulun açılmasına birkaç gün kala ise her-
kes birbirine okulun açılasına tamı tamına kaç gün 
kaldığına söyler ve kendisi telaştayken söyledikleri 
insanları da telaşlandırır. Tatil bittiğinde ise günler 
haftaları, haftalar ayları kovalar ve tekrar ilkbahar 
ayına geliriz. İlkbahar ayında genellikle havanın ılı-
masından dolayı gevşeriz ve rahatlarız. Yaz yeniden 
başladığında ise tamamen tatil moduna girer, gezme-
nin, tozmanın genellikle de sıcacık yatağımıza geç 
yatıp geç kalkmanın hayalini kurarız. Kim bilir, belki 
de yeteri kadar tatil sadece yaz ve kış aylarında biz 
öğrencilere hak tanındığı için mevsim dendiğinde 
aklımıza ilk olarak yaz ve kış geliyordur..

ZEYNEP NAZ AÇIKGÖZ 7A-ÇEKMEKÖY

BÜYÜLÜ ZAMANLAR

Sonbahar diyince akla gelen sarı yapraklar,soğuk 
rüzgarla uçuşan yapraklar, yaprakları döken çıplak 
ağaçlar,  bu yaprakları temizleyen belediye görevli-
leri... Oradan oraya uçuşan yağmur damlaları,yazdan 
kalma giysileriyle oyun oynayan çocuklar...

Haftalar sonra kış... Kış demek kar demek. Çoluk çocuk 
herkes bekler karı. Kimileri havayı temizlemesi, kimileri 
kardan adam yapıp kar topu oynamak için, bazıları ise 
heryeri örten beyaz örtüyü görmek için bekleyiş için-
de. Evlerde sıcacık çorbalar pişiyor. Soğuktan kaçışan 
kaçınana... Kuşlar sıcak yerler için göç ediyor,insanlar 
soğuğa değmemek için atkı, şapka, eldivenler içinde. 
Çoğu insanın göremediği evsizler, kimsesiz çocuklar 
savaşıyor soğukla. Sıcak bir şey yeterli onlar için. Far-

kında olanlar dua ediyor onlara. Geceleri sokak lamba-
sının aydınlattığı yola yağan karı izlemek gibisi yok... 
Bekleyişin sonunda hava temizlendi, kardan adamlar 
yapıldı, kar yerin beyaz örtüsü oldu. İlkbahar geldi. 
Ağaçlar yapraktan, çiçekten elbiselerini giyiyor. Çim-
ler gerçek renklerine bürünüyor. Papatyalar süslüyor 
heryeri. Masmavi gökyüzünün hediyesi bahar yağmuru 
yağıyor. Bunlarla birlikte gelen sevinç kaplıyor her 
köşeyi. Üşüyen evsizler sıcaklığı hissediyor sonunda. 
Güneş güzel yüzünü gösteriyor,büyülü ışınlarını saçı-
yor. Çocuklar  ısrarlarıyla yazlık giysilerini çıkarttırıyor 
annelerine. Dondurmalar getiriyor marketler...

Bu yazdıklarım dışında göremediğim bir sürü şey değişi-
yor mevsimlerle birlikte. Mevsim demek; değişim demek.
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BURAK ARLI 6C-BÜYÜKÇEKMECE

HAYALİMDEKİ İCAT

Aslında herkesin bildiği gibi günlük, küçük ve dizel 
araçlar her kilometrede 1, günlük benzinli araçlar 3, 
arazi araçları 5, tırlar 15, helikopterler 30, boyu 4 met-
reden küçük uçaklar 40, Boing-737 gibi dev uçaklar 
253 ve son olarak yolcu gemisi, konteyner gemisi ve 
savaş gemileri gibi gemiler 450 kiloluk dev karbondi-
oksit çöplerini doğaya atmaktadır. Ben de bu kirlilikleri 
düşünüp sadece su, rüzgâr vb. doğal kaynaklarla şarj 
edilebilen bir icat düşünmeye karar verdim.

İlk olarak arabanın lityum pillerini düşünmeye baş-
ladım. Bu piller arabaya 250km/h bir hız sağlayacak 
ve ayrıca piller arabanın tabanına yerleştirileceğim 
içinde motorun yer kapladığı yer bagaj olarak kul-
lanılabilinecek ve bu da fazladan alan sağlayacaktır.

Sonra arabanın dış yüzeyini düşünmeye başladım. 
En az sürtünme kuvvetini elde etmeye çalıştığım için 
arabanın 1.50 metreden kısa olması ve camının en az 
140 derecelik bir açıyla yerleştirilmesi gerekiyordu.

Sonra aklıma arabanın neden suda gidemeyeceği 
aklıma geldi. Arabaya açılıp kapanabilir bir tavan 
tasarladım. Bu tavan kapalı olduğunda insanlar ıs-
lanmadan arabanın içindeki tüpler sayesinde suyun 
altında en fazla 3 saat kalabilecekler ve 400 metre 
derine kadarda inebilecekler. Ama bu işin zor yanı 
motorları düşünmektir. Ama bu motorları tasarlaması 
benim için hiç de zor olmadı. Arabanın arkasına iki 
tane 3 beygir gücünde. Sağ ve sol tarafa 2 tane gelmek 

üzere toplam 4 tane 1 beygirlik elektrikli motor ve son 
olarak öne bir tane 2 beygirlik motor yerleştirmeye 
karar verdim ve ayrıca arabanın suyun üstünde de 
gidebilmesi için arkasına elektrikli iki tane 30 beygir-
lik motor yerleştirmeye karar verdim. Bu motorların 
boyutları tepelerinden pervanelerine kadar 50 cm 
olarak tasarladım ve bu 4 pervanelik motorların her 
bir pervanesinin boyutunu 10 cm olarak hesapladım.

BENİM HAYALİMDEKİ İCAT BU

PEKİ, SENİN HAYALİNDEKİ İCADIN NEDİR?

ALİ FARUK KIZMAZ 5A-BAŞAKŞEHİR

ŞARJ PROBLEMİNE SON

Bir gün bilgisayarımı alıp Vadi’ye Arkadaşlarımın 
yanına gitmiştim. İlk önce arkadaşlarımla top oyna-
dık sonra bir soluk almak için beraber getirdiğimiz 
piknik malzemelerimizi yemeye başladık. Tekrar oyu-
na dönmek istediğimizde bir de baktık ki topumuz 
kaybolmuş. Sonra yanımda bilgisayarımı getirdiğim 
aklıma gelince arkadaşlarıma haykırarak ‘Benim ya-
nımda bilgisayarım var.’ dedim. Herkes coşkulu bir 
şekilde yanıma koştu. Bilgisayarımı çantadan çıkardım 
ardından hevesle açıyordum ki bir de ne göreyim 
bilgisayarın şarjı bitmiş.

Sonra aklıma bir icat geldi: Çantaların içine ufak bir 
akü cihazı ile bir fiş çıkışı monte etmek. Bu fikrimi 
hemen babamla paylaştım. Babam bu fikri çok be-
ğendi ve hemen çalıştığı Apple firmasının CEO ‘su 

Steve Jobs’ u aradı ve fikrimi onunla paylaştı. Mr. 

Jobs çok beğendi. Karşılığında benim hesabıma bir 

milyon dolar göndermeyi kabul etmişti.

Fakat ben bunu bana değil dünyanın dört bir yanın-

da ihtiyacı olan Müslüman kardeşlerime verilmesini 

istedim. Mr. Jobs bunu duyunca çok duygulandı ve 

parayı iki katına çıkarıp iki milyon dolar vereceğini 

söyledi. Ayrıca iki milyon dolar yardımın dışında iki 

milyon dolar da benim projemin araştırma ve ge-

liştirilmesi için ayrılmasına ve bu aletin adının da 

“KIZMAZ” olmasına karar verdiğini söyledi.

Bir merakın insana neler kazandırdığını yaşayarak 

öğrenmiş oldum. Hayallerinizin peşinden gidin. Ger-

çekleştirmek için çok ama çok çalışın...



74

Burak YASİR KURUŞTAK 5C-BAŞAKŞEHİR

HAYATINI MUCİTLİKLE GEÇİREN ADAM

Bir çocuk varmış, adı da Vural’mış. Uzun boylu, ela 
gözlüymüş. O daha doğar doğmaz konuşmaya baş-
lamış. Onun olağanüstü biri olacağı daha bebekli-
ğinden belliymiş.

On üç yaşına kadar hep bilim dergileri okumuş. On üç 
yaşındayken bir dergide gördüğü bir bilim adamanın 
peşinden koşmuş. Yirmi yaşında tam onu bulacakken 
o bilim adamı ölmüş. Onun ardından üç yıl boyunca 
bilim adamı olmak için dünyayı dolaşmış. Hemen 
hemen bütün bilim adamlarını tanımış, Bu arada 
kendisi gibi bilim adamı olmak isteyen üç kafadar 
bulmuş. Bunlardan birinin adı Vasfi diğerinin adı 
Veysel üçüncü arkadaşının adı da Vahap’mış. 

İki yıl sonra Vural ilk icadıyla bilim adamlığına adım 
atmış. Otuz bir yaşındaki icadı ise küçülüp büyü-
yen bulaşık makinesi olmuş, bu makine küçülünce 
5 cm, büyüyünce de normal ebatta bulaşık makinesi 
oluyormuş.

Kafadarlar çok çalışıyorlarmış. İşe sabah 05.00‘te 
gidiyor akşam 21.00’de bitiriyorlarmış. Yanlarında 
çalışan elli beş kişi sadece çalışmakla kalmayıp aynı 
zamanda fikir de üretiyormuş. Eve gidince ayakta 
duracak halleri kalmıyormuş. Zaten hepsi aynı evde 
yaşıyorlarmış.

Vural ülkesinde çok tanınan bir mucitmiş. Otuz üç 
yaşında ikinci yaptığı icat, düğmeye basınca yanına 
gelen arabaymış. Otuz altı yaşındayken birçok insa-
nın başına gelebilecek iş yapmaktan bıkma durumu 

Vural’da da kendini göstermiş. Artık o kadar çok 
çalışmıyormuş.

Vahap otuz üç yaşında, Vasfi otuz yaşında, Veysel 
otuz dört yaşındaymış ve Vural’ın açtığı yolda 
ilerlemeye devam ediyorlarmış. Vural bu sürede 
kendisinden mucitlik öğrenmek isteyen insanlara 
öğretmenlik yapmış.  Ancak arkadaşları atölye-
de daha fazla çalışıyorlarmış artık arkadaşları da 
Vural gibi sözü dinlenen mucitlerden olmuşlar. 
Bütün dünya onları da biliyormuş.

Kazandığı paralarla rahat bir hayat yaşamak 
isteyen Vural kırk yaşına gelince altı tane villa 
almış ve ancak içindeki mucitlik aşkı tekrar dep-
reşince kendini yine atölyesinde bulmuş. Yeni 
bir icat için kolları sıvamış ve bir yıl içinde bir 

deniz altı yapmış. Ama bu bilinen denizaltılardan 
çok farklıymış. Hem denizin altında yüzüyor hem 
denizin üstünde gidebiliyor hem de uçabiliyormuş. 
Denizaltının kanatlarının boyu ise sadece 20 cm’miş. 
Bu buluştan sonra dünyanın en iyi mucidi olmuş, 
bütün dünyayı gezmiş. 

Vural bilgisini ve tecrübelerini genç nesillere öğrete-
bilmek için mucitlik okulu açmış. Okulunda o kadar 
güzel eğitim veriliyormuş ki bir yılda okul mevcudu 
dört yüz elli sekiz kişiyi geçmiş. Altı ülkede daha 
mucitlik okulu açmış. Kazancını İHH’ya vermiş. 

Vural iki yıllık çalışmadan sonra dördüncü icadını 
dört yılda yapmış. Bu bir uzay mekiğiymiş. Bu mekik 
aya inmiş ve geri dönmüş uzay mekiğinin yedek 
tankları ve aparatlarıyla yeni bir madalya kazanmış. 
Kırk sekiz yaşında artık başka bir ülkeye gidip beş 
yıl boyunca araştırma yapmış, sonra Türkiye’ye geri 
dönüp dört yıl boyunca uğraşıp bir duvar yapmış. 
Dünyadaki bütün duvarlardan daha sağlammış. Elli 
dokuz günlük izne ayrılmış. Aklına diğer üç kafadar 
dostu gelmiş ve onları arayıp sormuş.

 Arkadaşları Amerika da yeni icatlar yapmaya çalışı-
yorlarmış ve hepsi evlenmiş. Vural her evlilik denil-
diğinde ağlarmış çünkü mucitlikle evliliği bir arada 
götüremeyeceğini düşündüğü için hiç evlenememiş. 
Elli dokuz günlük tatilden sonra yeni bir icat yapmak 
için altı yıl uğraşmış ve sonunda yere değmeyen ara-
bayı icat etmiş. Altı yıl daha çalıştıktan sonra altmış 
dokuz yaşında hayatını kaybetmiş.
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ALİHAN HATİPOĞLU 6B-BAŞAKŞEHİR

CTT İLE TEMİZ BİR DÜNYA

Güzel bir sabahtı. Güneş pırıl pırıl parlıyor, kuşlar 
neşeyle cıvıldaşıyorlardı. Mahallenin ayrılmaz üçlüsü 
Cüneyt, Tarık ve Türkan baş başa vermiş insanlığa 
faydalı olacak ve isimlerini ölümsüzleştirecek bir icat 
geliştirmeyi planlıyorlardı. 

Önce Cüneyt söze başladı:

-Arkadaşlar, bence bir ayakkabı yapalım. Altında 
roketler olsun. Böylece kimsenin arabaya ihtiyacı 
kalmaz.

Bunun üzerine Tarık:

-Bu çok saçma, yaşlıları, bebekleri ne yapacağız. 
Güvenli olmaz. Bence bir robot yapalım. Bu robot 
annelerimize yardım etsin. İsmini de Ana Bot koya-
lım. Dışını balmumu ile kaplayalım. Belki bununla 
fuarlara bile katılabiliriz.

Cüneyt:

-Tarık sen çok çizgi film izledin galiba.

Tarık:

-Sen hep belgesel mi izledin sanki hepimiz Jetgiller 
ile büyümedik mi?

Türkan araya girerek:

-Yine tartışmaya başlamayın. Böyle bir yere vara-
mayız.

-Senin fikrin ne peki, dedi Cüneyt. 

Türkan dedi ki:

- Nihayet sıra bana geldi. Şimdi sıkı durun, harika bir 
fikrim var. Hem doğa dostu hem insanlık için faydalı... 
Adımızı tarihe altın harflerle yazabiliriz.

Cüneyt ve Tarık’ın gözleri fal taşı gibi açıldı. Heyecan 
ve merakla:

-Bizi çatlatmadan söyle hemen.

Türkan:

-Bence tek kullanımlık elbiseler üretelim. Geri dönü-
şüme katkı sağlanır ve çamaşır yıkanmayacağı için 
sularımız deterjanlarla kirlenmez, diyerek muhteşem 
fikrini ortaya attı. Çocuklar bu fikri çok beğendiler. 
Hemen araştırmaya ve çalışmaya başladılar. Bu ku-
maşı üretebilecekleri teknolojiye sahip fabrikaların 
listesini çıkardılar. Hepsinden randevu aldılar. Teklif-
lerini proje haline getirip tek tek sundular. En büyük 
fabrika bu fikri destekleyeceğini söyledi ve üretim 
gerçekleşti.

Şimdi hepimiz bu kıyafetleri giyiyoruz. Pek çoğumuz 
onların mucidi olan bu üç akıllı küçük çocuğu tanı-
mıyoruz ama hepimiz C.T.T. markasının bu giysileri  
icat eden Cüneyt, Tarık ve Türkan’ın baş harflerinden 
oluştuğunu biliyoruz. Sularımız kirlenmiyorsa, anne-
lerimiz çamaşırla vakit kaybetmiyorsa, daha temiz 
bir doğamız varsa biraz da bu çocuklara borçluyuz. 
Onları sevgiyle anıyoruz.

TAHA ELCİN 6C-BAŞAKŞEHİR

SORUMLUYUM MUTLUYUM

Sorumluluk kişilerin ve toplumun üzerine düşen gö-
revleri elinden geldiğince yapmasıdır.

Sorumlu olduğumuz şeyler bizlere küçüklükten ve-
rilmeye başlar. Oyuncaklarımızı toplama ufak tefek 
kendi işlerimizi yapma vb… Yaşımız büyüdükçe bi-
zimle büyür. Okul çağında ders çalışma, odamı top-
lama ve kendi çapımda sorumluluk olarak gördüğüm 
gece yatarken kapının kilitli olup olmadığını kontrol 
etmek gibi… Sorumluluğun en ağır yükü anne ve 
babadadır, bizleri topluma yararlı birer birey olarak ye-
tiştirmek için ellerinden ne geliyorsa yaparlar.  Ahlaki 
değerlerimizi, saygı ve sevgiyi öğretmeyi sorumluluk 
edinmişlerdir. Bunların yanı sıra toplum olarak sorum-
lu olduğumuz birçok şey vardır. Sosyal sorumluluk 

projeleri deriz onlara. Örneğin; mavi kapak toplama 
kampanyası topladığımız kapaklar baktığımızda belki 
hiçbir şey ifade etmiyor gibi görünürken bir tanesi 
bile engelli bir kardeşimize, ablamıza, ağabeyimi-
ze ışık olacaktır. Her zaman kendimizi başkalarının 
yerine koyarak düşünürsek sorumluluk duygusunu 
o kadar benimseriz.

Sonuç olarak bize basit gibi gelen çoğunlukla umur-
samadığımız birçok şeyi görev edinip sorumluluk 
alırsak,  hem biz mutlu oluruz hem çevremizdekiler 
o zaman sloganımız şu olsun; 

SORUMLUYUM,

YARDIM ETTİKÇE MUTLUYUM…
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ENES AĞIRMAN 6E-BAŞAKŞEHİR

2035

Yıl 2035. Ben bir mucidim. Benim en ünlü icatlarım 
hologram ve uçan arabadır. Fatih ise FUİ adlı uçak 
markasının sahibi ve Ft 3625 uçağı ile biliniyor. Bu 
uçak dünyanın en hızlı uçağı.  Yusuf da bir mucit. En 
ünlü robotu Yuso. Bu robot 13 yaşında bir çocuğun 
zekâsına sahip. Ahmet ise başbakan.

Biz Dünya’yı zehirli gazlardan arındırmak için toplan-
dık. Şu anda ağaçlardan 10000 kat daha hızla havayı 
temizleyebilen bir makine üzerinde çalışıyoruz.

İlk olarak Aritus bulmalıyız. Bu element de yerin al-
tında magmanın hemen üstünde bulunuyor. Neyse ki 
Fatih’in dünyanın merkezine gitmek için kullandığı 
araç var.  Ardından da altizyum bulmalıyız. Bu ele-
ment ise Mars’ın merkezine yakın yerlerde bulunur. 
Bunun için Ahmet bize eski bir Türk roketi aldı. Mars’a 
gittik. Fatih’in makinesiyle altizyıum’u da aldık ve 
atölyeye döndük. Diğer elementleri ise farklı ülke-
lerden satın aldık ve makineyi yaptık fakat çalışmadı 
çünkü aldığımız altizyum kırılmış fakat bu dünyanın 

en güçlü elementi. Bize varlığı kanıtlanmamış ya da 
bulunamamış bir element gerekiyor.

O anda aklıma kirezyum geldi. Bunu diğerlerine 
söyledim:

Fatih: Fakat o bir efsane.

Yusuf: Ama bakmalıyız.

Ve herkes bakmaya karar verdi. Bu element Haruz 
mağarasında bulunan bir element fakat hiç kimse 
onu bulamadı. Biz de aradık aradık aradık… 3 saat 
sonra bir kayaya oturduk ve o kaya birden aşağı 
indi ve kendimizi bir tünelin içinde bulduk. Tünelin 
kenarları kirezyum ile doluydu.

Kirezyumları aldık ve atölyeye gittik ve sonunda 
makineyi çalıştırdık.

Bu makineden milyonlarca ürettik ve Dünya’nın her 
yerine bunlardan yolladık. Artık işi makineler yapacak 
ve havayı kirletmemek de bize düşecek.

SELİM ERYAMAN 7A-MALATYA

MUCİT FARE

Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur 
saman içinde. Develer tellal pireler berber iken, ben 
babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Bir za-
manlar farelerin yaşadığı şehir varmış. Bu şehirler 
kendileri arasında sürekli yarış halindeylermiş. Bu-
nun farkında olan Mucize Ülkesi kralı bir yarışma 
düzenlemeye karar vermiş. Yarışmanın amacı bir icat 
yapmakmış. Kim daha kısa sürede büyük bir icat ya-
parsa o şehir Mucize Ülkesinin başkenti olacakmış. 
Tabi bu haberi öğrenen şehir valileri işe koyulmaya 
başlamış. Hemen bir ferman yazılmış. Şehirlerdeki 
herkes bir icat yapmaya koyulmuş. Yalnız bir aile 
icat yapmıyormuş. Bunun nedeni ise büyük abinin 
icat yapmaya onayının olmamasıymış. Ama küçük 
kardeş gizlice bir icat yapıyormuş. Çünkü bu aile 
çok fakirmiş ve küçük kardeş bunun farkındaymış.

Küçük kardeşin icadı fare helikopteriymiş. Bunu rü-
yasında görmüş. Ardından da yapmaya karar vermiş. 
Öncelikle işe gizli bir atölye yapmakla başlamış. Bu 

atölyeye kendi yaptığı malzemelerden yerleştirmiş 
ve aylar süren bir çalışmadan sonra muhteşem bir 
helikopter ortaya çıkıvermiş. Bu helikoptere fazladan 
kendi enerjisini üreten bir depo takmış. Bunu ailesine 
gösterdiğinde ailesi onu evden kovmuş. Ardından 
yaşadığı yerde ona “deli” denilmiş. Neden mi böyle 
olmuş? Çünkü helikopterin çalışma şeklini kimseye 
göstermemiş. 

İcatların teslim edileceği gün gelip çatmış. İcatlar 
verilmiş. Ardından fare helikopteri sayesinde helikop-
teri yapan farenin şehri başkent olmuş. Helikopterler 
çoğaltılmış.   Helikopteri icat eden genç o ülkenin 
veliahtı olmuş. Kralın kızı ile evlenmiş. Kral ölünce 
tahta genç fare geçmiş. Ailesini, kendisini evden 
kovmasına rağmen yanına almış.

Onlar ermiş muratlarına biz çıkalım kerevetine. Gök-
ten üç elma düşmüş. Biri bu masalı okuyan mucit 
gençlerin, diğeri bu akıllı genç farenin, sonuncusu 
ise dünyadaki tüm mucitlerin başına…
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Sevdenur DEMİR 7C-BÜYÜKÇEKMECE

AFFEDEBİLMEK

İnsan en fazla ne kadar kendisiyle küs kalabilir ki?

Düşünsenize bütün hayatınızı kendinizle küs bir şe-
kilde geçiriyorsunuz. Yaptığınız her şeyde, bu hata 
olsun olmasın, kendinizi suçluyorsunuz. Ben olsam 
yapamazdım. Bir insanla iletişime geçtiğinizde eğer 
insan kendiyle barışık değilse olumlu bir iletişim 
kuramaz. Tabii bu söylediklerim benim fikirlerim. 
Öncelikle her insan kendini affedebilmeli. Kendine  
“Kendimi seviyorum” “ Kendime güveniyorum” gibi 
cümleler söylemeli. Bu söylediğim cümleler bazılarına 
bencillik gibi gelebilir ama zaten her insan kendini 
olduğu gibi sevmeli, kendini değiştirmeye çalıştır-
mamalı. Eğer kendinizde kusurlar bulup kendinizi 
suçlarsanız hayatınızın büyük bölümünde hatta ta-
mamında kendinizle baş başa kalmaktan bile korkar 
hale gelebilirsiniz. Bu da kendinizi affedememenize 
yol açar. Başkalarını affetmek kendinizi affetmekten 
daha kolaydır. Bu nedenle kendinizle her gün barı-

şık olun. Gelelim karşımızdakileri affetmeye. Karşı-

mızdakini affederek aslında kendimize iyilik yapmış 

oluyoruz. Çünkü eğer affetmezsek kendimizi ağır 

yükler taşımaya mahkûm ederiz ki hiç kimse bunu 

istemez. Zamanla herkesin içi içini kemirir, artık bu 

yükü taşıyamaz hale gelir. Zaten herkesin ikinci bir 

şansa ihtiyacı vardır. Şimdi bu yazdığım şeyleri çok 

sıkıcı bulanlar da olabilir ama bunlar sizin için bir 

anahtar olacak. İnsanlar bazen yaptıkları hataları 

anlayamayabilirler. Ama bu onları düşüncesiz, kırı-

cı ve bencil yapmaz. Onları dışlamamalı tam tersine 

onların yaptığı hataları hoş görmeli, doğru olanları 

anlatmalı ve onları affetmeliyiz. Böylece hem örnek 

davranış sergilemiş oluruz hem de karşımızdaki ileride 

yapacağımız hatalarımız için bize bir şans vermeye 

hazır olabilirler. Kısacası 

“Zorlamayla affedilmez. Affetmek bir süreçtir”

KEREM ÖZDEMİR 5A-BAŞAKŞEHİR

ZAMAN MAKİNESİ

Neden zaman makinesini seçtiğimi sorarsanız ceva-

bım şu olur: Bazen birileri bize kızabiliyor, bağırabi-

liyor. O yüzden zaman makinesini seçtim mesela o 

anlardan birini yaşıyor olsak ve canımız çok sıkkın 

olsa benim icadım olan zaman makinesini kullanarak 

başka bir zamana gidebilir mutsuzluktan kurtulup 

daha mutlu olabileceğimiz bir yerde yaşayabiliriz. 

Daha pek çok yerde işimize yarayabilir zaman ma-

kinesi. Mesela bir ödevi zamanında yetiştiremedik 

zamanı geri alır ve daha önceden ödevi yapmaya 

başlarız ve ondan sonraki gün hocaya tam olarak 

veririz.

Mesela arkadaşlarımızla futbol oynarken kaleci ile 

teke tek kaldık vurduk top dışarı çıktı hemen zamanı 

geri alır ve başka bir şekilde vururuz. Mesela bir oyun 

oynuyoruz ama oynadığımız oyun çok sıkıcı geçiyor 

yine zaman makinesi ile başka bir zamana gidip yeni 

oyuna başlayıp daha zevkli bir oyun oynayabiliriz.

 Diyelim ailecek bir dizi izliyoruz fakat çok heyecanlı 
bir yerde bölüm biter ve haftayı bekleyemeyecek 
kadar sabırsız olduğumuzdan yine benim icadım olan 
zaman makinesini kullanarak bir sonraki haftaya gi-
deriz ve kaldığımız yerden izleyebiliriz. Böylece bir 
hafta beklemeden dizi keyfine devam ederiz. Çok 
özlediğimiz bir arkadaşımız var onu görmek istiyoruz 
benim aletimle zamanı geriye alıp arkadaşımızla doya 
doya konuşuruz ve hasret gideririz. 

