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EDİTÖRDEN 

Neden yazarız? Hiç okuduğunuz kitaplardaki gibi bir karakter yaratmak, olay oluşturmak, bir öykü yaz-

mak istediniz mi? 

Benim bahsedeceğim “yazmak”, öyle derslerde konu özeti şeklinde sıkıcı bir biçimde yazmak değil. Yazı 

yazarken, bazen fark ederek bazen etmeyerek içinizi dökersiniz. Hayallerinizi, korkularınızı, mutlulukları-

nızı kâğıda dökersiniz. Belki de aklınızda kurduğunuz dünyayı sanki gerçekmiş gibi hissederek kâğıda 

yansıtırsınız. 

Ben yazmaya, bir arkadaşımdan öğrendiğim bir uygulamayla başladım. İlk başlarda tereddüt etmiştim 

çünkü daha önce hiç yazma tecrübem olmamıştı. Belki de çoğumuzun yaşadığı türden “Ya öyküm beğenil-

mezse?” korkusuydu. Fakat bakmıştım arkadaşıma, o hiç bunları düşünmeden yazıyordu. “Merak edip 

sormuştum hiç beğenilmemesinden korkmuyor musun?” diye. O da neden korkması gerektiğini sormuştu 

bana. Ben de ondan güç alarak başlamıştım ve iyi ki de başlamışım. 

Önemli olan sizin o kâğıttakini beğenmenizdir. Siz kendinize güvenip başlarsanız arkası zaten gelecektir. 

Herkesin yazınızı beğenmesini sağlamanız elbette imkânsızdır. Siz de her yazıyı beğenmezsiniz, değil mi? 

Bu yüzden asla pes etmemeli, eğer içinizde bu yazma tutkusunu görüyorsanız hiç durmamalı, hemen yaz-

maya başlamalısınız. Siz kendinize güvendikçe yazılarınızın güzelliği artacak, güzelliği arttıkça okuyan 

okur da çoğalacaktır. 

Bu yüzden korkmak, en büyük hatadır. Kendinize güvenin ve yazmaya başlayın. İyi okumalar dilerim. 

Ekin Eylül Çok 
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Okulda okuyoruz hepimiz 

Kalem, silgi ile zeki bir gelecekteyiz hepimiz. 

Uyanıp kalkıp okula geliriz hepimiz. 

Layık çocuklar oluruz hepimiz.  

  Melissa Avakyan 6/A 

Marmara Koleji bana çok şey öğrettin. 

Bu okulda olmasaydım, ne yapardım bilemezdim. 

Anaokulundan ortaokul 5. sınıfa 

O zamandan beri hep yanımda 

Anlamadığımda anlatırdınız, 

Beni hep mutlu edersiniz. 

İyi ki bu okulun öğrencisiyim. 

İyi ki Marmaralıyım. 

Ben bu okulu çok çok çok seviyorum! 

                   Jasmine Anastasiou 5/B 

“MEKTUP”UNUZ VAR! 

Marmara Kolejinde 

Arkadaşız hepimiz. 

Rakip değiliz hiçbirimiz 

Marmara Kolejinde 

Arkada değiliz hiçbirimiz 

Rengarengiz hep birlikte 

Asılmaz suratımız hiç 

             Asya Boybada 5/B 
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 Aradan aylar geçmiş. Goia ve Mare'nin So-
le adında bir kız çocuğu olmuş. Sole'nin doğduğun-
dan kimsenin haberi yokmuş. Yalnız Sole, normal 
kız çocuğuna benzemiyormuş. Doğar doğmaz ko-
nuşmaya, yürümeye ve sorular sormaya başlamış. 
Saçları sapsarı, gözleri masmavi, görenleri güzelli-
ği ile büyüleyen bir kızmış. Goia ve Mare, Sole'yi 
herkesten sır gibi saklamışlar. Sole büyüdükçe ade-
ta etrafını güneş gibi parlatmaya başlamış. 
 
 Goia ve Mare, Sole'yi saklamayı başarmış-
lar. Ama Sole büyüdükçe etrafı, yaşadığı çevreyi 
merak etmeye başlamış. Bir gün anne ve babasının 
evde olmadığı bir zamanda saklandığı yerden çıkıp 
gezmeye gitmiş. Sole, gezmeye çıkınca onu kötü 
kalpli kıskanç bir köylü görmüş. Köylü kadın hem 
yabancı olduğu hem de güneş gibi etrafını aydınlat-
tığı için Sole'yi çok kıskanmış. 
 
 Goia ve Mare eve geldiklerinde Sole'yi gö-
rememişler. Goia, kralın Sole'nin varlığından ha-
berdar olup onu öldürmeye götürmüş olduğunu dü-
şünüp dehşete düşmüş. Goia ağlarken kapıdan içe-
riye Sole girmiş, Goia ve Mare rahat bir nefes al-
mışlar. Ama kıskanç köylünün onu gördüğünden 
kimsenin haberi yokmuş. 
 
 Köylü Brutto, Sole'yi görür görmez krala 
olan biteni anlatmak için hemen yola koyulmuş. 
Ulu ağaçların arasından geçmiş, tepeleri aşmış, ye-
di gün yedi gece yol yürümüş ve sonunda kralın 
sarayına ulaşmış. Brutto kralın önüne çıkmak için 
sarayın kapısındaki muhafızlarla konuşmuş. Poe'ye 
derdini anlatmak için sarayın kapısından içeri gir-
miş. Saray kapkara, yılanlarla, böceklerle dolu, so-
ğuk ve kasvetli bir yermiş. Brutto kendisi gibi sara-
yın da korkunç ve sevimsiz olduğunu içinden ge-
çirmiş. Kral'ın tahtına ulaşmak için 2018 basamak 
çıkmış. Brutto kralın huzuruna çıktığı zaman kafa-
sını kaldırıp kralın yüzüne bakamamış. Zaten hiç 
kimse kralın yüzüne bakmaya cesaret edemezmiş. 
Poe, Brutto'nun ne anlatacağını sormuş. Brutto yedi 
gün yedi gecedir yolda olduğunu, köylerinde Goia 
ve Mare isimli komşusu bulunduğunu, bu iki kom-
şusunun emirlere karşı gelip birbirlerini sevdikleri-
ni, üstelik çocuk yaptıkları ve bu çocuğu sakladık-
larını bir bir anlatmış. Kral dinledikleri karşısında 
büyük bir öfkeye kapılmış. Tam bu sırada sarayda 
şimşekler çakmış, yıldırımlar düşmüş, fırtına kop-
muş ve yer yerinden oynamış. 

 
 Evvel zaman içinde 
 Kalbur saman içinde 
 Develer tellal iken 
 Pireler berber iken 
 Ben bağda üzüm bekler 
 Derede odun yükler iken   
 Bir varmış bir yokmuş... 
 
 Çok çok uzak dağların ardında, kimsenin 
gitmeye cesaret edemediği, içinde upuzun ağaçla-
rın ve sarmaşıkların bulunduğu, yarasaların ve yı-
lanların yaşadığı, güneşin hiç doğmadığı bir 
“Karanlık” şehir varmış. Bu şehre girmek de şehir-
den çıkmak da çok zormuş. 
        
        Güneşin küstüğü bu şehrin Poe adlı bir kralı 
varmış. Poe'nin yanında onu gerçekten seven bir 
tek dostu yokmuş. Hayatta tek başınaymış. Kralı 
görenler ondan korkar, yüzüne bakmaya çekinir-
miş. Poe'nin içi gibi yüzü de korkunçmuş. Kosko-
caman siyah gözbebekleri, kırmızı harelerle çevre-
li, bir insanı rahatlıkla yutabilecek kocaman bir 
ağzı, hiçbir şey işlemeyen sert bir derisi varmış. 
Derisine işleyen tek bir şey varmış. O da etrafında 
onu seven tek bir kişi bile olmadığı için kendini 
yapayalnız hisseden kralın kalbi de taşlaşmış. Hal-
kının birbirini sevmesi, birbirine yardım etmesi, 
güler yüz göstermesi yasakmış. 
 
 Karanlık şehirde hiç kimse mutlu değilmiş. 
İnsanlar birbiriyle konuşmuyor, birbirlerine yar-
dım etmiyor ve birbirleriyle hiçbir şey paylaşmı-
yorlarmış. Kralın halkı gülmeyi unutmuş. Poe'nin 
himayesindeki bir köyde Goia ve Mare isimli iki 
köylü varmış. Goia kıpır kıpır, neşeli, yardımsever, 
eğlenceli, ince uzun boylu, upuzun simsiyah saçlı, 
zeytin gözlü , beyaz tenli çok güzel bir kızmış, 
Mare de Goia gibi neşeli, yardımsever, eğlenceli, 
uzun boylu, siyah saçlı, mavi gözlü çok yakışıklı 
bir erkekmiş. Her iki genç de krala ve diğer köylü-
lerin aksine hiç kimseye görünmeden kendilerini 
güldürmeyi, eğlendirmeyi biliyormuş. Evleri bir-
birlerine yakın olan bu iki genç saklı saklı buluşup 
keyifli sohbetler edermiş. Ama her ikisi de onları 
birilerinin görüp krala şikayet etmelerinden çok 
korkuyormuş. Goia ve Mare çok iyi iki arkadaş 
olmuşlar fakat gel zaman git zaman iki arkadaş 
birbirine aşık olmuş. Her ikisi de bunun yasak ol-
duğunu, kralın kulağına giderse ikisini de öldüre-
ceğini biliyormuş. Ne kadar tehlikeli olursa olsun 
ikisi de kalbine söz geçirememiş ve gizlice evlen-
mişler. 

GÜNEŞİN KÜSTÜĞÜ ÜLKE 
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 Sole, Goia ve Mare her şeyden habersiz 
evlerinde otururken sarayın muhafızlarından birisi 
dayanamayıp olanı biteni Sole ve ailesine anlat-
mak için yola çıkmış. Ulu ağaçların arasından geç-
miş, tepeleri aşmış, yedi gün yedi gece yol yürü-
müş ve sonunda Sole'yi bulmuş. Goia ve Mare kar-
şılarında saray muhafızını görünce, muhafızın So-
le'yi almaya geldiğini zannedip çok üzülmüşler ve 
korkmuşlar. Muhafız, Brutto'nun saraya geldiğini, 
Sole'yi gördüğünü krala söylediğini, bunun üzerine 
kralın çok öfkelendiğini, diğer muhafızların ve 
Brutto'nun buraya gelmek üzere olduklarını anlat-
mış. Bunun üzerine Goia ve Mare ne yapacaklarını 
şaşırmışlar. Her ikisi de kızlarının öldürüleceğini 
düşünmüşler. Muhafız, onlara hiç kimsenin bilme-
diği bir çıkış kapısı olduğunu söylemiş. Her ikisi 
de rahat bir nefes almışlar. Dördü birden ülkenin 
doğusuna doğru yola koyulmuş. Üç gün üç gece 
yürümüşler, yılanlarla savaşmışlar ve sonunda çı-
kış kapısına ulaşmışlar. Bu kapıyı açabilmek için 
gerekli olan anahtar iyi niyetli muhafızda varmış. 
Yalnız bu anahtarın kapıyı açabilmesi için önce 
üzeri şimşek baskılı tılsımlı kayayı bulmaları gere-
kiyormuş. Acele etmeleri lazımmış çünkü Brutto 
ve diğer muhafızlar onları her an yakalayabilirmiş. 
 Sole doğduğundan beri olağan üstü yete-
neklerle doluymuş. Herkes telaş içinde tılsımlı taşı 
ararken Sole eli ile koymuş gibi taşı bulmuş. Mu-
hafız hemen kapıyı açmış. Sole'nin anne ve babası 
çok üzülmüşler ama onun Karanlık şehirde kalırsa 
öldürüleceğini biliyorlarmış. Çok zor da olsa Sole 
ülkeden dışarı çıkmış. İçini büyük bir hüzün kapla-
mış. Ailesini bir daha göremeyeceğini zannediyor-
muş ama çok yanılıyormuş. 
 Sole şaşkın, üzgün ve ürkek bir şekilde yü-
rürken dayanamayıp bir ağacın altında, başka bir 
kraliçenin ülkesinde uyuya kalmış. Bu ülke doğdu-
ğu şehir gibi karanlık, korkunç ve kasvetli değil-
miş. İnsanları mutlu, güneşin ışıklarını hiç esirge-
mediği, içinde çocukların olduğu Mutluluk ülke-
siymiş burası. Sabahın ilk saatlerinde güneş ışıkla-
rı  Sole'nin üzerine vurmaya başlamış. Ülkenin 
kraliçesi Fiore muhafızlarıyla birlikte dolaşırken 
güneşten daha parlak olan Sole 'yi görmüş. Hemen 
onun yanına gitmiş. Sole o kadar bitkin ve yorgun-
muş ki etrafında toplanan kalabalığı görmüş ama 
tek kelime edememiş. Fiore onu alıp sarayına gö-
türmüş. Sole önce bir güzel temizlenmiş. Sonra 
yemek yemiş, uyuyup uyanmış. Fiore Sole'nin ya-
nına gitmiş, onu hiç tanımadığını, ülkesinde ne 
aradığını sormuş. Sole, Fiore'ye başından geçen 
her şeyi anlatmış. Karanlık şehirde doğduğunu, 
öldürülmemesi için muhafızın ona yardım ettiğini, 
annesini ve babasını orada bıraktığını anlatmış. 

