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Değerli Okuyucularımız, 

Genç Kalemler ve Okul Gazetesi Kulübü olarak yola çıktığımız bu 

serüvende dergimizin ilk sayısını yayımlamaktan büyük heyecan 

duyuyoruz. Edebiyatseverler olarak dergimizde özellikle farklı tür-

lerde metinlere yer vererek sizin de içinizdeki gizli yazara ışık tut-

mak istedik. Kulübümüz üyelerinden karikatürde Öykü Gülen ve 

Adil Can Sağlam; hikâyede Ekin Eylül Çok, Deniz Berk Türkkal, 

Defne Demiröz;  şiirde Elif Ertuğrul, Leyla Büyükkaya ve Orhan 

Ege Arslan; denemede Ayşegül Kaba; oyun eleştirilerinde Arda Ba-

ran Devrik, Yağız Taşkın ve Işık Ulusan’ın katkılarıyla bu macera-

mızı gururla tamamladık. Hayallerimizle dolu bu yolculuğumuzda 

bizlerle düşlerini birleştiren ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde-

ki tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Siz, değerli okuyucula-

rımız şimdi ilk sayfayı çevirerek bizim serüvenimize katılmaya ne 

dersiniz? 

Melis Bilgiç 

Genç Kalemler ve Okul Gazetesi Sorumlu Öğretmeni  

 

Bodrum Marmara Koleji 

Ocak 2018, Sayı: 1 

 

Grafik Tasarım: 
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Ekin Eylül Çok 6/A 
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Cilt 1, Sayı 1 

 
6. Dans etmeyi sever misiniz? 

Severim. Çok severim.  

  

7. Sizi en çok etkileyen kitap hangisidir? Niçin? 

En son okuduğum kitabın etkisinde daha çok kalıyo-

rum. Klasiklerden “Suç ve Ceza” Dostoyevski günü-

müz romanlarından ise “Cehennem”i Dan Brown çok 

etkileyici ve sürükleyici bulmuştum. Şu anda 

“Günübirlik Hayatları” okuyorum.  

 

 8. Evde hayvan besliyor musunuz? Besliyorsanız 

ailenize nasıl katıldı? İsmi nedir? 

  

Oldukça kalabalık bir aileyiz biz. Bizim iki tane köpe-

ğimiz, bir kedimiz, bir tane de kuşumuz var. Küçük 

köpek beyaz bir Terrier adı Junior, bahçedeki köpeği-

mizin adı  Kara, Kedimiz Siyam kedisi ve adını da bu 

sebeple  Siyami koyduk.. Köpekleri daha çok severim. 

Onlar daha sadık ve iletişimi daha kolay canlılar.  

 

9. Çocuğunuz var mı? Biraz ondan bahseder misi-

niz? 

Bizim üç tane oğlumuz var. Onlar artık büyüdüler. Bel-

ki de o yüzden hayvanlara olan ilgi ve itibar arttı. Ço-

cuklarımızın ikisi İstanbul’da birisi de Düseldorf’ta 

yaşıyor. İkisi eğitimlerini bitirdi; en küçüğümüzün de 

üniversitede son yılı. 

Hepsi yakışıklı, kültürlü ve sosyal olgunları yüksek 

çocuklar; onlarla gurur duyuyoruz. Uzaktalar çok sık 

görüşemiyoruz ama siz varsınız. İyi ki varsınız; sizi çok 

seviyorum. 

Kurucu Temsilcimiz Sayın Oya Sakız’la Röportaj 

Röportaj Yapan Öğrenciler:  Öykü Gülen, Leyla Bü-

yükkaya, Ekin Eylül Çok 

1. Yönetime geçmeden önce hangi branşla uğraşı-

yordunuz? 

Oya Sakız: Ben Edebiyat öğretmeniyim. Siz ne tahmin 

etmiştiniz? 

Ekin Eylül Çok: Ben Kimya öğretmeni demiştim 

Leyla Büyükkaya: Sosyal Bilgiler ya da Türkçe diye 

düşünmüştüm. 

Öykü Gülen: Ben de Beden Eğitimi öğretmeni olabilir 

diye düşünmüştüm. 

Oya Sakız: Beden Eğitimi öğretmeni olarak tahmin 

etmeniz hoşuma gitti teşekkür ederim. Sporcu bir görü-

nüşe sahip olduğumu düşünmüşsünüz demek ki. Ben 

edebiyat öğretmeniyim. Maalesef yaklaşık 20 yıldır 

öğretmenlik yapmıyor değişik kademelerde yöneticilik 

yapıyorum.  

  

2. Hangi sporla uğraşıyorsunuz? 

 Birçok alanda spor yapıyorum. Yüzme, kayak, dalma, 

doğa yürüyüşleri, plates. Bodrum’da yaşamak spor 

yapmayı kolaylaştırıyor; özellikle su sporları.  

  

3. Hobileriniz nelerdir? 

Kitap okumayı, film izlemeyi, özellikle tarihi yerleri 

gezmeyi ve balık tutmayı çok severim. Bulduğum ilk 

fırsatta bilinmeyen yerleri gezmek  ve keşfetmek beni 

heyecanlandırıyor.  

 

4. Hangi müzik tarzını seversiniz? 

O günkü ruh halime göre değişiyor bazen klasik, bazen 

pop müzik. Bazı gün arabesk bile olabiliyor.  

  

5. Yemek yapmaktan hoşlanır mısınız? En severek 

yaptığınız yemek nedir? 

Görevim olmadığı sürece yemek yapmaktan hoşlanıyo-

rum. Hafta sonu evdeyim ve uzun zamandır yapmadı-

ğım bir yemeği yapmak istersem aklıma  kadınbudu 

köfte ve hamsili pilav gelir; çünkü bu yemeklerin ya-

pılması zaman alıyor.  



 5 

Cilt 1, Sayı 1 

 
7. Dans etmeyi sever misiniz? 
Çok severim. 
 
8. Sizi en çok etkileyen kitap hangisidir? Niçin? 
Sizin yaşınızdayken çok fazla kitap okuyordum. 
Jack London, Yaşar Kemal ve Orhan Kemal’in 
kitapları beni çok etkilemiştir. Kitaplarının hepsini 
okumak için çok çaba sarf ettim. Belki okumadı-
ğım birkaç eserleri kalmıştır. İnce Mehmet ve Mar-
tin Eden. Bu iki kitabı çok sevmiştim. 
 
9. Evde hayvan besliyor musunuz?  
Evde beslediğimiz bir hayvanımız yok. Sokak hay-
vanlarını besliyorum. Torba’da yaşıyoruz biz ve 
kışın Torba’da kimse kalmıyor. Ama bir zamanlar 
kedi beslemiştik. Kızım sizin yaşınızdayken yalnız 
kalmasın diye. Tek çocuktu o, bir kedisi olmuştu. 
 
9. Kızınızdan bahseder misiniz? 
Kızım 32 yaşında. Evli, yurt dışında yaşıyor. İsmi 
Zeynep. Gurur ve neşe kaynağımız.  
 
10. Okul hayatınızda unutamadığınız bir anınız 
var mı? 
Okulla ilgili aklımda daha çok ders dışı etkinlikler 
kaldı. Geziler, oynadığım folklor... 
 
 
 

Lise Müdürümüz Sayın Füsun Soyluoğlu’yla Röportaj 

Röportaj Yapan Öğrenciler:  Öykü Gülen, Leyla Bü-
yükkaya, Ekin Eylül Çok 

 
 
 
1. Yönetime geçmeden önce hangi branşla uğ-
raşıyordunuz? 
Yönetime geçmeden önce bir sene kadar rehber 
öğretmen olarak çalıştım. Öncesinde eğitim fakül-
tesinde araştırma görevlisiydim. Önceki işim yine 
eğitim üzerineydi. Uzaklaştığım farklı bir çalışma 
alanım olmadı. Yirmi yıldır çeşitli kademelerde 
eğitim yöneticiliği yapıyorum. 
 
2.  Hangi sporla uğraşıyorsunuz? 
Kendi kendime yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Pek 
sporla uğraşabildiğim söylenemez. Zaman zaman 
pilates derslerine de gidiyorum. Düzenli olarak 
fiziksel aktivitemi yapmaya çalışıyorum. 
 
3. Hobileriniz nelerdir? 
Yemek yapmayı severim, kitap okumayı ve film 
izlemeyi severim. 
 
4. Burçlarla aranız nasıl? 
Hiç iyi değil çünkü burçlara inanmıyorum. Burçla-
rın iddia edildiği gibi bir bilim dalı olmadığını bili-
yorum. Yıldızlara bakarak yapılan bilim dalına 
astronomi deniyor. Ama astroloji bilim dünyasına 
göre de uydurma bir şey. Bu nedenle burçlarla 
aram yok, inanmıyorum ama burçlar hakkında ku-
laktan dolma bir şeyler biliyorum. 
 
5. Hangi müzik tarzını seversiniz? 
Daha çok pop dinliyorum. Yerli, yabancı pop mü-
zik dinliyorum. 
 
6. Yemek yapmaktan hoşlanır mısınız? En se-
verek yaptığınız yemek nedir? 
En severek yaptığım yemek, bir tarife bağlı kalma-
dan, eldeki malzemelerle yaptığım uydurma ye-
mek. Ama yaptığım yemeği yemekten çok hoşlan-
mam. 
 



 6 

Cilt 1, Sayı 1 

 
8. Sizi en çok etkileyen kitap hangisidir? Niçin? 

Çok fazla var. Uçurtma Avcısı’ndan çok etkilen-

miştim. Çünkü karakterleri o kadar güzel tasvir 

etmişlerdi ki kitabı film izler gibi okumuştum. Öy-

le okuyunca da kitaptaki karakterler ve onların 

duygusal dünyaları ben derinden etkiledi. Onu 

okurken çok ağlamıştım. Sevdiğim kitapları bitir-

me işini akşama bırakıyorum. Çünkü akşam bitir-

diğim zaman üzerine düşünmek için daha çok vakit 

oluyor.  

9. Evde hayvan besliyor musunuz? Besliyorsa-

nız ailenize nasıl katıldı? İsmi nedir? 

Eskiden besliyorduk ama şimdi yok. 

10. Okul yaşamında unutamadığınız bir anınız 

var mı? 

Üniversitedeyken ev arkadaşımı yanlışlıkla eve 

kilitleyip okula gitmişim. Aynı zamanda sınıf arka-

daşımdı. Yokluğunu, derse gelmeyince fark ettim. 

Yaklaşık yarım saat sonra geldi. Üniversitedeki 

hocam da neden geç kaldığını sordu. Pelin: “Sibel 

beni eve kilitledi, bahçe kapısından atlayıp gel-

dim.” dedi. Bütün dönem boyunca Pelin her geç 

kaldığında Hocam, “Sibel, kilitlemedin değil mi 

kızı eve?” diyerek bana bu olayı unutturmadı.  

 
 

İllkokul ve Ortaokul Müdürümüz Sayın Sibel Taşkın Arslan’la Röportaj 

Röportaj Yapan Öğrenciler:  Öykü Gülen, Leyla Bü-

yükkaya, Ekin Eylül Çok, Elif Ertuğrul 

 

1. Yönetime geçmeden önce hangi branşla uğ-

raşıyordunuz? 

Sosyal Bilgiler öğretmeniydim.  

2. Hangi sporla uğraşıyorsunuz? 

Daha önce lisanslı voleybolcuydum ve lisanslı 

kros yaptım. Masa tenisi oynuyorum. 

3. Hobileriniz nelerdir? 

En büyük hobim yüzmek. Çok iyi yüzerim. 

4. Burçlarla aranız nasıl? 

Bu hikâye biraz karışık. Ben 20 Ocak doğumlu-

yum. 20 Ocak, Oğlak’la Kova’nın ayrıldığı gün-

müş. Bazı astrologlar Oğlak olduğumu, bazı astro-

loglar Kova olduğumu söylüyor. Ben ikisinin de 

bazı özelliklerini taşıdığımı düşünüyorum. Burçla-

rın, insanların kişilik yapısına olan etkileriyle ilgi-

lendim hep. Burçların, insanların karakterlerini 

etkileyen özellikleri olduğuna inanıyorum. 