Mesela Hz. Muhammed (s.a.v.)’i her Müslüman 
görmek ve onunla aynı devirde yaşamak ister. Her 
zaman olduğu gibi tabii benim zaman makinemle 
zamanı geriye alabiliriz. 571’den 632’ye kadar han-
gi yıla gitmek istiyorsak o yıla hemen gideriz. Hz. 
Muhammed(S.A.V.)’in yaptığı iyi ve güzel davranışları 
yakından izler kendimiz de böylece güzel davranışlar 
yaparız. Topluma örnek oluruz. 

Gördüğünüz gibi makinem çok yönlü bir icat. Mutlaka 
bir gün herkesin işine yarar.
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MUSTAFA EMİRHAN EREN 6B-BAŞAKŞEHİR

İNTERNET KULLANIMI VE SOSYAL MEDYA

İnternet kullanımı hayatımıza girdiğinden beri uzun 

süren işlerimizi kısaltmakta ve yaşamımıza çok bü-

yük kolaylıklar sağlamakta. Bununla beraber günlük 

yaşamımızdaki internet kullanımı yüzünden ekrana 

bağlı kalıp evden ve iş yerlerimizden çıkmamak-

ta, kendimizi kapalı alanlara hapsetmekteyiz. Her 

şeyi sanal olarak yaşamaktayız hayatımızı bu kadar 

kolaylaştıran İnternet kullanımı bir o kadar da ken-

dimizi içimize kapatmakta ve hayatla iletişimimizi 

kesmekte aslında.

İnternet kullanımının hayatımıza getirdiği kolay-

lıklar ve güzelliklerin yanı sıra bizden çok şeyimi-

zi almaktadır. Bu, oyun olabilir veya sosyal medya 

kanallarını kullanmak olabilir.. 

Bizler insanlık doğası gereği sanal değil gerçek 

dostluklar akrabalıklar yoluyla birebir iletişim kuran 

varlıklarız. İnternet çıktığından beri ister istemez 

robotlaşmaktayız ve insani duygularımızı kaybet-

mekteyiz. Dış dünyadan çok hızlı haber almakta-

yız, bununla beraber haberlerin doğru mu yanlış mı 

olduğunu anlamak zorlaşmakta. Esas olan internet 

kullanımı ve sosyal medyanın bizi yönlendirmesi 

değil, gerçeklerin doğru anlaşılır ve dürüst olarak 

bize iletilmesidir.

Büyüklerimize, internet ve sosyal medya olmadığı 

zamanlarda ne yapardınız, diye sorduğumuz zaman 

bize “Belki bilgileri daha geç aldığımız olurdu ama 

insanlar sanal olan hiç bir şeye itibar etmezlerdi ve 

birbirlerine karşı saygı, sevgi, hoşgörü ile yaklaşır-

lardı.” diyorlar. 

Teknoloji ve kolaylıklar bize ne getirdi ahlaki ve 

insani değerlerimizden neler götürürdü? Şimdi so-

ruyorum, Sizce hayat hangisiyle “daha gerçek bir 

hayata” benzer? Evde akşama kadar küçücük ekrana 

bakarak, sosyal medyada bilgi paylaşımı ve oyun 

oynayarak mı günü bitirmekle mi; yoksa akrabaları 

komşuları ziyaret ederek, gazete, kitap ve televizyon-

da güncel olayları takip ederek, haberdar olarak ya 

da akşama kadar dışarıda arkadaşlarınızla beraber 

oyun ve benzeri aktivitelerde bulunarak mı?

Çocuklar ekranlara bakarak mı yoksa dışarıda yaşıt-

larıyla beraber mi eğlenmeli? Belki de biz küçükler 

de insanların içine karışıp ilk önce kendi çocuklu-

ğumuzu yaşayıp birer yetişkin olduktan sonra bu 

sorunun cevabını kendi hayatlarımızı yaşayarak 

öğreneceğiz.

BERKAN TEKİNALP 6E-BAŞAKŞEHİR

AKRABA GÜNLERİ

O günleri hala iple çekerim. Uzun süre görmediğim 
arkadaşlarımla doyasıya oynardım. Anneme beni de 
götürmesi için yalvarırdım. Serde biraz yaramazlık 
da var. Annem akrabaları çok rahatsız olmasın diye 
her zaman götürmek istemezdi. O gün en güzel ye-
mekler yapılır, bol bol çeşit olur, istediğimiz kadar 
yerdik. Hatta artanları da eve götürürdük.  Adını bile 
bilmediğim köy yemeklerini orada tadardım. Misafir 
ağırlamaya meraklı annelerimiz bu günlere özel önem 
verirdi. Hazırlıklar günler öncesinden başlar, günün 
saatine kadar da aralıksız sürerdi. Bütün tanıdıklar 
toplanıp, yemekler yenilip dua ve sohbetler edildikten 
sonra, bir ay sonra görüşmek üzere herkes dağılırdı. 
O günlerin bitmesini hiç istemezdim ama en çabuk 

geçen zamanlar en güzel zamanlardır.

Neden bahsettiğimi anlamışsınızdır. Şu, kadınların 
aralarında yaptığı altın günleri var ya, ona benziyor 
ama bu ondan farklı. Çünkü annem ve akrabaları-
mız ayda bir toplanıyorlar. Ayrıca altın falan da alıp 
vermiyorlar.

İnsanlar İstanbul’da yoğunluk nedeniyle akraba 
ziyareti yapamamaktan şikâyet ederler. Ama böy-
le planlı günler olunca kimse itiraz etmez. Yaklaşık 
altı yıldır takip ettiğim bu akraba günleri sayesinde 
hem düzenli olarak akrabalarımla görüşüyorum hem 
de arkadaşlarımla unutulmaz bir gün geçiriyorum.  
Yaşasın yeni sıla-i rahim!
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YUSUF ÇELİK 5D-BAŞAKŞEHİR

KARDEŞLİĞİN ÖNEMİ

Sevgili Kardeşlerim;

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuru-
yor ki :

 “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi 
sevmedikçe iman etmiş olmazsınız” 

Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki cennete girmemiz için 
önce iman etmemiz şart, iman olmadıkça bu müm-
kün değildir. Fakat devamında iman etmiş olmak için 
birbirimizi, yani din kardeşimizi sevmek zorundayız. 
Peki sevmek deyince biz bu sevgiden ne anlıyoruz? 
Sadece ben din kardeşlerimi seviyorum demek yeterli 
midir? Elbette hayır, elbette sıkıntıda olan müslüman 
kardeşlerimize yardım etmek zorundayız. Şu anda 
Suriye’de binlerce çocuk açlıktan ölürken bizim bu-
rada en az iki veya üç çeşit olan yemek masalarımızı 
beğenmemek , bu da yetmezmiş gibi bu beğenme-
diğimiz yemekleri çöpe atmak elbette inandırıcı bir 
sevgi göstergesi olmaz.

Hani bizim güzel Peygamberimiz (s.a.v): 

“Müslümanlar tek bir vücut gibidir ,bir organı ağrıdı 
mı bütün organlar bunu hissetmelidir.” der.

Öyleyse bugün onların başına gelen bizim de başı-
mıza gelebileceği düşüncesiyle sevdiğimiz şeylerden 

fedakarlık etmeliyiz. Bununla ilgili sevgili Peygam-
berimiz (s.a.v) buyuruyor ki :

“Sizden biriniz kendisi için istediğini, başkası için 
de istemedikçe iman etmiş olmaz.”

Öyleyse bu durumda sevdiğimiz şeylerden muhtaç 
olan kardeşlerimize verirken bir yandan da onları du-
alarımızda da unutmayacağız İnşallah. Müslümanlar 
birbirini kenetleyen tuğlalardan oluşan duvar gibi 
olmalıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki :

-“Kim bir müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da 
kıyamet gününde onun sıkıntısını giderir.”

Yine buyuruyor ki:

“Kul kardeşinin destekçisi olduğu sürece Allah’da 
onun destekçisi olur.”

Bütün bunlardan anlıyoruz ki Peygamber Efendi’miz 
kardeşliğe çok önem vermiştir. Bizler de Peygamber 
Efendimizi örnek alarak kardeşlerimizden sevgi ve 
yardımımızı eksik etmemeliyiz. Allah-u Teala bizlere 
sahabe kardeşliği gibi bir kardeşlik hepimize nasip 
eylesin.

BU YAZIYI OKUYAN BÜTÜN KARDEŞLERİME 

SELAM OLSUN ...

ESAT DAŞDAN 6C-BAŞAKŞEHİR

BİR GÜN İSRAF ETMESEK...

Dünya da çok çeşit insan, dil, din, ırk vardır. Her insan 
maddi ve manevi olarak farklı durumlara sahiptir. 
Kimi insan çok zengin, Kimi insan ise çok fakirdir.

Dünyanın bir ucunda insanlar yemekleri israf ederken, 
Öbür ucunda ise açlıktan ölen insanlar vardır. Bu 
dengesizliği insanoğlu ortaya çıkartmıştır. Bu den-
gesizliği bozmanın yolu, Kardeşlik bağıdır, Her insan 
kardeşini düşünse, kardeşlerine yardım etse dünya da 
böyle bir dengesizlik oluşmazdı. İnsanoğlunun den-
geyi bozmasının diğer bir örneği ise israftır. İnsanlar 
aç kardeşlerini düşünerek israf etmese dünyadaki 
bu denge bozulabilir. İnsanoğlunun hiç bir şeyi israf 
etmeden yaşadığını düşünsenize bence her ailenin 
bir günlük israf yaptığı bir günlük israftan bir aile 

daha doyar. Bu dengesizliği bozan diğer bir neden ise 

insanoğlunun zekata önem vermemesidir.  Zekatın 

amacı Allahın dünya da zengin olmasını nasip ettiği 

insanların dünya da durumu iyi olmayan insanlara 

karşı olan adaletsizliği düzeltmektir. Durumu iyi olan 

her insan zekatını verse, her insanın durumu eşitlenir 

ve kimse aç kalmaz.

Dünya da açlığı bitirmenin yolu tamamen insanoğlu-

nun elindedir. İnsanoğlu kardeşini önemserse karde-

şiyle paylaşıp, israf etmezse, zekatı önemseyip yeri-

ne getirirse; Dünyada ki dengeyi oldukça düzeltmiş 

oluruz. Bütün dünya kardeş olup, el ele tutuşsa, birlik 

olsa, uzansa sonsuza…
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İREM ÖZDAĞLI 8G-BAŞAKŞEHİR

DİLİN ÖNEMİ

Dil, düşünce, duygu ve güdüleri doğrudan doğruya 
ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan bir anlatım 
aracıdır. İlk bakışta çok da önemli görünmeyen dil, 
aslında bir milletin var olmasını ve yok olmamasını 
sağlayan güçtür.

Bir milletin tarihsel süreç içinde ortaya koyduğu de-
ğerlere kültür denir ve dil, kültürün kuşaktan kuşağa 
aktarılmasını sağlar. Dil kültürün zenginleşmesini de 
sağlar.

Dil ile oluşturulan kültürel değerler de vardır. Tür-
küler, halk hikâyeleri, masallar, atasözleri… Dil bu 
kültürel değerleri kayıt altına alır ve korur. Bu yüzden 
dil kuşaklar arasındaki kültür köprüsüdür, diyebiliriz.

Dilin önemini ve dili yok olursa bir devletin yok ola-
cağını bilen büyük devletler, işgal ettikleri yerlerin 

dillerini yok etmeye çalışmışlardır. Günümüzde Kırgı-
zistan, Kazakistan gibi Türk ülkelerinde yaşayanları 
anlayamamamızın sebebi budur. Ya da Osmanlıca 
eserleri anlayamamamızın nedeni dilimizin uygar-
lık adına (!) değiştirilmesidir. Farklı bir örnek ola-
rak İngiltere’nin Hindistan’ı işgal ettiğinde yaptığı 
ilk şey olan dili değiştirilmesini verebiliriz. Bugün 
Hindistan’da Hintçe bilmeyen ama İngilizceyi akıcı 
bir şekilde konuşan Hintliler bulunmaktadır. Dil de-
ğişince her şey değişir. Afrika ülkelerinde insanların 
Fransızca, Almanca ve İngilizce konuşması acayip 
değil midir?

Sonuç olarak dil bir milletin varlığını sürdürebilmesi 
için gerekli olan güçtür. Bu yüzden biz de kendi dilimiz 
Türkçeyi korumalı ve yabancı kelimelerin dilimize 
yerleştirip kendi dilimizi yabancılaştırmamalıyız.

EMİNE BEYZA KAHRAMAN 8B-BAŞAKŞEHİR

YAŞANILIR BİR DÜNYA İÇİN 

Özgürlük hemen her in-

sanın istediği bir şeydir. 

Ama bana sorarsanız hiç 

kimse tam anlamıyla öz-

gür değil. Sadece özgür 

olduğumuzu zannedi-

yoruz. Bu yazıda da öz-

gürlüğü daha yakından 

inceleyeceğiz.

Özgürlük; bağlı ve bağımlı olamama, dış etkenler-

den bağımsız olma, engellenmemiş ve zorlanmamış 

olma halinin dile getirilmesidir. Ama benim özgür 

olmadığımızı düşünmemin nedeni hala dünyada bir-

çok insanın köle olarak yaşaması. Birçok batı ülkesi 

sömürge algısının çürümesine ısrarla engel olmaya 

devam ediyor. Peki bu insanların derdi ne? Neden 

insanların özgürlüklerine göz dikiyorlar? Onlar sa-

dece aç gözlü. Ayrıca suçsuz ve masum insanları 

kendilerine tutsak edecek ve işkence edecek kadar 

vicdansız. Onlar keyif çatarken bir sürü masum in-

sanın da özgürlüklerini kısıtlıyorlar. Ve özgürlükle 

ilgili birçok süslü laf söyleyip nispet yapmaktan da 

çekinmiyorlar. Tabi bunlar sadece batıya ait düşün-

celerim. Ülkemizde de bu konuyla ilgili birçok olay 

yaşandı. Şu anda bu sorunların çoğu giderilmiş olsa da 

yaklaşık on veya yirmi yıl öncesine kadar annelerimiz, 

ablalarımız tesettürlü okuyamıyorlardı. Bu şartlarda 

da birçok genç kız eğitimine son verdi. Ama ülkenin 

başındakiler yeri gelince özgür bir ülke olduğumuzu 

söylemekten de geri kalmadılar. Ben hep özgürlüğün 

kısıtlanmasından bahsettim. Ama geçtiğimiz günlerde 

insanların sadece özgürlük adına yaptıklarını iddia 

edip ortalığı yakıp yıktıkları olaylardan da bahset-

mek istiyorum. Ve kesinlikle bu olayların özgürlükle 

ilgili olduğuna inanmıyorum. Çünkü normal bir insan 

özgürlüğünü kazanmak için ortalığı yakıp yıkmaz. 

Tam tersine bunu medeni bir şekilde halletmeyi de-

ner. Tabi bazı insanlar medenilikten de anlamıyorlar. 

Ama bu insanların yaptıkları tamamen yersiz. Çünkü  

yaşadığımız ülkede onların özgürlüklerini kısıtlayacak 

hiçbir uygulamada bulunulmadı.

Uzun lafın kısası herkes özgürlüğüne sahip çıkmalı. 

Fakat özgürlük adı altında da olaylar çıkarıp ülkenin 

huzurunu bozmamalı. Yoksa dünya yaşanmaz bir yer 

haline gelir. Bundan da hiç kimsenin memnun ola-

cağını zannetmiyorum.
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ALPEREN SAÇLI 8G-BAŞAKŞEHİR

ECDADDAN KOPAN EVLAT

Şu cümle çok sık tekrarlanmaktadır: ‘’ Millet tarihiyle 
vardır.’’ Bu söz öyle açık bir gerçeği ifade ediyor ki her 
ne kadar tekrarlanırsa tekrarlansın değeri aşınamaz.      

Dönemimizde ileri milletlerin hayatlarına bakınca, 
milli kudret ve medeniyet hamlelerini tarih şuuruyla 
yaptıklarını gözlemliyoruz. Şu da anlaşılıyor ki, tarihi 
yazıp , onu bir kültür ve şuur kaynağı haline getirme-
dikçe, toprak altında kalan   yer altı  zenginlikleri gibi 
hiçbir anlam taşımaz. Tarihte ne kadar göz kamaştırıcı 
bir mevkiye sahip isek de, onu araştırmada, kültür 
hazinesi olarak hayatımıza katmada aklın alamaya-
cağı kadar geri kaldık.   

İki bin yıl önce egemenliğini kaybeden Yahudiler, 
yok olmamış, tekrar milletler camiasında yerlerini 
almışlarsa, tarih bilgilerinin onlara verdiği şuura sahip 
olmalarındandır. 

Pek çok milletten Fransız tarihi yazarları çıkmıştır. 
Ama Fransız tarihini en kesin ve en oturaklı yazan 
yine Fransızlardır. İki şekilde tarih yazısı yazılır. Biri 
verilere göre, diğeri ise konuşulanlara göre bu iki 
türden ilk söylediğim daha güvenilir ve daha tutar-
lıdır. Peki ya Türkler, tabii ki biz de kendi tarihimizi 
verilere göre yazıyoruz. Ama tek sorun bizler Fran-
sızlar gibi kendi verilerimiz üzerine kendi tarihimi-
zi yazmıyoruz İngilizlerin ve daha birçok gelişmiş 
ve kökte bize düşman olan devletlerin siz busunuz 
dedikleri veriler üzerine tarihimizi yazıyoruz. Yani 
çocuklarımıza dedelerini düşmanlarının gözünden 

anlatıyoruz. İşte sonuç batı hayranı, ecdad düşmanı 
sözde hayırlı bir torun…

Batı dünyası bize üç şeyde imrenir bunlar: 

= Aile hayatı 

= Dine bağlılık 

= Ecdada bağlılık

Ama bu durum fazla sürmeyecek çünkü onlar bir şeyi 
isterlerse ya alırlar ya da olanı ortadan kaldırırlar yani 
benim olmazsa kimsenin olamaz düşüncesi.

1. Yani AİLE HAYATI bunu şöyle halletmeyi dü-
şündüler; filmlerdeki veya dizilerdeki ahlaksız 
karakterlere dinden uzak ve Müslüman Türk 
ailesine ters davranışlar yerleştirerek bu davra-
nışları aile hayatına sokmak.

2. Yani DİNE BAĞLILIK bunu devletle yaptılar 
maalesef kadınlarımızın başını erkeklerin ağzını 
açtılar açıkçası bizleri tarihimizden geçmişimiz-
den kopardılar. Dedeyle torunu yabancılaştırdılar. 
Dedenin din anlayışı ile torunun ki farklı oldu. 
Görüyorsunuz bu Batılıların politikası işe yaradı.

3. Ye geldik ECDADA BAĞLILIK Dede mektup yaz-
dı torun anlamadı. Torun sordu dede anlamadı 
çünkü neredeyse diller değişti. Dede hem Türkçe 
hem farsça hem de Arapça konuşuyordu torun 
ise süzgeçten geçirilmiş Türkçe konuşuyordu.

Yani olan oldu “ecdad”, “torun” a yabancı oldu.
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RÜVEYDA ŞİMŞEK 7C-BAŞAKŞEHİR

EN GÜZEL

Ayrılık ve hasret hiç bir zaman aynı duygu olmadı, 
olamadı. Ama aynı yürekte, aynı bedende, aynı göz-
yaşında, aynı zihinde beraberdiler. Bazen, küçük bir 
çocuğun annesinin ölümünden sonra duyduğu his 
hasretti, ayrılıktı, sevgiydi, üzüntüydü. Aynı yürekte, 
aynı bedende, aynı gözyaşında aynı zihinde buluştu 
hepsi. Ama hiçbiri aynı değildi. Sonu yoktu bu hasretin.

Bir başka tarafta askere gidiyordu farklı bir genç. Veda 
ediyordu annesine. Üzüntülü bakışlarıyla, o şüpheli 
gözleriyle son kez seyrediyordu evini. Annesi arka-
sından yollara su döküyordu. Endişeliydi, sevinçliydi, 
hasretti oğluna. Oysa daha bir metre ötedeyken öz-
lemişti oğlunu. Ve gitmişti, gözükmüyordu artık oğlu 
gözden kaybolmuştu. Dağlar, yollar, sisler oğlunun si-
luetini örtmüştü, göstermiyordu annesine. Anne oğlunu 
ardından çaresizce odaları oğul kokan evine girmişti. 
Oğlunun resmini eline alıp resme hasretle bakıyordu, 
içinden seviyordu, öpüp kokluyordu oğlunu. Belki de 
annenin oğlunu son görüşüydü. Kim bilebilirdi ki?

Aylar geçti, mevsimler değişti. Annesi haberlerde 
duyduğu şehitlere ağlamaktan şişen gözleriyle, ye-
mek yiyemediği için eriyen bedeniyle, hasretle oğlunu 
bekliyordu. Camlarda, kapılarda, gözü yollardaydı. 

Ayrılmıştı canı gibi sevdiği oğlundan. Özlemişti, bek-
lemekten yorulmuştu, eriyip gitmişti. Ve bir gün kapı 
çaldı. Asker annesi kapıya bir heyecanla koştu, kapıyı 
açtı ve kapıyı açtığı gibi gözleri yaşla doldu. Karşısında 
kapının eşiğinde yeşil üniformasıyla, elindeki miğfe-
riyle bekleyen bir genç vardı. Kapıda oğlu vardı. Aylar 
sonra ilk defa gördüğü oğluna sarıldı. Oğul kokusunu 
ciğerlerine çeke çeke öptü, kokladı. Hala içinde bir 
burukluk vardı. Her an onu kaybetme korkusu vardı 
içinde. Ayrılıktı bu, hasretti ama sonu mutluydu.

Hiçbir ayrılık aynı değildi. Kimisi sevdiğine bir daha 
kavuşma umuduyla yaşıyorken, kimisi sevdiğini bir 
daha göremeyeceği için yüreği yanıp tutuşuyordu. 
Ama hasretin adı hep “hasret” olarak kaldı. Herkes 
aynı hasretle yaşadı hayatını. Hasret; umut dolu yü-
reklerde, yaş dolu gözlerde vardı. İşte tek fark şuydu; 
Hasreti yaşayan ya bir çocuktu, ya bir anneydi, ya 
da bir eşti. Ama aynıydı işte. Peki, Müslümanların 
en büyük hasreti nedir? Evet, doğru bildiniz. Bizde 
Peygamber Efendimiz(s.a.v)’in aşkıyla, O’nun has-
retiyle yanıp tutuşuyoruz ama biliyoruz ki biz onun 
makamında  buluşacağız. Bu yüzden en güzel hasret 
biz “Müslümanların” hasretidir...

CEVHER ŞAMİL AKSU 8C-BAŞAKŞEHİR

VARLIKTA İMTİHANI KAZANABİLMEK

İsraf; Dünya’nın sonunun bu kelimeyle, biz insanlar 
tarafından oluşturulacağına gün geçtikçe daha da 
çok inanmaktayım. “Yiyiniz içiniz israf etmeyiniz. 
Allah israf edenleri sevmez.” Bu söz bize hiçbir şey 
anlatmıyor mu?

Okul yemekhanesinde, gittiğiniz lokantada, evimizde, 
tatilde yemek yemek için tabağımıza aldığımız yiye-
cekleri bir düşünün ve açlıktan, susuzluktan dolayı 
ölen Somali’deki çocukları aklınıza getirin. Bizler bu 
kadar israf yaparken israf ettiklerimize ulaşamayan 
insanları hiç düşündünüz mü? Peygamber Efendimizin 
zamanında yaşanan bir olay israf yapmamak gerek-
tiğini ne de güzel anlatmış. Şöyle ki; “Bir defasında 
Hz. Peygamber Sad’e uğradı. Sad bu esnada abdest 
alıyordu. Resulûllah, onun suyu aşırı kullandığını gö-
rünce: ‘’Bu israf nedir?’’ diye sordu. Sa’d de: ‘’Abdestte 
de israf olur mu?’’ dediğinde Hz. Peygamber (asm) de: 

“Evet hatta akmakta olan bir nehirde abdest alsan 
bile.’’ şeklinde cevap verdi. Anlaşıldığı üzere yıllar 
önce altı çizilmiş bir konu.

Su, canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için 
zorunlu ihtiyaçların başında geliyor. Susuz bir yaşamın 
olabilmesi mümkün değildir. İklimlerin değişmesiyle 
-bu da biz insanların suçu onunda altını çizmeden 
geçemeyeceğim- yakın bir zamanda su için savaşlar 
yapılmaya başlanacak. Biz insanlar ise bile bile da-
kikalarca su altında duşta kalabiliyoruz. Dakikalarca 
akan suyun altında bulaşık yıkayabiliyoruz. Saatlerce 
patlamış su borusundan akan suyu yetkililere haber 
verme ihtiyacı hissetmeden seyredebiliyoruz.

Dahası mı? Sizler benden daha iyi biliyorsunuz neleri 
israf ettiğimizi.

“Yoklukla imtihan kazanılabilir.  Asıl olan varlıkla 
imtihanı kazanabilmektir.”
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GÜLNİHAL AKSAKAL 8A-ÇEKMEKÖY

SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI

Eskileri hatırlar mısınız? Ne güzel komşular birbirinde 
toplanır çay, kahve içilir, sohbetler edilirdi. Herkesin 
yüzünde bir mutluluk, bir tebessüm… Hele çocuklar 
o kadar güzel oyunlar oynarlardı ki tadına doyum 
olmazdı. Arkadaşlar arasındaki bağlar her geçen gün 
artardı. Ben o zamanlarda yaşamadım ama annem, 
babam ve büyüklerimden duyduğum kadarıyla bu 
kadar biliyorum.

Yeni nesilin yani bizim şu an çok şanssız olduğumuzu 
düşünüyorum çünkü şu an herkes kendini internetin 
bağımlılığına bırakmış durumda. Başta anlattığım gibi 
komşu ve arkadaş ilişkileri artık kalmadı. Herkesin 
elinde bir telefon hiç ağızlarını açmadan sabahtan 
akşama kadar mesajlaşıyorlar bunun yerine yüz yüze 
iletişim kursalar daha verimli olur. Tabi internetin iyi 
yönleri de yok değil ama insanlar genelde interneti 
sosyal medyada gezinmek için kullanıyorlar. Sosyal 
medya da insanlara baya zarar veren yerlerden biri. 
Zararlarından bazıları ise bağımlılık yapması ve in-
sanları kandırıp para vermelerini isteyen kötü niyetli 
insanların bulunması gibi.

Bazı insanlar da “ İnternetsiz yaşayamam sosyal med-

yasız bir gün geçiremem.” Gibi laflar söylüyorlar. 
Şahsen bu laflar beni deli ediyor çünkü hayatta inter-
netten daha önemli problemlerimiz, sorunlarımız veya 
daha güzel şeylerimiz var. Eskiden yaşayan insanla-
rın interneti hatta daha eskide televizyonu olmayan 
kişiler bile vardı ama o kişiler şu an ki dönemin zeki 
ve bilgisayar konusunda uzman olan çocukları bile 
es geçebilirlerdi çünkü onları evde bağımlılık yap-
tıran bir internetleri yoktu. Bu olanak onların kendi 
kendilerine oyun üretmelerini ve düşünce ufukları-
nın gelişmesini sağlıyordu. İşte bir zarar daha simdi 
bizler her şeyi hazır bekliyoruz ve tembelleşiyoruz. 
Sosyal medya sayesinde insanların mahremiyeti de 
kalmadı herkes özel hayatı ile ilgili bütün fotoğrafları 
internete koyuyor ve herkes onları görüyor. Oysaki 
insanlara özel hayatımızdan bahsetmemize gerek 
bile yok olmamalı da.