 Fiore Sole'yi dinledikçe bunları yapanın 
Poe olduğunu anlamış. Poe, kraliçenin ağabeyiy-
miş. Fiore, tıpkı Sole gibi iyi kalpli, güler yüzlü ve 
yardım sever biriymiş. Poe, anne ve babası öldük-
ten sonra herkesin Fiore'yi sevmesi üzerine hem 
onu kıskanmış hem de ülkenin başına onun geçme-
sinden korktuğu için Fiore'yi ülkeden atmış. Bunu 
yapınca Poe'nin ülkesine güneş küsmüş. Poe'nin 
kalbi ile birlikte ülke karanlığa gömülmüş. 
 
 Sole her şeyi anlattıktan sonra ağlamaya 
başlamış. O kadar çok ağlamış ki artık gözyaşları 
tükenmiş. Çünkü kralın anne ve babasını öldürme-
sinden ve onları bir daha görememekten çok kor-
kuyormuş. Fiore, Sole'de kendi gençliğini görmüş 
ve sonunda dayanamayıp ona yardım etmeye karar 
vermiş. Fiore, ülkenin güneyinde bir giriş kapısı 
daha bulunduğunu, bu kapıdan girildiğinde yerin 
yedi kat altında Sabır çiçeği tohumunun saklı oldu-
ğunu, bu tohumu alıp ekebilirse ülkede tekrar gü-
neşin doğacağını ve Poe'nin güneşi gördüğünde 
eriyip yok olacağını söylemiş. 
 
 Sole, yanında birkaç tane muhafızla yola 
çıkmış. Uzun süre yürüdükten sonra güneydeki 
giriş kapısına varmışlar. Fiore'nin verdiği anahtarla 
kapıyı açıp içeri girmişler. Tam girdikleri yerde 
Fiore'nin tarif ettiği gibi bir delik varmış. Sole ve 
muhafızlar aşağıya doğru inmeye başlamışlar. Her 
katta ayrı bir mücadele, ayrı bir zorlukla karşılaş-
mışlar. Yedinci kata geldiklerinde Sole Fiore’nin 
bahsettiği tohumu bulmuş. Tohumu alıp yukarıya 
doğru tırmanmaya başlamışlar. Yüzeye çıktıkların-
da Sole tohumu bulunduğu yere dikmiş. Sabır çi-
çeği dikildiği yerde büyümeye başlamış. Sole çiçe-
ğe dokundukça daha da büyümüş. Çiçek büyüdük-
çe yılanlar ve yarasalar yok olmuş. Bülbüller ve 
kanaryalar uçuşmaya başlamış. Ülkedeki karanlık 
yerini aydınlığa bırakmış. Etraf aydınlandıkça Poe 
erimeye başlamış. Güneş tekrar doğmuş ve doğuda 
ki kapı hiç kapanmamak üzere açılmış. Sole ailesi-
ne kavuşmuş ve Karanlık şehrin adını Parlak şehir 
olarak değiştirmişler. Sole ülkeyi yönetmeye baş-
lamış ve güneş bir daha o ülkeye hiç küsmemiş. 
  
 Not: İsimler bilinçli olarak seçilmiştir. 
  
 Sole : Güneş 
 Goia  : Mutluluk 
 Mare : Deniz 
 Brutto : Çirkin 
 Poe  : Gümrük Kapısı (port of entry) 
 Fiore  : Çiçek 
 

Zeynep Temel 7/A 
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   Şehitlerimize, 

Ey bu topraklar için canını feda etmiş, bizleri vatansız bırakmamış, al bayrağımızı göklerden indir-

memiş kıymetli insanlar! Hiç görmediğim ve tanımadığım insanlara bu mektubu yazmak o kadar zor ki… 

Ama bir o kadar da içimde onlara karşı sevgi, saygı ve minnet duygusu ile yaşıyorum. Aldığım her nefes, 

barındırdığım her duygu, paylaştığım her an sizlerin eseridir. Sizler ırkı ve mezhebi ne olursa olsun vatan 

için canınızı verdiniz. Bu toprakları kanlarınızla suladınız. Dünyaya kahramanlığı, vatan sevgisini ve Ça-

nakkale’nin geçilemeyeceğini gösterdiniz.  

Gözünüz arkada kalmasın. Vatan, Mustafa Kemal’in askerleri olan bizlere emanettir. Rahat uyu-

yun. 

Toprak Ali Karamanoğlu 5/B 

- Kimiz biz? 

- Çanakkale’nin torunlayız. 

- Kimiz biz? 

- Çanakkale’nin torunlayız. 

  Bu vatan için canını feda etmiş şehitlerimiz, 

 Duyuyor musun dede sesleri? Bunlar senin torunlarının sesi. Siz Çanakkale’de savaşırken, son ne-

fesinizi verirken, gözlerinizi vatan uğruna yumarken aileleriniz ve sevdikleriniz gözlerini kapadı bu yurtta, 

vatan uğruna. Bu gün 18 Mart Çanakkale Zaferi. Çanakkale türküsünü yazdıkları gün bugün. “Ana ben 

gidiyorum düşmana karşı.” dediğiniz savaşın günü. Bu savaşta çok şehit vermiştik. Bir ülkeyi ülke yapan 

topraklarında yatan binlerce Mehmetçik değil miydi? Bizi, biz yapan sizlerin gözlerinizi kırpmadan vatan 

uğruna canınızı verebilmenizdi. Vatanı, vatan yapan ise gökteki ayın ve yıldızın birliği değil miydi? Yolu-

nuzu bulmanızda hilalimiz ışığımız, yıldızımız ise pusulamız olmamış mıydı? 

 Bundan tam 103 yıl önce o karanlık günde istikbal yolundan sevdiklerinizin duasıyla geçtiniz. Da-

ha doğmamış çocuklarınız, torunlarınız  zincire vurulmasınlar diye siz, özgürlüğümüze vurulmaya çalışı-

lan zinciri kırmaya gittiniz. Bunu bir saniye bile tereddüt etmeden yaptınız. Bu ülke, bu toprak, bu vatan 

size çok şey borçlu. Topraklarımızda hâlâ sizin kanınızın izi duruyor. Bu topraklar sizin için her gece kan 

ağlıyor. Çünkü bu olayın şahitleri bir Allah bir de bu üstüne bastığımız kara topraklardır. Mehmet Akif 

Ersoy’un da dediği gibi “Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı! Düşün altında binlerce kefensiz ya-

tanı.”  

 Dede, siz bu kara topraklara daha 14-15 yaşında girdiniz. Biz gün yüzü görelim diye siz görmeme-

yi tercih ettiniz. “Filo filoya dayansa, yerler bomba ile yansa, siperler kana boyansa, Çanakkale geçil-

mez!” Özgürlüğümü bana verdiğiniz için teşekkürler dede.  

       Saygılarımla 

          Eliz Mina Tanrıverdi 10/A 
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1. Ara vermeden yirmi yıl öğretmenlik ve ida-
recilik yaptınız. Bu süreçte iki kitap yazdınız. 
Yoğun iş temposu ve özel yaşamınız arasında 
kitaplarınızı nasıl yazdığınızı dinleyebilir mi-
yiz? 
 
Ortaokul yıllarından liseye kadar Cevat Şakir’in 
kitaplarını okudum. Cevat Şakir ile ilgili araştır-
malar yaptım. Anlatılanları yıllarca biriktirdim. 
Sonra da bir yaz günü kızının evinin kapısını çal-
dım. Önce her zaman anlattığım gibi heybetli o 
büyük Halikarnas Balıkçısı’nın kendi fotoğrafla-
rında gördüğümüz bir duruşla karşıladı beni. “Bu 
da kim?” anlamında bakar gibiydi. Kendimi tanı-
tıp üniversite öğrencisi olduğumu ve babasıyla 
ilgili araştırma yaptığımı söyledim. İlk başta gö-
rüşmek istemedi fakat “Çok uzak bir noktadan 
geldim. Lütfen!” diyerek rica ettim ve beni içeri 
aldı. O günden sonra da bu çalışmalarımı, çok 
mütevazı bir şekilde yapmaya çalıştım. Cevat 
Şakir Kabaağaçlı’nın kızı İsmet Noonan Kabaa-
ğaçlı benim o günden sonra hayattaki en büyük 
renklerim ve arkamdaki en büyük güç oldu.  
 
2. Bilgi yayınevinden çıkan ilk kitabınız  
“Merhaba Halikarnas Balıkçısı” ndan bahse-
debilir misiniz? 
 
Merhaba Halikarnas Balıkçısı 2005 yılında Bilgi 
yayınevinden çıktı. Bu kitapta Halikarnas Balık-
çısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın doğumundan 
ölümüne kadar olan biyografik yaşamını özetle-
meye çalıştım. Bir de yazmış olduğu yaklaşık 
yirmi sekiz eserin edebi açıdan incelemesi yer 
almaktadır. 
 
3. Bu yıl aynı yayınevinden çıkan kitabınız 
“Cevat Şakir’in Bodrum’u” için öncelikle ha-
yırlı olsun diyoruz. Bu kitap birinci kitabını-
zın devamı mı? 
 
Bu kitap aslında birinci kitabın devamı değil. 
Şöyle ki daha çok Bodrum olan bir küçük çalış-
ma. Tarihte birçok uygarlığa beşiklik etmiş Bod-
rum bugün herkesin yüreğini heyecanlandıran 
bir yer ama benim burada vurgulamak istediğim 
1925 yılında yazmış olduğu bir hikâye yüzünden 
Resimli Hafta dergisinin 25. sayısında çıkan 
“Hapishanede idama mahkûm olanlar bile bile 
asılmaya nasıl giderler?” Halikarnas Balıkçı-
sı’nın 

Ortaokul Müdür Yardımcımız ve Yazar Öğretmenimiz Hatice Orman ile Söyleşi 

İstiklal Mahkemesi’ne gönderiliyor ve suçlu bulu-
nuyor. Halkı askerlik aleyhine kışkırttığı gerekçe-
siyle Bodrum’a sürgün ediliyor. Yıl 1925 o zaman 
Bodrum ve Milas arasında sadece at ve eşeklerle 
gidilebilen bir yol var. Bu yıllarda Ankara’dan 
Bodrum’a tam üç buçuk ayda geliyor. Bodrum’a 
geldikten sonra da Cevat Şakir’den Halikarnas Ba-
lıkçısı doğuyor. Cevat Şakir Bodrum’a geldiği yıl-
larda Bodrum nasıldı? Ekonomik ve sosyal olarak 
hangi özellikleri taşıyordu? İnsanları nasıldı, neyle 
geçinirlerdi, nasıl yaşardı? Benim bu kitapta altını 
çizmek istediğim husus o yılların Bodrum insanıy-
dı. Bodrum insanı arasındaki samimiyet, iyi niyet, 
her şeyi paylaşma, ekmeği paylaşma, bütün yaşamı 
paylaşma... Bunu vurgulamaya çalıştım. Halikar-
nas Balıkçısı da gönlü çok zengin bir kişi olduğu 
için köklü bir aileden gelmesiyle birlikte mütevazı 
bir yapıya sahiptir. Bodrum’a geliyor ve beş kuruş 
parasız. Günü geliyor aç kalıyor ama sıradan balık-
çılar ona sahip çıkıyorlar. Birlikte balık tutup yi-
yorlar. Daha sonra bu şekilde balıkçılığı Bodrum-
lulara öğretiyor. Süngerciliği öğretiyor. Çok küçük 
paralarla ellerinden alınan tüccarlarla uzun yıllar 
savaşlar veriyor. Devlet yöneticilerinin dikkatini 
çekiyor. Çok fazla yabancı dil bildiği için Bodrum 
kaymakamı onu Bodrum’a gelen gemilere rehber 
olarak yanında götürüyor. Bu şekilde Bodrum’u 
yazmış olduğu yazılarla tüm dünyaya tanıtıyor. 
Özellikle İngiltere’deki dergi ve gazetelere Bod-
rum’la ilgili yazılar yazılıyor. Ben bu kitapta 
1925’lerde onun gözünden Bodrum’a bakmaya ça-
lıştım.  

Cilt 1, Sayı 2 
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4. İki kitabınız da Cevat Şakir ile ilgili neden 
Cevat Şakir? 
 