5. Hangi müzik tarzını seversiniz? 

Ruhuma göre olan her müzik tarzını severek dinle-

rim. Ruh halime göre değişkenlik gösteriyor. Ba-

zen soft caz dinlerken bazen türkü de dinleyebili-

yorum. Bazen rock dinlerken klasik müzik de din-

leyebiliyorum. O anda ne dinlemek istediğime 

bağlı. 

6. Yemek yapmaktan hoşlanır mısınız? En se-

verek yaptığınız yemek nedir? 

Vaktim olduğunda, evet. Zeytinyağlı yemeklerde 

çok iddialıyımdır. Zeytinyağlı taze fasulyeyi çok 

iyi yaptığımı söylüyorlar.  

7. Dans etmeyi sever misiniz? 

Evet. Çok güzel Salsa yaptığım söyleniyor. Dans 

etmeyi seviyorum.  
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“MEKTUP”UNUZ VAR! 

Cilt 1, Sayı 1 

Mektubum var size. 

Ekledi herkes bir şeyler dergiye 

Kitap oldu, şimdi sizlerle 

Tüm eller toplandı 

Umudumuzla 

Piyesler, şiirler, akrostişler yazdık sizin için. 

Bilgekağan Şarbat 6/A 

Mavi Elif Bulut 5/A 

Marmara Kolejinde okuyoruz hepimiz. 

En iyi öğretmenlerle sevgi dolu öğreniyo-

ruz hepimiz. 

Kalemin kılıçtan keskin olduğunu biliyo-

ruz hepimiz. 

Tam bilgilerle hayata hazırlanıyoruz he-

pimiz. 

Umut dolu bir yoldan geçtik hepimiz. 

Parlak bir geleceğe koşuyoruz hepimiz. 

Melissa Avakyan 6/A 

Irmak Kutlu 6/B Aylin Karakaş 5/A 

Bilgekağan Şarbat 6/A 

D
er

in
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/B
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Cilt 1, Sayı 1 

Öğretmenliğe başladığım ilk gün, bir 

öğretmen arkadaşımla sohbet ederken kendisi-

ne kaç yıllık öğretmen olduğunu sordum. Bana 

5 yıl cevabını verince, kendime göre ne kadar 

çok diye düşünmüştüm. Fakat yıllar çabuk ge-

çiyor…  

Bugün sizlere 37 yıllık tecrübesi olan 

bir öğretmen olarak hitap etmenin mutluluğunu 

yaşıyorum. Hemen aklınızdan, insan bu kadar 

uzun bir süreçte sıkılmaz mı diye geçirebilirsi-

niz. Öğretmenlik öyle bir meslek ki her seneniz 

farklı duygu, düşünce ve aktarımlarla geçiyor. 

Yurtiçi-yurtdışı proje çalışması, etkinlik, semi-

ner ve konferanslarla çeşitlendirilen mesleği-

nizde çok sayıda idareci, öğretmen, öğrenci ve 

veli ile etkileşimde oluyorsunuz. Sizin onlara 

kattıklarınız kadar onların da size katkıları olu-

yor. Birlikte çok şey öğreniyoruz… 

Sevgili Öğrenciler! Tecrübelerime da-

yanarak, sizlere bazı önerilerim olacak. 

*Öncelikle hayatınızın odak noktasında 

“sevgi” olsun. Sevgi olsun ki huzurlu ve hoş-

görülü olun. Hayata ne kadar olumlu bakarsa-

nız, hayat da size güzelliklerini sunar.  Tabii ki 

hayat tozpembe değil sorunlarla da karşılaşa-

caksınız. Ama sorunlardan kaçmayın. Sorunları 

çözmek için plan yapın, üzerine gidin ve çö-

zümleyin. Hiçbir işinizi yarım bırakmayın. Ya-

pılan hatalar, çözüm bekleyen sorunlar sizin 

olgunlaşmanız için bir araçtır.  

*Sınavlar sizin için önemlidir, önemse-

yin. Ama kötü geçen bir sınav her şey bitti an-

lamına da gelmez. Bunu kendinize bir uyarı 

olarak alın ve düzeltmeye çalışın. O zaman is-

tediğiniz başarıya ulaşırsınız. 

 *Herkesin içinde yaratıcılık vardır, bu-

nu keşfetmek önemlidir. Yaratıcılığınızı keşfe-

din, hayalleriniz, idealleriniz, hedefleriniz ol-

sun ve bunlara ulaşmak için çaba gösterin.  

*Yalan söylemeyin, hata yaptığınızda doğ-

ruyu söyleyin ki insanlar size güven duysun.  

*Kitap okuyun, kültürlü olun, NUTUK ba-

şucu kitabınız olsun. 

* Sanat ve sporla uğraşın, kendinizi gelişti-

rin.   

* Doğayı, insanları, hayvanları sevin ve 

duyarlı olun. Sevgi,  yüreğinizi; akıl, zekanızı yö-

netsin ki sevgi dolu, akıllı kararlarla hayatınızı gü-

zelleştirsin. 

* ve son olarak Başöğretmenimiz Mustafa 

Kemal Atatürk’ün söylediği gibi çalışkan olun!  

Ülkemizin çalışkan, bilgili, vizyon sahibi gençlere 

ihtiyacı var.  

Atatürk her konuda olduğu gibi gençler ko-

nusunda da öngörüde bulunarak Cumhuriyeti, ül-

keyi gençlere;  gençleri de öğretmenlere emanet 

etmiştir.  

Bu nedenle sözlerimi O’nun çizdiği yolda, 

bilimin ışığında, gençler yetiştirmeye devam ede-

ceğime söz vererek bitiriyorum.  

Hepinizi sevgi ve saygı ile kucaklıyorum.  
                                                                                    

   Kimya Öğretmeni  
   Aynur ALBAYRAK 
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Cilt 1, Sayı 1 

Sevgili Ali Hocam, 
 
Merhaba, öncelikle sizinle çok güzel zamanlar ge-
çirdik. Yeri geldi güldük, yeri geldi ağladık. Dersle 
ilgili oyunlar da oynadık ve şunu söylemek isterim 
ki bana Biyoloji konusunda hep güvendiniz. Ben de 
güveninizi boşa çıkarmadığım için çok mutluyum. 
Sizi çok seviyorum. 
       
    Tuğçe Kul 11/B 

Sevgili Ali Hocam, 
 
Nasılsınız? Umarım vatani görevinizde zorlanmıyor-
sunuzdur ve sağlığınız yerindedir. Biz çok iyiyiz. 
Herkes yeni okul yılının telaşı içinde. Bu telaşa keşke 
siz de dâhil olabilseydiniz ama şu an bulunduğunuz 
yer bütün Türkiye için daha önemli. Biz bir süre daha 
okuldayız nasılsa. Askerlik anılarınızı dinlemek için 
heyecanla sizi bekliyor olacağız. Biz sizi özledik 
umarız ki siz de bizi özlemişsinizdir.  
Eğer bir aksilik olmazsa bahar döneminde görüşmek 
üzere, kendinize iyi bakın. Şafak yakın! 
                               
    Nilsu Güneri 11/A 

Askerde şu an kendisi  

Lisenin sevgilisi 

İnsanlar sevdi Biyoloji’yi 

 

Özletti kendini üzdü sevdiğini  

Zamansız gidişiyle üzdü hepimizi 

Yel gibi esti gidişin  

Irmaklar gibi olsun gelişin  

Liseye girişin 

  Cem Alperen YILMAZ 10/A 
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ATATÜRK’E MEKTUPLAR 

Cilt 1, Sayı 1 

     24.10.2017 

Dear Savior;                                                                                                         

I’m writing this letter to tell you that I’m happily 

following your footsteps. Every nation has the 

right to rule itself. We don’t need to have a king to 

be in peace. A republic, is the best way of keeping 

peace fort he human race. We all have the right to 

LIVE, to be free and we all have the right to be in 

peace. Black, White, girl, boy, doesn’t matter.  

We’re only humans after all. 

So I would like to thank you a thousand times for 

showing us the bright road to peace and freedom. I 

wouldn’t be here if it wasn’t for you. After all tho-

se wars, killings, deaths and so many bad things 

human race did to each other, you knew that none 

of those things were necessary. You wanted us, 

this nation and this country to be free and now we 

are, thanks to you. 

Humans are animals that can think, once a wise 

man said. Just because we can think, doesn’t mean 

we need to fight. But all those years showed us 

that we DO need someone to rule us. A republic 

means that, that ruler, is no-one but ourselves. You 

thought a republic was the best for a self-ruler, 

fighter and a FREE, INDEPENDENT nation. You 

knew that Turks would NEVER accept to be in 

someone else’s rule. A republic, to rule OURSEL-

VES is the best for us. Thank you once again. 

What kind of a mind a man can have to pull out a 

whole nation out of a deep, dark hole, only by 

USING the NATION itself? 

What kind of a mind a man can have to write a 

BOOK after a cold, ruthless war? 

YOU have that mind and no-one else. 

Thank you a thousand times once again 

And if I or WE ever need your help again, now we 

know that; 

THE POWER WE NEED, IS IN OUR NOBEL 

BLOOD 

 
Ayşe: Another child of yours… 8/B 

Merhaba Sevgili Atatürk, 

Ben Adil Can. Bugün burada sana ve cephelerde 

bizler için canını ortaya koyan kahramanlara yazı-

yorum. Fonda ise senin sevdiğin bir şarkıyla bu 

mektubu kalem alıyorum. Seni sevdik, hep duyduk 

kitaplarda okullarda. 

Akrostişler ve şiirler yazdık sana. 23 Nisan’da, 29 

Ekim’de yazdık hep ama ben düşünüyorum ki bu 

yazdırdıkları şeyler hep bilindik. Aslında içimizden 

geldiği gibi yazmalıyız ezbere değil. Hep böyle şiir-

ler: Sen bizi kurtardın, 29 Ekim, 23 Nisan seni sevi-

yoruz temalı… Hep ezber bunlar. Asıl Atatürk sev-

gisi içimizdedir. İçimizden heyecanla gelir. Sadece 

bir kahraman değilsin aynı zamanda Türkiye’yi bir-

çok dalda temsil etmiş bir başöğretmensin sen. 

Adil Can Sağlam 6/A 

A
T

A
T

Ü
R

K
 

Ece Naz Aydın 9/B 



 11 

Cilt 1, Sayı 1 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

Milletimizin kurucusu, 

Ulusumuzun bağımsızlığını, 

Seçme ve seçilme hakkını, 

Türkiye’yi bize verendir, 

Atatürk. 

Fikirleri ve inkılapları ile bizi aydınlatandır, 

Atatürk. 

 

Kurtuluş Savaşı’nda önderlik etti bize, 

Engin bilgileri ile, 

Milliyetçilik, 

Atatürkçülük, 

Laiklik 

 

Atam sen ölmedin, 

Toprağa gömülmedin, 

Atam yüreğimizde yaşıyorsun, 

Türklerin liderisin, 

Ürkmeden savaştın, 

Renk verdin yurdumuzun toprağına. 

Kazıttın adını bu ülkeye. 

 

   Yağız Taşkın 7/A 

   Arda Baran Devrik 7/A 

   Işık Ulusan 7/B 

ATATÜRK HEP BİZİMLE YAŞAYACAK 

Atatürk’tür o 

Taş gibi sağlamdır 

Anarız onu biz 

Türk’ün hasıdır 

Ünlü olmak istemez 

Rahmetli olmuştur ama 

Kalbimizde yaşar 
 
Her zaman anılacak 
Eskide çok büyük işler yapmış 

Padişah olmak istememiş 

 

Bayılırız biz ona 

İnanırız, severiz onu 

Zaten iyi bir insan 

İnancımız sonsuz 

Medeniyeti o kurmuş 

Laiklik gibi ilkelerimiz var 

Elinden geldiğince büyük işler yapmış 

 

Yaşar bizim kalbimizde 

Anlayışlı bir insan 

Şaşırtıcı işler yaptı 

Arıyoruz biz onu 

Yaşlanmadı kendisi 

Atamız olmasına rağmen 

Cana yakın biri 

Asla kötü davranmaz 

Kalbimizde yaşar her zaman 

   Yağız Akça 6/A 

ATATÜRK'Ü DE ÖYLE 

Köyümü nasıl seviyorsam, 

Özellikle gurbette, 

Onu da öyle. 