Aslında internet bizim derslerimizde çok işe yarıyor 
ama kullanıcılar internetin olumlu yönlerini kullanmak 
yerine ağırlıklı olarak olumsuz yönlerini kullanıyorlar. 
Sosyal medya ve internet kullanımında milletçe daha 
dengeli olacağımız günlere kavuşuruz inşallah…

AHMET KAAN ARIKAN 7C-BAŞAKŞEHİR

GELECEĞİMİZE KURULAN TUZAK

Dizilerin hayatımızdaki yeri ne olmalı? Bize sağladığı 
faydalar neler? Ya da kaybettirdiği değerler…

Televizyon hayatımızın en önemli parçalarından biri. 
Hatta olmazsa olmazlarından. Her şeyde olduğu gibi 
televizyonun hayatımıza kazandırdığı artılar ve ek-
siler var. Televizyon dünyasına girip içinden kolayca 
çıkamayız tabi. Özellikle dizilerden. Dizilerde şu anda 
fazlasıyla sanal hayatlar var ki tüm gençliğe hatta 
daha büyük bir kitleyi bu hayata özendirip yaşadığı 
hayattan mutsuz olmasını sağlıyor. Kendini hep yu-
karılarda görmek isteyip bunun için her kötü yolu 
uygun görmesine neden oluyor. Bencilliğin bir sınırı 
yok. İnsanları hor görmek ve aşağılamak da cabası. 
Kötü alışkanlıklar edinmek ve bunları temin etme-
nin yollarını açmakta. Hatta bunları masummuş gibi 
göstermektedir. Dizilere harcadığımız zaman günü-
müzüm boşa gitmesine sebep olmakta ve çoğu zaman 
işlerimizi yetiştirememekten şikâyet etmemize sebep 

olmaktadır. Milletimizi yavaş yavaş değiştirip ben-

cil bir nesil oluşturulmaya çabalanıyor. Hâlbuki biz 

Türk Milleti; küçüğünü seven ve koruyan büyüğüne 

saygıda kusur etmeyen, komşusu aç iken evinde tok 

yatmayan, gelenek ve göreneklerine bağlı, vatanının 

bir karış toprağını canı uğruna koruyan, ”Bayrakları 

bayrak yapan üstündeki kandır” diyen büyük bir 

milletiz.

Evet, birçok kötülüğün yanı sıra az da olsa faydası 

yok değil dizilerin. Bazı yanlışları görüp onlardan 

ders çıkarmamızı sağlıyor. Hayatımıza bilmediğimiz 

ve bilemeyeceğimiz kapılar açıyor.

Bizler bilinçli izleyici olmalıyız. Bizim için kurulan 

tuzakların farkına varmalıyız. Kendi kültürümüzü 

yaşatmalı, dizelerdeki basit oyunların kurbanı olma-

malıyız. O halde dizi saatlerinde televizyonu kapatıp 

ailece zaman geçirmeye ne dersiniz?
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Nida M. TOTU 6A-ÇEKMEKÖY

SANAL ALEMDE NE KADAR SOSYALİM?

Günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş olan 
internet ve sosyal medyanın ilk olarak ne olduğunu 
bilmemiz gerektiğini düşündüğüm için, internet ve 
sosyal medyanın kısaca tanımını yapmak istedim.

İnternet, dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve 
kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan 
elektronik iletişim ağıdır. TDK, İnternet sözcüğüne 
karşılık olarak genel ağı önermiştir. İnternet yerine 
zaman zaman sadece net sözcüğü de kullanılır.

Sosyal medya, internet üzerinde tanıtım veya soh-
bet amacıyla yapılan tüm diyalogları ve paylaşımları 
kapsamaktadır.

İnternet ve sosyal medyanın genel tanımını da yap-
tıktan sonra gelelim internetin ve sosyal medyanın 
hayatımızdaki yerine, bildiğimiz üzere internet ve 
sosyal medya hayatımızın bir parçası oldu. İnternete 
ve sosyal medyaya o kadar çok bağlandık ki, sağlık 
problemleri ve çocukların okullarında, ödevlerinde, 
yetişkinlerin de işlerinde aksamalar ve bir düzensizlik 
olmaya başladı. İçinizden şunu geçiriyor olabilirsiniz, 
bu internet ve sosyal medyanın hiç mi yararı yok. 
Tabii ki de var. Zararı kadar yararı da var. Örneğin, 
elimizin altındaki telefonlardan, tüm dünyada olan 
biten her şeyi öğrenebiliyoruz. Arkadaşlarımızla, ai-
lemizle ve akrabalarımızla görüntülü ve sesli görüşe-

biliyoruz. Fakat bizler bunları biraz fazla abartıyoruz. 
Elimizdeki telefonlar, tabletler ve bilgisayarlarla tüm 
işlerimizi halletmeye çalışıyor ve yararlı olan şeyi 
zarara dönüştürüyoruz. Bu zarar giderek artıyor ve 
çocuklar ve gençler arasında telefon, tablet, bilgisayar, 
fotoğraf makinesi vb. teknolojik aletler yarışı ortaya 
çıkıyor. Tüm çocuklar ailelerine son marka telefon vb. 
teknolojik aletler aldırmak istiyor. Birbirlerine hava 
atıyorlar. Artık hayat hava atmak için devam ediyor. 
Sosyal medya yanlış kullanılıyor ve doğru olmayan 
yönlere doğru yöneliyor. Tabi bunların hepsi benim 
şahsi fikrim fakat bu yazdıklarım arasında gerçek 
olan bir şey var ki o da, ülkemiz giderek sosyal medya 
bağımlısı olması. Bilindiği üzere dünyada en fazla 
Twitter kullanan ülkenin Türkiye olduğu belirlendi. 
Artık herkes kendine sosyal ağ hesapları açmaya 
başladı. Örneğin, şu an sosyal ağlara, sosyal med-
yaya girseniz, yeni doğmuş bebeğe bile hemen he-
sap açıyorlar. Yaşlılar kendilerine sosyal medyadan, 
ağlardan hesap açmaya başladı. Ailelerde anneler 
babalar çocuklar telefonlarla uğraştıkları için rahat 
yemek yiyemiyorlar. Çocuklar sussun diye ellerine 
tablet, telefon vb. teknolojik aletleri veriyorlar. Yine 
dediğim gibi bunlar benim şahsi düşüncelerim ve 
gözlemlerim. İnternet ve sosyal medyayı bilinçli kul-
lanmanız dileğiyle… 

EDANUR AÇAR 8B-BÜYÜKÇEKMECE

MUTLULUĞUN FORMÜLÜ

Tarif edilemez duygudur mutluluk. İnsana verilmiş 
duyguların en güzelidir. En başında gelen mutluluk 
ailedir. Mutlu olmak için büyük şeylere ihtiyaç yoktur 
aslında. Küçük şeylerle de insan mutlu olabilir. 

Size küçük şeylerle de mutlu olunabileceğini söyle-
miştim, bunu bilimsel olarak da bilinen mutluluk hor-
monuyla örnekleyebiliriz. Örneğin çikolata yiyerek de 
insan mutlu olabilir. Fakat çevremizde gördüğümüz 
varlıklı ailelerin yarısından çoğu mutsuz, bu durum-
dan anlaşıldığı gibi insanların mutlu olabilmesi için 
arabaya, eve, paraya ihtiyacı yoktur,  başkalarına mut-
luluk sağlayabilen de mutludur. 

Asıl mutluluk elindekinin kıymetini bilmektir. Elimiz-
dekinin kıymetini bilelim derken sadece onunla ye-
tinmemeliyiz. Daha iyisini kazanmak için mücadele 

etmeliyiz, bu yüzden insanın hedefi olması gerekir. Bu 

hedeflere ulaşmak için de hırs ve azim ile çalışmalıdır.

Çünkü insan hedeflerine ulaşınca mutlu olur. Mut-

luluk elimizdekinin kıymetini bilerek daha iyisi için 

mücadele etmekle elde edilir. Bana göre mutluluğun 

formülü yoktur, yazdığım yazıda da gördüğünüz gibi 

mutluluk birçok sebepten ortaya çıkar ve tek bir sebe-

be bağlı kalmaz. 

Mutluluk daima yakınımızdadır, içimizdeki yaşama 

hevesindedir, mutluluğu yakalamak için çoğu zaman 

elimizi uzatmamız yeter. Ve unutmayalım, her zaman 

şükredelim, insanlardan yiyeceklere doğadan bir gü-

lüşe kadar hayattaki muhteşem şeyleri değerlendir-

meyi ve tadına varmayı bilelim.
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BAŞAK ARISÜT 8C-BÜYÜKÇEKMECE

EN DEĞERLİ DUYGU

Mutluluk kişinin kalbinin kuşlar gibi kanat çırpması, 

yüzünden kocaman bir gülümsemenin eksik olma-

masıdır. Mutlu olan insan, çevresine de ışık saçar. 

Yaydığı pozitif enerji ile hayatımıza anlam ve güzellik 

kazandırır. 

Mutluluğu görebilmek için sadece bir şeker, bir kalem 

yeterken, bazense altın kolyeler, gümüş damıtmalı 

tabaklar versen de gülmezler, bu zevki vermezler. 

Hâlbuki gerçek mutluluk küçük şeylerde olandır. 

Çünkü mutluluk parayla satın alınamayacak kadar 

değerli bir duygudur. İlla ki büyük, mucizevi bir olay 

olması gerekmemeli. Aldığımız en küçük şeyde, bir 

tebessümde dahi mutlu olmalıyız ki hayatın tadını 

çıkarabilelim. 

Kanseri yenen bir insanın mutluğu dünyaya bedel-

dir değil mi? Ya da fakir bir çocuğun çöpte bulduğu 
o eskimiş bebek… Bizim de mutlu olabilmek için 
hastalığı yenmemiz gerekmiyor. Hayat her zaman 
güzel olmayabilir. Ama küçük sorunları kendimize 
dert edip hayatı zehir de etmemeliyiz. Ailemizle, ar-
kadaşlarımızla çözmeyeceğimiz dert yoktur. Onlar 
bizim yanımızdayken neden mutlu olmayalım ki… 
Önemli olan sevdiğimiz insanlarla güzel anlar ya-
şayabilmektedir.   

Mutlu olmak isteyenler veya mutlu olanlar daima bir 
şeylerden yoksundur. Mutlu olamayanlar, bardağın 
boş tarafından bakanlarsa mutluluğa muhtaçtır. Oy-
saki bunu anlaması ve hayat anlayışı yapması çok 
kolaydır. Ama ne mutlu böyle yapabilene! Mutluluk 
küçük şeylerde ve kalbin derinliklerinde saklıdır. Onu 
bulmaksa sevmekle kolaydır.

NURBANU DOĞAN 8C-BÜYÜKÇEKMECE

BEDELİ OLMAYAN

Mutluluk, hiçbir bedeli olmayan, hiçbir sınırlaması 
olmayan bir duygudur. Bence sonsuzluğun ta ken-
disidir. Kimse seni mutlu olduğun için sorgulamaz. 
Küçük büyük her şeye mutlu olabilirsin.

Her insanın mutlu olacağı şeyler farklıdır. Bazıları 
sadece bir şeyin olma ihtimaline bile sevinirken, ba-
zıları olmasıyla bile yetinmez. Daima iyileri unutup 
kötülere odaklanır. Ve mutlu olmamasına bahane 
olarak bunları kullanır. Oysa iyileri anlatıp ben mut-
luyum da diyebilir. Belki de yaptığımız en büyük hata 
budur. Her şeyin en büyüğünü değil de olabileceği 
en iyi şekliyle yetinmeyi öğrenmemiz gerekir.

Mutluluk bazen yağmurda ıslanmaktır, bazen küçük 
bir hediyedir, bazen ise sadece bir kelime. Mesela 
birisi bana beni sevdiğini söylediğinde çok mutlu 
olurum ve sarılmayı da çok severim. Bu iki şey beni 
parayla alınan bir hediyeden çok daha mutlu eder. 
Aslında mutluluk böyle şeylerde saklıdır, sevgide 
mesela.

Mutluluk uzaklarda değildir. Herkes mutluluğu 
imkânsız ve ulaşılmaz imkânsız sanır. Mutluluk kendi 
içimizdedir, sadece bunu gözden kaçırırız. Mutlulu-
ğun olağanüstü şeylerde olduğunu sanarak yüksek 
beklentiler içine gireriz. Mutluluk sadece karşıdan 
bir şeyler alınarak elde edilmez. Eğer başkalarının 
mutluluğu ile mutlu olabiliyorsak, bir şeyler vererek de 
mutlu oluruz. Hem de aldığımız zamandan daha çok.

Görüldüğü gibi mutluluk sonu olmayan bir duygu-
dur ve sandığımızdan çok daha yakınımızdadır. Ama 
biz hala uzaklara bakmaya devam ediyoruz. Yanı 
başımızdaki sevdiklerimizi görmüyoruz, bizi seven 
insanları görmüyoruz, sağlıklı olduğumuz için bile 
mutlu olmamız gerektiğini bilmiyoruz. Aksine mutsuz 
hissetmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Bence bugünden tezi yok herkes önce kendine sonra 
da etrafına dikkatlice baksın. Görecek ki mutlu olmak 
için çok sebep var. Yeter ki insan bunları görmek iste-
sin ve bunun için çaba sarf etsin. Haydi, kolay gelsin.
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EFRUZ B. TOKAÇ 8C-BÜYÜKÇEKMECE

ESKİ EV

Gözlerini açtığında karanlık bir ortamdaydı. Binmiş 
olduğu tren tünelden geçiyordu. Belli bir süre sonra 
bir ışık huzmesi trenin canlarının içinden girmeye baş-
ladı. Tünelden çıktıklarında yeni doğan güneş bütün 
treni aydınlatmıştı. Öylesine harika bir parlaklıktı ki 
görenleri kendine hayran bırakmıştı. Gözünün önüne 
gelen saçlarının rengi o ışık altında kahverengi ile 
altın tonları arasında değişiyordu. Hayran gözlerle 
pencereden dışarı bakarken doğduğu şehre geldiğine 
emin olmuştu. Buranın güneşi bile farklıydı sanki.

Güzel bir tren yolculuğundan sonra uzun bir süre 
eski tren istasyonunu izledi. Tabelasındaki yazılar 
silinmiş, bazı yerler paslanmış, bazı yerler kırılmıştı 
ama hala hoş bir görüntüye sahipti. Küçük bir kız 
iken ailesiyle –ailesinin tek çocuğuydu- birlikte tren 
bekledikleri zamanları hatırladı. Annesiyle babası 
bankta otururken kendisi biraz daha ileride gelecek 
olan trenin yoluna bakardı. Tren yaklaşırken hissettiği 
o hafif rüzgârı öylesine severdi ki bütün gün boyunca 
bu istasyonda durabilirdi. Bu düşüncelerden sıyrılıp 
istasyondan ayrıldı. Yolda yürürken gözlerini yolda-
ki tarlalardan alamıyordu. Çizgi şeritler halindeydi. 
Üstlerine vuran ışık onlara harika bir görünüm katı-
yordu. Yol gittikçe yukarı çıkıyordu. Yukarı çıktıkça 
hafif bir rüzgâr esmeye başlamıştı. Rüzgâr saçlarının 
arasından nazikçe geçiyordu. Yolun az ötesinde tar-
lalarda çalışan insanları görünce adımlarını sıklaş-
tırdı. Küçük bir oğlan çocuğu onu görünce tarladaki 
çalışanlara doğru koşup “ Akiyama-san geldi! ” diye 
bağırdı. Tarladaki herkes heyecanla başını kaldırdı. 

Bazıları ellerindeki her şeyi bırakıp ona doğru koş-
maya başladılar. 

“Kaori-chan geldi!”

“Eve hoş geldin Kaori-chan”

“Nasılsınız Akiyama-san?”

İnsanlar etrafını sarmıştı. Hepsinin yüzlerinde neşe 
vardı. Herkes onu özlemişti, onun onları özlediği gibi. 
Çocukluğundan beri o insanları ailesinin bir parçası 
gibi görmüştü. Onlarla büyümüştü. Hepsi birbirinden 
nazik, sakin insanlardı. Tabii şimdi aralarına yeni 
üyeler de katılmıştı. Onlarla özlem giderirken ara-
larından biri “Kız yol yorgunu, bırakın şu eşyaları-
nı bir yerleştirsin dinlensin sonra yine konuşuruz.” 
dedi. Herkes bu düşünceye hak vermişti. Herkesle 
vedalaştıktan sonra evin yolunu tuttu. Uzun süredir 
göremediği o güzel evin yolunu…

Evine geldiğinde tam olarak beklediği manzarayla 
karşılaştı. Uzun süre boş bırakılan evin bahçesini 
uzun otlar kaplamıştı. Onları temizlemesi gerekiyor-
du. Bundan önce evin içini temizlemesi gerektiğine 
karar verdi. Evin sürgülü kapılarını teker teker açıp 
havalandırdı. Sonrasında temizleme işine koyuldu. 
Temizlik bittiğinde kendini yorgun hissediyordu. 
Kendine bir çay hazırladı. Çayını alıp evin bahçesi-
ne bakan kısmına oturdu. Ayaklarını uzamış otların 
içine sarkıttı. Eski evi… Büyüdüğü, oynadığı, haya-
tının büyük bir kısmını geçirdiği bu ev… Sanki her 
baktığı yerde kendi küçüklüğünü, yaşadığı şeyleri 
görüyordu. Bahçelerinde kocaman bir Sakura ağacı 
vardı. O ağaca hep hayranlıkla bakardı. Şimdi çok 
daha büyümüş ve güzelleşmişti. Eskisinden daha fazla 
hayranlık verici olmuştu. Şu anda bu ağacın en güzel 
olduğu dönemdi. Pembe sakura çiçeklerinin açmıştı. 
Rüzgarın küçük bir esintisiyle bir sürü yaprağı kendini 
oradan ayırıp rüzgara teslim ederdi. Küçükken o dü-
şen pembe sakura yapraklarını yakalamayı denerdi. 
Sonra kafasını yana çevirdi ve evinin sütunundaki 
şeyleri gördü. Çayını oturduğu yerin yanına bırakıp 
oraya doğru ilerledi. Yaklaştığında onun küçükken 
boyunu ölçmek için kullandığı sütun olduğunu fark 
etti. Farklı boy ölçüleri kazılıydı sütuna. Elini en üstte 
olan işaretten en aşağıdakine kadar sürükledi. Orada 
elini biraz tuttu ve “Bu kadar küçükmüşüm…” diye 
düşündü. Sütuna yeni bir çizgi attıklarında o çizginin 
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bir öncekinden uzun olduğunu görmek onu öylesine 
mutlu ediyordu ki… Oturduğu yere geri döndüğünde 
bıraktığı çayın içine düşen sakura yaprağını gördü. 
O sıra aklına annesi geldi. Bir keresinde dökülen 
sakura yapraklarını yakalamayı denerken annesi-
nin çayının içine bir tane sakura yaprağı düşmüştü. 
Kendi kendine: “Artık onları ziyaret etmenin vakti 
geldi galiba” diye düşündü.

 Evden ayrılıp anne-babasına doğru yol almaya baş-
ladı. Yolda yine bir sürü kişiyle karşılaştı, eski yerlere 
uğradı derken güneş batmaya yüz tutmuştu. Hava 
kararmadan eve dönmenin daha iyi olacağını dü-
şündüğünden adımlarını hızlandırdı. Sonunda oraya 
varmıştı. Batmak üzere olan güneş tüm kızıllığıyla 
bulunduğu yeri aydınlatmıştı. Onlara doğru kızıllığın 
içinde ilerledi, karşılarına geçti ve “Ben geldim” dedi. 
Önündeki iki taşı okşadı. Sanki anne ve babasını 

yeniden görmüş gibi mutluydu. Gözleri yaşlıydı o 

taşlara bakarken ama kalbinde bir sıcaklık vardı ve 

mutlu hissediyordu. O taşlara uzun süre baktı ses-

sizce… Güneş kaybolmak üzereydi, yerini karanlığa 

bırakıyordu artık. Bunun üzerine gözyaşlarını silip 

onlarla vedalaştı ve evin yolunu tuttu. Cırcır böcekleri 

ortaya çıkmaya başlamıştı. Seslerini bu dünyadaki en 

iyi orkestraya değişmezdi. Böyle şeyleri düşünürken 

bir anda ne kadar mutlu hissettiğini düşündü. Mutluy-

du. Cırcır böcekleri, sakura ağacı, buranın insanları, 

hafif esen rüzgârı, Her saatte buralara ayrı bir renk 

veren güneşi, eski istasyonu, oranın eski tahtaları 

gıcırdayan evleri, yolları… Seviyordu buranın her 

şeyini. Buradan hiç ayrılmak istemiyordu. Gerçekten 

mutlu olduğu bu yerden uzaklaşmak istemiyordu. 

Mutluydu ve bu mutluluğu hep yaşamak istiyordu…

AHMET EMRE KUTLU 5F -BAŞAKŞEHİR

DÜŞLERİME DOĞRU KOŞUYORUM

Mutluluk, kimilerine göre sevgi,

Kimilerine göre güven,

Kimilerine göre sevdiklerinin yanında olmasıdır.

Ben mutluyum; çünkü yanımda sevdiklerim var.

Mutluluğumun her anını onlara borçluyum aslında.

Hayallerimin en temel noktasında bile mutluluk var.

Mutlu olmam için hayallerim var.

Mutlu olacaksam eğer hayatta

Kaygılarım da olacak,

Acılarım da,

Bazen, hayata güvenmediğim anlar da olacak.

Hayatta, bazen mutlu olabilmek için 

Küçücük bir tebessüm bile yeterlidir aslında.

Ben mutluyum çünkü,

Hayallerimin peşinden koşuyorum,

Geleceğe dair düşlerime doğru koşuyorum.

ZEYNEP ERSAN 8D-BAŞAKŞEHİR

MUTLULUK DEDİĞİN

Mutluluk dediğin; 

Sıcak bir günde yenen dondurma, sokaktan gelen 
çocuk sesleri,

Köpeğimin ellerini birleştirip kafasını üzerine koy-
ması gibi...

Ya da akşam yürüyüşleri.

Dramatik filmler ardından kahve ve yağmur.

Mutluluk bu olsa gerek...

Cuma, cumartesi hatta çarşamba günleri gibi mut-
luluk.

Suyla saatlerce oynamak, pijama altları veya pofuduk 
terlikler gibi.

Pamuk şeker,

Patlamış mısır gibi.

Mail kutuna gelen gülücük,

O gülcüğün hayatındaki yeri...
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EMİR ÖĞE 5E -BAŞAKŞEHİR

HAVA GİBİ SU GİBİ

Bence mutluluk,

Çocukların gülüşünde,

Annelerin kucağında,

Babaların omzunda

Bence mutluluk,

Yoksulluk bittiğinde,

Silahlar sustuğunda,

Kardeşlik yayıldığında

Bence mutluluk,

Dünyaya yayılmalı, ışık gibi

Her yeri kaplamalı

Hava gibi, su gibi, toprak gibi.

ŞEVVAL NUR TURAL 5B-BAŞAKŞEHİR

DÖRT KAFADAR ve PATATES BEY

Bir köyde yaşayan dört arkadaş varmış.  Bunların 
isimleri Nokta,  Soru İşareti,  Virgül ve Ünlem’miş. 
Nokta çok tembelmiş. Hiçbir işi yapamazmış. Soru 
İşareti çok zekiymiş hep soru sorarmış. Virgül çok 
dost canlısıymış. Ünlem ise çok heyecanlıymış. 

Bir gün nokta uyuyormuş. Soru işaretinin kafasında 
sorular varmış. Bu soruları bilecek kimse yokmuş. 
Ünlem yarıyıl tatili için çok heyecanlıymış. Onun için 
bavulunu hazırlamış. Ünlem önceden kasabaya git-
miş. Soru İşareti ve Virgül de tatil için kasabaya gitmiş.

Nokta kalmış. Soru işareti ve Virgül,   Ünlem ile bu-
luşmuşlar. Kasabaya vardıklarında kocaman binalar 
görmüşler.  Bir otelde kalmışlar. Orası Kızılderililerin 
yaşadığı bir kasabaymış. Bu kasabayı Kızılderililer 
yönetirmiş.  Burada birbirini tanımayan kimse yok-
muş. Kızılderililerin başkanı Patates Bey sormuş:

-Siz kimsiniz?

-Efendim biz noktalama işaretleriyiz. 

Noktalama işaretlerini hiç ama hiç sevmemiş. Burada 

Patates Bey’i öldürmek isteyen Ninjalar varmış. Bir gün 
bu kötü kalpli Ninjalar gelmiş. Tam kasabaya bomba 
atacaklarken o sırada ormandan bir ses gelmiş. Bu 
Kızılderililerin özel dansıymış. Hemen Ninjalar kaçmış. 

Nokta hala evde uyuyormuş. Ünlemin heyecandan 
eli ayağı birbirine dolaşmış. Soru işareti ise test çö-
züyormuş. Üç arkadaşın kasabadaki ikinci günüy-
müş. Herkesle çok iyi arkadaş olmuşlar. O sırada 
dışarıdan tuhaf sesler geliyormuş, ama bu seslerin 
sahibini tanıyamamışlar. Bu arada Virgül ve Ünlem 
bir Ninja görmüş. Onu gören Ünlem heyecandan 
bayılmış. Aradan birkaç gün geçmiş.  Soru işareti 
Virgül’e Ninjalar hakkında çok soru sormuş.  Ama 
Virgül cevap vermemiş.  Soru işareti korktuğu için 
eve gitmiş. Virgül tek başına kalmış.  Ninja’yı tek 
hamlede yenmiş.

 Aradan günler geçmiş Ninjalar tekrar gelmiş. Bu sefer 
gerçekten Ninjalar kasabaya bomba atacakmış ki 
evde günlerdir uyuyan Nokta uyanmış. İlk gelen uça-
ğa binmiş ve o da kasabaya gelmiş. Oradaki olayları 
görünce polisi aramış. Soru işareti çok matematiksel 
bir yöntemle 5 Ninja’yı bir anda vurmuş. Virgül tek 
kişiyle savaşmış. Ünlem yine heyecandan bayılmış. 
Ondan sonra Patates Bey’i kurtarıp Ninjaları polise 
vermişler. Patates Bey:

-Sizin hakkınızda kötü düşündüğüm için özür dile-
rim, demiş. 

Noktalama işaretleri:

-Hayır, kasabaya kabul ettiğiniz için asıl biz teşekkür 
ederiz. 

Patates Bey o günden sonra onları Noktalama Şö-
valyeleri ilan etmiş. 
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ONUR KAAN GÜVELİ 5B-BÜYÜKÇEKMECE

GİZLİ BAHÇE

Uzak çok uzaklarda şehirlerden köylerden uzakta, 

kimsenin bilmediği gizli bir yer varmış. Burada hiç 

kış olmaz hiç hava soğumazmış. Gökyüzü hiç kor-

kutmaz, şimşeksiz yağmurlar yağarmış. 