Ortaokul öğrencisi olduğum yıllarda ve liseyi biti-
rene kadar Cevat Şakir’in bütün kitaplarını tekrar 
tekrar okudum çünkü beni çok etkiledi. Benim 
yaşadığım coğrafya, benim soluduğum hava, be-
nim etrafımdaki insanlar bütün hepsi kitaplarında 
anlatılmaktaydı. Herhalde yaşamımdan çok fazla 
kesitler bulduğum içindir. Bodrum olarak biz Ha-
likarnas Balıkçısı’na çok şey borçluyuz. Cevat 
Şakir Bodrum’a gelmeseydi Bodrum bütün dün-
yanın göz bebeği bir turizm merkezi olur muydu 
diye çok düşündüm. Bu çok yönlü bir soru tabii 
ama iyimser bir bakış açısıyla şöyle düşündüm.   
 

5. Yeni bir kitap projeniz var mı? 

Var ama henüz daha netleşmiş değil. Yine Cevat 

Şakir ile ilgili olacak.  

 

6. Öğretmen olmasaydınız ne olmak isterdiniz? 

 

Dünyaya yeniden gelsem yine öğretmen olmak 

isterdim. Ömrümün sonuna kadar da öğretmen 

unvanını taşıyacak olmaktan da çok mutluyum. 

 

 

7. Biz gençlere ve öğretmen arkadaşlarınıza 

iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? 

Sayın kurucumuz Hüseyin Şimşek’in de dediği 

gibi “Eğitim, insanı sevmekle başlar.” Ben de yıl-

larca hep böyle düşündüm. Çocukları çok sevdim, 

insanları çok sevdim. İnsansız geçen zaman be-

nim için çok değersiz. Her zaman çocukları seve-

rek, onları sayarak, iyi niyet besleyerek daima bu 

mesleği yapmaktan dolayı da çok mutlu oldum. 

Siz sevgili öğrencilerimize de her zaman, önce 

disiplinli olmayı daha sonra da hep çalışmanızı, 

etrafınızdaki insanlara birtakım ışıklar vermenizi 

tavsiye ediyorum ve bu okulun daima sizi ileriye 

taşıyacağını düşünüyorum. Her zaman umutları-

nız olsun. Yarınlara dair her zaman sevgi ve 

umutlarınızı beraberinizde taşıyın. 

Cilt 1, Sayı 2 
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Mustafa Kemal, Suriye-Filistin cephesinden İstan-

bul’a geldi. Haydarpaşa garından o muhteşem güzel-

likteki İstanbul’un gerdanı olan boğaza baktı ancak 

göremedi. Çünkü demir zırhlılar boğazın ve İstan-

bul’un üzerine çökmüştü. Küçük bir tekne ile karşı 

kıyıya geçmek için hareket etti. O küçük teknede 

ilerleyen ve mavi gözleri ile demir yığınlarına bakan 

Mustafa Kemal sakindi. Ancak yaveri Cevat Abbas 

gergin ve endişeli gözüküyordu. Mustafa Kemal om-

zuna elini koydu sakin ol Cevat “Geldikleri gibi gi-

derler” dedi. Ancak nasıl gönderecekti onları? He-

men Yıldız Sarayı’na çıktı Mustafa Kemal. Mondros 

gibi bir anlaşmayı imzalamanın hatalarını anlatmaya 

çalışsa da saray kulaklarını tıkamıştı bir kere. Altı ay 

kaldı şehirde. Yakın arkadaşları ile istişareler yaptı. 

15 Mayıs 1919 Ege’nin incisi İzmir, Yunanlılar tara-

fından işgal edilmişti. Haber dalga dalga yayıldı 

Anadolu’da. Halk perişan, halk çaresiz... Oturamaz-

dı, duramazdı artık İstanbul’da mavi gözlü dev. Ka-

rarını verdi Şişli’deki evinde. Anadolu’ya geçmeli-

yim, dedi. İtilaf Devletleri rahatsızdı Mustafa Ke-

mal’den. İtilaf devletlerine göre uzaklaştırılmalıydı 

İstanbul’dan Mustafa Kemal. Karar çıktı görev 9. 

Ordu Müfettişliğiydi, şehir Samsun’du. 16 Mayıs 

1919’da İstanbul Şişli’deki evinden ayrılmak için 

aracına bindi. İstanbul’dan batan güneş Samsun’dan 

doğacaktı. Rauf Bey arabaya yaklaştı ve Mustafa Ke-

mal’e “Paşam aldığımız bilgiye göre Karadeniz’de 

gideceğiniz gemiyi batıracaklar.” dedi. Mavi gözleri-

ni Rauf Bey’e çevirdi. Birkaç saniye baktı ve “Rauf 

Bey.” dedi. “İstanbul’da kalıp esaret altında yaşaya-

cağıma Karadeniz’de şerefimle ölürüm.” Kararlıydı, 

belki adım adım sona gidiyordu ancak bilmiyordu ki 

kader onun başarı ağlarını yeniden örmeye başlamış-

tı. Bandırma vapuru tahsis edilmişti kendisine. Çok 

eski ve iki kere batma tehlikesi geçirmişti gemi. Pos-

ta taşımakla görevli olan gemi şimdi sırtına büyük bir 

yükü almıştı. Bandırma, birkaç insanı değil bir ulu-

sun kaderini taşıdığının farkındaymış gibi bir hasta-

nın son nefesini vermeden son bir güçle başarmak 

ister gibi atıldı hırçın ve acımasız Karadeniz dalgala-

rının üstüne... Karadeniz Bandırma’yı da Mustafa  

Kemal’i de bağrına bastı. Sanki onları her türlü tehli-

keye karşı korurcasına sardı dalgalar geminin  

etrafını. Onları batırmak için emir almış İngiliz de-

nizaltından korudu var gücüyle gemiyi, hem dalga-

lar hem gecenin karanlığı... 19 Mayıs 1919 günü 

sabah saatlerinde limandan doğan güneş Karade-

niz’den gelen umut dolu gemiyi selamladı saygıyla. 

Mavi gözlü dev ayak basınca limana uzun ve me-

şakkatli yolun ilk taşlarını döşemeye başladı yanın-

dakilerle. Samsun’da yanında birkaç kişi vardı ona 

inanan ve güvenen ama bu sayı çığ gibi büyüdü ve 

hâlâ büyümeye devam ediyor. Samsun’dan doğan 

güneş hiç batmadı. Geldi ve onu sarıp sarmalayan 

Karadeniz’in maviliği gözlerine, bağımsızlığı ay-

dınlatan ilk güneş ışıkları da saçlarına işledi Musta-

fa Kemal’in. Aradan yıllar geçti. Bir gün kendisine 

İngiliz Kraliyet ailesinden gelen telgraf iletildi. 

Mustafa Kemal’in doğum tarihini rica ediyorlardı 

kutlamak için. Mustafa Kemal durdu yanındakilere 

baktı. “Neden doğum günüm 19 Mayıs olmasın?” 

dedi. Bir lider ki milletinin yeniden doğduğu günü 

doğum günü ilan etti. Çünkü biliyordu ki o millet 

yeniden doğmasaydı kendine olmazdı. Onu var 

eden Türk milletine armağan etti hayatını koca yü-

rekli mavi gözlü dev. İyi ki doğdun Türkiye’m iyi 

ki doğdun Mustafa Kemal Paşam. (19 Mayıs 2018) 

Gökhan Barkın 
Tarih Öğretmeni 

SAMSUN’DAN DOĞAN GÜNEŞ Ö
Ğ

R
E

T
M

E
N

 



 11 

Cartoons: James Green 

Cilt 1, Sayı 2 

 
BODRUM 

 
Beautiful, bright, blue sky 

Resting on seductive, silvery sea 
 

Hot, sunny, lazy days 
Warm busy, memorable nights 

 
Green lush, autumn through 
Lavish herbs and lemons too 

Bright orange tangerines, hang true 
 

Chilly winter evenings 
Made warm by familiar, friendly faces 

Peaceful and healthy, protected by 
 

Beautiful, bright, blue sky 
Resting on a seductive, silvery sea 

Bodrum will always be the place for me 
 

James E. Green 

Ö
Ğ

R
E

T
M

E
N

 



 12 

Cilt 1, Sayı 2 

İSTANBUL SENİNLE …  

Gözlerin İstanbul olurdu birden  

Yan bakışınla, bir anda Beyoğlu’ndayım  

İstiklal’de şarkılar söylüyoruz seninle   

Güzelleştiriyoruz kirlenmiş dünyamızı  

Gülerdin has bahçemde sümbüller, leylaklar açardı.  

İki damla yaş süzülürdü gözlerinden   

Yağmurlar yağardı Kadıköy’ün arka sokaklarına…  

Gözlerin İstanbul olur sevgili!  

Semt, semt dolaşırdım aydınlık sokaklarında  

Yorgun düşer, soluk almak isterdim  

Sonra   

Topkapı’da bir cariyenin gözyaşlarında bulurdum 

kendimi   

İstanbul oluyorsun sevgilim!  

Yine dolaşayım kalbinin sokaklarında   

Yine dolaşayım sevdalık bakışlarında  

         Sena UYSAL   

  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 

    Bodrum/2018 Güzellik... 

Sahi neydi güzellik? 

Güneş neydi? 

Mehtap ne yapardı? 

Hatta ışık ne içindi? İnan hiç bilmiyordum. 

Ta ki seni buluncaya kadar. 

Evet, şimdi her şey anlam kazandı. 

Güneşti günü aydınlatan. 

Mehtaptı geceye anlam katan. 

Sendin bana ışık saçan. 

İşte buydu güzellik. 

Hoş geldin güzellik, hoş geldin. 

   Medet Ketan 

   Tarih Öğtetmeni 

Daria Ekimova 9/B 

Alexandra Altun 11/C 
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Emeği geçenler: 

Toygun Özsavran 

Selim Efe Pahna 

Deniz Tanacı 

Yağız Taşkın 

Derin Şenoğlu 

Deniz Berk Türkkaş 

 Fotoroman, basında ve medyada  yayınlanan ve içinde fotoğraflar kullanılarak roman tadında 

oluşturulan yazı, yayın anlatı dizisidir. Ayrıyeten fotoğraf eşliğinde gerçekleşen anlatımlarda anlatımın 

tam olarak kastettiği olayları okuyucuya daha gerçekçi bir anlayışla kazandırmak için yapılmaktadır. 

Böylelikle hikayelerde yanlış anlam verilmesinin önüne geçilmek istenir. 

Tarihçe 
 Fotoroman tarihi ilk olarak II.Dünya Savaşı sonrası ortaya çıktığı gözlenmektedir. Melodram, tef-
rika, sineroman, duygusal roman gibi türlerin bir devamı olarak nitelendirilir.  İlk olarak 1947'de Stefano 
Reda ve Damiano Damiani çizgi roman yöntemi ile ilk fotoroman yayımlandı. Fotoroman yayımları en 
çok  Güney Avrupa ve Latin Amerika'da popüler hale geldi. İlk başlarda, fotoroman, sinemadan etkilene-
rek ya da ona benzer bir alternatif olmak istedi. Fotoroman metinleri kısa oluşmaktaydı savaş filmlerin-
den etkilendi ve git gide yaygın hale gelmeye başladı. 

Fotoromanda önem olarak 
konuşmalar ve metinler, ile 
peşi sıra gelen fotoğraflarla 
anlam ortaya çıkarmaktay-
dı. Bu fotoğraflar ile hika-
yeye destek verilir. 
 
Fotoromanda konular de-
vamlı değişmekte ve tür 
olarak değişmekteydi. Za-
manın çağına ayak uydurur 
ve günlük yaşamı konu alan 
yayımları kapsar. Bu sis-
tem, tıpkı zamanın reklam 
görüntüleri gibi insanı hayal 
mekanizmasını çalıştıran 
yayımlar arasına girdi. 
Zaman zaman fotoroman 
kahramanları oluşmuş in-
sanlar tarafından bir kitleye 
sahip olmuştur. 
 
 
 
KAYNAKÇA: 
www.fotoroman.gen.tr 
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Buket Taşdelen 10/B Doğa Sera Sakarya  9/A 

Salim Babashov 9/B 

Yaren Engin 9/A Yiğit Cem Akkaya 9/B 

HALİKARNAS BALIKÇISI ANISINAHALİKARNAS BALIKÇISI ANISINAHALİKARNAS BALIKÇISI ANISINA   
ÖĞRENCİ TASARIMLARI 
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HALİKARNAS BALIKÇISI ANISINAHALİKARNAS BALIKÇISI ANISINAHALİKARNAS BALIKÇISI ANISINA   
 Yaz, küçük bir kasabada teyzesiyle birlikte 

yaşayan güneş gibi sarı saçlı, masmavi gözleriyle 

derin bakışlara sahip sevimli bir kızdı. Anne ve 

babasını hiç görmemişti. Teyzesi, Yaz daha iki 

yaşındayken onların bir trafik kazasında öldüğünü 

söylemişti. Yaz bu olanlara rağmen mutluydu. 