Halkımı nasıl seviyorsam, 

Onu da öyle. 

Yaşamı nasıl seviyorsam, 

Ölümü bile bile, 

Onu da öyle… 

  Leyla Büyükkaya 6/B 

ATAM 

Atam sen rahat uyu 

Türk gencine bıraktığın emanet aklımızda 

Atam hâlâ kalbimizdesin 

Tütüyorsun gözümüzde 

Ülkemiz, cumhuriyetimiz 

Ruhumuzun ışığı 

Koca yürekli Mustafa Kemal 

   Zeynep Gönen 6/A 
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Doğa Koçoğlu, Aysu Akpınar, Eylül Ertuna 
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GERİ DÖNÜŞEREK YAŞA 

Günümüzde geri dönüştürmek bildiğiniz gibi çok önemli bir hal 

aldı. Ben de bir gün bir pet şişenin geri dönüşüm noktasına atıldıktan 

sonra neler yaşayacağını düşündüm. Dünyayı gezmiştir belki de. Pet şi-

şeyi attığımda yine fabrikaya gidip enerji içeceği şişesi olup yine işlenip 

ve camla birleşip son zamanlarda çıkan cam-pet olarak kullandıktan 

sonra geri dönüşüm sayesinde defalarca kullanılmıştır belki de. Ancak 

bunun yerine fabrikalarda petrol ile  yeni şişeler üretilmiş olabilir. Bizim 

güzel dünyamızın geleceğinden duyduğumuz kaygı sonsuzdur. Siz de 

çöpünüzü geri dönüştürün. Doğaya ve hayata katkıda bulunun. Pilinizi, 

kartonunuzu, plastik çöpünüzü geri dönüşüm noktalarına ayrılmış olan 

yerlere, cam atıklarınızı cam toplama noktalarına ve organik atıkları çö-

pünüze atın. Hayata katkıda bulunun. 

 

GERİ DÖNÜŞÜM 

 Ali, bir gün Veli’nin yanına ziyarete gitti. Arkadaşı onu akşam yemeğine davet etmişti. Ali, Ve-

li’nin evine geldiğinde yemek henüz hazır değildi. Yemeği fırına vermiş, ondan sonra çat pat oynamaya 

başlamıştı. Liseden arkadaşlardı ve biraz lise yıllarını andılar. Bu arada yemek hazır olmuştu. Yemekleri-

ni yerlerken bir yandan sohbetleri de devam ediyordu. Nihayet yemekleri bitince sofrayı toplamaya baş-

ladılar. O sırada Veli yemek artıklarını çöpe atarken Ali birden seslendi: 

— Yemek ziyan olmasın. Sokak hayvanlarına verelim, dedi. 

Sonra Ali geri dönüşüm hakkında Veli’ye biraz bilgi verdi. 

— Pilleri çöpe değil pil kutusuna atmalıyız. Kâğıtları geri dönüşüm kutusuna atmalıyız. O kâğıtlar geri 

dönüştürülerek yeni kâğıtlar elde ediliyor. Böylece ülke ekonomisine de katkıda bulunmuş oluyoruz. 

Veli bundan sonra geri dönüşüme katkıda bulunacağına söz verdi. Sonra Veli, Ali’yi evine uğurladı ve 

bundan sonra Veli her zaman geri dönüşüme katkıda bulundu. 

         Yağız AKÇA 6/A 

  

Bilgekağan Şarbat 6/A 
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DÖNÜŞÜM 

Dönüşüyor her şey birbirine 
Dönüşmeyen tek şey dönüşüm 
Sen dönüşüyorsun, 
Sen. 
 
Geri dönüşmüyorsun, 
İleri dönüşüyorsun. 
 
Geri dönüşümün evrelerini göstereyim istersen. 
Nesne – yok edilmiş – başka bir nesne 
İleri dönüşüm 
Nesne – emek – başka bir nesne 
Bence sen de dene. 

Irmak Kutlu 6/B 

GERİ DÖNÜŞÜM 

Geri dönüşüm 
Çöpler çöpe 
Piller pil kutusuna 
Kâğıtlar ekoya 
İşte bize ne güzel Dünya 
 
Dünyamızı temiz tutalım 
Çöplerimizi çöpe atalım 
Yere değil, geri dönüşüm kutusuna 
Ülkemizi güzelleştirelim 
İşte bize ne güzel Dünya 

Evin Can 6/B 
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GERİ DÖNÜŞÜM 

Geri dönüşüm çok iyidir. 
Eko sistem için de iyidir. 
Rahat olmak için geri dönüşüm yap. 
İstediğin şeyi geri dönüştürebilirsin. 
 
Dünyamız için geri dönüşüm yap. 
Ölüm tehlikesini yaşamayalım. 
Ne yaparsan yap geri dönüşüm yap. 
Ülkemizi koruyalım. 
Şişeleri çöpe atma, geri dönüşüm yap. 
Ülkemizi korumak bizim elimizde. 
Mutlu olmak için geri dönüşüm yap. 

Elif Ertuğrul – Leyla Jane Büyükkaya 6/B 
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“Bu romanı, 

salt çocuklar 

için değil, ana-

babalarla 

öğretmenler 

için de 

yazdım.”  

Aziz Nesin 

Cilt 1, Sayı 1 
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Merhaba, bugünkü yazımda Aziz Nesin’in “Şimdiki Çocuklar 

Harika” adlı kitabı hakkında size görüşlerimi söyleyeceğim. Öncelikle 

bu kitap şu ana kadar okuduğum en anlamlı kitaptı. Bu kitabı bana göre 

özel kılan Aziz Nesin’in kendine özgü mizah anlayışıydı. Kitabında 

kullandığı bu mizah beni kendine hayran bıraktı. Bu yüzden de gerçek-

ten kitabı gülerek ve eğlenerek okuduğumu söyleyebilirim. Kitapta ba-

zısı komik bazısı ciddi bir sürü eleştiri var. Kitabın başlığında yazan 

“Şimdiki Çocuklar Harika” yazısı sizi şaşırtmasın çünkü Aziz Nesin’in 

kitabın sonunda belirttiği gibi bu kitabı aslında büyüklerin okuması ge-

rekiyor. 

 Dediğim gibi kitabın içinde bir sürü eleştiri var. Kitap  iki haya-

li arkadaşın birbiriyle mektuplaşıp başlarından geçen hem komik hem 

kötü olayları birbirlerine anlatmaları üzerine kurulmuştur. Yazar bu 

mektuplaşmalarda paylaştıkları hikâyelere ufak tefek eleştiriler katarak 

kitabını ortaya çıkarmıştır. Bence gayet başarılı olmuştur. Bu kitap yıl-

lar önce bir yarışmaya girip hiçbir derece alamamış. Nedeni ise kitapla-

rı denetleyen kişilerin bu eleştirilere dayanamamış olmalarıdır. Bu da 

Aziz Nesin’in eleştirilerinde ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Eğer 

bir kitap okumak istiyorsanız kesinlikle size bu kitabı tavsiye ederim. 

Son olarak kitapseverlere de bu kitabı okunacaklar listelerine koymala-

rını tavsiye ederim. 

Mehmet Eren Aksu 6/B 
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 II. Dünya Savaşı’nda toplama kampının 

yanındaki bir evde yaşayan, babası Alman komuta-

nı olan Bruno ile bu kampta yaşayan Shmuel isimli 

Yahudi ile arkadaş olan bir çocuğun hikâyesi. Bu 

kitapta bahsedilen konu çok hoşuma gitmişti.  

Çünkü insanların geçmişte yapmış olduğu acıma-

sızlıklar bir çocuğun gözünden anlatılmıştı. Kita-

bın başlangıcı bana göre biraz sıkıcıydı çünkü sü-

rükleyici bir yönü yoktu. Bruno ve ailesi taşındık-

larında hikâye sürükleyici olmaya başladı. Taşın-

dıkları ilk hafta Bruno’nun, Albay Kotler’in ona 

“ufaklık” demesinden hoşlanmaması çok ilgimi 

çekti çünkü böyle ufak şeylere takılması biraz ga-

ripti. Bir de Almanların o zamanlarda kendilerini 

üstün görmeleri ve kinlerinden böyle bir şey yap-

malarından insanlık adına utandım.  

Bunun dışında Bruno’nun ailesinin ona olanlar hakkında 

bir şey söylememeleri doğru değil çünkü en sonunda olanlardan haberdar oldu-

ğunda onun için daha yıkıcı olur. Pavel’in Bruno’ya yardım etmesi bence çok gü-

zel ve Yahudilerin iyi olduklarını görememeleri kötü bir durum. Bu kitapta insan-

lığın yaptığı çok büyük bir yanlıştan bahsetmesi çok güzeldi çünkü beni ve bizi 

bilinçlendirdi, gerçekleri öğrenmemizi sağladı. Bir de Bruno bence biraz saf ve 

olaylardan habersiz, tabi bunun suçlusu ebeveynleri ama diyecek bir şey yok. Bu 

yüzden Shmuel hayatı daha iyi tanımış. Shmuel’un bu kadar olaya şahit olması 

onun adına hiç iyi olmamış. Bir de Bruno ile Shmuel’un aynı gün doğup aynı gün 

ölmeleri çok şaşırtıcıydı. 

Benim gözümde okuduğum en iyi kitaplardan biriydi çünkü hayatın ger-

çeklerinden bahsetmesi çok anlamlı ve gerçekçiydi. O yüzden ben de bu kitabı 

herkese öneririm. 

       Naşit Ege Çandır 7/A 

 

“Tam olarak 

fark neydi? 

Kendi kendine 

düşündü; 

hangi 

insanların 

çizgili pijama, 

hangilerinin 

üniforma 

giyeceğine kim 

karar 

vermişti?”  

John Boyne 

Simay Saydır 7/B 
Celine Feryal Kip 7/B 
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Kitabın Konusu: 

15 yaşındaki otizmli Christopher John Franciss Boone, bir cinayeti çözümlemek isterken hayatıyla il-

gili  şaşırtıcı ve hiç ummadığı olayların başına gelmesi. 

 

Bu Kitabı Okurken Hissettiklerim: 

Bu kitabı okurken ilk başta çok ilginç geldi çünkü karakterin düşünme şekli 15 yaşındaki normal ço-

cuklar gibi değildi ve bu kitapta bir garipliğin olduğunu tahmin etmiştim. Fakat karaktere giderek alış-

mıştım ve düşünceleri de bana mantıklı gelmeye başlamıştı. Bazı durumlarda çok sinirlendiğim olmuş-

tu. Hatta kitabı okumaya devam etmeyi bile istemiyordum. Ama bazı durumlarda ise bu kitabın özgün-

lüğü beni kendine çekmişti ve otizmi daha iyi anlayıp o durumda olan kişiler ile empati kurmaya baş-

lamıştım.  

 

Bu Kitabı Okurken En Sevdiğim Bölüm: 

Çok sevdiğim bir bölüm yoktu fakat ilgimi çeken bölüm Christopher’in ilk dedektiflik deneyimini ya-

şadığı bölümdü. Christopher orada yabancılara karşı duyduğu korkuyu yenerek iletişim kurmaya baş-

lamıştı. Ben aslında tamamen farklı bir şey tahmin etmiştim. Otizmli olan Christopher’in korkusu ol-

masına rağmen bu kadar olgun ve sakin davranması beni şaşırtmıştı.  

 

Kitabın Kapak Tasarımı İle Konu Arasında Nasıl Bir İlişki Var, Yorumlar Mısın? 

Christopher, sarı ve kahverengi renklerinden nefret ederdi. O renklerde olan yemekleri bile yemezdi. 

Fakat kırmızı rengini çok severdi ve hatta cebinde hep kırmızı bir boya taşırdı. Onun için bir iyi günle-

ri bir de kara günleri vardı. Bu günleri hep gördüğü araba rengine ve sayısına göre belirliyordu. Mesela 

üç kırmızı araba iyi sayılabillir, dört kırmızı araba iyi ve beş kırmızı araba süper bir gündür onun için. 