Gündüzler ayrı güzel geceler ayrı güzelmiş. Gökyü-

zünde parantezler uçar, yeryüzünde ünlemler do-

laşırmış. Mis gibi kokan çiçekler, rengârenk uçan 

kelebekler varmış. Her yağmurdan sonra gökkuşağı 

çıkarmış ve bu gökkuşağının altından çok güzel 

sesler çıkaran notalar geçermiş. 

Birgün gökyüzünden uçan bir balon süzülerek yer-

yüzüne inmiş. İçinden notalar, virgüller, iki nokta-

lar, üç noktalar, noktalı virgüller, soru işaretleri ve 

daha pek çok işaretler kahkahalar atarak balondan 

inmişler. Hepsi de tek renk değillermiş, tıpkı kele-

bekler gibi rengârenklermiş. Bu gizli bahçeye çok 

yakışmışlar. Çiçeklerin içinde dolaşırken şarkılar 

söyleyen notalar gibiymişler. 

Ama arkalarından inen işaretler onlar gibi mutlu 

değillermiş. Çünkü bunlar diyakritik işaretlermiş. 

Hüngür hüngür ağlayarak çıkmışlar. ! Ünlem çıkış-

mış onlara, beklemelerini ve korkmamalarını söy-

lemiş, diğer balon gelene kadar sabırlı olmalarını 

söylemiş. Ancak hüngür hüngür ağlarken dahi hiç 

sesleri çıkmıyormuş. Çünkü dedim ya onlar diyak-

ritik işaretlermiş. Harfler olmadan kendilerini hiç 

hissedemiyorlarmış. 

Nihayet diğer balon da gelmiş. İçinden inen harfler 

uçarak diyakritik işaretlerle dans etmeye başlamışlar. 

Uçarak gelen bir sultan papağanı, küçük bir a har-

finin üzerine konmuş ve ä harfinin üstündeki çift 

noktayı gagalamaya başlamış. Öyle meraklıymış ki 

yemek olsa yiyecekmiş. Dur demiş ä harfi ‘’Canımı 

yakıyorsun, ben yemek değilim!’’ h

Hemen yanına ünlem gelmiş. Duymadın mı yaramaz, 

demiş ünlem. Sultan papağanı: ‘Babacığ babacıığğ 

hadi gel, hadi gel. ‘demiş. Bu sefer de yemek olma-

dığını anlayınca çift noktalı ä ile oynamaya başlamış. 

Diğer noktalama işaretlerinden meraklı soru işareti? 

Ve ters soru işareti ¿ zıplaya zıplaya onların yanına 

gelmiş. ‘’ ¿ siz burda oynuyorsunuz biz orda yalnız 

kaldık? Niye çağırmadınız biz de geldik ¿ oynayalım 

mı? Demişler. Haydi tanışalım ¿ biz İspanyoluz ? düz 

ve ters soru işaretiyiz, siz kimsiniz? Ben a harfiyim, 

ben de şimdilik a’nın üstündeyim diyakritik bir çift 

noktayım belli bir yurdum yok demiş. 

Ve yanlarına ~ uzun bir tilde işareti almışlar. Ters ve 

düz soru işaretleri tilde işaretini ip olarak kullanmış 

¿~~? sallamaya başlamışlar. Önce a harfi atlamış, 

peşinden bizim diyakritik. Çift nokta atlamış, ünlem 

atlarken tildeye takılmış. Bunu gören yay parantez-

ler ünlemi aralarına almışlar (!) onunla alay etmiş-

ler yandı diye. Hepsinin üstüne derece işaretleri ° 

yağmaya başlamış

° °    °    °   °    °       °    °           °         °            °       °  

°     °

                                  ° °    °     °       °              °  °  

°          °   °        °

                               ° °    °    °   °    °       °    °           °         

°            °       °  

                                   ° °    °     °       °              °  °  

°          °   °        °

                       ° °    °    °   °    °       °    °           °         °            

°       °  °     °

                                ° °    °     °       °              °  °  

°          °   °        °

¿~~?        ä        !           (!)    

Harfler ve noktalama işaretleri mutlu mesut yaşarken 

bir süre sonra sıkılmaya başlamışlar. Neden biliyor 

musunuz? Onları konuşan insanlar istemişler, işte o 

zaman uçan balonlar gelmeye başlamışlar. İçlerinde 

insanlar varmış.

Gizli bahçe bir adanın içindeymiş. Ve bu adanın 

ismi Dilek Adasıymış. Burada güzel dilekler kabul 

olurmuş.
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SERRA GÜLCE 5D -BAŞAKŞEHİR

NOKTALAR DİYARI

Mevsimlerden ilkbahar. Küçük bir kasabanın ahşap 
bir evinde yaşayan Zeynep ders çalışıyordu. Türkçe 
çalışırken çok sıkılırdı; ama ertesi gün Türkçe sınavı 
vardı. Sınav için neredeyse bütün noktalama işaretle-
rini ezberlemesi gerekiyordu. Bunun için bütün gün 
noktalama işaretlerine çalışmıştı. Tam noktalama işa-
retlerini ezberlerken gözleri yavaş yavaş kapanmaya 
başladı ve birden kendini renkli bir kasabada buldu. 
Her yer gökkuşağını kıskandıracak kadar renkliydi. 
Etrafını incelemeye başladı. Her yerde noktalama 
işareti vardı ve birden yanında bir ses duydu. Zeynep 
kafasını indirip aşağı bakınca şaşırdı. Aşağı baktığında 
küçük bir virgül gördü. Küçük virgül:

-Sen burada ne yapıyorsun? diye sordu.

Zeynep şaşırdı. Küçük virgülün yüzüne bakmaya 
başladı. Şaşkınlığı geçtikten sonra virgülün soru 
sorduğunu hatırladı ve cevap verdi:

-Ben nerede olduğumu bilmiyorum. En son masamda 
ders çalışıyordum ve kendimi bir anda burada buldum.

-Burası noktalar diyarı, dedi virgül. İstersen seni bu-
rada gezdirebilirim.

 Zeynep çok sevinirim. dedikten sonra gezmeye baş-
ladılar. Virgül ilk olarak kendini tanıttı:

-Ben eş görevli kelimeleri çok sevdiğim için bana 
virgül derler. Bak, şuradaki polise Nokta Amca deriz; 
çünkü hep cümleleri o durdurur. Şurada oturan am-
canın adı da iki noktadır; çünkü tıpkı sözlük gibidir. 
Anlamadığımız bir şey olduğunda hep o bize açıklar. 
Şu benim arkadaşım Soru İşareti. Ona çok soru sor-
duğu için soru işareti diyoruz. Balkonda oturan da 
bizim komşumuz Ünlem Teyze, sürekli başına kötü 
şeyle gelir.

Zeynep virgülün sözlerinin devamını dinleyemeden 
annesinin sesiyle uyandı ve gördüklerinin rüya oldu-
ğunu anladı. Olsun, artık bütün noktalama işaretlerini 
öğrenmişti.

BATUHAN SAÇLI 7C-BAŞAKŞEHİR

BİRİNCİ KİM OLACAK

Eski zamanlarda birbirinden güzel 29 harf yaşarmış. 
Bu 29 harf bir gün harfler kralı tarafından çağrılmış. 
Çünkü kral bütün ülkenin bir arada olmasını iste-
miş. Kral yeni bir alfabe oluşturmak istiyormuş; fakat 
bir sorun varmış. Bütün harfler bu yeni alfabenin 
başında olmak istiyormuş. Bu yüzden çok tatsızlık 
çıkmış büyük harfler küçük olanları itiyor küçük-
lerse buna karşı çıkıyorlarmış. Kral bu durumdan 
rahatsız olmuş. Harflerden yardım almaya ve ülke-
de bir yarışma düzenlemeye karar vermiş. Kim bu 
sorunu çözerse o alfabenin en başına geçer demiş. 
Ama yarışa katılıp sorunu çözemeyenler ceza olarak 
ya alfabenin en sonuna konacakmış ya da bundan 
sonra hiçbir sözcüğün başına gelemeyecekmiş. Sıra 
sıra herkes kralın huzuruna çıkacakmış ilk olarak “Z”  
harfi çıkmış demiş ki “Kralım bence bütün harfler boy 

sıra sına göre dizilsin.” demiş. Buna uzun harfler çok 

sevinmiş ama kısa olanlar itiraz etmiş bu yüzden bu 

fikir kabul edilmemiş ve “Z” harfine alfabenin en 

sonuna geçme cezası verilmiş. “Z” harfi buna çok 

üzülmüş. Sonra kralın karşısına “Ğ” harfi çıkmış, 

başlamış konuşmaya “Kralım bence şişman olanlar 

öne zayıflar arkaya geçsin.” demiş. Bu sefer de “I,İ,L” 

harfleri başta olmak üzere zayıf harfler itiraz etmiş ve 

bu fikir de beğenilmemiş. Bu yüzden “Ğ” harfine de 

hiçbir sözcüğün başına geçememe cezası verilmiş ve 

kralın karşısın son olarak “A” harfi çıkmış başlamış 

anlatmaya: “Kralım bence harfler bilgisine göre di-

zilmeli.” demiş. Herkes bu fikri sevmiş çünkü herkes 

bilgisine güveniyormuş. Sonunda mesele çözülmüş 

“A” harfi de ödül olarak alfabenin başına geçmiş.
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RANA YUMAK 5F-BAŞAKŞEHİR

İŞARETLERİN DİLİ

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur 
saman içinde, pireler berber, tembel arılar ise çalış-
kan iken…

Bir zamanlar bir okulun sınıfında, bir duvarda asılı 
olan noktalama işaretleri varmış. Bu sınıfta her öğrenci 
sınıfını çok seviyormuş. Deniz renginde sıralar, gül 
renginde sandalyeler varmış ve sınıfın duvarlarında 
da kelebekler uçuyormuş. Noktalama işaretleri de 
en büyük ve güzel kelebeğin tam ortasında duru-
yorlarmış. Bu sınıfı diğer sınıflardan ayıran şey, bü-
tün noktalama işaretlerinin konuşabilmesiymiş. Bu 
noktalama işaretleri sayesinde öğrenciler yazılarını 
daha iyi yazabiliyorlarmış. Tabii bu duruma nokta-
lama işaretleri de çok seviniyormuş.

Bir gün virgül, noktalı virgülü ağlarken görmüş. Tabii 
haliyle buna çok üzülmüş. Sormuş arkadaşına; ama 
noktalı virgül yanıt vermemiş. Oysaki noktalı virgül 
içlerindeki en güler yüzlü olanmış. Virgül tekrar sor-
muş ve noktalı virgülden hiç beklemediği bir cevap 
gelmiş:

-Ben hep çocukların kitaplarında daha fazla yazıl-
mayı istedim ama hiç kimse beni umursamadı. Hep 
noktayı kullanıyorlar, benim noktadan farkım ne ?

Aslında virgül ona da hak veriyormuş. Çünkü noktayı 
çocuklar gerçekten de her yerde kullanıyorlarmış. 
Tabii nokta da her zaman gururlanıyormuş. Virgü-
lün de aklına bir fikir gelmiş bunu bütün noktalama 
işaretlerine, sınıf öğretmenine ve çocuklara bu fikrini 
anlatmış.

Çarşamba sabahıymış. Dışardan ılık bir rüzgar esiyor, 
ağaçlar adeta dans ediyormuş. İlk ders dikte çalış-
ması dersiymiş. Nokta yine diğer bütün noktalama 
işaretlerine küçümsercesine bakıyormuş. Öğretmen, 
öğrencilerin yazacakları paragrafı tahtaya bilgisayar 
yardımıyla yansıtmış. Nokta paragrafa baktığında ha-
yal  kırıklığına uğramış. Çünkü paragrafta sadece iki 
tane nokta varmış. Bugünlük böyle geçmiş. Bir diğer 
sabah baktığında nokta yine aynı şey görmüş. Ve bu 
böylece bir hafta sürüp gitmiş. Bu sefer bütün nok-
talama işaretleri noktayı ağlarken görmüşler. Haline 
çok acımışlar herkesi toplamışlar ve ona sadece ders 
alması gerektiği için böyle bir şey yaptıklarını ve bu 
kibirden vazgeçmesi gerektiğini söylemişler. Nokta 
da artık diğer arkadaşlarının halini anlıyormuş. O 
günden sonra kimse kendini beğenmişlik yapmamış. 
Gökten üç noktalama işareti düşmüş. Biri noktaya, 
biri öğretmene ve bir diğeri ise çocukların başına…

SENA ARSLANTAŞ  5C-BÜYÜKÇEKMECE

CANIM ÖĞRETMENİM

İkiye böldün ekmeği,

Öğrettin bana kelimeleri,

Okula geldim anlattın,

Okula geldim yine anlattın.

Ceza verdin bana, 

Sonra kıyamadın bana, 

Çektin beni kenara,

Anlattın bana olup biteni.

Artık okulun son günü…

Gidiyorum ben,

Hakkını helal et,

Benim canım öğretmenim.

BETÜL BAŞAR 6C-BÜYÜKÇEKMECE

BANA GÜNEŞ OLAN

Annem babam bir yana,

Öğretmenim diğer yanına.

Hepsi aynı derecede eşit bana,

Sevgili öğretmenim.

Beni sen yetiştirdin,                                                          

Sevgiyi saygıyı sen öğrettin.                                      

Benim liderim sen oldun, 

Sevgili öğretmenim.

Bana güneş oldun,

Sıcağım, aydınlığım, güvenim.  

Hakkını nasıl öderim,

Sevgili öğretmenim.



92

DİLŞAD METİN 5C-MALATYA

HANGİMİZ ÜSTÜN

Yıllar önce, Kaf Dağı’nın ardında bir ülke varmış. 
Ülkede noktalama işaretleri yaşarmış. Ancak bu 
noktalama işaretlerinin bir sorunları varmış. Hepsi 
kendini çok beğenir, diğerlerini hor görürmüş. Bu 
yüzden de sürekli kavga ederlermiş.

Günlerden bir gün, noktalama işaretleri yine kavga 
etmeye başlamışlar. Hem de yok yere. Nokta:

‘’Hiç biriniz benim gibi olamazsınız. Benim şanı-
ma yetişemezsiniz. Ben her cümlenin sonunda yer 
alırım.’’demiş.

Buna karşılık virgül:

‘’Sen kendini ne sanırsın? Ben de birçok cümlede yer 
alırım. Hem ben olmasam, sen her cümlenin sonunda 
zor yer alırsın.’’ demiş.

Kesme işareti:

‘’Ben olmasam, siz cümlelerde 
özel isimleri kullanamazdınız 
akıllılar.’’

Soru işareti:

‘’Ben olmasam, hiç biriniz bir tek 
soru cümlesi bile yazamazdınız. 
Kıymetimi bilin.’’

Etraf iyice kızışmıştı. Noktanın, 
virgülün, kesme işaretinin ve soru 
işaretinin bu sözlerini duyan di-
ğer noktalama işaretleri de çok 
sinirlenmişlerdi. Onlar da, tam 

lafa karışacakken ünlem:

‘’Kesin sesinizi! Siz ne zamandan beri 
kendinizi bir şey sanmaya başladınız? 
Noktalama işaretlerine hükmeden biri 
varsa, o da benim. Benim bir çığlığım 
heybetli dağları devirir.’’demiş.

Bu büyük kavgadan sonra, hiçbir çocuk 
bir daha cümle kurmamış. Çünkü nok-
talama işaretlerinin birbirlerini kıskanıp, 
kavga etmelerinden korkmuşlar. Dünya 
çok boş kalmış.

Bir çocuk, cesaretini toplayıp o ülkeye 
gitmiş. Noktalama işaretlerine sormuş:

‘’Neden kavga ediyorsunuz? Sizin yüzünüz-
den artık hiçbir çocuk cümle kuramıyor.’’demiş.

Noktalama işaretleri birbirlerine bakmışlar. Çocuk 
devam etmiş:

‘’Neden bu ülke kavgalarıyla tanınıyor, hiç düşün-
dünüz mü? Hiçbiriniz birbirinizden üstün değilsiniz. 
Hepiniz özelsiniz ve eşitsiniz. Hepinizin farklı özel-
likleri var. Özelliklerinizi yarıştırmak yerine, farklı 
olduğunuzu kabullenin.’’

Bu sözlerin üzerine noktalama işaretleri pişmanlık 
duymuşlar. Hatalarının farkına varmışlar. Birbirlerin-
den özür dileyip barışmışlar. Çok iyi dost olmuşlar. 
O gün bu gündür, noktalama işaretleri her cümlenin 
içinde buluşuyorlar.
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NEVAL ÖZ  7G-BAŞAKŞEHİR

NOKTALI VİRGÜL ve ÜLKESİ

Bir zamanlar, içinde birçok noktalama işaretinin 
yaşadığı bir ülke varmış. Bu ülke o kadar güzelmiş 
ki anlatmaya kelimeler yetmezmiş. Her taraf yem-
yeşilmiş ve çiçeklerle doluymuş. Bu ülkeyi yöneten 
Kral Nokta’ymış. Kral Nokta’yı herkes çok severmiş 
çünkü çok adaletli, merhametli ve yardımsever bir 
kralmış. Zor durumda olanlara yardım eder ve her-
kese hediyeler dağıtırmış. Kral Nokta’nın biricik eşi 
ise Kraliçe Virgül’müş. Kraliçe Virgül de en az Kral 
Nokta kadar iyi biriymiş. O da herkese yardım eder 
ve herkesin sorunlarına çözüm bulmaya çalışırmış.

Bir süre sonra Kral Nokta kötü bir hastalığa yakalan-
mış. Herkes bu duruma çok üzülmüş. Bütün saray 
görevlileri Kral Nokta için elinden gelen her şeyi 
yapıyormuş. Tüm halk Kral Nokta için seferber olmuş. 
Ama Kral Nokta’nın durumu gün geçtikçe kötüye gi-
diyormuş. Birkaç gün sonra kral oğlu Noktalı Virgül’ü 
yanına çağırmış. Kralın oğlu Noktalı Virgül babasını 
yatakta halsiz bir şekilde görünce çok üzülmüş ve 
dikkatle babasını dinlemeye başlamış. Kral zorlukla 
konuşmaya başlamış: “ Biricik oğlum, biliyorsun çok 
kötü bir hastalığa yakalandım ve hastalığım gün geç-
tikçe artıyor. Ben bu halimle ülkeye iyi bir yönetici 
olacağımı düşünmüyorum. Senin bu ülkeyi çok güzel 
yöneteceğine inanıyorum.  O yüzden görevimi sana 
veriyorum. Benden sonra ülkeni adaletli bir şekilde 
yönetmeli ve herkese hoşgörülü olmalısın. Herkese 
yardım etmelisin, halkının sorunlarına çözüm bulma-
lısın. En önemlisi Noktalama Yanlışı canavarlarından 
ülkeni daima korumalısın. Onların senin ülkene ve 
noktalama işaretlerine zarar vermesine izin verme-
melisin.” Bunlar kralın son konuşmalarından olmuş. 
Prens Noktalı Virgül, babasının öğütlediği gibi ülke-
yi yöneteceğine söz vermiş. Birkaç gün sonra Kral 
Nokta vefat etmiş. Kral Nokta’nın vefatına Kraliçe 
Virgül, Prens Noktalı Virgül ve tüm noktalama işa-
retleri halkı çok üzülmüş. Kral Nokta’ya çiçeklerle 
dolu bir mezar yaptırılmış.   

Kralın vefatından aylar geçmiş. Noktalama İşaretle-
ri Ülkesi’nin yeni kralı Kral Nokta’nın oğlu Noktalı 
Virgül olacakmış. Kral Noktalı Virgül için çok güzel 
bir taç giyme töreni düzenlenmiş. Kral Noktalı Vir-
gül, güzel elbiseler içinde tacını giymiş. Kral Noktalı 
Virgül’e tacı takan Kraliçe Virgül olmuş. Kraliçe de 
oğlunun işlerinde hep başarılı olmasını dilemiş. Her 
yerde şenlikler yapılmış. Çocuklara ve büyüklere türlü 
türlü hediyeler dağıtılmış. Güzel mi güzel yemekler 
yapılmış. Herkes şimdiden yeni kralını çok sevmiş.

Kral Noktalı Virgül, kısa zaman içinde ülkede bazı ye-
nilikler yapmaya başlamış. Çocuk noktalama işaretleri 
için yeni parklar, okumayı seven noktalama işaret-
leri için kütüphaneler, evsiz hayvanların korunması 
için barınaklar ve buna benzer birçok şey yaptırmış. 
Noktalama işaretleri bunlardan çok memnun kalmış. 
Herkesin günlük yaşantısı kolaylaşmış ve artık hemen 
hemen herkes sosyal aktivitelere katılmaya başlamış. 
Bu da ülkenin ilerlemesinde büyük rol oynamış. Sıra 
noktalama işaretlerini görevlendirmeye gelmiş. Kral 
Noktalı Virgül, Bay İki Noktayı ;“ Söz almak İsteyen-
lere Söz Verme Bakanı ”, Üç Nokta’yı ;“Ulaştırma 
Bakanı”, Kesme İşareti’ni ;“ Saray Terzisi”, Parantez 
Kardeşleri ;“ Güvenlik Görevlisi”, İnceltme İşareti’ni; 
“Diksiyon Öğretmeni”, Birleştirme Çizgisi’ni; “Nikah 
Memuru”, Ünlem işaretini; “Saray Muhafızı ve Du-
yuru Bakanı” ve  Konuşma Çizgisi Beyi ise; “ Kral 
Sözcüsü” olarak  görevlendirmiş. Fakat Kral Noktalı 
Virgül, öğretmenlik görevini üstlenecek noktalama 
işaretini bulamamış. Bu görev çok mühim olduğundan 
öğretmenlik görevini üstlenecek noktalama işaretini 
bulmak amacıyla yardımcılarını ülkenin dört bir yanı-
na göndermiş. Kralın yardımcıları uzun araştırmaları 
sonucunda küçük bir kulübede oturan çok bilgili bir 
noktalama işaretine rastlamışlar. Kralın yardımcıları 
daha önce hiç görmedikleri bir noktalama işaretine 
rastlamışlar. Bu noktalama işareti diğerlerine göre 
daha farklı bir görünüşe sahipmiş. Kralın yardımcıları 
garip görünüşlü bu noktalama işaretine kralın onu 
görevlendireceğini ve neden yanına çağırdığını an-
latmışlar. Biraz sonra Kral Noktalı Virgül’ün yanına 
varmışlar. Kral Noktalı Virgül, garip görünüşlü nok-
talama işaretine birkaç soru sormuş. Garip görünüşlü 
noktalama işareti tüm soruları doğru yanıtlayınca Kral 
Noktalı Virgül onu öğretmen olarak görevlendirmiş. 
Kral Noktalı Virgül, tüm soruları doğru yanıtladığı için 
bu noktalama işaretine “Soru İşareti” ismini vermiş. 
Soru İşareti, bu ismi çok beğenmiş ve görevini seve 
seve yapacağını söylemiş. Böylelikle soru cümlelerinin 
sonuna her zaman soru işareti gelmiş.

Bu ülke böyle güzel yönetildikçe nüfusu daha da art-
mış. Noktalama İşaretleri Ülkesi gün geçtikçe daha da 
güzelleşmiş. Farklı görevleri olan noktalama işaretleri, 
kelimeleri farklı farklı süslemiş. Artık kelimeler daha 
da güzelleşmiş. Kimse kimsenin işine karışmayınca 
güzel cümleler, paragraflar, kitaplar ortaya çıkmış. 
Noktalama İşaretleri Ülkesi tarihe adını altın harflerle 
yazdırmış. Bu ülke hep mutlu ve huzurlu bir şekilde 
yaşamış.
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ALPER ÖZTEKİN 5B-BAŞAKŞEHİR

ÖĞRETTİN BANA HER ŞEYİ

Sen öğrettin a b c’yi 

Okumayı, yazmayı, resim yapmayı 

Sevgiyi, saygıyı

Sen öğrettin edepli olmayı

Annemden babamdan sonra

Sen varsın yanımda

Bir sıkıntım olduğunda

Koşarsın yardımıma 

Seni örnek alıyorum

Senden öğrendiklerimle 

BEN de öğretmen 

Ben de doktor

Ben de mühendis olacağım

Ülkem için çalışacağım

Doğusunda batısında kuzeyinde güneyinde 

Ahmet’iyle, Ayşe’siyle, Mehmet’iyle Elif’iyle

Bütün Türkiye’yi bilgi, sevgi mutlulukla donatacağım

Ben ülkem için çalışacağım.

YİĞİTHAN UÇAR 6D-BAŞAKŞEHİR

AYDINLANDIM SAYENDE

Ö nünden aldın beni karanlığın 

Ğ üneşler serptin gözlerime

R üyalarım bile aydınlık sayende 

E llerinde bütün kişiliğim, benliğim

T ebeşirinin ucunda şekillendi geleceğim

M erhametinle, sevginle kuşattın beni 

E mek emek, satır satır işledin istikbalimi

N e olur hep güven, böyle sev beni  

İ nandın bana, umut bağladın, yılmadın

M erak etme öğretmenim ben de seni çok sevdim

BERAT YIĞIT ÇELİK 5B-BAŞAKŞEHİR

ŞEFKAT KAYNAĞI

Biliriz hepimiz

Öğretmenlik çok zordur.

Öğretmenimizi sevsek de sevmesek de,

O her zaman bizim yanımızda olur.

Bizim ikinci anne babamız gibidir.

Öğrencilerine bir öğretmen gibi değil,

Bir anne baba şefkati ile yaklaşır.

Ve böylece anlarız ki 

Öğretmenlik emek ve özveri ister.

İCLAL SELİN VOYVAT 7D-BAŞAKŞEHİR

ÖĞRETMENİME SÖZ VERDİM

Dün ne idik, bugün ne 

Harf harf, hece hece

Hiç sıkılmadan, bıkmadan

Yazdınız içimize…

Önce A 

Sonra B

Sizin öğrettiklerinizle

Aydınlık bir geleceğe

Koştuk bilgiye doğru

Sizinle ulaştık zirveye

Aydınlık geleceğe

Hoşgörünüzle, sevginizle…

Sizin elinizde 

Büyüdü geleceğim.

Sizi hep seveceğim

Canım öğretmenim

Söz biz de bundan sonra

Vatana millete hayırlı bir insan olacak

Biz de ömür boyu sizi unutmayacak

Dualarla anacağız. 
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ELİF KARAKAYALI 6A-MALATYA

BİTMEYEN SEVGİ

Sema; öğretmenlerini çok seven, babasının işleri 

yüzünden yeni bir şehre gelmek zorunda olan 12 

yaşında bir kızdı. Sema yeni okulunu çok sevmiş öğ-

retmenlerinin gözüne girmişti. Ama bir türlü arkadaş 

edinememişti. Tek arkadaşı öğretmeniydi. Öğretmeni 

Sema’yı çok seviyordu ve onun böyle arkadaşa edine-

memesine şaşırıyordu; çünkü Sema çok iyi bir kızdı. 