Teyzesi bir çiçekçi olduğu için rengârenk ve çeşit 

çeşit çiçek bahçeleri vardı. Her gün birlikte bu çi-

çekleri sular, bakımlarını yaparlardı.  

 Yaz, bir sabah erkenden uyandı. Teyzesi 

daha uyanmamıştı. Onu uyandırmamak için merdi-

venlerden parmak uçlarına basarak indi. Mutfağa 

gidip kendisine yiyecek bir şeyler almış oturmaya 

gidiyordu ki evin kapısının önündeki zarf yığınını 

gördü. Zarflardan bir tanesinin üzerinde kendi is-

minin yazdığını fark etti. Alıp açtı. Okuduğu şey-

ler karşısında ağzı açık kaldı. Çünkü mektup anne 

ve babasından geliyordu. Hızlı bir şekilde teyzesi-

nin odasına çıktı ve onu uyandırdı. Teyzesine mek-

tubu gösterip neler olduğunu sordu. Teyzesinin 

yüzü birden asılmıştı. Tek kelime etmiyor ve elin-

deki zarfa bakıyordu. Yaz, teyzesinin ona neden 

yalan söylediğini anlamıyordu. Sonunda teyzesi 

anlatmaya başladı. Yaz doğduğunda annesi babası 

ona bakacak durumda değillerdi. Bu yüzden Yaz’ı 

teyzesine vermişlerdi. Ama bir şartları vardı. 

Yaz’ın olanları bilmesini istemiyorlardı. Teyzesi-

nin anlattıklarını duyan Yaz ağlamaya başladı. An-

ne ve babasına çok kızmıştı.  

 Yaz onların buluşma isteğini kabul etmeye 

karar verdi. Her ne kadar kızgın olsan da onlar an-

ne ve babasıydı. Bir buluşma günü ayarladılar. O 

gün Yaz çok heyecanlıydı. Teyzesiyle arabaya bi-

nip yola çıktılar. Çok uzun olmayan bir yolculuk-

tan sonra şehre vardılar. Buluşacakları kafeterya-

nın önünde durdular. Kafeterya çok kalabalık ama 

aynı zamanda huzurlu bir yerdi. Yaz etrafına ba-

kındı ve annesiyle babasının bu insanlardan hangi-

si olabileceğini düşünmeye başladı. Birdenbire 

cam kenarında oturan bir kadın gördü, sarı saçları 

ve mavi gözleriyle Yaz’ın gelecekten gelen halini 

görüyordu.  

 Cam kenarındaki kadın onları fark edince 

gülümsedi ve babasıyla alelacele bir şeyler konuş-

maya başladı. Teyzesi içeri girdi ve hızlı hızlı yü-

rümeye başladılar. Yaz teyzesinin peşinden gidi-

yor, heyecanını bastırmak için içinden bir şeyler 

mırıldanıyordu.  

 Masadaki kadın ve kocası ayağa kalkıp 

Yaz’a uzun uzun sarıldılar. Kadının masmavi göz-

leri yaşlarla dolmuştu. Yaz ise ne yapacağını bile-

miyor, susuyor ve öylece dikiliyordu. Onunla ko-

nuşan teyzesinin sesini bile çok zor duyuyordu. 

Teyzesi yanındaki sandalyeyi gösterip oturmasını 

söyledi. Yaz oturunca annesi konuşmaya başladı. 

Yaz’a onu bırakma sebeplerini tekrar tekrar açıkla-

yıp bunun için çok üzgün olduklarını söyledi.  

 Daha sonra uzun bir sohbete daldılar. So-

nunda Yaz da üzerindeki şoku atlatmış ve sohbete 

dahil olmuştu. Aslında bu kadının annesi olduğuna 

inanmak hiç de zor değildi. Çünkü Yaz’la zevkleri 

bile aynıydı. Yaz konuştukça daha da eğleniyor; 

anne ve babası olan bu insanlara alışıyordu.  

 Zamanın nasıl geçtiğini anlamamışlardı. 

Çok güzel vakit geçirmişlerdi ama artık dönmeleri 

gerekiyordu. Teyzesi, Yaz’ı onlarla vedalaştıktan 

sonra arabaya gönderdi. Yaz arabadan teyzesi ve 

annesinin tartıştığını gördü. Birkaç dakika öncesi-

ne kadar herkes mutluyken şimdi niye tartıştıkları-

nı anlayamıyordu. 

 Kısa süre sonra teyzesi geldi. Tek kelime 

etmeden arabayı çalıştırdı ve yola çıktılar. Yaz ne 

kadar merak etse de ne olduğunu sormaya korku-

yordu. Neyse ki o sormadan teyzesi söyledi. Anne 

ve babası Yaz’ın onlarla yaşamasını istiyorlardı. 

Teyzesi Yaz’a bunun kendi kararı olduğunu ve 

kiminle yaşamayı seçerse seçsin onu her zaman 

seveceğini söyledi.  

 Yaz tüm hafta boyunca bunu düşündü. 

Ama artık bir karar vermesi gerekiyordu. Aslında 

teyzesine anne ve babasının da onlarla bir arada 

yaşaması için bir teklif sunmuştu. Bunu anne ve 

babasıyla da konuşmuş ama onlar işleri sebebiyle  
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şehirden ayrılamayacaklarını söylemişlerdi. Bu 

yüzden Yaz bir karara vardı. Anne ve babasını 

daha yeni tanıyor olsa da onları çok seviyordu. 

Sonuçta onlar anne ve babasıydı. Ama onu büyü-

ten, bu yaşa getiren, tüm bildiklerini öğreten, ona 

sevgisini veren ve ona hem annelik hem de baba-

lık yapan kişi teyzesiydi. Bunca zamandan sonra 

onu yalnız bırakmak istemiyordu.  

 Teyzesine bu kararını hep birlikteyken 

açıklamak istediğini söyledi. Bu yüzden teyzesi de 

anne ve babasını davet etti. O akşam birlikte otur-

muşken Yaz anne ve babasına teyzesiyle kalacağı-

nı söyledi. Nedenini açıkladı ve onları da çok sev-

diğini ama kararının bu olduğunu söyledi. Anne 

ve babası Yaz’ın bu kararına saygı duydular. 

Yaz’a teyzesiyle kalabileceğini, ne zaman isterse 

onlarla görüşebileceğini söylediler. Bu duydukla-

rından sonra Yaz’ın tüm endişeleri yok oldu. Ar-

tık her şey eskisi gibi hatta eskisinden daha iyi 

olmuştu.  

Tuana Helin Tahsin 9/A 

İpek Çiftçi 11/A 

SON SÖZLERİM BUNLAR ARTIK 
 
 Merhaba ben araba, beni sadece bir ula-
şım aracı olarak görüyorsunuz ama öyle değilim 
benim de canım, benim de hislerim var. Ben sizi 
her gün saatlerce istediğiniz yere götürüyorum 
ama siz benim bakımımı yapmıyorsunuz. Bütün 
işkencelerinize katlanıyorum ama biraz geç çalı-
şayım hemen kötü davranıyorsunuz. Ben de ken-
dimi işlevsiz hale getirmeden önce bu satırları 
yazmak, bütün arkadaşlarım adına size bu isyanı 
duyurmak istiyorum. 
 Öncelikle söze bize böyle kötü davranma-
yan bütün insanlardan özür diliyorum yani bu 
cümleden sonra yazdığım her şey meclisten dışa-

rı. Ben bu insanoğlunu anlamıyorum, bence onlar 
da kendilerini anlamıyorlar. Babanız, bizi size 
emanet ediyor. Yani adam gözü gibi baktığı bir 
şeyi size emanet ediyor. Ama siz ne yapıyorsu-
nuz? Kaza yapıyor, bizi mahvediyorsunuz. Bun-
lar yetmezmiş gibi bir tamir bile yaptırmıyor öyle 
hayatınıza devam ediyorsunuz. Olmaz ki böyle! 
Bazen arkadaşlarım ile konuşurken diyorlar ki 
bana “El bebek, gül bebek bakıyorlar, yıkayıp 
içini temizlettiriyorlar.” Koca bir yalan! Bana bir 
şey olmasın diye kendi çocuklarından sakınıyor-
lar. Nedir bu bizim çektiğimiz! 
 
 Bugüne kadar hiç yanlış rotaya götürme-
dim sizi. Hiçbir zaman yoldaki çizgilerden çık-
madım, siz yanlış kullansanız bile illa ki doğrusu-
na götürdüm sizi. Bagajda çok yüküm olmasına 
rağmen ve içerde beş kişi değil de yedi kişi olma-
sına rağmen ben o dik yokuşları gıkımı bile çı-
karmadan çıktım.  
 
 Bunların hepsini sırf sizin gözünüzde hep 
iyi olayım, ayda bir kere bile olsa bakımımı yap-
tırıp beni temizleyin diye katlandım ancak şimdi 
görüyorum ki bu yaptıklarımın hiçbirine layık 
değilsiniz. Keşke beni üreten insanlar hiçbir za-
man üretmeselermiş de bu günleri görmeseymi-
şim. Artık ayrılık vakti geldi. Siz bu satırları 
okurken ben çok uzaklarda olacağım.   

      
 Buket Taşdelen 10/A 
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 Çantam tek omzumda asılı, yavaş ve sert 

adımlarla yürüyordum. Beyaz gömleğim okul ete-

ğimden dışarı fırlamış, kravatım ise gevşekti. İste-

nenin aksine siyah botlarımla ve onaylanmayaca-

ğını bile bile giydiğim siyah deri montumla okula 

yürüyordum. Saçlarımı açık bırakmıştım ve rüz-

garla suratıma yapışıyorlardı. Yüzümdeki ifade-

sizlikle okula girdim. 

 Bir sürü insan doluydu bahçe. Kimileri kız 

kıza fısıldaşıyor, erkekler birbirlerine saçma şaka-

lar yapıp gülüyor, bazıları da sevgililerini koluna 

takmış geziyorlardı. Bu çiftlerden birini görüp yo-

lumu değiştirdim. Bu kalabalığı yararak müdürün 

odasını buldum. 

 Müdür, bildiğiniz müdürdü işte. Siyah saç-

larını sıkı bir topuz yapmış, ciddi ve buruşuk yü-

züyle beni süzüyordu. Neler düşündüğünü tahmin 

edebiliyordum. Muhtemelen dağınık formama, 

ceketime yüzümdeki ifadeye dayanarak okulunun 

benim gibi "hayırsız" öğrencilere ihtiyacı olmadı-

ğını düşünmüştü. Çünkü yüzündeki memnuniyet-

siz ifadeden azıcık aklı olan bir insan bunu anla-

yabilirdi. Müdür -eğer gerçekten böyle düşünmüş-

se- yargılayış biçiminden gözümde bir puan kay-

betmiş olacaktı. Sonraki tavırlarından rahatça an-

lardım zaten. 

 "Buyurun?" dedi yüzünün memnuniyet-

sizliği sesine yansıyarak. 

"Ben, yeni öğrenciyim." dedim, adımı söyleme-

den. Nasıl olsa soracaktı. 

"Adınız?" 

"Begüm. Begüm Çınar." Birkaç kâğıt karıştırdık-

tan sonra başını salladı. 

"Sınıfınız 12/A." Eliyle kapıyı işaret etti. 

"Çıkabilirsin." Acele etmeden kapıya yürüdüm. 

Arkamdan baktığını hissedebiliyordum. Fakat 

umurumda değildi.  

 Sınıfı bulduktan sonra içeri girdim. Doğal 

olarak bir sessizlik oluşmuş, gözler bana çevril-

mişti. İlgi manyağı insanlar dışındakiler gibi ben 

de bundan rahatsız olmuştum. Fakat çaktırmama-

ya özen gösterdim.  

 Kapıyı kapadım. Hoca büyük bir ihtimalle 

bir selam ya da geç kalma özrü bekliyordu fakat 

cevap vermedim. Gözüme kestirdiğim boş sıraya 

doğru ilerledim. Çantamı asarak oturdum ve göz-

lerimi hocaya diktim. 

 Sonradan öğrendiğime göre hocanın adı 

Defne'ymiş. Uzun siyah saçları, boya tuvali gibi 

bir yüzü, ilginç küpeleri, lacivert elbisesi ve siyah 

babetleriyle bana bakıyordu.  

"Hoş geldin." dedi soğukça. Gözleriyle kalk der-

cesine bana baktı. İsteksizce bu komuta uydum.  