Fakat 4 tane peş peşe gelen sarı arabalar görürse bu onun için kara bir gündür. Bu yüzden de kitabın 

adı Süper İyi Günler’dir. 

          Ece Aydın 9/B 
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GERÇEK BAŞARI NEDİR? 

 Ne yazık ki çoğu ebeveyn, çocuklarının başarısını ders notuna bağlıyor. Çocuklarını sınavdan iyi 

bir not alıyorsa zeki, kötü not alıyor ise aptal ilan ediyor ama aslında bilmiyorlar ki gerçek başarının, 

gerçek insanlığın ders notuyla kazanılmadığını. Çocuklarını küçük yaşlardan itibaren bu bitmez çarkın 

içine sokuyorlar. Bunu her ebeveyn yapıyor. Onlara hayatta önemli olan tek şeyin derslerindeki başarıla-

rı olduğu, başarılı olursa ona hediye alacaklarını söylüyorlar. Çocuklarına bu hayatta en önemli başarı-

nın insanlık olduğunu söylemiyorlar. Size bir anımı anlatmak istiyorum. Önceki okulumda sınıf ayrımı 

vardı. A başarılı, B orta, C ise tembellerindi ya da diğer bir deyişle A’lar zeki, B’ler orta, C’ler ise ap-

tal… Bir kız çocuğuna sınıfını sormuştum ama amacım orda onu incitmek veya mahcup etmek değildi. 

Sadece merak etmiştim sınıfını. O da bana dönüp şöyle demişti: “Şey, C’deyim ama çalışmadığım için.” 

dedi. Yani bana açıklama yaptı. Ben size bunun ne demek olduğunu söyleyeyim “C sınıfındayım ama 

çalışmadığım için ordayım yani ben aptal değilim.” demek istemişti. Şimdi bu küçük kız hayatı boyunca 

kendine güvenemeyecek, kendini aptal sanacak sırf düşük sınıfta olduğu için. Şimdi tüm ebeveynlere ve 

öğretmenlere bir şey sormak istiyorum. Siz bu küçük kızın hayatı boyunca kendine olan özgüveninin 

kırılmasına ve kendisini aptal hissetmesine neden oldunuz. Peki, şimdi nasıl hissediyorsunuz? Sınıf ayrı-

mı olmasın demiyorum ama olacaksa da illa ki çocuklarınıza düşük sınıfta olunca aptal, yüksek sınıfta 

olunca da zeki olmadıklarını öğretmelisiniz çünkü asıl zekâ sizin kalbinizdedir. Hiçbir çocuk istemedik-

çe bu çarkın içinde olmak zorunda değil. Sınırlarınızı genişletin, çarkı kırın ve dışarıdaki yeteneklerin de 

farkına varın. Bu ülkenin yalnızca doktorlara, mühendislere ihtiyacı yok. Bu ülkenin sanatçılara, yazar-

lara ve kendini yetiştirebilenlere ihtiyacı var. 

 Ebeveynlerimize şunu anlatmalıyız: “Herkes bu dünyaya bir amaç için geliyor ve çocuklarınızın 

bu amacı bulmasına yardım edin, çocuklarınızı bu amaç uğruna feda etmeyin. Çocukluklarını onlardan 

almayın!” 

Eliz Mina Tanrıverdi 10/A 

YAŞAM VE TEKNOLOJİ 

 Edebiyat dersinde yazılı anlatım çalış-

ması yapıyorduk. Yazmam gereken konu “hiç 

unutamadığım bir an”dı. 

 Ne yazsam diye düşünürken aklıma 

hiçbir şey gelmedi. Fark ettim ki teknoloji ge-

liştiğinden beri etrafımıza hiç bakmıyoruz. Bir 

yere gittiğimizde telefonlarımız elimizden 

düşmüyor. Birbirimiz ile iletişime geçmiyo-

ruz. 

 Teknoloji insanları fark etmeden ele 

geçirmiş durumda. Mesela ailelerimiz, arka-

daşlarımızla beraber bir yere gittiğimizde bir-

birimizle hiç konuşmuyoruz. Hayat çok kısa 

aslında, anılar biriktirmemiz gerekiyor. Tek-

noloji kullanımını azaltmamız gerekiyor çün-

kü insan ilişkilerini unutuyoruz. 

 Yani teknoloji ile aramıza mesafe koy-

malı ve daha çok anı biriktirmeliyiz. Güzel bir 

yaşam sürmeliyiz. 

İdil Dinçer 9/A 
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ADALET 

 Adalet kavramı basit gibi görülse de 

aslında birçok kişi tarafından yanlış bilin-

mektedir. Sokakta rastgele bir kişiye adaleti 

tek cümleyle açıklayın desek, herkesin eşit 

olduğunu söyler. Bu, birçok kişiye göre doğ-

ru olsa da bence yanlıştır. Hatta tam tersidir. 

“Adalet, kimsenin eşit olmamasıdır.” deyince 

biraz garip gelebilir ama şimdi bunun nedeni-

ni açıklayacağım. Birinin hak ettiğini bir baş-

kası hak etmeyebilir. Mesela biri on sayfa 

yazsa diğeri beş sayfa yazsa on sayfa yazan 

şöhreti daha çok hak eder tabii ki iki yazıda 

da aynı bilgiyi uzatarak veya kısaltarak yazıl-

madığı sürece. Peki neden herkes? Birkaç 

kişi için bu doğru olsa da herkes kelimesi 

doğru anlaşılmayabilir. Böyle dememin ne-

deni, herkesin ayrı bir düşüncesi, emeği, zev-

ki, hırsı, azmi ve benzeri özellikleri vardır. 

Aslında dürüst olmak gerekirse bana sorsalar 

ben de “Herkesin eşit olması” derim. Bunun 

nedeni ise halkımızın böyle basit bir düşün-

ceyi akıl etmeye çalışmaması ve böyle işleri 

yaparken üşenmesi. Eminim ki bu konuyu 

ayrıntılı düşünme isteğine sahip her insan 

bun durumu anlayabilir.  

Deniz Tanacı 7/A 

SEVGİ DEĞİLDİR ENGEL 

En büyük engel sevgisizliktir. 
Bugün bir sunum yaptı okul, otizmli hastaları 
anlattı. Sordu: “Şimdi biz mi daha normal 
‘insanlarız’ yoksa onlar mı?” Anormal olan 
bir taraf varsa o kesinlikle bizdik. Bir video 
açtı öğretmenimiz. Otizmli çocukların koşu 
yarışları vardı, düdük çaldı koşmaya başladı-
lar. Bütün güçleri ile. İçlerinden biri takılıp 
düştü ve diğerleri koşmayı bırakıp onun yanı-
na gitti, hepsi birden. Girdiler koluna, bera-
ber bitirdiler. Sevgi dolu olduklarını gördüm. 
Bizde sevgi yok. Sevgi bitmiş. Sevginin me-
zarını kazıyoruz. Birkaç yıla kalmaz, üstünü 
kapatırız. 
 Düşün ki üniversite için annenden 
babandan çok uzaklara gidiyorsun. Hâlâ se-
versin anneni ve babanı. Mesafeler midir en-
gel? Asla. Uzaktan da seversin. Yeniden dü-
şün, sokaktaki elleri açık yaşlı kadının yüzü-
ne bakmayan sendin. Sevgi, üzüntüdür. Sev-
gi, mutluluktur. Sevgi, ağlamaktır. Sevgi, 
mutluluktan ağlamaktır. Sevgi, ölümdür. 
Sevgi, yeniden doğmaktır. Sevgi çoktur, çok. 
Güzeldir sevgi, güzelleştirir adının geçtiği 
her şeyi. Küçükken de seversin, son nefesin-
de de seversin. Sevgi, dildir. Konuşmayı bil-
meyenle konuşur. Hayvanlar, insanlar ile ko-
nuşur. Sevgi dilinde. Destanlar, romanlar, 
hikâyeler, masallar, şiirler ve yazılar sevgi ile 
yazılır. Sevgi seni insanlaştırır, ellerinden 
tutar. Sevgi lütuftur, sevgi kıymettir. Sevgi 
sen büyürken saçlarını okşar. Sevinir seven, 
sen seversen. Sevgi ne cinsiyete ne ırka ne de 
türüne bakar.  
 Sevgi, değildir engel. 

Ela Aleyna Kayışoğlu 9/A 

HAYVANLARIN ÖNEMİ 

 Hayvanlar bizim hayatımızda büyük önem taşırlar. Bazı hayvanlar insanların dostu, sır-

daşı en çok da ev arkadaşları olur. 

 İnsanlar daha çok evleri için evcil hayvanları tercih ediyorlar. Onlar bizlerin en iyi dost-

larıdır. Yani insanlar çok kötü oldukları durumlarında ya da  iyi zamanlarında onlarla paylaşım-

da bulunurlar. Onlar bizlere cevap vermese bile çok iyi dinleyicilerdir. Hiç hareket etmeden sa-

hiplerinin üzüntüsünü paylaşırlar. Mutlu zamanlarda ise mutluluğu sonuna kadar coşkuyla payla-

şırlar. 

 Kısaca hayvanlar bizim için çok önemlilerdir. Bizlere için en iyi dost olurlar. Onları çok 

sevmeliyiz ve onlara karşı saygılı olmalıyız. 

Ayşegül Kaba 6B 
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 Aklımızda Akif için bir portre çizmek istesek: Ankara’nın soğuğunda pehlivan gibi paltosuz ge-
zen şairimiz bu pehlivanlığını gençliğinde yaptığı güreş sporundan almıştı, hiçbir yere araba ile gitmeyi 
tercih etmemesinin sebebi de uzun yürüyüş sporlarına merakındandı. Sanata duyduğu ilgisi edebiyat ile 
sınırlı değildi. Musikiyi hayatından eksik etmeyen Akif, özellikle Batı musikisini severdi. Yakın arkadaşı 
Neyzen Tevfik’e Arapça ve Fransızca öğretmesi karşılığında kendisinden de ney dersleri almıştı. 

 
Şiirin milli, dini bir imanla yazılıp halkı uyandırması gerektiğini düşünür. Şiirlerinde kendi üzün-

tüleri, aşkları, kinleri veya arzuları hiç görülmez. Bütün tasası toplumdur. Kötülük, gerilik ve yoksullukla 
vuruşur. Halkı yükseliş ve umuda götürür. Akif, ahlaksız edebiyata düşmandır, samimiyetsizliğe, sahteli-
ğe ve en çok taklitçiliğe sinirlenir. Edebiyatımızın o güne kadar sırf İstanbul çevresinde kalmasını ayıplar 
ve memleket şiirleri yazar. 

 
Memleket sevgisi, toplum inancı son derece yüce olan Akif’in o ciddi duruşlu yapısının altındaki 

her kelimesi şefkat ve huzuru işliyordu içten içe. Şiirlerinde engin gönlü ile anlatmaya çabaladığı vatan 
sevgisi, kendi hayatında da adeta başrolü oynuyordu. Kendini gönüllü sürgün ettiği Mısır’da gittiği bir 
lokumcudaki şeker kutularının Türkçe yazılarını okuması ve İstanbul’u hayal etmesidir aslında memleke-
tine duyduğu hasret… Ya da yıllar sonra memleketi İstanbul’a yanaşan vapurun camından camileri görüp 
gözlerinin yaşlarını tutamamasıdır. İstiklal Marşı’nı, bütün şiirlerini topladığı kitabı Safahat’a almayıp 
“Bu benim değil, milletimin şiiridir” diyerek aslında en yoğun duygularıyla sevgi duyduğu milletine ar-
mağan etmesidir memleket sevgisi. Çanakkale Harbi sırasında Eşref Bey’in telsizinden ansızın gelen bir 
haber ile öğreniyor harbin vahşetini. Hiç Çanakkale’yi görmediği halde o görkemli şiiri yazıyor, çünkü öz 
ağlamadan göz ağlamaz.  