Sema yemekte bile arkadaşlarının yanına değil, o en 

sevdiği öğretmeninin yanına oturuyordu. Öğretmeni 

her ne kadar çabalasa da Sema ile oyun oynayamıyor 

yaşıtları gibi onu eğlendiremiyordu ama Sema yine 

o öğretmenini çok seviyordu.

Bir gün Sema’nın çok üzülmesine neden olan bir 

haber geldi, Sema’nın annesi ölmüştü. Bu haberi alan 

öğretmen, Sema için çok üzüldü onu evine çağırdı, 

onunla konuştu:

-Sema sen çok akıllı ve çalışkan bir kızsın ben de 

iyice yaşlandım zaten emekli olma vaktim geldi de 

geçiyor bile, ben artık çalışmayacağım. Annen için de 

üzülme, onun çok güzel bir yerde olduğundan eminim. 

Sen sakın çalışmayı bırakma. Şimdiye kadar senin 

hep yanındaydım, kimi zaman güldük, kimi zaman 

üzüntülerimizi paylaştık. Sen benim hem öğrencim 

hem de kızım gibiydin. Seni çok seviyorum bana sık 

sık mektup yaz olur mu? 

Sema bu konuşmaya cevap veremedi, öğretmeninin 
yanaklarından akan o yaşları fark etmişti, kendini 
tutamadı, o da ağlamaya başladı. Sadece başını ‘’Evet, 
sık sık mektup yazacağım.’’ der gibi salladı. Sema 
üzgün üzgün evine döndü. O günden sonra derslerine 
çalışmayı hiç bırakmadı, ama öğretmeni ve annesi 
de aklından hiç çıkmıyordu.

5 yıl sonra Sema öğretmenine mektup yazdı, mek-
tupta liseye gittiğini birçok arkadaşının olduğunu ve 
öğretmenini hala çok sevdiği yazılıydı.

Öğretmen bu mektubu sevinçle okudu. Sema’nın hala 
başarılı olduğunu ve arkadaş edindiğini görünce çok 
sevindi.

7 yıl sonra Sema öğretmenine tekrar mektup yazdı, 
mektupta öğretmen olduğunu ve hala öğretmenini 
çok sevdiği yazılıydı.

Öğretmenin içi artık çok rahattı Sema için üzülmü-
yordu, çünkü Sema da artık mutluydu. Sema’nın en 
son mektubundan 2 ay sonra yeni bir mektup yazdı, 
bu mektupta ise; Sema çok yalnız, ailesi olmayan 
bir öğrenciden bahsediyordu. Sema bu öğrenciyle 
yemek yiyor, sık sık evine çağırıyordu.

Öğretmen bu mektubu okuduğunda eski günleri 
anımsadı, yanaklarından süzülen yaşlara engel ola-
madı…

SENA YEŞİL 6A-BÜYÜKÇEKMECE

EY NUR YÜZLÜ EFENDİM

Gül yüzlü peygamberim… Seni çok özlüyorum. Sa-
dece ben değil herkes seni çok özlüyor. Sadece bir 
kere bile olsa açsak sana evimizin kapılarını, görsek o 
güzel yüzünü… Çocuk kalbimle hayal ediyorum seni. 
Rüyalarımda da olsa seni görmek istiyorum Efendim. 
Seni taşladıklarında orada olsaydım da korusaydım 
seni ya Rasulallah… Seni annemden, babamdan, her-
kesten daha çok seviyorum.  Bu karanlık dünyada 
sen bizim ışığımızsın. Bizi doğru yola götüren sensin.                                                                                                                                         

Seninle cennet bahçelerinde dolaşmak istiyorum. Se-
nin yetimleri ne kadar sevdiğini ve nasıl merhamet 
gösterdiğini anlatır annem hep bana. Ben yetim bir 

kız değilim ama gelip benim de başımı okşar mısın 

ya Rasulallah! 

Sana özlemimi bilmem ki nasıl dile getirsem? Nasıl ki 

yazın toprak açtır suya işte ben de öyle açım şefkatine. 

Nasıl ki kanadı kırık kuş hasrettir uçmaya , işte ben 

de öyle hasretim sana. Ve nasıl ki beden ruhsuz bir 

hiçse , ben de sensiz bir hiçim Ya Muhammed (sav)

Biliyorum bir gün bu hasret sona erdiğinde, bittiğinde 

bu sıla ,o zaman tüm müslümanlar doya doya öpeceğiz 

nurlu eteğinden. Umarım o günler geldiğinde, tüm 

sevdiklerimle senin cennet bahçende sohbetler ederiz.
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HALENUR GÜLCE 7F-BAŞAKŞEHİR

CANIM PEYGAMBERİM

Ben de seni görebilseydim keşke. O nurlu yüzüne 
bakabilseydim. Seninle birlikte Müslüman olabilsey-
dim. Benim için ne büyük şeref ne büyük mutluluk! 
Seninle birlikte namaz kılsam. Sen bizim imamımız 
olsan. Bu en güzel günüm olurdu. O yumuşacık huzur 
dolu sesinle bize öğüt versen, dua okusan. Beni sahura 
kaldırsan, birlikte oruç tutsak. Oruçtan başım döndü-
ğü zaman saçımı okşayıp sabret desen, bir kendime 
gelsem. İftarda bana hurma versen, mutlu olsam.  Seni 
keşke kitaplardan değil de kendi gözlerimle görüp 
tanısaydım. Din dersi öğretmenimiz seni zehirlemeye 

çalışan bir kadını affettiğini söylemişti. Eminim ki 
kitaplarda yazılanlardan çok daha merhametlisindir.
Seni el kadar çocuklar taşladığında nasıl sakin kala-
bildin?  Ben olsam seni taşlamak yerine sana koşup 
boynuna sarılırdım. Peki, sana yapılanlardan sonra 
nasıl bu kadar merhametli davrandın onlara? Arkan-
da koca bir mümin ordusu varken neden intikam 
duygusuyla dolup onları kılıçtan geçirmedin? Ben 
hiç senin gibi merhametli, doğru, ahlaklı, akıllı, iyi, 
yardımsever, sabırlı biri görmedim ve göremeyece-
ğim. İnşallah Yüce Rabbim seni görmeyi nasip eder.  

ABDULLAH AYBERK YILMAZ 6C-BAŞAKŞEHİR

BEKLENEN ŞAFAK

Karanlıkların karanlığı takip ettiği, insani değerlerin 
alt üst olduğu, adaletsizliğin baş gösterdiği, sevgi 
ve merhametin yok olduğu bir zaman ve mekânda 
bütün karanlıkları ak edecek, terslikleri düzeltecek 
bir kurtarıcıya ihtiyaç vardı. Tarihler rebiülevvel’in 
on ikinci pazartesini gösterdiğinde son peygamber 
Muhammed, âlemlere rahmet olarak şeref verdi. 
Onun insana bakışı güzel ahlaktı. Gerçekleştirdiği 
inkılâplarla, ortaya koyduğu zaferle her şey gerçek 
değerini buldu ve her şey adeta yeniden dirildi. İn-

sanlık tarihinde kimse onun kadar sevilmedi ve hiçbir 

hükümdara ona gösterilen saygı ve bağlılık göste-

rilmedi. İnsanlık ondan güzelini görmedi, kokusunu 

duymadı. Onunla birlikte paslı yürekler imanla par-

ladı. Kâinat onun aşkıyla vücut buldu. Allah kendi 

isminin yanında ondan başkasının adını anmadı zira 

milletleri yaşatan O’nun aşkıdır, bu aşk kıyamete 

kadar devam edecektir. Ahret hayatında da onu se-

venler felaha erecektir.

REYHAN ÖZKAN 8E-BAŞAKŞEHİR

PEYGAMBERİMİZ

Allah(c.c) insanların, iyiyi kötüden ayırması, bize ör-
nek olması ve aklımıza takılmış soruları sormamız için 
zamanında peygamberler indirmiştir. Biz Müslüman-
lar, son peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.v)’i kendi 
peygamberimiz olarak görürüz. Gerek davranışlar, 
gerek ibadetler olsun her konuda onu örnek alırız. 

İnsan düşünebilen bir varlıktır.  Allah, mantığımızın 
yanında ibadetlerimiz, güzel ahlak ve bir Müslümanın 
nasıl davranması gerektiğini öğrenmemiz için Hz. 
Muhammed (s.a.v.)’i biz insanlara göndermiştir. Man-
tığına ve kalbine inanan insanlar bu sayede Cahiliye 
Devri’nde inandıkları dini bir kenara bırakıp Müslü-
man olmuşlardır. İnanmamız için bir takım mucizeler 
gönderilmiştir tabii. Mesela: “Ayın ikiye ayrılması” 
mucizesi. Mantık olarak, bir insan sadece parmağı ile 
çizerek o kocaman ayı ikiye ayıramaz değil mi? İşte 
o an, insanların akıl ile muhakeme edemedikleri bir 

olay oldu. Böyle olaylara “Mucize” deriz ve bunları 
sadece peygamberler yapabilir. 

İnsan inandıktan sonra bir de ibadetleri öğrenmelidir. 
Peygamber Efendimiz, insanlara Allah’ı anlatmakla 
beraber, ibadetlerin nasıl yapılacağını da göstermiştir. 
Tabii ki her ibadet aynı anda gelmedi. İnsanlar ne 
zaman diğerine hazırlarsa, o zaman yenileri eklendi. 

Sadece ibadetle değil, güzel ahlakla da insan tam bir 
“Müslüman” olur. Kötüden sakınmayı, iyiye yaklaş-
mayı öğretmiştir kılavuzumuz. Peygamberimiz bizlere 
hadisleriyle ve örnek hayatıyla insanların kafasına 
takılan sorulara hala cevap verir ve nasihatlerle nasıl 
iyi bir kul olabileceğimizi söyler. 

Kısacası, Hz. Muhammed (s.a.v.), kulu kul yapacak 
her özelliği insana anlatması için Allahu Teâlâ’nın 
insanlığa verdiği en büyük lütuftur. 
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RAVZA NUR DURAN 5A-BAŞAKŞEHİR

ALLAH’IM

Yüce Allah’ım,  

Sen bizi kötülere muhtaç etme.

Bizi kötü yollara saptırma,

Bizi koru.

Bize merhamet et,

Annemi babamı bütün müminleri uzun yaşat.

Seni her şeyden çok seviyorum.

Yüce Rabbim…

EYÜP KAAN TAŞPOLAT 7G-BAŞAKŞEHİR

GÜLÜMSEYİN ÖĞRETMENİM

Gülümseyin öğretmenim,

Beni siz yetiştirdiniz.

O nazik ellerinizden çıkan,

Bir sanat eserinizim.

Gülümseyin öğretmenim,

Beni bilgilerle donattınız.

Her nerede olursam olayım,

Sizi onurla temsil edeceğim.

Gülümseyin öğretmenim,

Bir anne gibi şefkat,

Baba gibi güven verdiniz.

Beni en içten duygularla yetiştirdiniz.

Gülümseyin öğretmenim,

Her zaman ilgili, hep özveriliydiniz.

Karşılaştığım zorluklarda rehberim,

Hep doğru örneğimdiniz.

Gülümseyin öğretmenim,

Sevginizle, kim bilir daha kaç öğrencinin,

Başını okşayacaksınız, benimki gibi,

Kaç öğrencinin gönlünde taht kuracaksınız?

Gülümseyin öğretmenim,

Gülen yüzünüz hiç solmasın.

Yollarınıza renk renk güller dökeyim,

Sonsuz emekleriniz için ellerinizden öpeyim.

EGEMEN YAZICI 5B-BÜYÜKÇEKMECE

BAŞIMIZIN TACI

Göklerin bir Ahmed’i

Yerlerin Muhammed’i

İki cihan serveri

Sevgili Peygamberim.

Nur damlıyor yüzünden

Asla dönmez sözünden

Hep doğrudur özünden,

Sevgili Peygamberim.

Mevlam övmüş yaratmış,

Sevgiyle donatmış,

Alemleri kuşatmış,

Sevgili Peygamberim.

Başımızın tacıdır,

Dertlerin ilacıdır

Kula şefaatçidir,

Sevgili Peygamberim.  
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EGEMEN YAZICI 5B-BÜYÜKÇEKMECE

SENSİZ DARDAYIM

Feda olsun sana canım,

Sensiz geçmez hiçbir anım,

Cemalindir tek muradım

Benim canım Peygamberim.

Ömrüm sensiz zarardadır

Aklım sensiz firardadır,

Gönlüm sensiz dardadır

Benim canım Peygamberim

                         

İki cihan güneşisin,

Şu gönlümün neşesisin

Gonca güllerin eşisin,

Benim canım Peygamberim

AHMET HARUN ÖZDEN 8C-BÜYÜKÇEKMECE

RENKLİ ADAMLAR

Belli olmayan bir zamanda, belli olmayan bir yerde 
beyaz insanlar varmış. Bu insanlar renklerinin beyaz 
olmasından çok rahatsızmış. Günlerden bir gün sekiz 
arkadaş Beyaz Kelebek çayırına gitmiş. Orada yüz-
lerce kelebek varmış. Ama hepsi beyazmış. Neyse 
bu sekiz arkadaş, çayırda yürürken gözlerine inana-
mayacakları bir şey görmüşler. Renkli bir kelebek. 
Hemen peşinden gitmişler. Kelebek onları uzakla-
ra götürmüş. Orada renkli bir göl varmış. Turuncu, 
kırmızı, sarı, mavi, yeşil, mor, pembe, kahverengi. 
Toplam sekiz renk. Sekiz arkadaş sevinçle her biri 
farklı bir renge atlayıp çıkmış. Yeni görünümlerini 
çok havalı buluyorlarmış. Her renkten birkaç kova 
dolusu alıp şehre getirmişler ancak bu boyalar bir 

daha çıkmıyormuş. Renklerini iyi seçmeliymişler.

Şehirdeki insanlar renkleri görünce çok sevinmişler 
ve hepsi sevdikleri renklere boyanmışlar. Herkes bo-
yanırken akıllının biri her renkten biraz alıp çalıların 
arasına geçmiş. İçinden “Tüm renkleri sürersem en 
güzel ben olurum” demiş. Ve sarı, mor, kırmızı derken 
tüm renkleri kullanmış. Kendini çok gururlu hissetmiş. 
Ancak biraz sonra onca boya birbirine karışmış. Ve 
kapkara bir adam olmuş. Çok şaşırmış. O kadar uğ-
raşıp sürdüğü renkler artık siyahmış. Yine de kendi 
halini sevmiş, halinden memnunmuş.

Bu adam aptallık etmiş ama sekiz rengin içinden 
kara rengi o bulmuş.

ZEYNEP HAKSEVER 6D-BAŞAKŞEHİR

ÜMMETİN SENİ ÖZLÜYOR

Sen doğdun ya o gece

Bir nur oluştu gökyüzünde

Sanki rahmet indi gökten yere

Ümmetin seni özlüyor YA RASULALLAH

Her gece Nur Dağı’nda

Dua ederken Hira Mağarası’nda

Peygamberlik görevi geldi sana

Ümmetin seni özlüyor YA RASULALLAH

Cahiliye dönemine son verdin

İnsanlara yol gösterdin

Zavallıya, yetime kanat gerdin

Ümmetin seni özlüyor YA RASULALLAH

Kalbimiz buruk gittiğinden beri

Bu dünyada göremedik seni

Bıraktın geride Kur’an-ı Kerim’i

Ümmetin seni özlüyor YA RASULALLAH
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FEYZA BAYAT 7A-ÇEKMEKÖY

GİZEMLİ DOKUNUŞ

Allah insanı bütün canlılardan, hatta bazı meleklerden 
bile üstün yapmış ve sure-i İsra’da: “İnsanı ikramlarla 
donattık.” demiş.

İnsan, önce bu fıtratını korumak için çalışmalı yara-
tılışına uygun hareket etmelidir. Bunun yegâne yolu 
da insanlığa gönderilmiş kutlu peygamberlere tabi 
olmaktır. Sevginin en büyük alameti sevenin sevdiğine 
itaat etmesidir. Sevgi ve itaat arasında çok güçlü bir 
bağlantı vardır. Hatta şöyle diyebiliriz: Seven itaat 
eder, itaat eden sever. Allah’ olan sevgimizin ispatı 
Rasulüne olan sevgimizdeki samimiyete bağlıdır. İn-
san insanlığını muhafaza edebilmesi için peygambere 
samimi bir sevgiyle bağlanmalı ve bunu yaşayışıyla 
göstermelidir. Bu konuda peygamberimizin arkadaş-
ları çok güzel örnektir.

Hz. Resul sevgi ve samimiyeti kendi bünyesinde 
barındırmış, bize de örnek olarak bunu yaşamayı 
bırakmıştır.

Hani;

Taif dönüşünde, ayaklarının atılan taşlardan, par-
çalanmış kanlar akarken, yanına yaklaşıp da ne is-
tersin dediğinde, canın yanarken bile ondan bir şey 
istememiştin ya… Amcan, sana yapılan eziyetlerden 

yüreği dayanmaz hale gelince vazgeç yavrum dedi-
ğinde “Amca, sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler 
vazgeçmem.” demiştin ya…

Komşunun bahçesinden gelen minik bir çocuğun 
ağlamasını duyup da, dayanamayıp yanına gitmiş, 
onun ellerinde çok sevdiği kuşun cansız bedenini 
tutarken, onunla üzülmüştün ya…

Hani bir savaş sonrası, esirlerin özgürleştirilmesi için 
alınan bedellerin arasından Hz. Hatice’ye ait kolye 
çıkınca, gözlerin nemlenmişti ya…

Bilal-i Habeşi’nin kızgın çöllerde, kocaman taşı göğ-
sünde bekletiyorken, Hz. Ebu Bekir’in, onun serbest 
kalması için ödediği ücreti Cebrail (AS) sana haber 
verince, onu ayakta karşılamış, dünyasını veren ahi-
retini alan adam yine Ebu Bekir’e sarılmıştı ya…

İşte O, hayattan damlayan sevgi tadı, samimiyet yu-
dumu ve lezzet örneğiydi. Belki zor olacaktır, belki 
alıştıklarımızın dışında olacaktır, belki hayatımızdaki 
düzenimizi zorlayacaktır. İnsan bir kere o sevgiyi, o 
hazzı aldığında ise O’nun ruhuna işlediği sevgi ve 
samimiyeti asla vazgeçmeden yaşayacak ve yaşa-
tacaktır.

RABİA SÜS 7F-BAŞAKŞEHİR

HANGİ RENK

En sevdiğin renk ne diye sorarlar ya hep bana da 
sormuşlardır. Mavi deyivermiştim istemeden. Ger-
çekten çok seviyordum maviyi ama neden? Galiba 
yavaş yavaş anlıyorum neden sevdiğimi maviyi. Öz-
gürlüktü çünkü benim için mavi. Ya da bilmiyorum 
sınırsızdı o ve bence öyle kalmalıydı.

Aslında her renk çok farklı. Hepsi farklı şeyleri an-
latıyor, hepsi farklı şeyleri benimsetiyor adeta. Sarı 
mesela, güneşin rengi... Onsuz yaşanmaz ama fazlası 
güneş gözlüğü gerektirir.

 Ya da kırmızı, kanımızın rengi. Hayatımızı anlatır o. 
Her gün onunla beraber yaşarız ama değerini bilme-
yiz. Yeni nesil olarak (buna ben de dahil) fast food 
dediğimiz yiyeceklerle kirletiyoruz onu; kaybedene 
kadar bilmiyoruz değerini, ya anlayamıyoruz ya da 
anlamak zor geliyor, bilmiyorum.

Bu yazının konusu ne kırmızı ne sarı ne de mavi as-
lında. Yeşilden bahsetmek istiyorum ben. Size neyi 

hatırlatır o? Bana ruhumu anlatıyor sanki. Bilmiyorum 
her insanın düşüncesi farklıdır ama bence bu böyle. 
Neden mi? Aslında bütün yaşam alanımızda vardır 
yeşil, vardı da. Ama  yok ediyoruz onu, yeşil yerine 
gri yapıyoruz her yeri. Kocaman gökdelen dikiyor, 
onlarca ağaç kesiyoruz. Sonra da ağaç için kampanya 
yapıyoruz. Ama insanoğluyuz biz. Allah bizi bu dün-
yaya neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğrenelim 
diye yolladı. Değerini bilenler de vardır elindekinin. 
Ağaçlar diken, ormanlar oluşturan binlerce insan... 
İyi de peki geriye kalanlar?

Doğa huzur demekti. Peki, onlar bu huzuru bilmiyorlar 
mı? Hissetmiyorlar mı her kesilen ağacın feryadını 
duymuyorlar mı? Aslında huzurdur ruhu dinlendiren, 
büyüten...

 Ama sanki biz onu dövüyor, hep küçük kalmak isti-
yoruz. Peki, şimdi soruyorum huzuru bilmeyenlere:

Ruhunuz öldüyse, bedeniniz ne işe yarayacak?
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YUNUS EMRE BUĞDAY 5C-BAŞAKŞEHİR

RENKLER

Dünyamızı kamaştıran,

Gökyüzünü aydınlatan

Her bir yere ışıltı katan

Heyecandır onlar!

İlkbaharda açan çiçekleriyle

Yazdaki denizi, güneşiyle

Sonbahardaki yağmuruyla

Gökkuşağıdır onlar!

Meyvelerde, sebzelerde

Olduğu gibi bütün evrende

Çiçeğiyle, böceğiyle

Aydınlanır Türkiye!

BEYZA YILMAZ 6C-BAŞAKŞEHİR

GÖKKUŞAĞI

Merhaba,

Benim adım Gökkuşağı…

Bazı renkler vardır bende,

Siyahı da aydınlatırım kimi zaman maviyi de,

Uzun uzundur renklerim.

Gökyüzünü severim,

Ne zaman hüzünlense hava,

Peşinden ben gelirim.

Benim renklerim özeldir.

Görünüşüm çok güzeldir.

Bilseniz anlamlarını siz de seversiniz onları:

Yeşil rengim değerli,

Hayatın umudu, dengi,

Çimler, ağaçlar, yapraklar,

Yeryüzünü onlar kaplar.

Mavi gökyüzü rengidir.

Denizin süsü gibidir,

İnsanlara huzur verir,

Sarı sıcaklıktan gelir,

Güneşin asil rengidir,

Kırmızı kan rengidir,

Bayrağımızın şanı şerefidir,

Mor asalet rengidir,

Güçlü krallar gibidir,

Turuncu ise heyecan mutluluk verir,

İşte benim renklerim,

Hepsini ayrı severim.

HÜSEYİN EMRE KUCUR  5C-BÜYÜKÇEKMECE

YEŞİL

Bir renk olsam 

Doğanın rengi, 

Huzurun rengi olmak isterdim.

Yeşil olmak isterdim.

Yeşil olurdum.

Dünyanın en güzel,

Doğanın ve yaprakların,

Eşsiz güzelliğin rengi olurdum.

Elmaların, yaprakların,

Eriklerin, sebzelerin 

Daha nice yeşil varlıkların rengi olmak isterdim, 

Yeşil olmak isterdim.
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HATİCE TUBA ÖZKAYA 8F-BAŞAKŞEHİR

ÖZGÜRLÜĞÜN RENGİ

Benim rengim mavi. Özgürlüğün rengi olan mavi...

Çocukluğumdan beri çok severim maviyi. Deniz ve 
gökyüzü her zaman içimi rahatlatır benim. Kendimi 
özgür hissederim. Deniz ve gökyüzüne bir anne gibi 
düşünürdüm. Bin bir çeşit canlıya kucağını açan bir 
anne gibi. Öbür yandan mavi bana aslında dünya-
da ne kadar küçük bir yer kapladığımı ve boşuna 
kederlendiğimi hatırlatıyor. Çünkü gökyüzü de de-

niz de gözümüzün alabildiğine uzanıyor. Gerçekten 
kocaman bir dünyamız var. Aslına bakarsak renkler 
insanın ruh halini değiştiriyor. Güne güzel veya kötü 
başlamamızda etkileri oluyor renklerin. Ben her gün 
uyandığımda ilk iş olarak odamın perdesini çekerim 
içime huzur gelir.

İşte benim mavim bu. Huzurun, mutluluğun, neşenin, 
özgürlüğün mavisi..

NEZAKET AĞIRMAN 8A-BAŞAKŞEHİR

TÜRK MAVİSİ

Ben bir renk olsaydım turkuaz olmak rengi olmak 
isterdim. 

Turkuaz mavi ve yeşil renginin karışımıdır ve soğuk 
bir renktir. Turkuaz kelimesi, Türkiye’nin Akdeniz 
sahillerinden esinlenilerek türetilmiştir ve “Türk ma-
visi” anlamına gelmektedir. Rengin isminin turkuaz 
taşından da geldiği söylenmektedir. İngiliz argosun-
da Turkuaz deyimi Karayip sularını işaret eder, sığ 
oldukları için gün ışığında bu renge bürünür. 

Turkuaz rengi açık fikirli, yardımsever ve gururlu ki-
şilerin rengi olmuştur. Turkuaz rengi en üst düzeydeki 
bir değişimin ve dönüşümün sembolüdür. Dikkat ve 
konsantrasyonu toplamaya yarayan rengi sayesinde 
bir ortamda daha çok dikkat çeker ve daha kolay 
ifade edilebilir. Yaptıklarından daha çok ders çıkaran 

insanların ve normal olaylara daha değişik bir açıdan 
bakan insanların rengidir. 

Turkuaz rengini tamamlayan renk ise kırmızıdır, bir-
birlerine çok uyum sağlarlar. Turkuaz rengi insanların 
hayattan korkmasına yol açabilir veya acemilik, çekin-
genlik oluşturabilir. Turkuaz rengi kişileri zihinsel ve 
duygusal yönden boşluğa itecek bir renktir. Bunun yanı 
sıra Turkuaz rengi dinlendirici bir renktir bu yüzden 
de turkuaz rengini baş ağrısı, alerji ve yanık gibi has-
talıkları olan insanların çevresinde bulunması önerilir. 
Bütünsel  tıp döneminde turkuaz renginin hastaları 
sakinleştirici yönünden yararlanılmıştır.

Osmanlı döneminde, İznik çinilerinin en gözde ren-
gidir. Pek çok cami bu renkte üretilmiş çinilerle be-
zenmiştir. 

KUMRU NAZ TEKİNER 5B-MALATYA

ACABA HANGİSİ

Renkler, renkler, renkler... Hayatımızı canlandırır. 
Ben dünyanın en güzel rengi olmak isterim. 

Acaba hangisi? 

Düşündüm de ‘sarı’ , çünkü güneş de sarı… Güneş 
bizim ısı ve ışık kaynağımız. Ben de etrafıma ısı ve 
ışık saçmak istiyorum. Yok yok sarı değil ‘mavi’. 
Çünkü hayat kaynağı su ve denizler masmavi. Ya 
da kahverengi, toprak rengidir.  Bereketin rengi, 
verimliliğin rengi. Boşuna “toprak ana” dememiş-
ler. Buldum! Yeşil olmak istiyorum. Çünkü doğamız 
yemyeşil. Ben de doğa gibi canlı olmak istiyorum. 

Kırmızı evet kırmızı çünkü bize hayat veren kırmızı 

kan. Yani can…  Pembeyi gördüğüm her şey beni 

mutlu eder. Siyah gecenin rengi. Siyah olmasaydı 

yıldızın ve ayın parlaklığını göremezdik. Yani yıldızı 

ve ayı güzelleştiren gecenin karanlığı. 