"Kendini tanıt bakalım." Yan tarafa dönüp belli 

etmeden gözlerimi devirdim. İnsanlar zaten za-

manla tanıyacaklar. İstemediğim belli, niye zorlu-

yorsun? 

"Ben Begüm." Yeterli olmasını umarak hocaya 

baktım. Gözleriyle konuşmam için işaret etti. El-

lerimi "Daha ne yapayım?" dercesine açarak bak-

tım ona. Bakışlarındaki memnuniyetsizlikle bana 

oturmamı işaret etti. Galiba bu kadın gözleriyle 

konuşuyor. 

 Yerime oturduktan sonra her ne anlatıyor-

sa devam etti anlatmaya. Ne anlattığı konusunda 

hiçbir fikrim yoktu çünkü dinlemiyordum. Ders  

1. BÖLÜM SEVGİNİN ERİTTİĞİ DUVARLAR 
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anlatmadığını biliyordum. Büyük ihtimalle yeni 

bir okul yılının öneminden bahsediyordu ve ben 

bunları defalarca duymuştum. 

 Teneffüs zili çaldığında yerimden kımılda-

madım. Çünkü gidebilecek bir yerim yoktu. Om-

zumda bir el hissettim bir anda. İçimde alevlenen 

korkunun verdiği ani bir atakla kolunu tutup çe-

virdim. 

 Arkamı döndüğümde rahatladım ve kolu-

nu bıraktın. Yüzümde her zamanki ifadesiz bir 

tavırla kabataslak süzdüm çocuğu. Kumral saçları 

hafif uzamış, alnına dökülüyordu. Kahverengi 

gözleri, muhtemelen benim ani atağım nedeniyle 

korkuyla açılmıştı. Ağzı, hafif aralıktı. Kravatı ise 

benimki gibi gevşekti. Toparlanarak ağzımı açtım.  

"Pardon. Alışkanlık." dedim umursamaz tavrımla.  

"Sorun değil." O da susunca gözlerimi alaycı bir 

tavırla yüzüne diktim. Rahatsız olmuş olacak ki 

konuşma ihtiyacı hissetti. 

"Defne Hoca hep böyledir. Hiçbirimizi sevmez, 

ama ilk günden onunla düşmanlık başlatman pek 

iyi olmadı bence. Biraz yaranmaya çalışabilirsin." 

Gözlerimi yüzünden çekmeden ağzımı açtım. 

"Ben neysem oyum, o neyse o. Kimseye yaran-

mak için huylarımı değiştirmeye uğraşmam ben." 

Bir süre duraksadım. "Hayatta böyleleri hep var. 

Yaranmaya çalışırken bir bakmışsın benliğin uçup 

gitmiş." Telefonumu alıp sınıftan yavaş adımla-

rımla çıktım. 

 Okulun renksiz, ruhsuz koridorlarında gi-

derken aklıma babamın, ölmüş olan babamın, söy-

lediği bir söz geldi. Hayal meyal hatırlıyorum, 

gözlerimin ve yüzümün ifadesizliğinden yakınırdı. 

"Gözlerinin içi gülsün biraz. Bu donukluk sana 

yakışmıyor." derdi. Adımlarımı durdurup gözle-

rimle bir tuvalet aradım. Bulunca adımlarımı o 

yöne yöneltip ilerlemeye başladım. 

 Aynaya bakarken babamın biraz haklı, bi-

raz haksız olduğunu düşündüm. Mavi gözlerim, 

diğer insanlar için ifadesiz görünürken ben bakın-

ca içinde derin yaraları olan bir kızın çığlıklarını 

işitiyordum.  

*************************************** 

Gözyaşlarım, görüşümü bulanıklaştırıyordu. Ya-

vaşça yerde ölü yatan babama, ardından da kork-

muş anneme baktım.  

“Anne...” Bağırmama rağmen ses çok, çok uzak-

tan geliyormuş gibiydi. Sanki başka birinin sesi 

gibi... Yankılanıyordu.  

“Anne sen ne yaptın? Ne yaptın!” Deliler gibi 

bağırıyordum. Gözyaşlarım yüzümde karışmış, 

durmaksızın akıyorlardı. Dizlerim tutmadı, yere 

düştüm.  

“Baba!!”Boğazım yırtılana kadar bağırdım, çağır-

dım, çığlık attım, ağladım. Sesim kısılınca, ağla-

yarak babama sarılmaya yeltendim. Ama görü-

şüm karardı, vücudum kendini bıraktı... 

*************************************** 

 Kolumdaki keskin acı ile irkilerek başımı 

sıramdan kaldırdım. Defne Hoca, elinde cetveliy-

le, ateş saçan gözleriyle ve çatılmış kaşlarıyla 

karşımda duruyordu. Uyku sersemliğiyle ilk baş-

ta o çirkin suratını Bulldog köpeğine benzetmiş-

tim.  

"Begüm Hanımlar nihayet uyandılar. Hiç uyan-

masaydın kızım!" Çabucak toparlanarak gözleri-

mi ve yüzümü eski ifadesizliğine getirdim. Kız-

gın Bulldog, sakinleşmişti. Yavaş adımlarıyla 

kürsüsüne çekildi.  

 Sınıfın en köşesindeki sıramdan rahatça 

görülemeyeceğime güvenerek rahatça yüzümü 

ovuşturdum. Bu kâbusun -gerçek olsa bile- etki-

sinden çıkmam gerekiyordu. 

 Artık bir azar daha kaldıramayacağımı 

anladığımda hocayı dinliyormuş gibi yapmaya 

mecbur olmuştum. Fizikle aramın iyi olmamasın-

dan mıdır nedir, hocanın anlattığı şeyleri çok faz-

la dolandırdığını düşünüyordum. Bir cümleyle 

anlatabileceği şeyi on cümleyle anlatıyordu.  

 Teneffüs olunca içimdeki duygu yoğunlu-

ğuna daha fazla dayanamayacağımı anlayıp kuytu 

bir köşe bulmak için yerimden fırladım. Ve tenef-

füs bitinceye kadar uzun uzun ağladım.  
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 Anneannemin evine giderken bugün tanıştı-

ğım bütün hocaları düşündüm. Aralarından yalnız 

biri, iyi öğretmen yoktur felsefeme aykırı idi. Ma-

tematik hocası Fırat Hoca. Anlamışsınızdır, kendi-

mi koyuverdim; herkes gibi ben de benden hiçbir 

halt olmayacağına inanıyordum. Aslında kötü biri 

değildim; yalnızca kendimi korumak için ördüğüm 

sert, güçlü ve yıkılmaz sandığım duvarlarım beni, 

gerçek beni gizliyordu.  

 İnsanlara her zaman olumsuz ve soğuk yak-

laşırdım. Çünkü öfkemden, insanlara olan öfkem-

den daha güçlü başka hiçbir şeyim yoktu. İnsanla-

rın hepsinin aynı olduğunu sanıyordum, meğer be-

nim şu ana kadar tanıdığım insanlar aynıymış. 

 Fırat Hoca tecrübeleri ile ilk günden anla-

mıştı beni. Gerçek benin bu olmadığını... İlk başta 

onu da sevmemiştim fakat ondan olumlu bir karşı-

lık alınca yıkılmaz sandığım duvarlarım, nefretle, 

kinle değil; sevgi ve iyiliğin sıcak kolları arasında 

azıcık da olsa erimeye başlamıştı bile. Gören insan 

olmak bir başarı değildi, kalpten gören insan olmak 

başarıydı. Müdür ve Defne Hoca. Onlar beni görü-

nüşüme ve ilk davranışlarıma göre yargılamışlardı; 

benim alıştığım insan tipi de buydu. Ama Fırat Ho-

ca, hayatımda anneannemden başka rastlamadığım 

iyilikle kucaklamıştı beni... 

DEVAM EDECEK...  

Ekin Eylül Çok 6/A 
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ALEV KIRMIZISI AYAKKABILAR 
  
 Bugün, sevgili kızının doğum günüydü. 
Ona hediye almak, onu mutlu etmek istiyordu. Bu 
duygularla cüzdanına baktı fakat yeterli parasının 
olmadığını fark etti. Ayakkabı mağazasının önün-
de durdu. Kızı on bir yaşına gelmişti ve iki yıldır 
aynı ayakkabıyı giyiyordu. Kenan Bey hüzünlü 
gözlerle vitrindeki ayakkabıya baktı ve düşünme-
ye başladı. 
 Neden benim kızımın ayakkabısı eski, de-
di. Kenan Bey, kızı için neler yapabileceğini dü-
şündü. Kızım için her şeyi yaparım, diye geçirdi 
içinden ve bankaya gitti. Bankaya gittiğinde düz-
gün bir işi olmadığı için kredi alamadı. Maaşı ise 
cebini bile doldurmuyordu. En son çare olarak es-
ki dostu Hilmi’nin yanına gitti. 
- Ooo Kenan, seni hangi rüzgâr attı buraya. 
Kenan: 
-  Sorma be Hilmi. Bana, kızım için para lazım. 
Hilmi: 
- O iş sorun değil. Peki ne kadar? 
Kenan: 
- 500 tl diye mırıldandı. 
Hilmi: 
- Tamam, sorun değil. Sana bir şey vereceğim. 
Eğer bunu nereden bulduğunu sorarlarsa yerden 
bulduğunu söylersin. Bu arada almak istediğin şey 
ne? 
Kenan: 
- Alev kırmızısı bir ayakkabı kızım için. 
Hilmi: 
- Oldu, al bakalım. 
Kenan: 
- Hilmi, aklını mı kaçırdın? Hayır, olmaz. Tekrar 
hapse mi girmek istiyorsun? Ben gidiyorum. 
Hilmi: 
- O zaman parayı nasıl bulacaksın? 
Kenan: 
- Bir şeyler bulacağım artık. 
 Kenan Bey orayı terk etti ve o yalnızlık 
kokan bara gitti. İlk önce bara girmeye çekindi 
ama sonra cesaretini toplayıp içeri girdi. Oradaki 
kötü bir adamdan yüksek miktarda borç aldı. Son-
ra, o ayakkabıcıya gitti ve biraz taksitle ayakkabı-
yı aldı. Hızla eve gitti, son anda kızının doğum 
gününe yetişti. Kızına hediyesini verdi. Kızı, göz-
yaşları içinde Kenan Bey’e sarıldı.  
 Ertesi gün Kenan Bey’in karsıını polisler 
aradı ve Kenan Bey’i de karakola götürdü. Kızı 
ise arkasından: “Baba gitme!” diye bağırıyordu. 
Bardaki o kötü adam Kenan Bey’i kazıklamıştı. 
Kenan Bey mahkemeyi kaybedince beş yıllık ha-
pis cezasına mahkûm edildi. 

Egemen Zengin 6/B 
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ÖZEL GÜÇ 

Sinem çocukluğundan beri farklı bir kızdı. 

Işık hızında koşma ve lazer gücü vardı. Ailesi 

FIB’nin özel güce sahip insanları özel bir hapse 

attıklarını bilmelerine rağmen Sinem’i FIB’ye söy-

lediler. 

 Sinem ve abisi Burak evden kaçtılar. Soka-

ğın üst kesimlerinde yaşamaya başladılar. Zaman 

hızla geçiyor ve Sinem ile Burak daha da büyüyor-

lardı. Planları tekneye binip kaçmaktı. Bu esnada 

FIB geldi ve Sinem özel gücünü kullanıp FIB’yi 

etkisiz hale getirmeyi başardı ama FIB’ler tekneyi 

patlatmayı başarmışlardı. 

 Sis bombası atmalarıyla etraf görünmez 

olmuştu. Bombanın etkisi yavaşça geçti ama Si-

nem, Burak’ı bulamıyordu. Ardından Sinem’in 

telefonu çaldı. Telefon özel numaradan aranmıştı. 

Arayan kişi “Sanki yarıdma ihtiyacın var.” diyor-

du. Sinem çaresizce kabul etmek zorunda kaldı ve 

arayan kişi Sinem’e “Ama sen de bana yardım 

edeceksin.” diyordu. 

 Sinem arayan kişinin yanına gitti. İsmi 

Can’dı. Can, Sinem’e abisini Ferhat’ın sokağında 

bulabileceğini söyledi. Ferhat, Can’ın düşmanıydı. 

Can, Sinem’e tüm düşmanlarını öldürtmeyi planlı-

yordu. Sinem, Ferhat’ı öldürdü ama kardeşini ora-

da bulamadı. Can, Baran’ın yanına gitmesini söy-

ledi. Burak orada da yoktu. Sinem çok sinirlenmiş-

ti ve gizlice Can’ın silah kamyonlarını patlattı. 

Can, bunu Sinem’in yaptığını anlamıştı ama bil-

mezlikten geliyordu.  