 
Zaten şiiri için yazdığı şu dizelerde de şairliğiyle ilgili son sözü kendisi söylemiş, okuyucusuna 

kendi dilince seslenmiştir. 
… 
Ağlarım, ağlatamam; hissederim söyleyemem; 
Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizârım 
Oku, şayed sana bir hisli yürek lazımsa; 
Oku zira onu yazdım, iki söz yazdımsa. 
 

        
 Vaiz: Öteki Mehmet Akif, Sinan Meydan, İnkılap Yayın Evi, İstanbul, 2015 
 
          Banu Demirayak 11/B 

           MEHMET AKİF ERSOY 

          Akif kimdir? Akif şairdir, yazardır, musikîşinastır, hafızdır, 
vaizdir, veterinerdir, tercümandır, sporcudur… Akif, bunların öte-
sinde öğretmendir. Onu yakından tanıyanlar, “Ya okur ya oku-
tur…” diye tanımlamışlardır.* 
          Akif’e sorarsanız kim olduğunu, bilinmeyecek biri olduğu-
nu söyleyerek size şu dörtlükle karşılık verecektir:  
 
“Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince  

Günler şu heyulayı da er geç silecektir  

Rahmetle anılmak ebediyet budur amma                                                                                       

Sessiz yaşadım kim beni nerden bilecektir?”     
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WHAT IS BEAUTIFUL? 

All around the World, there have been multiple types of beauty standards. Since the beginning 

of history and the beginning of societies with their unwritten rules that shapes peoples social lives in an 

uncertain way to be accepted by society. 

Standards of beauty created a big part of most people’s social lives. Depending on where they 

live, where they grow up and what their culture leads them to etc. It really has an effect on their lives. 

Social acceptance for example.. 

The specifics of what makes a person pretty can change depending on the country, the region, 

the village, the family or even the person him/herself. 

From people choosing a life partner to someone getting a part-time job in a cafe, fitting into so-

ciety’s beauty standards, would make lots of things easier than they normally are for people. 

Growing up and developing as an individual in a country, your mind would start looking for a 

person that would satisfy your type of beauty standard, which you learnt in your own environment, 

while you were growing up. Help you out a lot in your social life; it is not the only point of life, nor the 

reason that will keep your life in a good condition. 

However, even if you do not fit in the standards of that society, this is no problem at all, since 

not everything is outside attractiveness, because even if physical attractiveness might  

Beauty should not be a underestimated into a physical condition. Inner beauty should also be 

counted. Different cultures have different beauty standards, but also cultures have standards for people’s 

attitudes, which mean inner-beauty matters in all cultures. 

Your beautiful body will not be important, if you are hurting others. Every person has their own 

understanding of beauty. And if they have different kinds of understanding then it is expected from dif-

ferent cultures to have different expectations. 

In the end, each person is as beautiful as they are… 

     Eftelya Rana Topan  9/B 
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 Her zamanki gibi okuldan eve mutsuz 

dönüyordum. Sıradan bir gündü benim için; yine 

herkes benle ya dalga geçmişti ya da benim gö-

rünüşümden rahatsız olup benden uzaklaşmışlar-

dı. Öğretmenler de her zamanki gibi beni gör-

mezden gelmişlerdi. Okul bu kadar zalim çocuk-

la dolu olamazdı. Ne olurdu ki beni azıcık dü-

şünseler? Doğru olan bu değildi… 

 Ara sıra aklıma “Okulu bırakırsam bu 

zalim çocuklardan da kurtulurum.” gibi düşünce-

ler geliyordu. Sanki en doğrusu buydu; ya da 

öyle olmalıydı. Ben bunları düşünürken bir anda 

ağzımdan “Anne, ben okulu bırakıyorum. Yarın 

okula gitmeyeceğim.” diye bir laf çıktı. Annem 

kararımın üzerine üzgün, şaşkın ve umutsuz bir 

bakış attı. Cevap vermedi, gelip yanıma da otur-

madı; uzun uzun düşündü. Bir süre sonra bana 

dönüp sadece “Tamam.” dedi. Bir süre daha dü-

şündü ve “Bir hafta içinde taşınıyoruz.” dedi.  

 Annemin bu sözünden sonra, hayatımda 

değişmeyen hiçbir şey kalmadı. Bu değişimler 

sıradan bir çocuk için eğlenceli olabilirdi fakat 

benim için hiç eğlenceli değildi. Evdeki herkes 

bir şeyle uğraşırken hiçbir şey yapmamak kor-

kunç bir duyguydu. 

 Bu sıkıcı haftanın olabildiğince çabuk 

geçmesini sağlayan şey umudumdu. Yeni evim-

de daha mutlu olacağımı düşünüyordum çünkü 

eşyalarımızı taşıyan kamyonla, evimize doğru 

yol alırken beni çok şaşırtan bir olaya şahit ol-

dum. Sokakta oynayan çocuklardan biri yerde 

yaralı bir şekilde yatıyordu. Diğer çocuklar ise 

ya ellerinde ilaçla ya da arkadaşlarına ellerini 

uzatmış, yardım etmeye çalışıyorlardı. Bütün 

çocuklar, arkadaşlarına yapabilirsin der gibi ba-

kıyorlardı ve sonunda çocuk ayağa kalkabildi. 

Sanki her biri “Düşenin dostu olmaz.” sözünü 

yalancı çıkarmaya çalışıyorlardı. O an, bu ma-

hallede hayatın çok farklı olduğunu anladım ve 

böyle durumlarda annemin bana söylediği “Gün 

doğmadan neler doğar.” sözünü hatırladım. 

 Yeni mahallemdeki ilk on gün boyunca 

çocukların dışarıda neler yaptıklarını düşündüm.  

Benim için bu anormal bir olaydı ancak annem 

bunun çok normal bir olay olduğunu söyledi. 

 Yine o evde, düşünmeye ve hayal kurma-

ya bolca vaktimin olduğu günlerden birinde ani-

den kapı çalındı. Annem kapıyı açınca gözleri-

min benle oyun oynadığını düşündüm, çünkü 

çok mutlu sekiz tane cıvıl cıvıl çocuk ellerine 

topla, futbol oynamaktan kirlenmiş ve yıpranmış 

kıyafetleriyle kapımızın önünde duruyordu. Li-

derlik görevini üstlenmiş, en önde duran çocuk 

“Selam, nasılsın?” diyerek içeri girdi. Ben de 

bana ilk kez sorulan bu soruya, sanki bana her 

gün sorulan bir soruymuş gibi “İyiyim, sen nasıl-

sın?” diye cevap verdim. Benim bu kadar rahat 

cevap vermeme şaşırmış gibi bakarak “İyi.” de-

di. Ayakkabılarını çıkarıp bana doğru geldiler. 

Birkaçı yanıma, kalanları da diğer koltuklara 

oturdular. 

 Sapsarı uzun saçlarını atkuyruğu yapmış, 

uzun boylu, mavi gözlü bir kız: 

— Senin adın ne? diye sordu. 

— Deniz, diye cevap verdim. 

Grubun lideri: 

— Sen hiç dışarı çıkmıyor musun? dedi.  

Ne diyeceğimi bilemedim fakat cevap 

vermek zorundaydım. Ben de aklıma gelen ilk 

cevabı söyledim: 

— Hayır, genellikle evde oturup zekâ küplerimle 

oynuyorum. Bakın, hepsi şu karşıdaki dolapta, 

diyerek yirmi tane yan yana dizilmiş, irili ufaklı 

zekâ küplerimi gösterdim. 

Kıvır kıvır, uzun saçları olan bir çocuk: 

— Sen hepsini yapabiliyor musun? diye sordu. 

Başımı evet der gibi salladım. Bir süre 

daha sohbet ettik. Bu kadar çok merak edip soru 

sormalarına annem de ben de şaşırmıştık. An-

nem bize bisküvi getirmek için mutfağa gittiğin-

de çocuklardan biri: 

KURTARICI 
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— Dışarı bakın, hava kararmaya başlamış bile, 

dedi. Çocuğun bu sözü üzerine herkes gitmeye 

karar verdi. 

 O gün, hayatımda geçirdiğim en güzel 

günlerden biri oldu. İlk arkadaşlarımı edindim, 

ailem dışında biriyle güzel bir iletişim kurabil-

dim… Kısacası harikaydı. 

 Ertesi gün dışarıdaki bağırışlar aniden 

uyanmama sebep oldu. Olabildiğim kadar hızlı 

aşağı indim. Tam anneme “Ben futbol oynamaya 

gidiyorum.” diyecektim ki koşamadığım, hatta 

doğru düzgün yürüyemediğim aklıma geldi. Ya-

pabildiğim başka bir şey olmadığından zekâ 

küplerime doğru yönelip en kolayını çözmeye 

başladım. Moralim bozulmuştu. 

 Birkaç saat sonra kapı yine çalındı. Ter-

lemiş, toz toprak içinde ellerinde tozlu bir topla 

beş çocuk kapımıza gelmişti. 

— Ne oldu? diye sordum, mutsuzdum. 

Yine grubun liderlik görevini üstlenmiş, 

en önde duran çocuk: 

— Bir şey olmadı. Seni merak ettik, dedi. 

Şaşırmıştım. İçeri aldım ve konuşmaya 

başladık. Bu sefer daha farklı şeylerden konuş-

tuk. Sonra biri: 

— Sağ bacağına ne oldu? dedi. 

Önce küçük bir şok geçirdim. Hayatımda 

ilk kez birine hikâyemi anlatmanın heyecanıyla 

cümlelerimi toparlayıp anlatmaya başladım: 

— Aslında tam olarak nasıl oldu hatırlamıyorum 

ama annem az da olsa anlatmıştı bana. Yaklaşık 

sekiz sene önce, ben iki yaşındayken yürürken 

tökezlemeye başlamışım. Birkaç gün tökezleye-

rek yürüdükten sonra yürürken ayağım tutmama-

ya başlamış. Ayağım tutmayınca düşmeye başla-

mışım, tabii ayağım tutmadığı için de düşüp yer-

den kalkamamaya başlamışım. Bu dönemde de 

dizlerimin yara içinde kaldığını anımsıyorum. 

İlk doktora gitmemizin sebebi dizimin kanama-

sıydı, kan durmadan akıyordu; annem kan kay-

bından öleceğim diye çok korkmuştu.  

Fakat beterin beteri vardır, doktor yaralarıma 

pansuman yaptıktan sonra bize daha kötü bir ha-

ber verdi. Bu haber faciaydı, herkes için kor-

kunçtu. Doktorun şu sözleri aklımdan hiç çıkma-

dı: “Ne yazık ki eskisi gibi yürüyemeyeceksin. 

Yaramazlık serüvenlerin burada sonra erdi.” 

Şimdi ne düşündüğünüzü tahmin edebiliyorum 

ama işte insan böyle başta merak uyandırıcı, 

sonrasında üzücü bu haberi isterse anlıyor ve 

unutmuyor. İnsanın artık bir bacağının uzayama-

yacağını öğrenmesi korkunç bir durumdu. Bun-

ların hepsi bana o bayat çocuk felci aşısını yapan 

hemşirenin suçuydu. Bu geri dönüşü olmayan 

haberi öğrendikten iki üç yıl sonra zekâ küpleri 

ilgimi çekmeye başladı. İlk zekâ küpünü çözme-

yi bitirdiğimde beş yaşındaydım. Yıllardır da 

yapabildiğim en iyi şey zekâ küplerini çözmek. 

 Hikâyemi herkes şaşkın ve üzgün bakış-

larla dinlemişti. Hoşuma gitmişti birine hikâye-

mi anlatmak fakat sekiz sene öncesine geri dön-

müşüm gibi hissetmeme neden olmuştu. Adeta 

zamanda yolculuk yapmıştım. Tek sorun, yanlış 

ve korkunç bir zamana yolculuk yapmamdı. 

Hepsi hikâyemi iyice sindirdikten sonra araların-

dan biri: 

— Bize de öğretir misin şu zekâ zımbırtılarını? 

Hayatımda hiç elime almadım, çok merak ediyo-

rum, dedi. 

Acaba bu çocuklar ne kadar daha beni 

şaşırtmaya devam edeceklerdi? 

— Tabii öğretirim. Yarın yine gelin isterseniz o 

zaman öğretebilirim, diye cevap verdim. 