İşte buldum, ben beyaz olmak istiyorum. Bütün renk-

leri barındırdığı için. Beyaz temizliğin ve saflığın rengi. 

Kar beyaz, bulut beyaz ve bütün renklerin karışımı 

beyaz. 

Saf, temiz ve rengarenk olmak istiyorum.
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OKAN ARİF GÜVENKAYA 8G-BAŞAKŞEHİR

BEYAZ

Temizliğin simgesi 

Saflığın rengi

Renklerin en güzeli

Beyazdır beyaz…

Huzur verir insana

Kar yağdığında sokaklara

Sokaklar bürünür beyaza

Renklerin en güzeli 

Beyazdır beyaz…

Aya baktım ay beyaz 

Havadaki bulut beyaz

Renklerin en güzeli 

Beyazdır beyaz…

Anamın helal sütü

Namazdaki başörtüsü

Hak yolundaki rengimiz 

Beyazdır beyaz…

İREM ENİŞ 5E -BAŞAKŞEHİR

RENGARENK

Bir renk oldum uçuyorum.

Mavi oldum gökyüzünde,

Düştüm bir papatyaya.

Sarı oldum birdenbire,

Pembe oldum.

Bir pamuk şekere kondum.

İnce uzun bir siyah oldum.

Kızın örgüsünde durdum.

 Beyaz bir duman oldum. 

Tekrar gökyüzüne uçtum.

Bir serçenin kanadında,

En güzel tüy ben oldum.

DİLARA BAŞAR 6B-BÜYÜKÇEKMECE

KARALIKLARI AYDINLATAN

Karanlıklarla dolu dünya,

Oysa bir tebessüm yeter oraya.

Işık ve mutluluk saçılır her yere,

Karanlıktan kurtulur tebessüm sayesinde.

Bir din adamına soruyorlar,

Her an sevap kazanmak var mıdır diye

O da cevap veriyor, 

Gülümsemek sadakadır diye.

Biri ona tebessüm ediyor,.

Mutluluktan havalara uçuyor

İçi huzur ve neşe,

Biraz da güven doluyor.

DİLARA AYAN 6E-BAŞAKŞEHİR

TEBESSÜM

Tebessümle başlar hayat,

Elimiz annemizin elinde yürürüz.

Bir bilsen tebessüm nelere bedeldir,

En karanlık gecelerin sabahı 

Sıcak bir tebessümle aydınlanır. 

Solan bir gül, kuruyan bir yaprak,

Üzgün bir çocuk görürsen eğer

Matem etme! Sadece tebessüm et!
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ZEYNEP SUDE YÜCE 5B-BAŞAKŞEHİR

HAYATIN YARISI

Ona o kadar çok ihtiyaç duyarsın ki,

Sana bir tebessüm yeter belki de,

O sana tebessümle baktığında, 

Sen de tebessümle karşılık verirsin.

Bir tebessüm yeter onu anlamaya,

Gözlerindeki mutluluğu,

Eğer mutlu etmek istiyorsan onu,

Bir tebessüm yeter.

Ona bir tebessüm ver.

İçinde mutluluk ve sevgi olsun.

Bazen bir morale ihtiyacın olur,

Bir tebessüm yeter.

Tebessüm hayatın yarısı gibidir.

Onsuz hayat bir gariptir.

Tebessüm yoksa sevgi ve merhamet de yoktur.

Sadece bir tebessüm yeter.

TARIK AŞÇI 7A-BAŞAKŞEHİR

AKROSTİŞ

Tatlı bir gülümseme

Eritir tüm buzları

Bütün ailene 

En güzel armağan

Sevdiğini söylemek

Sarılmak tebessümle

Üzüntüleri unutmak

Merhaba demek yeni güne

YAVUZ SELİM AYAR 5B-BAŞAKŞEHİR

ERİTİR BUZ DAĞINI

Her şey bir tebessümle başlar.

İlk dostluklar, ilk arkadaşlıklar,

Bazen sadece göz göze bakmak bile yeterlidir,

Dostun gözündeki tebessümü görmek için.

Küçük bir tebessüm,

Alanı zenginleştirir, vereni fakirleştirmez.

Dillerini bile anlayamadığımız insanlarla,

Bir bağ kurar aramızda.

Tebessüm öyle güçlü bir silahtır ki, 

Üzüldüğümüzde veya kırıldığımızda, 

Karşımızdakinin içten bir gülümsemesi,

Buz dağlarını yerle bir eder.

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz,

Buyurmuştur ki tebessüm etmek sadakadır.

Sadakanın sevabı ise,

Bir köle azad etmek gibidir.

TUĞBANUR YÜKSEKDAĞ 6C-BAŞAKŞEHİR

GÜZEL YURDUM

Masmavi denizlerin,

Yemyeşil ovaların,

Mis kokulu bahçelerinle

Etkiledin beni güzel yurdum.

O kokan mis kokunla,

Ovalarındaki çiçeklerin cıvıl cıvıl neşesi ile,

Ovalarda hoplaya zıplaya oynayan çocuklarınla,

Etkiledin beni güzel yurdum.

Her bir yöre,

Ayrı bir yöre,

Şalvarlı amcaların,

Entarili teyzelerinle

Etkiledin beni güzel yurdum.

Oklavalarla ekmek yapan teyzelerin,

Çiftliklerde ekin eken amcaların,

Ayrı yöre çocukların ile

Etkiledin beni güzel yurdum…
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RABİA ÖZKAN 8F-BAŞAKŞEHİR

GÜN IŞIĞI

Tebessüm, insanın içini ısıtan bir gülümseme... Haya-
tımızda olumlu şeyler oluşturan bir şey... “Tebessüm”. 
Tebessümün birçok tanımı yapılabilir. Tebessüm, ha-
yatımızı renklendirir bazen. Bazen de olumsuz düşün-
celerden sıyrılmamızı sağlar. Kendimizi daha iyi his-
setmemize yardımcı olur. Tebessüm, insanı yumuşatır. 
Tebessüm karşımızdakileri mutlu eder, insanın kendine 
güvenmesine yardımcı olur belki de. Gülümseme veya 
tebessüm… Her ikisi de içimizi ısıtır. Tebessüm her 
kapıyı açan bir anahtar olur kimi zaman. Tebessüm, 
mutluluktur. İyi hissetmek için bir sebep olur. Tebes-
sümün hayatımızı değiştirebilecek kadar büyük etkisi 
vardır. Mesela, asık suratlı bir kişinin etrafında kimse 
durmak istemez. Hayatının sıkıntılı dönemeçlerinde 
kendisinde teselli bulacakları, sıkıntılarını hüzünlerini 
hafifletecek insanlara yakın olmak isterler. Bu yüzden 
tebessüm büyük yer kaplar hayatımızda.

Örneğin; Bir insana tebessüm edince, kısa süreliğine de 
olsa o insan, üzüntüsünü unutur. Kafasındaki olumsuz 
düşüncelerin yerini olumlu düşünceler alır. Kalbi yumu-
şar. Gülümser. Kendini iyi hisseder. Tebessüm bazen 
hayat bile kurtarabilir. Tebessüm hayatımızda büyük 
yer kaplar. Tebessüm, yani küçücük bir gülümseme 

bazen öyle şeylere sebep olur ki... Bizim basit gördü-
ğümüz gülümseme çok büyük sonuçlar getirir. İnsan 
hiçbir zaman gülümsemekten vazgeçmemelidir. Yine 
örnek verecek olursak; Tolstoy’un , “Güzel bir gülüş, 
karanlık bir eve giren güneş ışığına benzer.” Sözüne 
bakabiliriz. Bu cümlede gülümsemenin karanlığı ay-
dınlatmasına vurgulanmıştır. Gülümseme gerçekten 
de karanlık bir eve giren güneş ışığı gibidir. Etraftaki 
karanlıkları aydınlatır. Çevresine ışık yayar.

Gülümseme, sonuç olarak hayatımıza neşe getirir. 
Etrafımıza, çevremize daha olumlu gözlerle bakma-
mıza yardımcı olur. Gülümseme insanları yumuşatır, 
belki de bu yüzden o kişi insanlar tarafından sevilir. 
Fakat tebessüm her zaman olumlu olmayabilir. Bazen 
bir tebessüm çok ağır bir hastayı hayata döndürür, 
bazen ise küçük bir sıkıntıyı devasa bir hale getirir. 
Tebessümün olumsuz etkileri de vardır. Ama tebes-
süm insanları yakınlaştırır çoğu zaman. Bir tebessüm 
sayesinde insanlar konuşmaya başlar, kendilerini daha 
mutlu hisseder. Küçücük bir gülümseme, hayatımız-
daki birçok şeyin başlangıcı olur belki de. Tüm bu her 
şey, tebessüm sayesinde olur. Küçük bir gülümseme 
sayesinde...

ERDEM ÖZKAN 7G-BAŞAKŞEHİR

KUTSAL EMANET

“Bu vatan, toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır;
Bir tarih boyunca, onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir…”
  Orhan Şaik GÖKYAY

Vatan, sınırları belli insanların doğup yaşadığı, gezdi-
ği, eğlendiği kuru bir toprak parçasının adı değildir. 
Vatanla onun üzerinde yaşayanlar arasında duygusal, 
manevi bağlar kurulmuş, geliştirilmiştir. O topraklar 
uğrunda ölüm dahi göze alınmışsa, vatan toprakları 
her bir fert için ırz, namus mesabesine ulaşmışsa o 
topraklara ancak o zaman vatan diyebiliriz. Bizim 
vatan anlayışımız budur ve tarihimiz bunun en bü-
yük şahidi, örneğidir. Vatan uğruna, bayrak uğruna 
binlerce şehit vermekten tarihimizin hiçbir dönemin-
de çekinmemişizdir. “Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, 
Malazgirt, Niğbolu, Kosova… “

 “Sütçü İmamlar, Nene Hatunlar, Kınalı Kuzular…”

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızda 
bunu çok güzel ifade etmiştir:

“Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şühedâ.

Cânı canânı bütün varımı alsında Hüdâ

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.”

Aslında bizim vatana yüklediğimiz bu kutsallık an-
layışı köklü tarihimizin yanında bağlı olduğumuz 
dinimizin de etkisi olmuştur. Çünkü yüce dinimiz 
vatan uğrunda, bayrak uğrunda ölmeyi şehadet ola-
rak, şehitlik olarak kabul ederek yüce bir rütbe ve 
mana vermiş. Vatanı savunmaktan kaçana, vatana 
ihanet edene ise ağır cezalar verilmesini emretmiştir. 
Yine Peygamberimiz; “Vatan sevgisi imandandır.” 
buyurarak bizim vatan sevgisini nasıl anlamamız ge-
rektiğini ve vatan sevgisinin iman ile ilişkisine vurgu 
yapmıştır. Vatan sevgisi bu kadar önemli iken bu 
sevgi lafta kalmamalı. Vatan topraklarında nefes alıp 
verdiğimiz her anın  şükrü için bu sevgiyi fiiliyâta 
dökmeliyiz. Unutmamalıyız ki; “Vatanını en çok seven 
ona en çok hizmet edendir.” Eğer bu anlayışa sahip 
olmazsak hem bu kutsal emanete ihanet etmiş hem 
de gözünü kırpmadan canını veren o kınalı kuzuların 
aziz ruhlarını incitmiş oluruz.
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RABİA ELİF ÇELİK 6E-BAŞAKŞEHİR

VEREN EL OLABİLMEK

Yardımlaşma ve paylaşma en önemli şeylerdendir 

bence. Bir insan bir arkadaşına yardım ederse arka-

daşı da bir gün ona yardım eder. Bir insan ne kadar 

yardımsever olursa kara günlerinde o kadar çok insan 

yanında olur. Bir insan paylaşmayı severse hayatı 

boyunca hep mutlu olur çünkü bir arkadaşını mutlu 

eden bir insan başkasını mutlu ettiği için kendisi daha 

da mutlu olur. Hatta bu konu hakkında Peygamber 

Efendimiz bir hadiste şöyle buyurmuştur: “Veren el 

alan elden üstündür.”

Bir insanın paylaşması için hiç bir engel olmamalıdır. 

Çünkü bir insan bir şey isterse onu mutlaka yapacak 

imkan bulur. Bu yüzden paylaşmak için azcık malze-

memiz olsa bile ona verebiliriz. Paylaşmak her zaman 

insanı mutlu eder. Bu da insanı daha çok paylaşmaya 

yöneltir. Bundan dolayı paylaşmaya önem vermeliyiz.

Yardımseverlik de önemlidir. Zaten bir insan yardım-

sever olursa çevresindeki insan sayısı artar. Çevresi 

artan bir insanın hayatı daha kolay geçer. Mesela sen 
bisiklet kullanıyorsun ve bisiklet sürerken çok feci 
bir kaza geçirdin. Ameliyat olman gerekiyor. Kor-
kuyorsun, arkadaşların seni yatıştırıyor. Ameliyata 
giriyorsun. Arkadaş arıyorsun kendine konuşmak 
için. Ardından birden kapı açılıyor ve arkadaşların 
karşında duruyor. Mutlu olmaz mısın? Bunun tek se-
bebi ise yardımseverliğin oluyor. Yani yardımseverlik 
insanın hayatında çok büyük bir yer kaplıyor. Bu 
yüzden yardımseverliğe önem vermeli arkadaşları-
mızı unutmamalıyız.

Bir insan yardımseverliğe önem vermeli ancak pay-
laşmayı da unutmamalıdır. Yani yardım edeceğim 
deyip eşyayı arkadaşınla paylaşmamak olmaz. Hem 
de ihtiyacı varsa! Yardımsever olduğumuz kadar pay-
laşmayı da sevmeliyiz. Yoksa arkadaşlarımız azalmaya 
başlayabilir. Kısaca ikisini de hayatımızdan çıkarma-
malıyız. Çünkü ikisi de ayrılmaz ikililerdir. Eğer o 
ikiliyi ayırırsak ikisinin de anlamı kalmaz.

ABDULKADİR BURCA 7D-BAŞAKŞEHİR

GELİN KARDEŞ OLALIM

Eğitim görmek isteyen çocuklara 

Gelin kardeş olup biz yardım edelim.

Evsiz, barksız sokaklarda kalmış olanlara 

Gelin kardeş olup biz yardım edelim.

Sokakta üşümüş, susuz, aç yavrulara

Gelin kardeş olup biz yardım edelim.

Arkadaşa ihtiyacı olanlara

Gelin kardeş olup biz yardım edelim.

Yardıma ihtiyacı olanlara 

Gelin kardeş olup biz yardım edelim.

Eğlenceyi isteyen çocuklara  

Gelin kardeş olup biz yardım edelim.
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MEHMET HAMZA ARAÇ 8F-BAŞAKŞEHİR

HAYATIN ANLAMI

İnsani değerlerin en önemlilerinden birisi de yardım-
laşma ve paylaşmadır.

Yardımlaşma karşılıklı yardımda bulunmaktır. Pay-
laşma bir şeyi bölüşüp pay etmektir.

 Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz, atasö-
zü insanların hayatta çok zorluk yaşayacağını ifade 
eder. Peygamber efendimizin yardımlaşma ile ilgili 
bir hikâyesi vardır.     

Bir gün, Peygamber Efendimiz, kendisine gömlek 
satın almak için çarşıya çıktı. Yanında on lirası vardı. 
Bir satıcıdan dört liraya bir gömlek aldı. Eve dönerken 
Medinelilerden bir kişi yanına gelerek:

-Bana bir gömlek giydirin de Allah da size cennet 
elbiselerinden bir elbise giydirsin, diye dua etti

Peygamberimiz, hemen üzerindeki gömleği çıkardı 
ve adama verdi. Sonra geri dönerek yine dört liraya 
yeni bir gömlek satın aldı. Cebinde iki lirası kalmış-
tı. Medine sokaklarında yürürken bir cariyenin(köle 
kadın) ağladığını gördü. Hemen yanına gitti ve :

“Niçin ağlıyorsun?” diye sordu.

Cariye, büyük bir üzüntü içinde idi. Karşısında Pey-

gamberimizi görünce, ondan yardım isteyen bir sesle:

-Hizmet ettiğim ailem bana, un satın almam için iki 

lira vermişti. Fakat onu kaybettim. Ne yapacağımı 

bilemiyorum, dedi

Peygamberimiz, hemen cebindeki iki lirayı cariyeye 

verdi. Gidip onunla un satın almasını söyledi. Cari-

yenin ağlamaya devam ettiğini görünce, ona:

“Kaybettiğin parayı sana verdim. Şimdi niçin ağlı-

yorsun?” diye sordu, Cariye:

-Beni dövmelerinden korkuyorum, dedi

Peygamberimiz, onunla birlikte evine kadar gitti. Ev 

sahipleri Peygamber Efendimizi büyük bir sevinçle 

karşıladılar.

Bu cariye kendisini dövmenizden korkuyor, deyince:

-Mademki onunla beraber geldiniz ve kendisine yar-

dım ediyor ve koruyorsunuz, biz de onu Allah rızası 

için azat ettik, hürriyetine kavuşturduk, dediler. 

Bütün insanlar birbiri ile yardımlaşıp paylaşmalı.

ZEYNEP ÖZDEMİR 8G-BAŞAKŞEHİR

İYİLİK SEFERBERLİĞİ

Yardımlaşmak ve paylaşmak sizin için ne ifade eder? 
Sizce yardıma muhtaç insanlara yeterince yardım 
ediyor muyuz? Bir gün bizim de yardıma ihtiyacımız 
olsa insanlar bize de yardım eder mi? Paylaşmak sa-
dece maddi olarak mı olur? Yoksa manevi şeyler de 
paylaşılabilir mi? Sevinçler, üzüntüler, heyecanlar...

Yardım, kendi gücünü ve imkanlarını başka birinin 
iyiliği için kullanmak demektir. Kendinden feda-
karlık yaparak onu başkasına vermektir. Dünya-
mızda birçok yardıma muhtaç insan bulunmakta-
dır. Bir çok ülkede açlıktan, susuzluktan can veren 
insanlar var. Kendi ülkemizde,şehirlerimizde de 
yardıma muhtaçlar var. Elimizde olan nimetlerden 
diğer insanlara da vermeliyiz. Paylaşmayı öğrenme-
liyiz. Gün gelir biz de yardıma muhtaç oluruz. Hem 
maddi olarak hem manevi olarak yardım edebiliriz 
insanlara. Fakir birine yiyecek,giyecek,yakacak ve-

rebiliriz. Ya da morali bozuk bir insanı teselli ede-

rek moral verebiliriz. Duygularımızı paylaşabiliriz 

insanlarla. Sevincimizi,üzüntümüzü... Atalarımız: 

“Sevinç paylaşıldıkça çoğalır, üzüntü paylaşıldıkça 

azalır.”demişlerdir. Paylaşmayı öğrenmeliyiz. Bencil-

likten kurtulmalıyız. Eğer başkalarının bencil olmasını 

istemiyorsak biz de bencil olmamalıyız. Müslüman 

müslümanın kardeşidir. Kardeşlerimize yardım et-

meliyiz. Onlar yiyecek bir şey bulamazken biz bunu 

umursamadan geçemeyiz. Onlara her konuda yardım 

etmeliyiz. Onlar bizlerden –kardeşlerinden- yardım 

beklerken onları daha fazla bekletmemeliyiz. 

Uzun lafın kısası yardımlaşmayı,paylaşmayı öğren-

meliyiz. Yardıma muhtaçlara yardım etmeliyiz. Gün 

gelir biz de yardıma muhtaç oluruz. Empati kurarak 

tüm insanlara yardım etmeliyiz. 
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ÖMER BODUROĞLU 8F-BAŞAKŞEHİR

BİZCİLLİK

İnsan, aklın yönetiminde çalışan bir beyne sahiptir. 
Bunun yüzünden yaptığımız hareketler de değişken-
dir. Zaten kainâtın kurulması ve insanın yaşamından 
sorumlu tutulması da bu yüzdendir. Biz bir bilgisayar 
gibi elektriğe bağlayıp bize yükleneni yapamayız, 
sıkılırız da. Hep yeni şeylere heves ederiz. Aklımızın 
üretkenliği ve psikolojimizin ferahetiyle de sonucu 
yakalarız. Bu ikisi arasındaki köprüyü en iyi şekilde 
kurabilenler de toplumda en güzel arkadaşlıkları, 
yerleri kazanırlar. Psikolojimizle aklımızı yönetiriz. 
Aklın buradaki tek görevi beyin IQ’su sayesinde za-
man tasarrufunu, ya da psikolojimizin eksikliklerini 
telafi etmek. Yani esas görevi psikolojimiz üstlenir. O 
da başka insanlara muhtaçtır. İnsanlar sosyalleşme-
yi de bu yüzden isterler, paylaşmak isterler. Sosyal 
medya, televizyon, internet, telefon… Hepsi bizim 
paylaşma ihtiyacımızdan kaynaklanıyor.

Fakat yukarıda yazan teknolojik iletişim araçları bizi 
birbirimizden koparıyor aslında. Adetlerimiz gelenek-

lerimiz kayboluyor, insan içine çıkamaz, insanlara 
karşı konuşamaz hale geliyoruz. Sadece klavyede 
kalıyor fikirlerimiz. Ve hayal gücümüzü kırpa kırpa 
29 harfe sığdırıyoruz. Bizim birlikte yaşamamız lazım, 
beraber olmamız lazım; Aslında.

Bu kadar insan ihtiyacımız varken bu içine kapanık-
lıkla, bu savaş, bu bencillik nereye kadar götürür ki 
bizi. Bencillik sadece bir elektir bizim için. Maddeleri 
geçirmez, manevileri geçirir içinden. İnsansız mal 
verir bize, kafasız bir beden kalır elimizde. 

Bir huzur ortamı sağlamak var içimizde, neşeli bir 
ortamda yaşamak hevesi var. Önünde de hiçbir engel 
yok ama onu da kendi psikolojimizle, kendi oluş-
turuyoruz. Bencilliğimizi bizciliğe dönüştürsek bir 
ağacın dalları kadar birbirini tamamlayıcı, huzurlu 
bir birliktelik sağlayabiliriz. Yeter ki bu bencillik pü-
rüzünü kendi psikolojimizin içinde tıraşlayıp sadece 
sosyalliğimizi bırakacağımız bir maketi oluşturup, 
bunu hayatımıza yansıtalım.

TUBA SUDE ŞAHİN 5A-BÜYÜKÇEKMECE

ÇANAKKALE

Boğaz`ı sardı düşmanlar,

Çanakkale`yi ele geçirdi İngilizler Fransızlar.

Türkler yılmadı, yorulmadı, durmadılar,

Ellerindeki tüm imkânlarla savaştılar.

Verildi bu Boğaz`da 

Üç yüz bin can,

Bu vatan uğruna 

Kim olmaz ki kurban?

Çanakkale yılmadı,

Türkler yılmadı,

Atatürk yılmadı,

18 Mart 1915`te kazanıldı bu topraklar.
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ŞEVVAL ÖZÜGENÇ 8D-BAŞAKŞEHİR

GÜLÜMSEMEK İÇİN (İstanbul Beşincisi)

Adaletin ne olduğunu sorduğunuzda, her insan 
farklı cevap verecektir. Gördüğü ya da görmek is-
tediği adaleti anlatacaktır size... 

Adaletin her an, her yerde ihtiyaç duyulduğunu 
çoğu insan fark eder. Adalet, yokluğu ile asırlar 
boyu dünyayı yaşanması imkânsız bir yer kılan 
şeydir. Adalet, temel bir ihtiyaçtır; insanlığın diğer 
istekleri arasında kaybolmuş en büyük ihtiyacı.

Adalet, bir devleti ayakta tutan, 
bir kavgayı sonlandıran, insanla-
rın ona sahip olamadıklarında öç 
için çıldırdıkları şeydir. Adaletsiz 
bir kral değersiz, istenmeyen bir 
kraldır. Adaletsiz bir patron, ça-
lışanlarının nefret duyduğu bir 
patrondur. Adaletsiz bir anne, 
sıklıkla çocuğundan “Beni sev-
miyorsun!”  “Onu daha çok se-
viyorsun!” “Senden nefret ediyo-
rum!”  sözlerini duyan annedir. 

Bir olay yaşarsınız, belki bir kav-
ga belki bir kaza ya da başka bir 
şey...

Olaya son veren kişi bir öğret-
men, bir baba veya bir polis ola-
bilir. O kişi sizin aleyhinize bir 
karar verdiğinde öfkelenirsiniz, 
ama eğer olayda suçsuz olma-
nıza rağmen suçlanıyorsanız bu 
yüzünüzün kırmızıya dönmesine, 

çatılmış kaşlarınızın altından nefret dolu gözlerinizi 
o kişiye odaklayarak belki ağzınızda bir kaç küfür 
gevelemenize sebep olur. Bu tanık olduğunuz, sıra-
dan bir adalet eksikliğidir.

Öyleyse adaletin, insanların insanlar ile yaşamak 
için tek şansı olduğunu söyleyebiliriz. Öfkelenme-
mek, hayata gülümseyebilmek için karşınıza çıkan 
büyük bir şanstır adalet.

YUSUF HAN YILMAZ 5C-BAŞAKŞEHİR

BENİM OLMAYAN KIZIM (İstanbul Birincisi)

Dolaşıyorum kırlarda benim olmayan kızımla,
Ana babası ölünce emanet olan çocukla,
Denizi izlerken dönüyor bazen bana,
Ve soruyor: “Annem nerede acaba?”

Söylüyorum ona, en güzel bahçede o,
En tatlı meyvelerin, en güzel çiçeklerin yanında,
Seni görüp gülümsüyor ara sıra,
Ve unutma ki o seni seviyor hâlâ.

Geri dönüyor arkasına,
Düşünüyor galiba ne yapıyor orada,
Geri dönüp soruyor bana yine,
Ama bu sefer “Babam nerede?” diye.

O annenin yanında,
Dolaşıyorlar orada,
Seviyorlar seni yine,
Bana dediler ki “Bunları ona söyle!”
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MÜBERRA ÖZKAN 8G-BAŞAKŞEHİR

BEYAZ GÜL (İstanbul Dördüncüsü)

Sabahın ilk ışıklarında, bir sahil kasabasında gemiler 
kıyıya yanaşıyordu. Martılar doğayı uyanmaya davet 
edercesine ritmik bir melodiyle ötüşüyorlardı. Güneş, 
utangaç bir çocuk edasıyla yavaş yavaş çıkarıyor-
du başını bulutlar ardından. Yaşlı bir adam, “Belki 
bugün şansım bana güler.” düşüncesiyle teknesini 
yola çıkmaya hazırlıyor; küçük torunu gözlerinin içi 
gülerek büyük bir hevesle babasının son hediyesi 
olan oltasının ucuna yem takıyordu. Beyaz panjurlu, 
büyük bir konağın penceresinden genç bir kız, kıyıya 
yaklaşan gemileri izleyerek birinin içinden babasının 
çıkması için dua ediyordu. 

Ve bir yerlerde kasabanın bütün güzelliklerini ko-
caman bir aynayla evin içine hapsedebilecek kadar 
geniş pencereli, harikulade manzaralı, ihtişamlı bir 
konakta, bir ressam yeni bir sabaha uyandı. 