 Sinem, Burak’ı orada da bulamadığını söy-

ledi. Can bir yer daha bildiğini söyledi ama önce 

Sinem’in polis robotlarını patlatması gerektiğini 

dile getirdi. Can bunu kendi ticaretlerinin gelişme-

si için istiyordu. 

 Sinem tüm polis robotlarını patlattı. Can 

şimdi de emniyet müdürlüğüne bakmasını söyledi. 

Sinem, emniyet müdürlüğüne geldiğinde Burak’ı 

aradı. Komiser Sinem’i tanıdı ve ona ateş etti. Si-

nem tüm emniyettekileri yaralayıp hapse soktu. 

 Sinem çok sinirliydi hemen Can’ı aradı. 

Can’a çok sinirlendiği için onu öldüreceğini söyle-

di. Sinem, Burak’ın sesini duydu ve Can’ın çoğu 

adamını dövüp bağladı. Can çoktan evden çıkmış-

tı. Sinem tüm kapıların kilitli olduğunu gördü. Can 

da içeriye bayıltıcı gaz atıp kapıyı kilitledi ve Si-

nem’i bağladı. Ona ilaç içirdi. Artık Sinem bir sü-

reliğine etrafındaki herkesi Can olarak görüyordu. 

Can, Sinem’in karşısına Burak’ı koydu ve odadan 

çıktı. Sinem Burak’ı öldürdü.  

 Sinem kendine gelmişti. Abisi Burak’ı öl-

dürdüğünü anladı. Çok üzgündü ama artık iş işten 

geçmişti. 

 Sinem, Can’ı öldürmeye yemin etmişti. 

Evden sinirle çıktı. Kendine dağın tepesinde bir ev 

yaptı. Yola da Burak yazdı.  

 Can silahları satacaktı ama Sinem silahları 

patlattı. Can uçak ile kaçacaktı. Sinem havaalanına 

geldi. Can, Sinem’e “Lütfen beni öldürme içeride 

oğlum var.” dedi. Sinem “Sen benim ağabeyime 

acımadın ben de sana acımayacağım.” dedi. Si-

nem, Can’ı öldürdü. Artık içi rahatlamıştı ama bir-

yandan da bir çocuğu babasız bıraktığı için üzgün-

dü.  

 Sinem’i FIB’ler yakaladı. Sinem FIB mer-

kez hapishanesine gitti. Orada Sinem gibi birçok 

kişi vardı ama hepsi büyük kırılmaz hücrelerdeydi. 

Hücreler herkesin özel gücüne göre tasarlanmıştı. 

 Can ölmemiş, o da FIB merkezine gelmişti. 

Suçluları farklı bir hapse götüreceklerdi. İlk önce 

Can, Sinem ve Semih vardı. Semih kelepçeyi çöz-

dü ve aracı süren kişiyi öldürdü. Araç kaza yapınca 

Semih, Sinem’in de kelepçesini açtı. Can’ı öldürüp 

kaçmaya başladılar.  

Küçük bir kasabaya gelmişlerdi. Semih’in de ateş 

gücü vardı. Bu kasabada Taşkın ve Arda adında iki 

kişi vardı. Taşkın spreyle duvarları boyuyor, Arda 

ise polisti. Taşkın yine bir duvarı boyayıp annesi-

nin restoranına gitti.  
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Arda, Semih’i gördü ve hemen kardeşi Taş-

kın’ı uyardı. Taşkın’a ne kadar gelmemesi gerekti-

ğini söylese de Taşkın onu dinlemedi. Semih gi-

derken ağaca çarpıp düştü. Taşkın gidip Semih’e 

değdi ve birden ona değişik bir şey oldu. Bayılmış-

tı ve rüyasında ateş gücünün bazı özelliklerini gör-

dü. Uyandığında ise Semih’in kaçtığını gördü ve 

Taşkın’ın artık ateş gücü vardı. Taşkın, Semih’i 

fabrikada gördü. Hemen oraya gitti. Özel gücü sa-

yesinde havalandırma borusundan içeriye girdi. 

Semih, Taşkın’ı yenip kaçtı. Taşkın annesinin ya-

nına döndü ve geri gittiğinde Semih’in FIB’ler ta-

rafından yakalandığını gördü. FIB’lerin başkanı 

Sarah da oradaydı ve onun da özel beton gücü var-

dı. Başkalarına geçmemesi için eldiven giyiyordu. 

Sarah, Taşkın’ı gördü. Taşkın’a sordu: “Sana ateş 

gücü bulaştı mı?” dedi. Bu güç herkese geçmiyor-

du. Sarah Taşkın’a eğer doğruyu söylemezse aile-

sini öldüreceğini söyledi. Taşkın’ın iki şansı vardı 

ya yalan söyleyip ailesi ölecek kendi kurtulacaktı 

ya da doğruyu söyleyip özel hapishaneye gidecek-

ti. 

 Taşkın kendini tehlikeye attı ve onun da 

özel ateş gücüne sahip olduğunu söyledi. Taşkın’ın 

abisi Arda geldi. Arda güvenilir bir polisti. Arda, 

Taşkın’ın böyle bir güce sahip olmadığını söyledi. 

Sarah: “Zaten inanmamıştım bu sadece özel kişile-

re geçiyor.” dedi ve Semih’i alıp oradan uzaklaştı.  

 Taşkın, Arda’ya gerçekten özel gücünün 

olduğunu söyledi. Arda, Taşkın’ın tedavi olması 

gerektiğini söyledi. Taşkın aslında tedavi olmak 

istemiyordu, özelliğini sevmişti fakat Arda bu ko-

nuda ısrarcıydı. Taşkın ve Arda şehre gidiyorlardı. 

FIB’nin küçük bir binası vardı. Bu binada dronelar 

vardı. Taşkın ateş gücüyle droneları kırdı. Taşkın 

güç kaynağını buldu. Bu güç kaynağı Taşkın’ın 

gücünü geliştirmeye yarıyordu. Şehre girebilmeleri 

için akbil basmaları gerekiyordu. Akbil kartı alma-

ya gidiyorlardı. Bu kartı alabilmek için insanların 

ellerini okutmaları gerekiyordu. Taşkın elini oku-

turken özel gücü olduğu anlaşıldı ve alarm çaldı. O 

bölgedeki FIB’ler Taşkın ve Arda’nın yanına geli-

yorlardı.  

 Arda, Taşkın’a onlara saldırmamasını söy-

lüyordu ama Taşkın hepsini etkisiz hale getirdi 

fakat öldürmedi. Taşkın insanları kurtarıyordu ama 

FIB’leri etkisiz hale getiriyordu.  

Taşkın o gün araçtan kaçan kızı arıyordu. 

Ülkede herkes haberleri izliyordu. Işık gücüyle 

ölen insanlar vardı. Taşkın bunun o araçtan kaçan 

kız olduğunu düşünüyordu. Yüzünden maske vardı 

ve tüm FIB’leri öldüreceğini söylüyordu. Taşkın 

olay yerine gitti. Orada polisler vardı ama abisine 

polisleri öldürmeyeceğine söz vermişti. Arda, o 

kızı olay yerine yakın bir tabelanın üstünde gördü. 

Bunu yere ışıkla çizdiği Burak yazısından anlamış-

tı. Hemen onu takip etmeye başladı ama Sinem 

çok hızlı olduğu için Taşkın onu yakalayamadı. 

Taşkın eve geri dönüşünde o kızı gördüğünü abisi-

ne anlattı. 

Deniz Berk Türkkal 7/A 
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SU 

Suyu boşa harcama, 

Bir can kurtar. 

Kendini düşün ama 

Doğayı ve hayvanları unutma. 

Eğer sen harcarsan suyu boşa 

Kalırsın susuz boşu boşuna! 

   Aylin Karakaş 5/A 

SU 

Suyumuzu sakla, 

Uzun yıllar kullanalım. 

Yıllarca su kalsa, 

Uzun süre gitmese boşa. 

Korumalıyız suyu, 

Onu boşa harcayanlardan. 

Rastlayınca israf edene suyu, 

Uzaklaş ama bilgilendir onu. 

   Demir Demirhan 5/A 

SU 

Su hayattır, su candır. 

Su bizim, insanlığın temelidir. 

Ama birileri var suyu önemsemeyen 

Suyu kapamayan 

Birileri o akan suları kapatmadan önce 

Suyu önemsemeyenlere 

Tasarruf nedir anlatmak lazım. 

Su hayattır. 

   Serin Tavukçu 5/B 

SU 

Suyu israf etme! 

Umutlarımızı tüketme! 

   Ayça Aydın 5/A 
SUYUN ZAMANLA DEĞİŞİMİ 
 
Bir zamanlar, 
Bol bol vardı ondan. 
Hep onunla yaşadık. 
O olmasaydı hayatımız olmazdı. 
 
Bir zamanlar, 
Bol bol onu içerdik 
Onu kullanırdık 
Onu sonsuz sanırdık 
 
Şimdi, 
Tasarruf yapmak zorundayız 
Onu tüketmek üzereyiz 
Hepsi bizim suçumuz 
 
Şimdi, 
Çok kullanmamak zorundayız. 
Su üretmek imkansız! 
Keşke su eskisi gibi olsa. 
   Reyda Öktem 5/B 

SU 

Su hayattır 

Su gökyüzünün rengi 

Su insana sakinlik verir 

Bir hayattır bizim için. 

Su olmazsa hayat olmaz 

Su olmasa biz yaşayamayız. 

Su hem hayat hem de dünyadır. 

   Öykü İbiş 6/B 

SU GÜNÜ 

Su hayattır derler ya 

Usanmadan bıkmadan böyle söylerler. 

 

Günü geldiğinde ise “Su ne ki?” derler 

Ülkenin suyunu bitirirler. 

Ne günler bekliyor bizi, kimse bilmez. 

Üzülüp dönmesini isterler, su geri dönmez! 

   Mehmet Eren Aksu 6/B 
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 Anneciğim, 

 Sen bir meleksin. Ne olursa 

olsun bana hep yardım edersin. 

Esersin melek gibi üstüme çünkü 

sen beni her zaman desteklersin. 

Sen beni hayat ile tanıştırdın anne. 

 Sen çok iyi bir annesin, çok 

temiz kalplisin. Seni çok seviyo-

rum.  

 Yaşar Onur Şenol 5/B 

ANNE 

Anne, 

Sen benim canımsın. 

Sen bizim her şeyimizsin. 

İyi ki varsın güzel anne. 

 

Anne, 

Anneler bir melek gibidir. 

Onun kokusu, her şeyi çok güzel 

İyi ki varsın güzel anne. 

   Asyanaz Çakmak 5/B 

 

ÜŞÜYORUM ANNE 

Karda yürüdüm çıplak ayakla 

Üşüyorum anne. 

Çek yorganı başıma 

Ört üstümü, üşüyorum anne. 

   Eylül Gökçe 5/B 

Ayça Aydın 5/A 
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23 NİSAN 

Bugün 23 Nisan 
Meclisi açtılar. 
Kurdular Cumhuriyet’i. 
Devrimler geçti hayata. 
 
Yardım ettiler bize. 
Bugün 23 Nisan 
 
Eğleniyoruz. 
Mutluyuz biz. 
Çünkü bugün 23 Nisan. 
 Toprak Ali Karamanoğlu 5/B 

23 NİSAN 

 

23 Nisan geldi yine. 

Üç kişilik kutlanır mı bu söyle? 

Nisanın en mutlu günü, 

İnanın bu günün büyüsüne. 

Saçın bu büyüyü bütün dünyaya 

Arkamızda 23 Nisan neşesi 

Nereye gidersek takip etsin bizi. 

   

  Asya Boybada 5/B 

23 NİSAN 
 
 23 Nisan çocuk bayramı, 

 Çocukların mutlu olduğu şenliklere gittiği bayram. 

 Sıkılmadan oynadığı, gezip tozduğu bayram! 

 

    Bu bayram öyle bildiğimiz bir bayram değil. 

    Bu bayram çocuk bayramı 

    Çocuklar 365 gün 24 saat bekliyor bu bayramı 

    Yaşasın Çocuk Bayramı! 