İlk kez birilerini evime davet etmiştim ve 

bence güzel bir davetti. Hepsi davetimi kabul 

ettikten sonra gittiler. Benim için en harika gün-

ler art arda dizilmişti sanki. Hayatımda ilk kez 

gerçekten mutlu olmuştum. Gülüyordum ve erte-

si gün için heyecanlıydım. 

 İşte o heyecan verici günün sabahında, 

dışarıdaki çocuk seslerinin beni uyandırmaması-

na şaşırmıştım.  
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Bir yandan da hoşuna gitmişti çünkü bu daveti-

me geleceklerinin bir kanıtıydı. Kalbim sanki 

yerinden çıkacaktı. Tam endişelerim artmaya 

başlamıştı ki kapı çalındı ve yine en öndeki ço-

cuk “Selam, biz geldik.” diyerek içeri girdi. 

 Yine kanepeye oturdular. Annem birkaç 

kurabiye getirdi ben de hepsine zekâ küplerini 

anlatmaya başladım. Kendimi öğretmen gibi his-

setmiştim. Önce en kolay zekâ küpünü, tökezle-

yerek gittiğim raftan alıp grubun lideri havasın-

daki çocuğa verdim. Kronometremi de alıp ne 

yapacağını anlattım. “Başla” dediğimde başlayıp 

beş dakika sonra pes etti. Tekrar denemesini 

söyledim. Bu sefer de yaklaşık on iki dakika uğ-

raştı ve sonunda da başardı. Yine eski günlerimi 

anımsadım. Yine adeta zamanda yolculuk yap-

mıştım ve bu sefer doğru zamana gitmiştim. 

 O gün arkadaşlarımdan biri evine gitme-

ye hazırlanırken “Keşke sen de bizle sokakta 

oynayabilsen…” dedi. Diyebileceğim tek keli-

meyi söyledim: “Keşke…” 

 Benim bu sözümden sonra hepsinin yüzü 

düştü. Ertesi günlerde de evime gelmediler. Ben-

den umudu kestiklerini düşünmeye başladım. 

Günlerce onları görmedim. Doğum günüme az 

kalmıştı. Hiç heyecanlı değildim. Günler eskisi 

gibi sıkıcı geçmeye başlamıştı. 

 Doğum günümde -o sıkıcı günlerden bi-

rinde- ansızın kapı çaldı. Kapının ardında çocuk 

sesleri vardı. Annem kapıyı açınca gördüğüme 

inanamadım. Arkadaşlarımın hepsi doğum günü-

mü kutluyorlardı. Yanlarında da bir sandalye 

boyutunda sadece tekerleklerinin ucu gözüken 

bir kutu vardı. Kutuyu içeri doğru hep birlikte 

ittiler. Kutu bana kadar geldi. Açtım ve bana al-

dıkları tekerlekli sandalyeyi gördüm. Gözlerim 

doldu, ağlamak üzereydim. Hepsi içeri koşup 

bana sarıldılar. Aldığım en güzel doğum günü 

hediyesiydi. Hepsine çok teşekkür ettim ve te-

kerlekli sandalyeme oturup çocuklarla birlikte 

dışarı çıktım. 

Çocuklardan biri: 

— Sandalyeni sana getirmeden önce ona KUR-

TARICI adını vermiştik. Sen ne dersin bu is-

me?” diye sordu. 

— Tabii olur, dedim.  

Ben de sevmiştim Kurtarıcı ismini. Yedi 

senedir bir kurtarıcı bekliyordum ve işte gelmişti 

kurtarıcım. Aklıma takılan tek bir şey vardı: 

“Kurtarıcıyı nasıl almışlardı?” fakat bu soruyu o 

gün sorarsam heyecanımın azalacağını düşündü-

ğüm için başka bir zaman sormaya karar verdim. 

Ertesi gün yine geldiler, geldiklerinde de 

aklıma takılan soruyu sordum: 

— İki hafta önce anneme sormuştum alabilir mi-

yiz diye ama çok pahalı olduğunu, hayatta ala-

mayacağımızı söylemişti. 

Lider öne atılıp:  

— Annenin bu sözü üzerine para toplama kararı 

aldık. Mahalledeki bütün evlerin kapısını çaldık. 

Herkes az da olsa bir yardımda bulundu fakat bu 

yetmedi. Bu hedefimizi okulda da paylaştık. Öğ-

retmenlerimizin ve arkadaşlarımızın da birçoğu 

yardımda bulundu. Bu sayede Kurtarıcı’yı ala-

cak kadar para toplamış olduk. Sonuçta da dam-

laya damlaya göl olmuştu, dedi. 

 Şaşırmıştım. Ne kadar vicdanlı çocuklar-

mış. O günden bir hafta sonra okula başladım. 

Çok farklı geçiyordu günlerim. Dolu arkadaşım 

vardı. Hiçbiri eski okulumda olduğu gibi benle 

dalga geçmiyordu. Öğretmenlerim beni çok iyi 

dinliyordu. Görünür hale gelmiştim. Hayatın gü-

zel günleri daha yeni başlamıştı. O harika gün-

ler… 

Elif Cemre Gülercan 7/A 
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Bir kasabada çok tatlı, mutlu ve küçük bir 
kız vardı. Daha altı yaşında olmasına rağmen 
tüm kasaba onu tanırdı. 

Babası kötü biri olmasına rağmen annesi 
çok iyi biriydi. Annesi onu her gün kasabanın en 
sonundaki okula götürüyordu. Kızını o okula gö-
türmesinin sebebi eskiden orada öğretmen olma-
sıydı. Annesi her gün okula gittiğinde bir iki saat 
okulu dolaşıyordu. Kızı bunun sebebini çok me-
rak ediyordu fakat annesi bunu kimseye anlatmı-
yordu. Bunu tek bilen kızın anneannesiydi. Fakat 
o da iki yıl önce ölmüştü. Kızın adı Elif’ti. Anne-
sinin adı Ela, anneannesinin adı Esma’ydı. Anne-
si diğer gün yine kızı Elif’i okula bırakmaya git-
mişti. Elif o gün derse girmeyip annesini takip 
etti ve annesinin okulun gizli bir bölümüne girdi-
ğini fark etti. Burayı hiç bilmiyordu. Annesi bir 
kadınla konuşuyordu. Onları görüyordu fakat 
konuşmalarını duyamıyordu. Kadın yaşlıydı ve 
galiba peruk takıyordu. Arkadan biri “Hey minik 
kız!” diye seslenip onu bayılttı. 

Elif’i bayıltan kişi büyücüydü. Büyücü 
onu kazanın içine hapsetti. Büyücü, Elif’in gü-
zelliğini istiyordu. Elif’in annesi Ela okuldan kı-
zını almaya gitti ama kızını bulamadı. Annesi 
öğretmenine sordu: 

— Kızım nerede? 

Öğretmen: 

— Kızınız sınıfa hiç gelmedi, dedi. 

Ela, büyücünün dediği o sözü hatırladı. 
“Senin anneni yaşatacağım ama onu sadece okul-
da iki saat görebileceksin ve sevdiğin her şey 
elinden birer birer gidecek.” demişti. Ela da bunu 
kabul etmişti. Ela büyücünün evine gitmişti fakat 
o evde artık büyücü oturmuyordu. Ela o evde 
yaşayanlara, “Bu evi kimden aldınız?” diye sor-
du. Onlar da, “Bu ev zaten hep bizimdi.” dedi. 
Ela’nın annesi Esma onu okulda bekledi fakat 
Ela bugün okula gidemedi çünkü kızını arıyordu. 
Elif her gün ağlıyordu. Ela da çok üzgündü. Es-
ma ise neler olduğunu merak ediyordu. Ela diğer 
gün okula gitti ve olanları annesine anlattı. Anne-
si bu duruma çok üzüldü. Büyücü Ela’yı aradı. 
“Eğer kızını istiyorsan annenden vazgeçeceksin.” 
dedi. Ela ağlamaya başladı. “Olamaz, olamaz! 
Bunu yapamazsın.” dedi. Büyücü de: “Karar ver-
mek için üç günün var.” dedi. 

1. Bölümün sonu 

 

Esma, kızına: “Benden vazgeç.” dedi. Ela 
üzgündü ve çaresizdi. Büyücüyle konuşmaya 
gitti. 

— Tamam, annemden vazgeçiyorum, dedi. Bir 
yanı ise “Hayır bunu yapamam.” diyordu ama 
yapacak bir şeyi de yoktu. Büyücü Elif’i kazan-
dan çıkartmaya gitti fakat Elif kazanın içinde 
değildi.  

 Büyücü Esma’yı aldı fakat Ela’ya kızını 
vermedi çünkü onun nerede olduğunu bilmiyor-
du. Büyücü Ela’ya kızının kaçtığını ve şu anda 
onun evinde olabileceğini söyledi. Ela hızlıca 
evine gitti fakat Elif evde de yoktu. Okula, bak-
kala her yere baktı ama Elif hiçbir yerde yoktu. 
Ela ağlıyordu. Elinden hiçbir şey gelmiyordu. 
Elif çok uzakta, bir kadının evindeydi. Kadının 
adı da Leyla’ydı. Leyla, Elif’i çok seviyordu. 
Ona kendisinin gerçek annesi olduğunu söyledi. 
Elif buna inanmıştı çünkü büyücü Elif’in hafıza-
sını kaybetmesine sebep olmuştu. Olay şöyle 
gelişti: Leyla, yaz tatilindeydi ve bakkaldan elma 
almaya gitmişti. Yerin altından kazan düşme sesi 
gelince merak edip merdivenlerden içeri girdi. 
Kazanı açtı ve Elif’i oradan aldı. Elif zaten bay-
gındı. Tatiline son verip Elif’i kendi evine götür-
dü. 

 Leyla çok zengin biriydi ama son bir ay-
da çok fazla borca girdi. Bunu Elif’e söylemi-
yordu. Kapıyı birkaç adam çaldı. Leyla hemen 
Elif’i sakladı ve “Buradan çıkma.” dedi. Silah 
sesi gelmişti. Elif, onu merak etti ama annesi 
Leyla, “Buradan çıkma.” demişti. 

2. Bölümün sonu 

Deniz Berk Türkkal 7/A 

KÜÇÜK KIZ VE BÜYÜCÜ 
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 Bu hayata boşuna geldiğinizi hiç düşündünüz mü? Veya hiçbir işe yaramadığınızı? Kendinizi hiç 

sevmediğiniz, hep kusur bulduğunuz zamanlar oldu mu? 

  

 Elbette her insan gibi sizin de moralinizin bozulduğu anlar olmuştur. Çoğu insanın özgüven konu-

sunda sorunu çok fazla yoktur, yani sıklıkla sorun yaşamazlar. Kimi insanlar ise kendilerini dağlar kadar 

iyi bir insan görüp herkese tepeden bakmaya başlarlar. Fakat bazı insanlar vardır ki onların kendilerini sev-

mesi çok zordur; tabii onlara göre. Ne olursa olsun hep olumsuz cümleler kurarlar: “Ben kötüyüm.”  ya da 

“Ben aptalın tekiyim.” gibi. Oysa onların da iyi oldukları, ilgi duydukları konular vardır fakat onlar kendi-

lerini olumlu cümlelere öylesine kaptırmışlardır ki bırakın bu yetenekleri geliştirmeyi, keşfetmeyi bile dü-

şünememişlerdir. Çünkü dışarıdaki insanlar onlara olumsuz şeyler söylemiştir. 

  

 İşte ben de bir zamanlar bu son kategorideki insanlardan sadece bir tanesiydim. Her gün aynanın 

karşısına geçer, annemin ne kadar güzel olduğumu söylemesine rağmen okuldaki bazı arkadaşlarım nede-

niyle, 

“Kız bu göbek ne?” 

“Şu bacaklarının haline bak!” 

Tarzında şeyler söylerdim. Sadece bunlarla da kalmaz, yeteneksizliğimden, aptallığımdan da yakınırdım. 

Annem ile babamı olmayan göbeğimden, keşfedilmemiş yeteneklerimden bıktırmıştım. 