Evet, Henry Bacon için yeni, yepyeni bir gündü. Bir 
fotoğraf karesini andıran eserine borçluydu bunu. 
Daha doğrusu ona ilham veren modeline. O her ak-
lına geldiğinde olduğu gibi Henry daha sonra neler 
olduğunu düşündü. Onun nereye, niçin gittiğini merak 
etti. Hatta en başta, bir bahar sabahı, neden o iske-
leye geldiğini, orada kederli ancak onu bir ölüden 
ayıran, ancak dikkatle bakan kalpelere görünen, her 
şeye rağmen –başından her ne geçtiyse- bir parça 
umutla aydınlanan bir çift gözün, yeni gelen gemi-
lerden inen yolcuları süzerken kimi hayal ettiğini, 
kimi beklediğini merak etti. 

Acaba onu bir daha görebilecek miydi? Görürsem, 
diye düşündü Henry Bacon, ona teşekkür edeceğim. 

.  .   .

“Bu iş bittiğinde bana da güzel bir şeyler çizer mi-
sin?” diye sordu Finn Gibson, biraz alaycı bir tavırla. 
Henry önce dalga geçtiğini düşündü ama Finn bir 
cevap beklercesine ona gözünü diktiğinden, kafasını 
evet anlamında sallamaya kendini mecbur hissetti. 
Sanatla ilgilenmediğini sanıyordum, dedi Henry. Hâlâ 
öyle, diye umursamaz bir tavırla kestirip attı Finn. 
Bu sefer gözlerini dikme sırası Henry’deydi. “Finn, 
şunu yapmayı kes!” dediyse de kendisini ve resim-
lerini olabilecek her şekilde alay konusu eden ve 
küçümseyen bu genç adama neden bir resim yapması 
gerektiğini anlamaya çalışan Henry’e cevap vermek 
zorunda olduğunu biliyordu. Ama bildiği bir çok di-

ğer şey gibi, bunu da umursamamaya ve bilmezden 
gelmeye karar verdi. 

“İşte, kuşların.” diyerek Henry’e bir kafes uzattı. 
Henry içindeki serçelere göz kırptı. Ücreti ödedi ve 
oradan uzaklaştı.

Biraz ilerde Edwin, tam da konuştukları gibi onu 
bekliyordu. Henry elindeki kafesi ona verdi ve def-
terini çıkardı. Günaydın usta, diye selmaladı Henry’yi 
Edwin. Henry onu duymuştu; ama oralı olmadı. “Bir 
gün,” diye geçirdi içinden, “sana karşı daha kibar 
davranacağım vefalı dostum, bir gün.” 

“Pakala, bekle... Bir, iki, aç!” diye bağırdığında, Edwin 
kafesin kapağını açmış ve kuşları serbest bırakmıştı. 
Kuşlar, belki de uzun bir aradan sonra tekrar özgürce 
kanat çırpabilecek olmanın heyecanı ve korkusuyla 
kendilerini hızla dışarı attılar. Bu arada Henry kale-
mini hızla kâğıdın üzerinde gezdiriyor, kuşların tek 
bir kanat hareketini kaçırmadan çiziyordu. Zaman 
sanki durmuş, Henry zaman içinde bir zaman dilimin-
de yapıyordu bu işi. Kuşların uzaklaşmasını dikkatle 
takip ediyor ve ayrıntılarıyla kâğıda yansıtıyordu. Bu 
müthiş bir gözlem yeteneği ve el kontrolü gerekti-
riyordu ki sonuçlara bakan herhangi biri Henry’nin 
bunlara fazlasıyla sahip olduğunu söyleyebilirdi. 

“Bunu niçin yapıyoruz?” diye sordu Edwin ustasının 
işini bitirdiğinden emin olunca. “Araştırma.” diye 
kısa bir cevap verdi Henry. “Bak ne diyeceğim, bu 
günlük bu kadar. Sonra görüşelim, olur mu?” Pekâlâ, 
“Kendine iyi davran!” diye seslendi Edwin ancak 
Henry’nin duyup duymadığından emin değildi. Ar-
kadaşının geçirdiği bu değişikliği kafası bir türlü 
almıyordu. Ama onun adına seviniyordu.

.  .   .

Her ne kadar nereye gittiğini bilmeden yürüdüyse de, 
ayakları Henry Bacon’ı nereye götüreceğini biliyor-
du. Her şeyin değiştiği, anlam kazandığı; o gizemli 
resmi çizdiği iskeleye gelmişti. “Finn için bir resim 
yapmalıyım.” diye düşündü. Lavanta kokulu hafif bir 
esinti yüzünü okşarken Henry gözlerini kapatmış, 
maziyi canlandırıyordu. 

Her sabah olduğu gibi, sonbahardan beklenmeyecek 
bir şekilde güneşli ve bahar kokulu bir günde Henry 
tuvalini ve boyalarını almış, deniz kenarına bir banka 
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oturmuş, etrafı izliyordu. Martılar aralarında bir yarış 
tutturmuş gibi hızla birbirleri etrafında dönüyorlardı. 
Bir kısmı ağızlarındaki balıkları birbirleriyle paylaşı-
yor, bu ziyafetten payının alamayanlar kahvaltı için 
gagasını suya uzatarak balık bulmak umuduyla de-
nizin üstünde turluyorlardı.

Henry’nin bulunduğu yerden çok da uzakta olmayan 
birkaç gemi, büyük bir gürültüyle kıyıya yaklaşıyordu. 
Gemilerden inen insanlar ellerinde bavulları olduğu 
halde bir an önce iskelede onları bekleyen aileleri-
ni ve arkadaşlarını görmek için koşuşturuyorlardı. 
İşte, uzaklardan gelmiş, sevenlerini bekleyen o insan 
kalabalığının arasında iki göz, Henry’nin gözlerini 
yakaladı. 

Bu gözler, üzerinde ince bir mont, elinde küçük, 
şık bir çantayla gemiden inenleri izleyerek aradığı 
yolcuyu bulmaya çalışan bir bayana aitti. Henry ne 
olduğunu çözemese de, o bir anlık karşılaşmada bir 
şeyler görmüştü, o gözlerde gizli olan bir şey. O gün 
Henry’nin tek yaptığı o gözlerin sahibini takip etmek 
oldu. Kadın bütün gün, yolcular uzaklaşıp, kalabalık 
dağıldıktan sonra da iskelenin sonunda öylece bek-
lemiş, gelen giden gemilere bakmayı sürdürmüştü. 
Hava yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Kadın son 
bir umutla etrafına bakınmış, kimseyi göremeyince 
büyük bir hayalkırıklığıyla sahil boyunca yürümüş 
ve oradan uzaklaşmıştı. 

Henry nedense bu kadını bir türlü aklından çıkara-
madı. Belki de gözlerinde gördüğü o şey.. Şey işte! Ne 
olduğunu bilmediği bir şey yüzündendi. Her neyse, 
Henry artık her sabah, iskeleyi gören banklardan bi-
rinde oturuyor ve o kadın gelecek mi diye bekliyordu 
ve hiç yanılmıyordu, çünkü kadın her gün geliyordu. 
Her sabah, günün ilk ışıklarıyla geliyor, iskelede bek-
ledikten sonra “gelmeyenin” hayalkırıklığıyla dönü-
yordu. Henry, kadının kimi beklediğini sormak istedi 
bir gün, ya da en azından “Günaydın!” demek istedi. 
Onu neyin durdurduğunu bilmiyordu ama yapamadı 
işte, konuşamadı. Belki de kadını gözlerindeki o derin 
anlam sebebiyle koyduğu yer, onu sembolleştirme-
sine, hayatında yapamadığı, olamadığı, erişemediği 
her şey haline getirmesine neden olmuştu. Kim bilir, 
belki de kuruntuydu bunların hepsi.

Yine böyle bir sabah, Henry onun resmini yapmaya 

karar verdi. Tuvalini ve boyalarını aldı, malzeme-
lerini hazırladı ve başladı. Kadın her sabah dalgın 
gözlerle öylece uzaklara bakarak gelmeyeni bekliyor, 
Henry’de onu tuvaline aksettiriyordu. 

Henry, onu görmeye o kadar alışmıştı ki kadın biraz 
gecikse bile içini bir korku kaplıyor, acaba artık gel-
meyecek mi diye düşünmekten kendini alamıyordu. 
Bu yüzden iskeleye bir iskemle koydu. Böylece o 
yorulmayacak ve her gün gelmekten bıkmayacaktı. 
Bu arada tablosu da son halini almıştı.

Bir sabah, Henry iskemlenin üzerine bir tane beyaz gül 
bırakıldığını gördü. Tek bir beyaz gül. Banka oturup 
iskeleyi izlemeye başladı. Kadın her zamankinden 
geç gelmişti bu sefer. İskeleye doğru yavaş yavaş 
yürürken birden kafasını kaldırdı. Gözleri güle takıldı. 
Birden gözlerinin içi güldü. Evet, Henry o gözlerde ilk 
defa bu kadar güçlü ve baskın bir sevinç görmüştü. 
Ancak kadın koşarak gidip gülü eline aldığında bir-
den ağlamaya başladı. Sanki içine attığı, her akşam 
sahilden ayrılışında dünyaya haykırmayıp gözlerinde 
sakladığı -Henry’nin gördüğü bu olmalıydı- bütün o 
hüznü, kederi artık kalbinin taşıyamayacağı bir hal 
almış, beyaz gül de kalbinin kapılarını açıp bütün 
acılarını serbest bırakan bir anahtar görevi görmüştü. 

Henry bunu görmeye dayanamadı. Gidip sorunun 
ne olduğunu, niçin ve kimin için günlerce, haftalarca 
burada beklediğini, o gülün ne anlama geldiğini sor-
mak istedi. Bunu yapacaktı da. Ancak tam iskeleye 
doğru hamle yaparken son anda, onu ilk gördüğünde 
kendisini durduran his yine ortaya çıktı. 

Kadın denize baktı, baktı… Uzun uzun, derinlerde onu 
büyüleyen bir şey varmış gibi baktı ve gül yavaşça 
elinden kayarak yere düştü. Arkasını döndü, artık 
ağlamıyordu. Yüzünde tatlı ve kederli bir tebessümle 
sahil boyunca yürüdü ve gözden kayboldu. Bir daha 
hiçbir sabah orada görünmedi. 

Tablosuna bir tane beyaz gül eklemeyi düşünse de so-
nunda demet demet pembe ve kırmızı gül çizdi Henry. 
Nedenini bilmiyordu fakat beyaz gülü sevmemişti. 
Belki de ilham kaynağını kendisinden uzaklaştırdığı 
içindi bu. Belki de bencillikti, sonuçta uzun bir bek-
leyişten sonra, o kadını azat eden şey, beyaz güldü. 

Yine de, tablosunu odasına asmış ve yanına beyaz 
bir gül kondurmuştu. 
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AMİNE IRMAK 8F-BAŞAKŞEHİR

BİR İSTANBUL RÜYASI (İstanbul Mansiyonu)

“Levent neden benim yazımı seçmedin anlayamadım 
doğrusu.” Dedi sitem dolu tiz bir kadın sesi. Güneş 
batıyordu. Havada hafif bir esinti vardı. Kuşların cı-
vıltısı, yürüyen iki insanın çimenleri hışırdatma sesi, 
ağaçtan düşen yaprakların manzarası vardı. Fakat en 
çok rahatsız eden şey Kader’in topuklu ayakkabısının 
çıkardığı gürültüydü. “Kader nesini anlayamıyorsun? 
Leyla’nın yazısını seçmem gerektiğini hepimiz bili-
yorduk. Sizin müdürünüzüm ben, kararlarıma saygı 
duymalısın. Kardeşimsin diye düşüncelerimin deği-
şeceğini mi sandın?” dedi Levent. “Aşk olsun. Ben 
hiç öyle bir şey ister miyim? Konya’nın en tanınmış 
gazete şirketinin böyle haksızlıklar yapabileceği söz 
konusu bile olamaz.” 

Kader, başarılı bir gazete yazarıydı, omzuna kadar 
uzanan badem rengi saçları ve simsiyah iri gözleri 
vardı. Dudağına sürdüğü kırmızı ruj eksik olmazdı. Ka-
rarlıydı ve her zaman başarmak isterdi. Hiçbir zaman 
pes etmezdi. Levent ise çok uzun ve iriydi. Esmerdi. 
Konya’nın başarılı gazetesi Hayat’ın müdürüydü.

Beraber şirkete girdiler ve gördükleri iki adamı başla-
rıyla selamladılar. “Baksana bize selam verdi Levent 
Bey. Keyfi yerinde herhalde.” dedi Tayfun şaşkınlıkla. 
“Boş ver onu da sen yazını bitirdin mi onu söyle.” 
dedi kızıl saçlı yeşil gözlü genç adam. “Bitirdim ama 
sonunu bağlayamadım bir türlü. Sana göstereyim de 
akıl ver bana he Ferdi?” dedi Tayfun.

Ferdi ve Tayfun üniversiteden beri sıkı arkadaşlardı. 
Birbirlerinden sakladıkları hiçbir şey yoktu. Şirket-
te herkes onlara imrenir, öyle bir dostluk isterlerdi. 
Toplantıya yetişmek için hızlı adımlarla merdivenleri 
tırmandılar. Ferdi elindeki kahve bardağını çöpe attı 
ve toplantı salonuna girdi. Her zamanki yerlerine 
oturduktan sonra Levent Bey bütün endamıyla içeri 
girdi. Elinde bir yığın kâğıt ve Hayat’ın yeni sayısı 
vardı.

- Evet, sevgili dostlar. Gelen satış tablolarına göre yine 
birinciyiz, hepinizi kutlarım ve başarınızın devamını 
dilerim. Özellikle Leyla Hanım sayesinde çok güzel 
bir hikâye eklemiş olduk gazeteye. 

Leyla Hanım tebessüm ederken Kader gözlerini devir-
di. Ve kısa bir alkıştan sonra Levent Bey devam etti.

- Tabii ki artık çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. 

Bildiğiniz üzere iki hafta sonra İstanbul’un kurtulu-
şunun yıl dönümü. İki arkadaşı İstanbul’a gönde-
receğim ve onlardan yazı isteyeceğim. Bu işin çok 
titiz çalışılmasını istiyorum. Çünkü bu konu herkesin 
ilgisini çekiyor, bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Tay-
fun Yılmaz ve Ferdi Atabey. İkinizi seçtim umarım 
beklentimden çok daha iyisiyle karşıma çıkarsınız. 
Yarın yola çıkabilirsiniz. Bir itirazınız var mı?

Şaşkınlığa uğramış iki arkadaş müdürlerinin yüzüne 
bir süre bön bön baktıktan sonra başlarını hayır an-
lamında salladılar. Aslında mutlu olmuşlardı çünkü 
bu iş onların kariyerinde dönüm noktası olabilirdi. 
Ya iyi ya kötü. Şimdiye kadar bu kadar ciddi bir iş 
almamışlardı.

***           ***           ***

Ferdi ve Tayfun İstanbul’a ilk kez gidiyorlardı ve bu 
onları heyecanlandırmıştı. Uçaktan indiklerinde her 
şey bambaşkaydı.

Kuşların ötüşü, deniz dalgalarının sesleri, kalabalığın 
telaşı, sanki farklı bir dünyaydı burası, bambaşka bir 
yer. Ne kadar kalabalık olursa olsun huzur veren bir 
havası vardı, ne kadar gürültü olursa olsun içlerde 
çok içlerde bir sessizliği vardı İstanbul’un. Kendine 
çeken bir sessizlik…

Ferdi uçakta aklına gelen yazıları not defterine dök-
müştü hemen. İstanbul’a geldiği andan beri aklına 
türlü türlü fikirler geliyordu. İlham kaynağı olmuştu 
bu şehir. “Ee ne yapıyoruz şimdi, otele değil mi?” 
diye sordu Tayfun. “Evet, önce şuradan bir taksi 
ayarlayalım.” dedi Ferdi ve iki arkadaş otele gelin-
ce yorgun argın yataklarına yatıp yaklaşık iki saat 
dinlendiler. Daha sonra şekerlemelerini bozan ses 
Ferdi’nin telefonu olmuştu. Gürültü başlar başlamaz 
Tayfun söylenmeye başladı: “ben dedim başka oda-
larda kalalım diye. Bir haftamız var zaten onu da 
uykusuzlukla geçireceğim senin sayende harika!” 

- Tamam, Tayfun sakin ol. Arayan Levent Bey’di, ben 
olmasam o rahat bırakmayacak zaten. Hem amacı-
mızı unutmayalım, tatil yapmak için gelmediğimizi 
biliyorsun.”

- Her neyse. Hadi gidelim de soluyalım şu İstanbul’un 
havasını.

******
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Galata Kulesi… İlk durağımız burası oldu. İnsan bir 

ihtimal hikâyesini bilmese bile bir yaşanmışlık oldu-

ğunu hissediyor. İster istemez çok eskilere götürüyor 

sizi. Hiç tecrübe etmediğiniz bir tat sanki. Hiç duy-

madığınız bir koku. Bütün ihtişamıyla Ayasofya kar-

şınızda, insanların ilgisini hiçbir zaman kaybetmeyen 

Sultanahmet, Mısır çarşısı ve Yeni Cami ikilisi uzaktan 

da bir harika görünüyorlar Galata Kulesi’nden.

Kız Kulesi… Sandalla içine girerken sizi adeta başka 

bir dünyaya götürüyor. Türkiye’nin doğallığıyla bü-

yülüyorlar sizi. Buranın denizinin mavisinin bile bir 

başka olduğunu görüyorsunuz. İyi ki diyorsunuz iyi 

ki fethetmiş Fatihimiz burayı. İslam’ın topraklarını 

gördükçe daha çok gururlanıyorsunuz. Vatanınızdan 

ve dininizden vazgeçemeyeceğinizi daha iyi anlıyor-

sunuz gerçek topraklarda. Şairler, yazarlar boşuna 

yazmamış o kadar eseri İstanbul için. Bunlar bile az 

diyorsunuz, hiçbir şeyle ifade edilemez buradaki gü-

zellik canlı canlı görmedikçe.

***      ***        ***

- Ağabey gerçekten anlayamadım neden o şaşkın iki-
liyi İstanbul’a gönderdiğini. Bıraksaydın ben giderdim 
ne güzel şeyler yazardım. Zaten şu Leyla mevzuundan 
sonra senden her şeyi bekliyorum.

- Hala mı bu konu Kader? Yeter artık. Hem sen onların 
yazamadığını nereden biliyorsun? Ben bir yandan 
da kendilerini geliştirmeleri için gönderdim onları. 
Deneyimlerle gelişirsin. Unutma bunu.

- Merak etme unutmam.

Kader yine ağabeyinin bir haksızlık yaptığını dü-
şünüyordu içinden. Kendisine çok güveniyordu. 
Ağabeyini saf bulduğu için hep ondan yararlanıp 
kendisini kariyer hayatında geliştirmeye çalışıyordu. 
Fakat bunun hiçte kolay olmadığını biliyordu. Evrak-
lar, yazılar derken kendine hiç vakit ayıramadığını 
düşünüyordu. Bu yüzden de bu kadar çalışmaya daha 
iyi bir tepki bekliyordu. Onun makalesinin değil de 
Leyla’nınkinin seçilmesi onu büyük şoka uğratmış-
tı. En sonda Ferdi ile Tayfun’un İstanbul’a gitmeleri 
bardağı taşıran son damla olmuştu onun için. Fakat 
belli etmemeye çalışıyordu. Elbet şans onun da yü-
züne gülecekti.

Simit parçalarıyla martılara yem verirken, Emirgan’ın 

lalelerini seyrederken, Süleymaniye’nin eşsiz mimari-

siyle Sinan’ı bir kez daha anarken, Boğaz Köprüsü’nün 
şöhretine canlı tanık olurken ne kadar şanslı olduğu-
nuzu düşünüyorsunuz. Hem bunları görmeye fırsatı-
nız olduğu için hem de ülkemizin tarihinin değerini 
daha iyi anlayabildiğiniz için. Deniz kenarında yap-
tığınız bir yürüyüşle sanki bütün dertlerinizi orada 
hapsediyordunuz ve tertemiz bir ruh haliyle koyu-
luyorsunuz evinizin yoluna. Tabi “iyiki”lerden sonra 
“keşke”leriniz de oluyor. Keşke daha uzun kalsam, 
keşke değeri daha iyi bilinse bu mucize yerin gibi 
cümleler geçirdiğiniz oluyor içinizden. Fakat bu keş-
kelerin en acısı insanların verdiği eksik değer. Burada 
yaşayıp daha hiç tarihi güzellikleri gezmeyenlerin 
olduğunu öğrendik. İnsanın içinde ister istemez bir 
burukluk oluyor sizin verdiğiniz önemi başkalarının 
vermediğini öğrenince.

“Hazır mısın? Gitme vakti geldi artık.” dedi Tayfun 
hüzünle. Evet, evini, ailesini çok özlemişti fakat bu-
rada onu bağlayan bir şey vardı sanki. Ayrılmak iste-
miyordu İstanbul’dan. Tıpkı Ferdi gibi. Kendilerinin 
çok şanslı olduğunu düşünüyorlardı. Öyleydiler de. 
Şimdi uçağa binip gittiklerinde sanki çok güzel bir 
rüyadan uyanacaklardı. Şimdiye kadarki en güzel 
rüyalarından…

“Evet beyler çıkarmış olduğunuz işi çok beğendim 
gerçekten. Özellikle Ferdi’nin kapanış yazısı çok etkili 
olmuş. Bir değişiklik yapmaya lüzum görmüyorum. 
Teşekkür ederim. Umarım daha da güzel işlerle kar-
şıma çıkarsınız bundan sonra. Hayat gazetesi olarak 
büyük bir ilerleme kaydedeceğiz gibi görünüyor bu 
İstanbul sayfası sayesinde. Tekrar teşekkür ederim.” 
dedi Levent bey. Hoşnutluk ifadesi vardı yüzünde. 
Uzun zamandır bu kadar iyi iş çıkarmamıştı kimse. 
Sonunda morali yerine gelmişti ve yanlış kişiler seç-
mediğini düşünmüştü.

“Ne demek efendim görevimiz. Siz bize iş verdiniz biz 
de layıkıyla yapmaya çalıştık. Bize bu fırsatı tanıdığı-
nız için asıl biz teşekkür ederiz.” dedi Ferdi. Tayfun 
da ona katıldığını belli edecek şekilde başını salladı. 

İki arkadaş şakalaşarak öğle yemeği için yola koyul-
dular. Bir yandan da İstanbul’un büyüsünden kurtu-
lamamışlardı hala. İçlerinde bir burukluk vardı fakat 
mutluydular. Tarihlerini daha yakından görebildikleri 
için. Rüzgâr belki İstanbul’unki gibi değildi fakat bir 
kere olsun görebilmişlerdi. Bu yeterdi. Zaten yetmese 
bile en yakın zamanda tekrar gideceklerdi.
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YAVUZ SELİM ŞENSES 8G-BAŞAKŞEHİR

DUYGULAR ŞEHRİNDE BİR GECE (İstanbul Mansiyonu)

Semalardan başlıyoruz yolculuğa, zemine doğru is-
tikametimiz; birkaç satırımıza konu olan bu şehre 
doğru... Hava ayaz değil, yumuşak bir soğuk var yal-
nızca. Vakit geceye yaklaşıyor. Ama ne gece! Sağ 
yanımızda tepsi gibi ışık saçan bir ay var ki; yıldızlarla 
bezeli gök, aydınlık bir koyu mavi renge bürünmüş, 
göğün bu rengi de aşağıda uzanıp giden iki yaka ve 
boğaz üzerine bezenmiş. Biz buna “gecenin rengi” 
diyeceğiz. Ne muhteşem bir manzara! Boğaz... Başta 
sanki bir bütün olan bu şehri iki parçaya ayıran ya-
kamozlarla bezeli bir çarşaf gibi adeta. Ve boğazın 
sakinleri: Kız Kulesi ve Galata Kulesi. Ve iki yaka... 
Yedi tepe ve arasında kalanlar... Her tepenin üstün-
de kandillerle süslenmiş minareler yükseliyor, sanki 
tepelerin görkemine görkem katan taçlarıymışçasına. 
Daha alçaklardan, evlerden, ufak noktalar hâlinde 
ışık demetleri çarpıyor gözümüze. Evler saçılmamış 
oraya buraya. İç içeler, yakınlar. İnsanlar da evler 
gibi kaynaşmış, yan yanalar. Işıkların seyrekleştiği 
yerlerdeyse genelde geniş düzlükler, tarlalar uza-
nıyor, fakat bir de orman var ki bu manzaraya ayrı 
bir gizem katıyor. 

İşte “Duygular Şehri”, İstanbul!

Uzaktan seyirci kalmaktansa usulca ayak basıyoruz 
Duygular Şehri’nin sokaklarından birine. Her iki ta-
rafında ahşap direkler üzerine kandiller asılmış. Siz 
niçin ışığa, renge bu kadar değindiğimizi merak et-
miş olabilirsiniz. Sokakların hepsi böyledir burada. 
Buranın halkı renge büyük önem verir. Işık, onlar 
için insanın düşünceleriyle baş başa kalmasına ortam 
hazırlayan bir araçtır adeta. Belki de ışık kalplerin-
den çehrelerine yansıdığı için hepsinin yüzleri böyle 
nurludur. 

Neden “Duygular Şehri” denmiş buraya söyleyelim: 
Duygu; yalnızca insanın kalbinde, ruhunda oluşan 
hisler değil onlar için. Burada her şey bir duyguya sa-
hip. Mesela şu sokakta karşılıklı sıralanmış ahşap, tek 
katlı, camlarından loş ışıklar yayılan, pencerelerinin 
önünde çiçek saksılarıyla renkli panjurlu evler gibi. 
Canlı gibiler adeta. Kimi yılların verdiği yorgunlukla 
yaşlanmış, kimi neşeli, kimi sıcak, kimi içine kapanık... 
Kim bilir, belki içlerinde yaşayanların hâli evleri de 
etkilemiştir. Hâttâ kaldırımların bile bir dili vardır bu 
sokaklarda. Ne seneler görmüş, ne ayaklar taşımıştı, 
onlar da; hüzünlüydüler galiba. Bu mütevazı sokakta 
göze çarpan şeylerden biri de her evin minik, ekili 
bir bahçesinin olması ve yine bu bahçelerin de bir 
ahşap direğe bağlı kandil ile aydınlanması. Loş, alev 

rengi şûleler; yemyeşil çimenler üzerinde süzülünce 
tatlı bir renk cümbüşü meydana getiriyor. Bu sokaklar 
kar altında bir başka güzel olur diye düşünmeden 
de geçemiyoruz.

Dışarıdan bakıldığında hâl böyle fakat biz bütün ay-
rıntılarıyla anlatacağız bu güzel şehri. İnsanlar... Her 
daim güleç yüzlüdürler. Fazla konuşmazlar; hâttâ 
yalnızlığı, hayal kurmayı severler. Zaten birbirlerini 
anlamak için kelimelere fazla ihtiyaç duymazlar on-
lar. Hepsi birbirini tanırlar. Komşuluk tam anlamıyla 
burada yaşanır. Yardımlaşmadan şakalaşmaya bütün 
güzellikler vardır bu insanlarda. Aza kanaat ederler, 
sofralarından da bereket eksik olmaz. Çoğu tarımla 
uğraşır. Kimisi de karşı yakadan gelen malları satarak 
geçimini sağlar. En önemlisi, mutludurlar.