     

       Serin Tavukçu 5/B 
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Her zaman derler: "Biz farklılıklarımızla güzeliz." aslında haklılar. 
Kimsenin siyah-beyaz, gözlüklü-gözlüksüz ya da buna benzer ay-
rımlar yapmaya hakkı yok. Kimsenin kimseyi dışlama hakkı da 
yok. Bizim bu farklılıkları sevmemiz lazım çünkü kimse aynı değil-
dir. Herkes aynı olsa dünya çok sade bir yer olur. Biz bu sayede 
başkalarından bir şeyler öğreniriz. Kimse, ben kimseden bir şey öğ-
renmedim diyemez. İşte onlar kendi hobi ve yeteneklerinden dolayı 
size öğretiyor. Siz de bundan zevk alıyorsunuz. Zaten farklılıkları 
ayırmak yerine onları bir arada tutmalıyız. Hiç böyle baktınız mı bu 
olaya? Mesela sizin de dışlandığınızı düşünün. Bu kötü bir şey de-
ğil mi? Sadece uzun boylusunuz ya da kıvırcık saçlısınız diye. İşte 
bu durumda hoşgörü devreye girer. Onların ya da bizim farklılıkla-
rımızla mutlu olmak. Kendimden bir olayla örnek vereceğim. Ben 
gözlüklüyüm diye beni dışlayanlar vardı. Ben onların farklılıklarını 
göz önünde bulundurmadan yaşıyorum. Hatta seviyorum. Başka 
ülkeden gelen arkadaşlar bizim gibi olmayabilir. Bizim onların kül-
türünü öğrenip onunla arkadaş olmamız lazım. Belki o ülkeyi, kül-
türü çok seveceksiniz ve bu sizin tüm hayatınızı etkileyecek çünkü 
herkes farklıdır. Biz de farklıyız. 

Öykü Gülen 6/B 

 

Farklıyız hepimiz. 
Bu farklılıkları sevmeliyiz. 
Hiçbirimiz aynı değiliz. 
Biz farklılıklarla güzeliz. 
 
Dışlamamalıyız kimseyi. 
Farklılıkları sevmeli, 
Onları bir tutmalıyız. 
Çünkü biz farklılıklarla güzeliz. 

Öykü Gülen 6/B 

Başlıkta da zaten konuyu az çok anlayabiliyorsunuz. Sadece “yanlışlıkla” değil, gerçekten de “bilerek” 
ailesi çocuklarına kötü davranıyor. Bir çocuk doğuyor, uçabilen bir çocuk. Çocuğun adına Barnaby ko-

nuluyor. Barnaby'nin ailesi çok normal olmayı seven biri ama Barnaby “anormal” olunca sorunlar başlı-
yor. Bu kitap zaten size anormallik, normallik ve farklılık gibi konuları anlatmaya çalışıyor. Düşünseni-
ze Barnaby uçabiliyor diye yani herkesten farklı diye (ailesinin dilinde anormal) ailesi tarafından isten-

miyor. Farklılıkları benimsememiz için bu kitap çok iyi bir fırsat. Farklılıklar zenginleştirir. Barnaby bir 
yandan farklı olmayı isteyip bir yandan da ailesinin onu sevmesini istiyordu. Ben onların yerinde olsam 
böyle bir çocuğum var diye gurur duyardım. Çocuğum kendi halinde mutlu ise hiçbir sorun yoktur ama 

kitapta tam tersi, Barnaby sokakta uçmasın diye çakıl taşı dolu çantayı sırtına takıyor. Annesi yürüyüşte 
çantayı kesiyor ve onu ölüme terk ediyor ama Barnaby için çok güzel bir macera başlıyor.  
          Ayşegül Kaba 6/B 

Bazen istediğimiz şeyler olmaz, hatta tam tersi olur ama her 
şeye bu kadar da kötü bakmamalıyız. Düşünüp kafa yormamız 
gerekir. Eğer böyle yapmazsak elimizde çok bir şey varmış gibi 
olanı da kaybederiz. Örneğin Alistair ve Elenor her şeyi normal 
olarak gören bir aile ama ikinci çocukları olan Barnaby dünya-
ya gelir ve bütün hayatları değişir. Çünkü çocukları uçuyor! 
Evet, bu pek normal bir şey değil özellikle böyle bir aile için.  
Şimdi düşünelim böyle bir çocuğunuz olsa herkesin öğrenmesi-
ni istemez miydiniz? Sonuçta çocuğunuz uçuyor! Ama Alistair 
ve Elenor çocuklarının uçtuğunu herkesten saklıyor ve Bar-
naby’ye kötü davranıyor. Aslında şunu anlamıyorlar ki elinde 
tuttukları kalem bile eskiden farklıydı. 

Nehir Koçan 6/A 
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AĞLAMAK - II 
 
Ağlamak,  

Bazı acılarda yetmez,  

Bazı ölümlere..  

Örtüsüdür bazı acıların,  

Örter, örtülmez,  

Savunur bir süre. 

Ağlayanlar sevinmeli,  

Sevin ağlayabiliyorsan,  

Acılar art arda dinmeli..  

Durur bir nöbetçi gibi,  

Durur bir bekçi gibi,  

Zamana gülmeli..  

Sevin ağlayabiliyorsan.  

Unutmanın kardeşidir ağlamak.  

Uyur uyanır yatağında duyguların,  

Düşüncenin kucağında, hep çocuktur  

Ağlamak… 

Özdemir Asaf 

Ağlamak bazı acıları örter, yavaş yavaş da olsa acıları dindirir. Ağlayarak acılarımızı gizleriz ama 

ağlamamızı gizleyemeyiz. Bu sebepten ağlamak bir süre de olsa acılarımızı savurur, örter. Ağlaya-

bilmek, unutabilmek demektir. Duygularımız, üzüntümüz, ağladıkça unutulur, azalır.  

Eda Nur Tiryaki 9/B 

Seni Düşünmek 

Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey,  

Dünyanın en güzel sesinden  

En güzel şarkıyı dinlemek gibi birşey...  

Fakat artık ümit yetmiyor bana,  

Ben artık şarkı dinlemek değil,  

Şarkı söylemek istiyorum. 

Nazım Hikmet Ran 

Bence bu şiirde şair sevgiyi şarkıya benzetmiştir. 

Sevgiyle hayata aslında nasıl baktığını anlatan bir 

şiir. Sevgi duygusu eğer içinde varsa eğer sevgiyi 

hissediyorsan aslında dinlediğin müzikte, şarkıda 

sokakta hep sevgiyi hissedersin. Çünkü hayata sev-

giyle bakarsın. Kısacası siz hayata ne kadar sevgi 

verirseniz o da size o kadar sevgi verir. Tabi sevgiyi 

hissedebiliyorsanız.  

Selma Ece Buyer 9/A 
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 Kitap yaşamın kendisidir ama çoğumuza 

göre kitap sadece bilgi vermek amacıyla yazılır. 

Kimimize göre zevk, kimimize göre zorunluluk-

tur. Kitap öncelikle hayatı öğrenmemiz içindir. 

 Kitap, elbet bilimseldir lakin önceliği ha-

yatı öğretmek olmalıdır. Kitaplar bireyin düşün-

cesini değiştirebilir. Okudukça değişen düşünce 

zamanla gelişir. Gelişen düşünceler birleşince 

toplumu değiştirir. Değişen toplum birlik olur, 

birlikte gelişir. 

 Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 

Mustafa Kemal Atatürk dört bine yakın kitap 

okumuştur. Kendisine ait kütüphanesi vardır. Bir 

kitap bir insanın, bir insan bir vatanın kaderini 

değiştirebilir. 

 Ne tür olursa olsun kitap okuyun. Kendini-

zi hangi türe yakın hissediyorsanız ondan vazgeç-

meyin çünkü okuduğunuz kitap sizi etkiler ve hat-

ta sizin düşünce yapınızı oluşturur. Siz, siz olun 

kendinizden yani okumaktan vazgeçmeyin. 

 Kitaplarınızı birbirinden ayırmayın, toplu 

olsunlar. Kitapların birlikteliğini gördükçe hatır-

layın insanların da öyle olması gerektiğini. 

 Kütüphaneniz olsun. Kütüphanedir ülke-

niz. Kitapların her biri o ülkede yaşayan bireyler 

olsun. En sevdiğiniz kitap siz olun. En sevdiğiniz 

kitap sizi mutlu eder. Mutluluk ise bulaşıcıdır, di-

ğer kitaplara da bulaşır. 

 Ülkeyi kitaplara, kütüphanelere boğmalı-

yız. Boğalım ki bilgi seli olsun, yayılsın her tara-

fa. Her taraf hayat olsun, kalmasın kütüphanesiz 

yer. Okusun herkes, okusun ki gelişsin. Gelişmek 

bilgisizliği önler, gelişmek kurtuluştur. Bu konu-

da Mustafa Kemal’e dönmek gerekir. “Ben ço-

cukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun 

bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle  

olmasaydı, bu yaptıklarımın hiçbirini 

yapamazdım.” diyen bir lider ülkesini 

ileri derecede geliştirmiştir. İşte bir kitap 

bir vatana bedeldir. 

 Yanınızda kitap taşıyın. Nereye 

giderseniz o da sizinle olsun. Bir yere 

gittiğinizde ilk oranın kütüphanesine ba-

kın. Kütüphaneler o yerin gelişmişliğini 

gösterir. 

 Son tavsiye olsun bu da benden 

size, sakın kitaplardan vazgeçmeyin. Ki-

taplar sizinle olsun, siz olsun… 

Damla Gaye Dur 9/A 

Leyla Jane Büyükkaya 6/B 
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KADINI ANLATIRSAM… 

 Kadın kavramı sadece biyoloji çerçevesinde incelenmemelidir. İki kromozomdan ibaret de-

ğildir kadın olmak. Bir his, bir duygu, bir ruhtur. Kadın, insandır. Hisleri, inançları, fikirleri var-

dır. Genellenmemelidir kadın olmak çünkü kadınlar çeşit çeşittir. Estetiktir, yeteneklidir, eşittir. 

Bazılarının kalbi, bazılarının kolları güçlüdür. Bir savaşçıdır, barışçıdır. Bazen toplum farklı dü-

şünse de kadın bağımsızdır. Hayatta ihtiyacı olan her şey kendisinde mevcuttur. Kimseye ihtiyacı 

yoktur. Kadını hep çiçeğe benzetirler. Güzel, narin, kırılgan olduğundan. Çiçeğe benzer kadın ama 

kırılganlığından değil. Kır çiçekleri gibi hürdür. Kendi kararlarını kendi verir. Kendi kurallarını 

kendi koyar ve en beklenmedik yerden, asfaltın arasında açar. Hiçbir saksı içinde değildir. Kimse-

nin ona su vermesi gerekmez. O, kendine yeter. Her kadın kır çiçeği olmayabilir. Bazıları gül, bazı-

ları menekşe, nergis, orkide olur. Nasıl isterse öyle olur. Güneşi sevmiyorsa perdelerini kapatır. Se-

viyorsa yönünü güneşe çevirip güneşlenir. Tıpkı ayçiçeği gibi. Kadınlar eşittir, özgürdür, bağımsız-

dır. Kimseye ait değillerdir kendilerinden başka. Fikirlerini, yeteneklerini tüm dünyayla paylaşma-

lıdır. Her canlının yarısıdır. Diğer yarısı da erkektir. İşte bu yüzden eşittir; hepimizin içindedir, ha-

yatındadır. Güler, eğlenir. Kim ne derse desin kadın hissedendir. İdeolojidir. Umuttur. Gelecektir.  

 Hakkı yenmiştir. Bu nedenle öfkelidir. Doğduğu ilk günden itibaren bir yere kapatılmış bir 

ruhtur. Kapatılması sebepsiz değildir. Bu güçlü ruh, diğerlerini korkutabilir. Kadın, çoğu zaman 

potansiyelinin farkında değildir. Özgürdür. Dayanıklıdır. Bir gün eşitliğine kavuşacaktır. O gün 

geldiğinde istediği kırda açacaktır renkli yapraklarını.  