  

 Bütün bu sözler sadece bana ait değildi. Kimi arkadaşlarım şaka da olsa bana kırıcı şeyler söylemiş-

ti. Tenis takımına alındığım ilk günü örnek vereyim mesela, herkes profesyonel gibi oynarken biri bana laf 

atmıştı. O anlar fark etmesem de bu olay bilinçaltıma bu takıntının temellerinin atılmasına neden olmuştu. 

Üst üste gelen bunun gibi olaylar, bu takıntının benim için büyük bir soruna dönüşmesine sebep olmuştu. 

  

 Bir sabah, yanlış hatırlamıyorsam yarıyıl tatilinin ilk sabahı, annem tarafından uyandırılmıştım. Bu 

durum beni pek mutlu etmediyse de annemin genelde beni uyandırma gibi bir alışkanlığı yoktu. O yüzden 

fazla sorun etmeden kalktım. Annem İstanbul’a taşınacağımızı çünkü babamın bir iş teklifi aldığını söyledi. 

O anda sevinsem mi, üzülsem mi bilemedim. Onun yerine susmayı tercih ettim. Zaten kalacağımız ev, yeni 

evimiz ve okulum bulunmuştu. Bir tek taşınmanın getirdiği zahmetler karşısında sabırlı olmak kalmıştı. 

  

 On gün sonra, nihayet evimize taşınmıştık. Eski okulumdaki kimseyle vedalaşmamıştım. Onlara 

söyleyecek hiçbir şeyim yoktu çünkü. Fakat kendimi olumsuz cümlelerin içinde öyle bir boğmuştum ki bu-

nun yeni bir başlangıç olabileceğini, herkesin bana daha iyi davranabileceğini bile görememiştim o zaman-

lar. Sanki farklı yer, farklı insanlar ama aynı kişilikler olacak sanıyordum. Bu yüzden de yeni okuluma baş-

lamayı, yeni arkadaşlarımı tanımayı, hele hele onlara bir şans vermeyi hiç düşünmüyordum. Annemin ba-

kışları bana bunları hatırlatmak istiyordu fakat hiç zorluk çıkarmadan taşınmamıza izin verdiğim için ben-

den başka bir şey isteyemiyordu. 

KİM NE DERSE DESİN 
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 Okuldaki ilk günlerim her zamanki gibi geçiyordu ama tek bir eksik vardı: Kimse benle dalga 

geçmemişti. Elbette bütün sınıf başlarda beni yadırgamıştı fakat uzun süreli bir soğukluk olmamıştı. 

 Öğretmenimiz, sanırım adı Makbule’ydi, bizi çok sıkmıyordu. Hepimizi çok iyi tanırdı, bir sorun 

olduğunu yüzümüze bakar bakmaz anlardı. Bir sonraki hafta, ben tabii yine sıkkındım, beni yanına ça-

ğırdı. Öyle sıcak yaklaşıyordu ki insana, ben de ona açılmaya karar verdim. Bütün teneffüs boyunca an-

lattım ve o da beni can kulağıyla dinledi. Daha sonra bana, şimdi hayat felsefem gibi olan şeyleri anlattı. 

Hiç kimsenin bu dünyaya boşu boşuna gelmediğini, herkesin elbette bir yeteneği olduğunu fakat bazı 

insanların bunları henüz keşfedemediğini, ne olursa olsun kendimi sevmem gerektiğini uzun uzun anlat-

tı. O günden sonra hayatım değişti. 

 Makbule Öğretmenime teşekkür ediyorum. Anladım ki ben kim ne derse desin değişmeyecektim. 

Ekin Eylül ÇOK 6/A 

Eda Nur Tiryaki 9/A 
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HAYVAN SEVGİSİ 

 “Bazen barınaktaki hayvanlara acıyorum.” 

dedi Melis. 

Melis’in babası Muhammed Bey: 

— Neden acıyorsun kızım? dedi. 

Melis’in kardeşi Aysun: 

— Baba, bu soruyu soruyor musun? Onların sahipleri 

yok. Bazı barınaklarda yemek bile verilmiyor. 

Melis’in halası Melekper: 

— Hayvan barınaklarını bırakın da sokaktaki hayvan-

ları düşünün. 

Melis’in kuzeni Meral: 

— Aynen halacığım, dedi. 

Melis’in annesi Elif ise: 

— Hayvanların kötü şeylerini düşünmek yerine onla-

ra yardım edelim. 

Melis’in teyzeleri Hazal ve Zeynep: 

— Bence de hadi dışarı çıkalım, dediler. 

Melis’in amcası Memduh: 

— Hadi arkadaşlar dışarı çıkalım, diye tekrarladı. 

Melis’in abisi Aykut: 

— Hadi ben başladım, dedi. 

Melis’in yengesi Kadriye: 

—Bence yemek, su, gazete ve örtü bağışlayabiliriz.  

Melis: 

— Herkes hayvanlara yardım etsin, diye bağırdı. 

 

Defne Demiröz 5/A 

CESUR AT 

 Bir gün bir tüccar çok çalıştığı için çok yorgun düştü. Yorgunluğu onu asabileştirmişti. 
 Bu tüccar tüm kasabada tanınan zengin biriydi. Bu kadar tanınmasına rağmen kimse tarafından 
sevilmezdi çünkü çok acımasız biriydi. Tüccarın tek sevdiği şey ise para ve atıydı. Yine o tüccar atıyla 
mal satmaya gitti. Yanında da iki deve ve üç adam vardı. İki gün boyunca kervansarayda kaldılar. Tam 
yola çıkacakken içlerindeki bir adamın orada olmadığını fark etti ve kervansarayın sahibine sordu: 
— Burada benimle birlikte gelen üçüncü adamı gördün mü? 
Kervansarayın sahibi: 
— Buraya şimdi geldi, dedi. 
Hemen yola koyuldular. Yolun yarısını gitmiş iken yağmur yağmaya başladı ve yola bir ağaç devrildi. 
Tüccar, iki adamına ağacı kaldırmasını söyledi. Adamlar ağacı kaldırmaya gittiğinde ok ile vuruldular. 
Geriye tek bir adamı kalmıştı. O da kılıcını almaya giderken yine okla vuruldu. Tüccar, üç eşkıyaya 
karşı tek başına kaldı.  
 O sırada tüccarın atı eşkıyaları gördü ve onlara saldırdı. İkisini yendi fakat üçüncü eşkıya atı 
öldürdü. Tüccar çok sinirlendi ve eşkıyayı öldürdü. Bunun üzerine tüccar, tek sevdiği şeyi de kaybe-
dince dayanamayıp intihar etti. 

Deniz Berk Türkkal 7/A 
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BİR GECE SABAHI 
 
Bir gece sabahında seni gördüm 
İnanamazsın, oldum deliler gibi 
Kokunu hissettim eridim mumlar gibi 
Gece ışığında ay vardır 
Sabah güneş 
Benim gönlümde ise senin gözlerin. 
Hayat gördü yüzünü 
Oldu misler gibi 
Sen varken dünyada 
İçim açık, dışım sevda gibi 
Senin kadife gibi 
Ellerin pamuk 
Benim kalbim sana çarptı 
Bak yamuk yumuk. 
Diklendim insan gibi. 
   Salim Babashov 9/B 

   

  DOĞDUĞUM GÜNDEN BERİ 

 

  Doğduğum günden beri 

  Hissederim onu içimde 

  Solurum o soğuk havasını 

  Beyaz elbiseli kadını 

 

  Tane tane ağlar 

  İçini döker bana 

  Okşarım o yumuşak tenini 

         Beyaz elbiseli kadını 

İlayda Sultan Oktay 9A 

SONBAHARDA SEVMEK 

Güz onları hatırlatır bana, 

Kayıp gidenleri. 

Zira hep soğuktur hava, 

Böyle gösterir güz kendini. 

          Sevmek en çok sonbaharda yakışır, 

          Bırakmazsın sevdiğini soğukta. 

          Lakin bekleyenin de vardır, 

          Orada bir yerlerde fakat çok uzakta 

Kasım yine seni hatırlattı bana, 

Sarı saçların, mavi gözlerin 

Çok istedim gelmek yanına, 

Duygulandırır her baktığında resmin. 

     Damla Gaye Dur 9/B 
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Gece ve İllüzyonları 
 
Kapkaranlık, 
Yürüyorum yürüdükçe 
Karanlığın içine, 
Bana bakan sayısız göze. 
 
Kendime çaresizce hatırlatıyorum 
“Korkma, görme, duyma” 
Ama bastıramıyorum artık içimdeki, 
Korkuyu. 
 
Ve tam o an bir çalı hışırdıyor, 
Bir çift göz bana bakıyor. 
O an anlıyorum, izleniyorum bir tilki tarafından 
Nedense korkmuyorum 
Tilki arkasını dönüp yürüyor 
Sonra arkasına dönüp “gel” der gibi bakıyor 
Ve ben de takip ediyorum. 
 
Ve ulaşıyoruz gittiğimiz yere 
Etrafta bana bakan sayısız göz 
Ve sayısız garip şey ve ait olduğum 
Yerdeyim. 

Tilki ve Alacakaranlık 

Sessiz sedasız yürüyor alacakaranlık 

Ve bir yoldaşı var yanında, karanlıkta gizleniyor 

Birlikte yürüyorlar tilki ve karanlık, 

Tilki ve alacakaranlık. 

 

Sessizlik yoldaş gerektirir yoldaş da 

Uyum gerektirir 

Tilki ve karanlık, alacakaranlık 

Gözlerinde yıldızlar var 

Tilkinin ve karanlığın, alacakaranlık 

Tilki ve alacakaranlık. 

Çizen ve yazan: Irmak Kutlu 6/B 
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BEN NEYİM? 

Ben neyim? 

Annem ressam 

Babam yoga eğitmeni 

Kardeşim operacı olma yolunda 

Sekiz yaşında,  

Peki ya ben? 

Ressam, wind sörfçü ve şair 

Ama bu ben değilim. Benim yaptıklarım... 

Ve aynı soruya dönüyoruz 

Ben neyim? 

KİTAP 

Kitaplar kapıdır, geçittir; 

Birbirinden güzel, gizemli, korkunç diyarlara  

Geçittir; 

Bilgiyle aydınlanmaya 

 

Belki de susmak konuşmamak lazım 

Sadece okumak 

 

Belki de hayal etmek lazım yazmak için… 

 

Bir kitap. 

Çizen ve Yazan: Irmak Kutlu 6/B 
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ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ 
Çocuktur günün kahramanı 
Sevgili çocuklar 
Birleşir her yıl 
Bayram kutlamak için 
 
Her ülkeden gelen 
Sevgili çocuklar 
Birleşir her yıl 
Barış sağlansın diye 
 
O küçük yaşlarıyla 
Sevgili çocuklar 
Birleşir her yıl 
Irkçılığa hayır diye 
 
Bekler gözyaşlarıyla 
Sevgili çocuklar 
Birleşir her yıl 
Babaları savaştan dönsün diye 
  Egemen Zengin 6-B 

ÇOCUK HAKLRI  
Çocuk varsa karşında 
Onun da hakları var aslında. 
Ceza veremezsin ona. 
Unutma, onun da hakkı var! 
Karışamazsın hayatına. 
 
Hayattır onlar. 
Anlar çocuklar. 
Korumalıyız haklarımızı! 
Lütfen herkes haklarımıza sahip çık-
sın. 
Aklımızdadır her zaman. 
Rahat oluruz bu haklardan dolayı 
Işıl ışıl parlarız. 
  Leyla Büyükkaya 6B 
 

Öykü Gülen 6/B 
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Burası Bodrum 

Balığını ye oğlum 

Mandalinası vitamin yapar 

2+2 dört yapar 

 

Gökyüzü mavisiz 

Köfte yağsız olmazsa 

Bodrum balıksız olmaz 

2+2 beş yapamaz 

Şerbetli kebap olamaz 

 

Havada kuşlar 

Denizde balıklar 

Karada balık tutanlar 

Evde mangal yakanlar 

Hadi mideye balıklar 

Hadi kediye kılçıklar 

 

 

2+2 dört yapmasın 

Paragrafta anlam 

Ünlünün düşmesi 

Aman bir yeri kırılmasın 

Kırılırsa balık yemesin 

Burası Bodrum 

Balığını ye oğlum 

 

3+3 altı yapar 

6x6 otuz altı yapar 

Matematiğe bağlandı bu şiir 

Bodrum’la ilgiliydi güya 

Şiiri Ankara’ya bağlamayalım 

Konu Bodrum’dan nereye geldi 

 

Yılbaşı Mahmut geldi 

Yılbaşı ağacını süsledi 

Konu Bodrum’dan nereye geldi 

Neyse anladın sen Bodrum’u 

       Orhan Ege Arslan 6A 

BODRUM 

Çizen: Katre Karabey 11/C 
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Çizen: Aylin Karakaş 5/A 

Gün 1: 

İlk gün 5A ve 5B birlikte okulun mandalina 

bahçesine mandalina toplamaya gittik. Mandali-

na ağaçları girişteki ağaç gibi büyük değildi. Bu 

sayede mandalinaları daha kolay topladık. Bu 

mandalinalarla bir sonraki gün reçel yapılacaktı. 