Biz bu düşüncelerle oyalanırken sokağın bütün sessiz-
liğini ufak bir tıkırtı bozuyor ve ardından hanelerden 
birinin açılan kapısından yayılan ışık kaplıyor etrafı. 
Sonra ışık sönüyor. Kapı da kapanıyor. Orta boylu, bol 
libası, başında fesi, ayağında çarıklarıyla düz bıyıklı, 
top sakallı, mülayim yüzlü bir adam ağır adımlarla 
yürümeye başlıyor sokakta. Ya da hikâyemize konu 
olmaya geliyor diyelim. Ne yapalım, düşüyoruz biz 
de peşine.

İsmi Bayram. Evli değildir, tek başına yaşar ama ma-
halleli yalnız bırakmaz onu. Sevecen, hâttâ komik bir 
adamdır. Meyve sebze yetiştirir, mahsulünü satarak 
geçimini sağlar. 

Bayram, evinin olduğu sokaktan daha karanlık bir 
sokağa girmişti. Bu yol, meydana açılıyordu. İki elini 
de ceplerine sokup bir mani mırıldanmaya başladı:

“Kunduramın burnu yarık, canım çeker karnıyarık...”

O esnada yanındaki çalının içinden iki kedi korkunç 
miyavlamalarla önünden uçarcasına geçince bizim 
Bayram’ın ağzından belli belirsiz bir “Tövbe bismil-
lah!” çıktı. Hakikaten yüzü bembeyaz olmuş, gözleri 
kocaman açılmıştı. Birkaç saniye öyle durduktan sonra 
yoluna devam etti.

Meydana gelmişti. Burası çok geniş bir alandı. Aynı 
zamanda pazar yeriydi. Şimdi oldukça tenhaydı ama 
şehirlinin kaynaşma yeriydi burası. Yazın burada eğ-
lenceler düzenlenir, Karagöz ve meddah oynardı. Bay-
ram başını kaldırdı ve muhteşem bir renk cümbüşü 
içindeki Süleymaniye’yi bir müddet seyretti. Sonra 
hiç düşünmeden adımlarını hızlandırıp camiye yö-
neldi. Avluda genci yaşlısı ahşap sıralara oturmuş 
muhabbet ediyorlardı. Bayram’ın kapıdan girdiğini 
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görünce ayağa kalkıp onu karşıladılar. Ayaküstü 
biraz konuştuktan sonra bazıları da onunla beraber 
camiye girdi. Bayram sohbete hazırlanan imamı ve 
arkasındaki müezzini gördü. İkisine de hitaben:

“Hocam, Hafız Mustafa! Ezanı ben okusam olur mu?”

“Olur, niye olmasın?”

Bir ayrıntıyı da şimdi dile getirelim; Bayram’ın sesi de 
fena sayılmaz hani. Arada bir ezanı o okurdu. Ezandan 
bahsetmişken değinmeden geçmeyelim. Duygular 
Şehri’nin yedi tepe üstündeki yedi tacının minare-
lerinden yayılan ezan insanı mest ederdi. Yedi güzel 
sesin aynı anda ezan okuduğunu düşünün hele bir! 

Bayram, vakit girince yatsı ezanını okumuş, namazla-
rını eda etmişlerdi. Namazdan sonra Bayram, imamın 
yanına vardı:

“Hocam, müsaade edin de ben bir daha minareye 
çıkayım.”

“Hayırdır evladım?”

“Hocam, Bayram’a ezan okumak az geldi herhâlde.” 
dedi İsmail araya girerek.

“Yok, Hocam, minareye çıkınca manzara beni büyüler. 
İzin verin az daha seyredeyim.”

“E bana hava hoş.”

Böyle biriydi Bayram. Bu şehrin bütün sakinleri gibi 
onun da duygularına yön veren bir şeyler vardı. Şimdi 
aynı şerefeden doyasıya İstanbul’u, bu sessiz ve tenha 
şehri izliyordu. Biz belki hikâyemizin başında size 
İstanbul’u çok büyük bir yer olarak anlattık amma 
uzaktan öyle görünür bu şehir. Öyle ki, Bayram evin-
den çıksa az zaman sonra İstanbul’un öbür ucuna 
varır. Bu şehir, insanları birbirinden uzaklaştıracak 
kadar büyük değil henüz. Bu boğaz, iki yakayı bir-
birinden ayırır, insanları değil. Sonra düşünmeye 
başladı Bayram. İçinden düşündüğünü sanıyordu 
ama dudaklarından bir mırıltı olarak duyuluyordu 
sesi. Biz duyduk.

“Ah Fatih Han! Sultanım! Şimdi şu karanlık tepeleri 
ellerinde meşalelerle aydınlatan ordunun bir neferi 
olmayı ne çok isterdim. Peygamber Efendimizin ha-
disine nail olmayı... Selâm olsun sana yâ Rasulullah! 
Selâm olsun senin izinden gidenlere.” diyordu. Sonra, 
karşısında uzanan tepelere bir kez daha baktı. Adeta 
konuşuyorlardı karşılıklı.

Tekrar avluya inmişti. Gruplar hâlinde toplanmış, 
ihtiyarıyla genciyle havadan sudan konuşuyorlardı. 
Bayram da aralarına karıştı. Remzi, yüzünde kocaman 
bir gülümsemeyle:

“Oralarda havalar nasıl Bayram?”

“Sorma Remzi, harikaydı harika!”

Ardından, bir müddet oradakilerle konuştu. Sonra 
heptendir onu izleyen Ramazan’a kaş göz hareketi 
yapıp ikisi beraber oradan uzaklaştılar. Aynı sokakta 
oturuyorlardı. Bayram’ınkinin karşısındaki ev Rama-
zan’ındı. Birlikte Ramazanların evine geçtiler. Odanın 
ortasındaki sobadan yayılan ısı, Bayram’ı anında ma-
yıştırdı. Onları Ramazan’ın hanımı ve kızı karşılamıştı.

“Hoş geldin Bayram Amca!” dedi küçük kız.

“Hoş bulduk Nüveybâcım! Nasılsın bakalım?”

Hanımına sofrayı hazırlamasını söyleyen Ramazan 
güleç bir edayla yüzünü ona döndü. Bayram’a göre 
az daha uzun boylu ve geniş yüzlüydü o.

“Yemekleri yiyelim sonra orman bizi bekler.”

“Ne ormanı baba?” dedi şaşkın bir yüz ifadesiyle 
Nüveybâ.

“Güzel kızım, biz bugün Bayram Amcanla karanlık 
ormanda gecelemeye gidiyoruz. İkimiz, başladığımız 
hikâyeyi orada sürdüreceğiz.”

“Sanki bir hikâye için bütün gece ormanda geçirilir 
mi? “Macera” deyip duruyorsun sen de Ramazan.” 
dedi hanımı.

“Sen bizim maceracı ruhumuzu bilmezsin hanım.” 
dedi sırıtarak Ramazan.

Neden böyle tuhaf maceralara atılmak istediklerini 
onlar da bilmiyorlardı. Bir takım duygular yön veri-
yordu hayatlarına. Yemeklerini yemiş ve nihayetinde 
yola çıkmışlar, ormana varmışlardı bile. Sırtlarını kar-
şılıklı iki ağaca dayamışlar bahsi geçen hikâyelerine 
devam ediyorlardı:

“...Cennet gibidir adeta. Toprağının her karışında ayrı 
bir manevî değer ayakta durur. Saraylar, kuleler... 
Güneş altında muazzam bir kızıllıkla parlayan boğaz 
ve üzerinde iki yakayı kollarını uzatmış birleştiren 
Boğaz Köprüsü... Boğazın üstünden ardında beyaz 
köpükler bırakan demir gemilerde seyahat eder in-
sanlar. Doğanın bütün renkleri kaynaşmıştır. Müzeler, 
çeşmeler, bahçeler, adım başı camiler, mescitler, insan-
lara sunulmuş daha nice imkânlar saymakla bitmez. 
Derdi olan dermanı bulur bu şehirde. Yerin dibinden 
de, gökten de insan gider. Şehri baştan sona saran 
siyah boyalı yollar, aklınızın alamayacağı büyüklükte 
camdan kuleler vardır. Öyle ki yerden bakıldı mı sonu 
görülmez bu kulelerin. Bayağı da kalabalıktır burası. 
Hele çok geniş meydanlar vardır ki iğne atsanız yere 
düşmeyecek bir kalabalık, sanırsınız mahşer meydanı 
kurulmuş. Bütün güzellikler burada toplanmıştır sanki. 
Biz bu rüya gibi şehre bir isim de koyduk: ‘Camdan 
Kuleler Şehri, İstanbul!’”

Ay ışığı, Ramazan’ın ve Bayram’ın yüzlerini aydınla-
tıyordu. Sonra bir çekirge öttü. Sonra bir daha öttü...
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ZEHRA YILMAZ 5E-BAŞAKŞEHİR

ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ (İlçe Birincisi)

Cıvıl cıvıldım eskiden
Kuşlar konardı üstüme
Sevinç, huzur doluydum
O eski günlerimde…

O gün bir çocuk geldi
Kaba ve cimriydi
Üstümü kirletti
Toprağımı eşeledi…

Kırdı uzun kollarımı
Yırttı eşsiz parmaklarımı
Kazıdı her bir yanımı
Acıttı benim canımı…

Ben de üzgündüm tabi
Canım çok acıyordu
Eski günlerdeki gibi
Kuşlar üstüme konmuyordu…

Aylar, sonra da yıllar geçti
İlginç giyimli insanlar geldi
Ellerinde garip aletler
Üstüme dikmişlerdi gözlerini 

Çok ses çıkarıyorlardı 
O garip insanlar 
Kesiyorlardı arkadaşlarımı
Çok korkunçtu bakışları

Sonra bana geldiler
İçimden endişeli sesler
‘Kaçmalısın’ diyordu
Ama hareket edemiyordum…

Yaklaştı biri yanıma
Titriyordum o dokunurken dallarıma
Bu eli tanıyordum ben ama…
Okşadı parmaklarımı adeta

Beni kıran, canımı acıtan çocuk…
Onardı yaşlı gövdemi
Temizlendi kuru dallarım 
Hem yenilendi hem tazelendi

Yeni doğmuş gibiydim
Kuşlar cıvıldıyordu etrafımda
Güneş bile bir başka 
Toprak bile bir başkaydı

Yanımdan ayrılırken 
O eski yaramaz çocuk
Sessiz de olsa benden 
Af diliyordu yürekten

Ne kadar duymasa da beni
Ben affediyordum onu
İçim yine huzurluydu
Eski günlerdeki gibi…

HARİS ŞERİF BAHADIR 6B-BAŞAKŞEHİR

BİR TAKIMDIR (İlçe İkincisi)

Bir grup çiçek,

Bir grup bitki,

Bir grup insan,

Hep bir takımdır.

Birkaç damla,

Birkaç söz,

Birkaç kâğıt,

Hep bir takımdır.

Biraz sevgi,

Biraz güven,

Biraz sevinç,

Hep bir takımdır.

Bir damla kan,

Bir avuç toprak,

Bir tutam umut,

Hep bir takımdır. 

Haris der ki; 

Anlamak lazım,

Zor da olsa,

Her şey bir takımdır.
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SUDE ELİF İNAN 8F-BAŞAKŞEHİR

SAĞLIKLI NESİL SAĞLIKLI GELECEK (İstanbul Birincisi)

Doktor sırasında geçen saatler, ilaç parası denkleş-
tirmeye çalışan anneler, hastayken kaçırılan önemli 
dersler. Evet, bunlar zaten aşina olduğumuz görüntü-
ler. Ama bir de olayların farklı bir yüzü var değil mi? 
Bizim yani yeni neslin eski nesli dehşete düşürecek 
kadar farklı olmamız. Sağlığını mikropla değil, inter-
netle kaybeden bir nesil olmamız mesela. Daha ilk 
internet çocuklarıyız. Bizim de çocuklarımız olacak. 
Bu sağlıksız nesil nasıl sağlıklı bir gelecek bırakabi-
lir ki? Kendini yalnızca bilgisayar klavyesiyle ifade 
edebilen bir nesil nasıl ebeveynlik yapabilir? 

Hep duyarsınız “Ah, bizim zamanımızda böyle miy-
di? Çocuklar akşama kadar dışarıda oynardı. Ne de 
eğlenirdik. Şimdikilerin dışarı çıktığı bile yok!”. 
Gerçekten de dışarı çıktığımız yok. Dışarıda değil, 
internette dolaşıyoruz. Evde; kucağımızda bilgisa-
yar, elimizde telefon, yanımızda tablet, karşımızda 
televizyon, önümüzde müzik çalar oturuyoruz. Bir 
yanımızda da kolalar, cipsler ve daha niceleri! Hayır, 
obezite mi dersin algı kaybı mı dersin hepsi var. Sağ-
lığın bozulması eskiden dışarıda çok koşup terleyen 
çocuğun üşümesiyle olurdu, şimdi ise çok oturan ço-
cuğun beyninin sulanmasıyla. Ciddi anlamda kölesi 
olduğumuz teknoloji sağlık kavramını bile değiştirdi. 
Eli klavye tutan sağlıklı artık. Ne yazık. 

Daha icat edilemeyen ne de çok teknoloji var. Biz ve 
bizim çocuklarımız onları icat edecek. İcat ettikçe on-
lara tapacak. Taptıkça da bağımlısı olacak. Ve sonra 
sağlık kavramı yok olacak. Gelecek bize bir yığın 

elektronikten başka bir şey getirmeyecek. Hâlbuki 
biz geleceğiz. Bugünün küçükleri yarının büyükleri. 
Bizim sağlığımız, sağlıklılığımız gelecek nesillerin de 
sağlığı. Biz bu Dünyayı nasıl bırakırsak onlar alacak, 
üstüne bir şeyler kata kata (!) ki bu büyük ihtimalle 
kimyasal çöpler olacak, devam ettirecekler hayatı. 
Bizim gibi bencilce davranıp sanal ortamla kafayı 
bozarlarsa yaşadığımız yer Dünya değil internet 
olacak. O zaman büyükanne yaşına varacak olan 
annelerimizi dizlerini döverken göreceğiz. Uyarma-
dıkları ve engellemedikleri her saniye gelecek nes-
lin zarara uğratacak. Ah ne de geç olacak. İnternet 
bağımlısı çocuklar çoktan anne ve baba… Var mı 
engelleyebilen?

Anne babalar çocuklarından korkar oldu. Hepsi ne-
redeyse hastalıklı veya bağımlı denebilecek kadar 
birlikteler teknolojiyle. Daha sağlıklı yetiştirilmesi 
gereken bir nesil sağlıksız bir geleceğe doğru bilinç-
sizce ilerliyor. Son kalan birkaç kuruluş da olmasa 
bilinçli insanlar seslerini duyuramayacak. İlerleyişi-
ni durdurması güç ama denemesi kolay bir sürüyle 
yarışıyoruz. Sokakta oynamayı hâlâ biraz da olsa 
anımsayabilen bir nesil. 

Tek gereken kafalarına biraz daha yerleştirmek. 

İkinci sınıf çocuğunun elinden son moda telefonu 
alıp yerine top vermek. 

Birazcık uğraş yani.

Hırslı uğraş.

ZEHRA YILDIRIM 8F-BAŞAKŞEHİR

HAYALLERİMDEKİ 23 NİSAN (İstanbul İkincisi)

Geleceğin doktorlarının, mühendislerinin, marangoz-
larının, çöpçülerinin ve hatta işini onuruyla yapan 
temizlikçilerinin şimdi çocuk olduğuna bakarsak, 
evet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
büyük bir gün. 

Kutlamaya yüzümüz olsa keşke. 

Ülkemizde çocuklar hep ikinci sınıf insan konumun-
dadır. Kimi zaman görüş bildirmesi bile azar işitme 
sebebidir. Özellikle kız çocuksanız işiniz zor. Ülke-
mizde kız çocuk okumaz mantığıyla çocuğunu eve 
kapatan mı dersin, küçük yaşta evlendiren mi dersin 
hepsi var. Bir de bu tarz insanlar eşini doktora götü-
rünce yüzü bile kızarmadan “Bayan doktor baksın.” 
diyebiliyorlar. 

Keşke 23 Nisan’da yetişkinler işe değil lösemili ço-

cuklara ilik vermeye gitseler. Keşke bir gün de olsa 
yetimhanelere gitse herkes. 23 Nisan’da mutlu olan 
çocuklarımız geniş evlerinde pembe oyuncaklarıy-
la mutlular zaten. Keşke 23 Nisan’da çocuğumuzun 
eskimiş oyuncaklarından birkaçını bağışlayacak is-
tek olsa içimizde. Folklor oynamak yerine kendisine 
hediye alacak annesi olmayan birine hediye versek 
fena mı olur?

Benim hayallerimdeki 23 Nisan bu. Zaten şımart-
tığımız çocuklarımız daha da şımartmak yerine bir 
gün olsa da mutsuz çocukları mutlu etsek, onları ve 
kimsesiz bırakmasak, tüm mutlu çocuklar mutlu olsa, 
evet o zaman 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı büyük bir gün olur. 

Umarım bir gün folklordan ileri gidip buları yapa-
biliriz.
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YUSUF HAN YILMAZ 5C-BAŞAKŞEHİR

YAŞAMALI BENCE (İlçe Üçüncüsü)

Siyahıyla beyazıyla,

Buğday tenli Arabıyla,

Tüm insanlar bir arada,

Yaşamalı bence.

Kavga, savaş çıkmadan,

Petrol için kan akmadan,

Sömürme isteği duymadan,

Yaşamalı bence.

Bombalar patlamadan,

Ortalık yıkılmadan,

İnsanlar yakılmadan,

Yaşamalı bence.

Açlara yemek verince,

Kedileri sevince,

Kardeşlikle birlikte,

Gelen sevinci hissedip,

Yaşamalı bence.

ZEHRA YILMAZ 5E-BAŞAKŞEHİR

NİSAN’IN 23. GÜNÜ (İlçe Birincisi)

Mutlu, mesut olurlar,

Çocuklar bu günde,

Balonlar, bayraklar,

Hepsinin elinde.

Hepsinde bir sevinç,

Büyük bir mutluluk,

Bu günü duyup,

Bu günü görünce.

Bayrakları sallıyor,

Gökte dilediğince,

Tüm çocuklar bu günde,

Coşuyor istediğince.

Arkada bir müzik,

Tempoyla çalıyor,

Bu neşeli sesler,

Her yere ulaşıyor. 

Şehitlerin kanı,

Yıldızların akı,

Al beyaz bayrağın,

Hürriyet işte hakkı.

Uçuyor balonlar,

Dalgalanıyor bayraklar,

Bayram yapıyor çocuklar,

Nisan’ın 23’ünde.
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BEDİR’DEN İSTANBUL’A (İlçe İkincisi)

ECMEL TEKGÖÇEN 8D-BAŞAKŞEHİR

İçinde bulunduğumuz İslâm dünyası ve tarihimiz en 
büyük zaferleri, en büyük yenilgileri ve en büyük 
kardeş kavgalarını barındırmış, içinde saklamıştır.

Yıl 1453 büyük güne hazırlanan cengaverler… Hep-
sinin aklında yalnız şu var; “Şahadet şerbetini tadıp 
peygamber efendimizin hadisine nail olmak.”

Hazırlıklar tamam ve yiğitler savaş meydanında 
İstanbul’u fethetmenin hayaliyle hizaya girmiş. Hü-
cum sırası geldiğinde kılıçlar, Fatih’in üstün dehasının 
müthiş örnekleri toplar havada uçuşuyor. Düşmanın 
kalbinde ölüm korkusu, yiğitlerin kalbinde şehit olma 
coşkusu… 

İstanbul’un fethi demek Bedir Savaşı demek, Uhud 
Savaşı demektir. Çünkü savaşan bütün yiğitler aynı 
amaç için tarihlerini korumak için savaş meydanında. 
Şu an üzerinde bulunduğumuz bu topraklar cesur 
Mehmetçiklerin, yiğitlerin bizlere mirası  olmuştur. 
Yine bundan çok uzun zaman önce dedelerimiz 
İslâm’ı, Kur’an’ı, hak dini korumak için kanlarını 
bu yolda feda etmiştir. Torunlarına, yani bizlere en 
değerli miraslarını bırakmışlardır. Bırakmakla kal-
mamışlar, hak dini koruma görevini de bizlere ver-
mişlerdir. İslam’ı tarihimizi korumak yaşatmak için 
savaş meydanlarında kılıç sallamaya gerek yoktur 

aslında. İçinizdeki İslam’ı gösterdiğimiz sürece yine 
kazanan biz olabiliriz. Çünkü İslam, üzerimizde gö-
rünmek ister. 

İman ve İslam birbirinden ayrıdır. İman gizlidir, İslam 
açık. Eğer kadınlarımız, kızlarımız ahlakı, konuşması, 
yürüyüşü, giyinişi ile çevresine örnek olursa İslam için 
büyük bir şey yapmış demektir. Ve yine ağabeyleri-
miz, erkeklerimizin duruşu konuşması, hareketleri 
ile çevresine örnek olursa savaş meydanında cenk 
etmiş gibi olur. Ki bizler, bu neslin, yani Peygam-
ber efendimiz (sav)’i göremeyen, görmeden seven 
ve teknolojik çağda yaşayan bir ümmet olarak daha 
zor ve önemli bir imtihandan geçiyoruz. Bazı gece-
ler başımızı yastığa koyduğumuzda düşünmeliyiz; 
“Bugün bir Müslüman kardeşim için ne yaptım?” ya 
da bir hata yaptıysam aynı hatayı tekrar yapmamak 
için ne yapmalıyım?

Kardeşlerim, geçmişinizin, tarihinizin değerini bilin. 
Ki efendimiz bizi ahir zamanda kendisini göreceği-
mizi müjdelemiştir. Bu şerefe nail olmak ise müminin 
ameline ve niyetine bağlıdır. 

Rabbim bizlere hak dini, İslâm’ı üzerimizde göster-
meyi, Ashab-ı yeminlerden olmayı bizlere göstersin. 

Amin.   
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Düzenleyen: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Yarışma Adı: “Altın Kalem” Kompozisyon Yarışması

Yarışma Kapsamı: İstanbul İl Geneli

Katılımcı: Müberra ÖZKAN (Başakşehir/8G)

Derecesi: İlçe Birinciliği

Düzenleyen: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yarışma Adı: “Enerji Verimliliği Bilincini Artırmak ve Yay-
gınlaştırmak” Kompozisyon Yarışması

Yarışma Kapsamı: İstanbul Geneli

Katılımcı: Yavuz Selim Şenses (Başakşehir/8G)

Derecesi: İlçe Birinciliği

Düzenleyen: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yarışma Adı: “Orman Haftası” Şiir Yarışması

Yarışma Kapsamı: İstanbul İl Geneli

Katılımcı: Zehra Yılmaz (Başakşehir/5E)

Derecesi: İlçe Birinciliği

Düzenleyen: Yumurta Üreticileri Merkezi Birliği

Yarışma Adı: “Hayatın Kaynağı Yumurta” Hikâye Yarış-
ması

Yarışma Kapsamı: Başakşehir İlçesi

Katılımcı: Zehra Yıldırım (Başakşehir/8F)

Derecesi: İlçe Birinciliği

Düzenleyen: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Yarışma Adı: İstanbul Temalı Çocuk Yazarlar Hikâye Ya-
rışması

Yarışma Kapsamı: İstanbul İl Geneli

Katılımcı: Yavuz Selim Şenses (Başakşehir/8G)

Derecesi: İlçe Birinciliği

Katılımcı: Haris Şerif Bahadır (Başakşehir/6B)

Derecesi: İlçe İkinciliği

Katılımcı: Âmine Irmak (Başakşehir/8B)

Derecesi: İlçe Beşinciliği

Düzenleyen: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yarışma Adı: Çocuklar Hakları İçin Yarışıyor

Yarışma Kapsamı: İstanbul İl Geneli

Katılımcı: Yavuz Selim Şenses (Başakşehir/8G)

Derecesi: İlçe Birinciliği

Düzenleyen: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yarışma Adı: “Jandarma” Konulu Kompozisyon Yarışması

Yarışma Kapsamı: İstanbul İl Geneli

Katılımcı: Sude Elif İnan (Başakşehir/8F)

Derecesi: İlçe Birinciliği

Düzenleyen: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yarışma Adı: “Jandarma” Konulu Şiir Yarışması 

Yarışma Kapsamı: İstanbul İl Geneli

Katılımcı: Zehra Yılmaz (Başakşehir/8F)

Derecesi: İlçe Birinciliği

Düzenleyen: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yarışma Adı: Polis Haftası 169. Yıldönümü Yarışmaları (şiir)

Yarışma Kapsamı: İstanbul İl Geneli

Katılımcı: Yavuz Selim Şenses (Başakşehir/8G)

Derecesi: İlçe Birinciliği

Düzenleyen: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Yarışma Adı: “Altın Kalem” Kompozisyon Yarışması

Yarışma Kapsamı: İstanbul İl Geneli

Katılımcı: Ecmel Tekgöçen (Başakşehir/8D)

Derecesi: İlçe İkinciliği

Düzenleyen: Ensar Vakfı

Yarışma Adı: Değerler Olimpiyatı Şiir Yarışması

Yarışma Kapsamı: Başakşehir İlçesi

Katılımcı: Yavuz Selim Şenses (Başakşehir/8G)

Derecesi: İlçe İkinciliği

Düzenleyen: Ensar Vakfı

Yarışma Adı: Değerler Olimpiyatı Hikâye Yarışması

Yarışma Kapsamı: Başakşehir İlçesi

Katılımcı: Zehra Yıldırım (Başakşehir/8F)

Derecesi: İlçe Üçüncülüğü

Düzenleyen: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yarışma Adı: “Trafik Haftası” Şiir Yarışması

Yarışma Kapsamı: İstanbul İl Geneli

Katılımcı: Zehra Yılmaz (Başakşehir/5E)

Derecesi: İlçe Üçüncülüğü

DİĞER DERECELERİMİZ



Yetenekleri Birlikte Keşfediyor, Birlikte Geliştiriyoruz

Dünyaya örnek olan Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı Yaşam Becerileri Merkezi’nde 

Mutfak Sanatları’ndan Lego Robotik Atölyesi’ne, Düşünme Becerileri’nden Mucitler 

Atölyesi’ne kadar 18 farklı atölyede öğrencilerimiz yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar.

Türkiye’nin İlk ve En Kapsamlı

18 Farklı Atölye İle
Hayata Hazırlıyoruz!

 Hayal Atölyesi  Düşünme Becerileri Atölyesi  112   Gallery 3D  Çamur  Ev  Rengarenk

 Masal Evi  Lego Robotik   Lego Kids  Mutfak Sanatları Atölyesi  Story Land   Deneyim Merkezi

 Drama  Orkestra  Tekstil Tasarım Atölyesi    Mucitler Atölyesi  Ahşap ve Oyuncak Atölyesi  Mekatronik Atölyesi