Mandalinaları dalından döndürerek koparmalıy-

dık çünkü diğer türlü dal zarar görebilirdi ya da 

kabuğun bir parçası dalda kalabilirdi. Bu man-

dalinanın çabuk çürümesine ve dalda bir daha 

mandalina çıkmamasına sebep olurdu. Mandali-

naları toplayıp sepete koyduktan sonra işimiz 

bitmişti. 

Gün 2: 

İkinci gün yemekhaneye gittik ve topladığımız 

mandalinaların liflerini soyduk. Soyduktan son-

ra Armağan Usta şurup ile karıştırıp kaynatma-

ya başladı. Ara sıra karıştırıyordu çünkü karış-

tırmasaydı fazla şekerlenebilirdi. İçine arada da 

limon sıkıyordu. Bir süre sonra reçelleri kava-

nozlarımıza doldurduk.  Kavanozlarımızın ka-

pağını bir süre açık bıraktık çünkü aksi halde 

kıvamını kaybedebilirdi. İki kavanoz getirdik 

çünkü bir kavanozu biz aldık, diğeri ise kermes-

te satılacaktı. Bundan kazanılan para ise bağış-

lanacaktı. 

Demir Demirhan 5/A 

 Merhaba sevgili günlük, şimdi sana mandalina 

reçeli yolculuğumu anlatacağım. Dün mandalina bah-

çesine mandalina toplamaya gittik. Tam iki sepet man-

dalina topladık. Sonra onları ortaokul fuaye alanına 

taşıdık. Bugün de yemekhaneye gittik. Herkes ya bir 

ya da iki tane kavanoz getirdi. Sonra da Armağan Usta 

ve öğretmenlerimizle mandalinaların liflerini soyduk. 

Tabaklara doldurduk sonra Armağan Usta’ya verdik. 

Armağan Usta mandalinaları şerbete attı. Pişme süre-

leri toplamda 20 dakikaydı. Sonra soğumasını bekle-

dik. Reçellerimiz soğuduktan sonra kavanozlara dol-

duruldu. Okul çıkışında reçellerimizi alıp eve gittik. 

 Mandalina reçelimiz çok güzel oldu! 

Kaan Karadağ 5/A 

 Bodrum Marmara Koleji 5. sınıf 5B ve 5A 

çocukları Çarşamba günü mandalina toplamaya git-

tiler. Sepetleri aldılar ve mandalinaları toplamaya 

başladılar. Sonra sepetler dolunca biraz mandalina 

yedik, fotoğraf çekildik ve sınıflarımıza gittik. 

 Perşembe günü 5B ve 5A öğrencileri mutfa-

ğa gidip mandalina reçeli yaptık. İlk önce yapmaya 

başlamadan saçlarımızın dökülmemesi için bone 

taktık. Daha sonra bize eldiven verdiler ve çarşam-

ba günü topladığımız mandalinaların liflerini ayık-

ladık. Ayıklamamız bittikten sonra Armağan Us-

ta’ya verdik ve reçellerimizi kaynattı. Biz reçellerin 

olmasını beklerken sınıfa çıktık. Okul bittiğinde 

tekrar aşağı inip mandalina reçellerimizi aldık. Böy-

lece her şey bitti. Mandalinayı çok seviyorum. Bu-

günü hiç unutmayacağım. Bugün için herkese te-

şekkür ediyorum. 

           Tuana Kiraz 5/B 



 34 

Cilt 1, Sayı 1 

S
E

R
Ü

V
E

N
 

Mavi Elif Bulut 5/A 

1. Gün: 

Mandalina toplamak için mandalina bahçesine git-

tik ama bir kuralımız var! Mandalinaları çekerek 

değil döndürerek topluyoruz. Eğer mandalinaların 

kabukları dalda kalırsa hem çürür hem de mandali-

na büyümez. Mandalinaları toplamak çok eğlence-

li. 

2. Gün: 

4 ve 5. ders yemekhaneye gidip reçel yapmak için 

hazırlandık. Mandalinanın liflerini soyduk. Daha 

sonra mandalinaları şerbetin içine koyduk. Birkaç 

dakika sonra reçelimiz oldu ve reçellerimizi aldık. 

Çok güzel bir gündü. 

Derin Yıldız 5/A 

İlk gün bahçeye inip mandalina topladık. 
Orada çok eğlendik. Harika fotoğraflar çektik. Se-
petlerimiz dolduktan sonra mandalina yedik. Sepet-
lerimizi ortaokulun girişine bırakıp sınıflarımıza 
çıktık.  
 Ertesi gün mutfağa gittiğimizde soyulmuş 
olarak mandalinalar bize verildi. Hepimizde eldiven 
ve bone takılıydı. Mandalinaların liflerini soyup 
tabaklara boşalttık. Ocağa da kaynar su dolu bir ten-
cere koyduk. Biraz geçtikten sonra içine şeker koy-
duk. Yaklaşık on beş dakika ocakta kaldıktan sonra 
mandalinaları da koyduk. Sonuna doğru içine limon 
sıktık. Bunların hepsi bittikten sonra yemek yedik. 
Okul bitiminde gidip isimlerimizin yazılı olduğu 
aynı zamanda içinde mandalina reçeli olan kava-
nozlarımızı aldık.  
 Eve gelince tadına baktım ve çok güzeldi. 
Ellerimize sağlık. 

Sude Yıldırım 5/B 

Katre Karabey 11/C 
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Yeni yıl geldi 
En çok beklediğim gün 
Nasıl hızlı geçti bu yıl 
İyi ki geldin 2018 
 
Yeni yıl sana sesleniyorum 
Işıl ışıl 
Lütuf dolu bir yıl ol. 

Zeynep Gönen 6/A 
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Yılbaşında heyecan tutuldu  
Birlikte son on saniyede. 
Yılbaşında eğlenceye başladık birlikte, 
2017’nin son gecesinde. 
 
Yılbaşında yeniledik yılı, 
2017’ye elveda. 
Bir anda girdik yeni yıla, 
Hoş geldin 2018. 

Bilgekağan Şarbat 6/A 

 
Yılbaşı gelince herkes hediye alır birbirine 
Işık saçar her ağaç 
Lütfen ihmal etme aileni 
 
Bütün yıl bitmiş olur 
Ama yepyeni bir yıl başlar 
Şans getirir herkese 
Israrla yılbaşını bekle. 

 
Melisa Küçük 6/A 

YENİ YIL 

Yeni yılı dört gözle bekledik hepimiz 

Evrenin her yerinde karşılanır coşkuyla 

Nesiller boyu kutlanır 

İyilik getirir hepimize 

 

Yanlışlardan uzaklaşıp 

Isınalım yeni yıla 

Lütfen barış gelsin bu yılda 

Salih Mandalinci 10/A 

Mavi Elif Bulut 5/A 
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 Yeni yıl geldiğinde herkesin içini bir sevinç, 

heyecan kaplar çünkü yeni yıl demek geçmişi silip 

yeni umutlara kapı açmaktır. Her insanın hayatında 

olumlu ve olumsuz durumlar bulunur. Yeni yıl yak-

laştığında kişiler geçmişteki olumsuzlukları unutur 

ve iyi bir yıl geçirmeye hazırlanır. 

 Yeni yıl heyecanı küçük büyük herkesi yak-

laştıkça sarıyor. Yeni yıldan beklentiler konuşulu-

yor, düşünülüyor. Hedefler şimdiden belirleniyor. 

İnsan hayatı boyunca pek çok hata yaptığı için yeni 

yılda bu hatalardan ders alıp hayatlarını planlıyor, 

hal böyle olunca yeni yıl insanlara bir fırsat sunu-

yor. Bazıları için de yeni bir yıl daha yaşlanmak de-

mektir. Bunu düşünenler de yeni yıl karşısında mut-

suz oluyor. 

 Ne olursa olsun yeni yıl ailelerin birlikteliği-

ni, hediyeleşmesini, birlikte oturup tombala oyna-

masını, birlikte heyecanlanmasını ve paylaşımda 

bulunmasını sağlar. Bence yeni yılın en önemli ve 

en güzel noktasında bu birlikteliğin artması mükem-

mel bir duygu. 

Yaren Engin 9/A 

YILBAŞI 

Yeni yıl herkes için farklı bir anlam ifade 

eder. İnsanlara yeni umutlar, isteklerini elde etmek 

için ikinci bir şans verir. 

 Yeni yılda dilekler tutulur, istekler yapılır ve 

gerçekleşmesi umutla beklenir. Yeni yıl coşkuyla, 

sevgiyle, heyecanla ve kutlamalarla karşılanır. İn-

sanlar sevdiklerine hediyeler vererek birbirlerini 

mutlu ederler. Arkadaşlar, aileler bir araya gelir, eğ-

lenir. Böylece dostluklar gelişir. Sevginin bağları 

güçlenir. 

 Yeni yıla nasıl başlanırsa öyle devam eder. 

Bu yüzden nasıl bir yıl geçirmek istediğimize karar 

vermeli ve yeni yıla öyle başlamalıyız. Güzel dilek 

ve isteklerde bulunmalı ve yeni yılı kendi isteğimize 

göre şekillendirmeliyiz. 

Tuana Tahsin 9/A 

MUTLU YILLAR 

 Yeni yıl. Yeni yıl yaklaştıkça insanlar heye-

canlanır. Mutlu olur. Her yerde bir hazırlık, kutlama 

vardır. İnsanlar yeni yılın kendilerine sağlık, aşk, 

başarı getireceklerine inanır. Çoğunlukla ardımızda 

bıraktığımız yılda yaşadıklarımızı hemen unutur, 

yeni yıldan güzel şeyler dileriz. Ardımızda bıraktığı-

mız yılda savaşlar yaşandı, insanlar aç kaldı, kadın-

lar, çocuklar… 

 Ben bu olanları, yaşananları biliyorum. Ardı-

mızda bıraktığımız yılın iyi ve kötü yönlerini ayırt 

edebiliyorum ve ben yeni yılın, geçen yıldan daha 

iyi olmasını, kadınların ve çocukların özgürce so-

kaklarda dolaşmasını, herkesin mutlu olmasını dili-

yorum. 

 Yeni yılınız mutlu olsun! 

       

    Eda Nur Tiryaki 9/A 

YENİ YIL 

 Yeni bir yıla daha yeni umutlarla, yeni he-

defler, geçen yıldan daha iyi geçsin diye edilen dua-

lar. 

 Yeni bir yıla giriş,  yeni bir hayatın başlangı-

cı gibidir. Çabalarımızı, zamanımızı, inancımızı sağ-

lam tutarak güzel şeyler başaracağımıza, mutlu ve 

huzurlu olacağımıza inanmalıyız. Sevdiklerimizi ha-

tırlayarak, ufak tefek hediyeler alarak onların bizim 

için önemini belirtmeli, mutlu etmeliyiz. 

 Herkesin kendine göre dilekleri vardır. Sağ-

lık, başarı, mutluluk, huzur… Bu yeni gelen yılda 

inşallah herkesin dileği kabul olur. 

    Yağızcan Engin 9/A 
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TOSTÇUK’UN SERÜVENİ 

Çizen: Bilgekağan Şarbat 6/A 
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Süela Bülbül 2/A 
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