Yazan ve çizen: Leyla Önal 11/C 

SOKAK HAYVANLARI 
 

Sokak hayvanlarını korumalıyız. Her yerde bu konu konuşuluyor ve herkes bunu söylüyor. Fakat 
bunların hepsi sadece sözde kalıyor. Peki ya sokak hayvanlarının canı yok mu? Bence var. Onların duygu-
ları yok mu? Onlar acıyı hissetmiyorlar mı? Onlar, bu dediklerimin hepsini yaşıyor. Onlar da bizimle aynı 
dünyada yaşıyorlar. Mademki onların da duyguları var ve bizimle birlikte yaşıyorlar o zaman bizler yani 
insanlar niye sokak hayvanlarının canlarını yakıp onlara acımasızca davranıyoruz? Biz diyorum çünkü biz 
insanlar bir topluluğuz. Peki bu hayvanların duygularını hiçe sayıp onları eziyorsak asıl soru bunu neden 
yapıyoruz? Belki de insanın kendisini hep diğer canlıların üstünde görmesinden dolayıdır. 
 Bir de tam tersi insanlar var. Hayvanları seven, umursayan, onların duygularına önem veren, evleri-
nin önüne bir kap su ile mama koyan insanlar da var. Bu küçük iyiliklerle hayvanları mutlu etmek çok ba-
sittir. Sadece yemek ve su ile değil onları zor durumlardan kurtaran insanalar da var. Suya düşmüş bir can-
lıyı sudan kurtarıp ısıtmak veya kurutmak bile o hayvana yapılmış bir iyiliktir. 
 Birlikte yaşadığımız bu dünyada daha mutlu olmak için siz de evinizin önüne bir kap su ve mama 
koyunuz. Eminim siz de çok mutlu olacaksınız.     Elif Ertuğrul 6/B 

     Siz o duyguyu bilir misiniz, o duyguyu? Sokakta bir başına yalnız, aç bir şekilde yaşamayı? Bu sorunun 

cevabını tabi ki de biliyorum HAYIR! Ama onlar biliyor. O dışarıdan gelen tekmenin acısını kalplerinde 

hissediyorlar. Haftanın beş gününü aç geçirip diğer iki günü de bizden istiyorlar o küçük ekmek parçasını 

ama biz ne yapıyoruz onları itiyoruz, kovalıyoruz, sevmiyoruz onları. Onlara küçük bir ekmek parçasını 

bile hor görüyoruz işte. Biz insanlar bu kadar acımasızız. Annemiz beslenmemize süt koyuyor ama biz ne 

yapıyoruz? Annemiz bize kızmasın diye onu gidip çöpe atıyoruz ki onlar o süt önlerine konulduğunda ya-

şadıkları sevinci kimse ama kimse anlayamaz. Bir de şöyle düşünelim. Kışın ortası hava soğuk hatta buz 

gibi. Biz evimizde o kocaman battaniyenin altında güzel, sıcak çikolatalarımızı yudumlarken onlar ufacık 

bir yemek parçası bile bulamıyorlar. Bu nedenle sokak hayvanlarını biraz olsa da düşünelim ve onlara yar-

dım edelim. Kışın onlara güzel bir yuva yapalım, içine de biraz mama koyalım. Bu onları zaten mutlu eder 

hem de yeteri kadar.      Nehir Koçan 6/A 
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Sevgi ve Paylaşmak 

 Bazı insanlar nefret ve kinin en güçlü duygu olduğunu söylerler. Fakat bence bu 

çok yanlış bir düşüncedir. 

 Nefret öldürür, sevgi öldürmez. Sevgi umuttur. Her şeye yeni bir başlangıçtır. 

Sevgi yaşatır seni, ruhunu besler. Nefret ise ruhunu kemirir, öldürür. Bir insanı sevince 

ve sevginizi onunla paylaşınca hissettiğiniz mutluluğu başka hiçbir şeyde hissedemez-

siniz. Kardeş sevgisi, hayvan sevgisi, vatan sevgisi… Hepsi bu dünyaya başka bir açı-

dan bakmanın yoludur. Paylaşınca herkesi mutlu edersiniz. En başta da kendinizi. Sev-

gi içinizi kımıl kımıl eder, sevindirir. 

 Kısaca sevmek ve paylaşmak; nefret ve kinin yapamadığı, hissettiremediği her 

şeyi yapar, hissettirir. Sevgi, en güçlü duygudur. 

Ekin Eylül Çok 6/A 

Sevgi Asla Bitmez (Bilimsel Yolda da) 

 Verebildiğin kadar sevgi ver ki sen de al. Zaten birisi “Sevgi paylaştıkça çoğa-

lır.” dememiş miydi? Demişti. Kimseyi sevmeyen ve kimse tarafından sevilmeyen kişi 

boşluğa karışıp gider. 

 Sevgi, bizim evrene olan bağımızdır. Sevgi olmazsa evren yok olur gider. Bir 

gün öleceğiz ama sevgimiz kalacak onu paylaşacak biriler oldukça. Sonuçta kozmos 

çok büyük, tek canlılar biz olamayız ya! Bırakın “Andromeda”yı bizim galaksimiz sa-

manyolunda bile başka yaşam barındıran gezegenler vardır ki bu evrenin çok küçük bir 

kısmı. 

 Yani hep birileri olacak ve onlar gitse de yerlerine yenileri gelecek. Ne de olsa 

evren “karanlık enerji”den güç alarak her salise genişliyor.  

 Sonuçta sevgi hep kalacak. Biz yok olsak da.  

Irmak Kutlu 6/B 

Sevgi ve Paylaşmak 

 Sevgi ve paylaşmak, aslında ne kadar sıradan iki kelime gibi duruyorlar değil 

mi? Bazı insanlar için bu böyledir. Aslında durum çok farklıdır. Sevgi dediğimiz şey bir 

insanın, bir şehrin ve hatta bir ülkenin varlığını bile değiştirir veya bir ailenin varlığını 

bambaşka yerlere taşır. Sevgi olursa paylaşım olur, paylaşım olursa daha çok sevgi olur. 

Bu döngü böyle gider. İçlerinden biri azalıncaya kadar da devam eder. Bu yüzden sevgi 

de paylaşmak da çok özel şeylerdir ve herkes için gereklidir. 

Teoman Demir 6/B 
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İnsanların kendi düşünceleri, duyguları farklıdır. 

Herkes kendi düşüncesine göre hareket etmek 

ister. Kendi duygularını dile getirmeyi,  davra-

nışlarına kendisi karar vermeyi tercih eder. 

Çocuklarda bu konu daha kısıtlıdır. Ebeveynleri 

çocukların iyiliği için onları yönlendirirler. Bazı 

aileler çok kısıtlama yaparlar. Küçük yaşta başı-

na bir şey gelir diye dışarda rahatça dolaşmasına, 

parkta rahatça oynamasına bile karışır, onu kısıt-

lar. Bazı çocuklar bundan çok fazla etkilenir. 

Gelecek hayatta içine kapanık, asosyal biri olma-

larına neden olabilir.  

Genç yaştaki çocuklara dışarı çıkma yasağı, tele-

fon kısıtlama gibi dışarıyla iletişimlerini keserek 

özgürlüklerini kısıtlamak gençleri daha çok 

olumsuz etkiler. Sınav senesine gelen gençleri 

kendi istedikleri mesleğe zorlayarak istemedikle-

ri, başarısız olacakları bölümü seçtirmek ilerde 

daha çok zorlanmalarına neden olur. Aile zoruy-

la yapılan, çocuğun seçim özgürlüğü elinden alı-

narak yapılan hareketler gelecekte çocuğun so-

nunu yaratır.  

Ebeveynler, çocuklarına yön vermeli, fakat ço-

cuklarının düşüncelerini dikkate alarak ve saygılı 

davranarak bunu yapmalıdır. Çocuklarını içine 

kapanık, cesareti eksik, toplumdan uzak, özgür-

lüğü kısıtlanmış şekilde yetiştirmemelidirler.  

      

   Duru Köse 10/A 

ASLA PES ETME  

Artık son bir an kaldı. Tamam mı devam 

mı? Pes mi edeceksin yoksa devam mı ede-

ceksin? Bu tamamen çaba ve istekle ilgili-

dir, yetenek değil. Yetenek kişiye özgüdür, 

yetenek dinlenirken çaba devreye girer. İs-

tek olursa bu çabayı devam ettirebilirsin. 

Beni kurtlara atarsan onların lideri olarak 

geri dönerim. Beni düşürürsen daha güçlü 

kalkarım. ASLA PES ETMEM.  

       Bizim buralarda inananlar asla kaybet-

mez diye bir laf vardır. Bu sözün tamamen 

arkasındayım. Hocamız hep inanmak ba-

şarmanın yarısıdır der. Zafer seni motive 

etmeli asla pes etmemelisin ve devam et-

melisin.  

                                                 

  Faruk Can Debbağ 10/A 
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Birçok kişi interneti tanımamayı sadece kullan-

mayanlar için söylüyor. Akıllı telefonu olmayan 

ya da sosyal medya da olmayanlar için. Fakat biz 

bugün internet dediğimiz ağın yüzde ikisine eri-

şebiliyor ve kullanıyoruz. Arama motorları ve 

herkesin bildiği sosyal içerikler ve uygulamalar. 

Fakat internette bunlardan çok daha fazlası ger-

çekleşiyor. Kötü içerikler erişemediğimiz yüzde 

doksan sekizlik bölümde yasa dışı ilerliyor ve 

buna erişebilenlerin hepsi devletlerin siber yetki-

lileri ve bilgisayar konusunda uzmanlaşmış in-

sanlar.  Aslında insanları internetin bu kısmından 

uzak tutan ve interneti tamamıyla tanımamızı ya-

saklayan sadece devlet değil o sırada başımıza 

gelebilecek olası siber saldırı ya da tehlikelerdir. 

Bu yüzden interneti tanımıyor olmamız bizim ve 

çevremiz için daha iyidir.  

   Doğa Melis Bedir 10/A  

Bence interneti ailemizden hatta kendimizden bile 

daha iyi tanıyoruz. İnternette ailemizden daha çok 

vakit geçiriyoruz. Ve ne yazık ki elimizden bir türlü 

bırakamıyoruz. Artık küçük yaştaki çocukların elle-

rinde bile akıllı telefonlar, tabletler, ve bilgisayarlar 

var. Ne yazık ki internette faydalı şeyler olduğu ka-

dar zararlı içerikler de var. Önemli olan interneti 

doğru zamanlar içerisinde kullanmak.  

   Eliz Mina Tanrıverdi 10/A 

İNTERNETİ NE KADAR TANIYORUZ? 

Lidya Delfin Eraslan 9/B 

 Türkçemizin son yıllarda hızla yozlaşmaya 

başlamış olması herkes tarafından açıkça görülebilir 

durumdadır. Ana dilimiz Türkçe hem çok önemli 

hem de köklü bir dildir. Bu yüzden bu yozlaşmanın 

önüne geçilmesi gerekmektedir.  

  

 Bana göre, Türkçenin yozlaşmasının en bü-

yük sebebi halkımızın çok fazla yabancı kelime kul-

lanmasıdır. Çünkü günümüzde insanlar konuşmala-

rında İngilizce kelimelere çok yer veriyor. Siz de 

fark edeceksiniz ki dükkân isimlerinde ve menüler-

de karşımıza bir sürü yabancı sözcük çıkıyor. Böyle 

durumlarda insanlar eğer gerekli duyarlılığı gösterip 

tepki vermezse bu yozlaşma devam eder. Bu konuda 

daha dikkatli olarak Türkçemize sahip çıkmayı 

unutmayalım. 

Mehmet Eren Aksu 6/B 

TÜRKÇEMİZİ KORUYALIM 
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Geri gelir misin, çok istersem döner misin? 

Kahve söylesem kırk yıl daha kalır mısın? 

Ama beni hatırlamazsın 

Bana olan sözünü unutmuş 

Eskisi gibi davranmazsın 

Öteki taraf değiştirirmiş insanı 

Kiminin anılarını, kiminin hayatını 

Zaman en büyük silahı 

Hepimizin zamanıydı 

Her şeyi unutturan 

İnsanı yabancılaştıran 

Geri gelir misin lütfen 

Son bir “babalık” yapar mısın rica etsem 

Yoksa o kadar değiştin mi sen? 

Cem Alperen Yılmaz 10/A 
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Bu gece yine sana yazıyorum. 

Bir nevi yâd ediyorum. 

Hasret gideriyorum, acaba çok mu abartıyorum? 

Bu gece de adını mısralarımda gizliyorum. 

Karanlıkta kaybolur gibi kaybetmek istiyorum seni 

Gelme aklıma bir daha kaldıramam falan sonra 

Unutma son kez yazıyorum 

Söyleyeceğini söyle daha fazlasına yeltenme bile 

Bırak beni, bir de sensiz deneyeceğim kendimi 

        Bulut Olsam 

Gittin ve dönmedin, beklemiştim oysaki. 

Üşüyen ellerimi tutmadın, uzatmıştım oysaki. 

Yaşlanan gözlerime bakmadın, ben bakmıştım oysaki. 

Öyle özlemiştim ki seni yanına gelmeyi düşler gibiydim sanki. 

Yağmur yağıyordu. Bir de baktım ki göğe koskocaman bir bulut seni anım-

satıyordu. Buluta doğru derin bir iç çekerken anlaşılıyordu her halimden 

seni özlediğim ve o an dilimin ucuna bir yağmur damlası kondu. 

Ağzıma oysaki küçük bir damla kondu ama içinde tuz tadı vardı. Ağzımda 

ekşi bir tat bıraktı ve gitti. 

Her şey açıktı. Senin de beni özlediğin anlaşılıyordu. Ağlıyordun. 

“Ağlama.” diye seslendim ve yağmur dindi. 

Yağmur sonrası oluşan sessizlikte aradım sesini. 

Yağmur sonrası oluşan kokuda ise kokunu aradım 

    ve buldum.     

    Kalbimde. 

Korkuyla geliyorum yanına. 

Orası karanlık, orası soğuk 

Değil mi? 

Umutsuzca geliyorum yanına 

Bende kalmadı sende vardır 

Değil mi? 

Ceplerim boş, kalbim dolu geliyorum sana 

Çat kapı misafirleri seviyorsun 

Değil mi? 

Cem Alperen Yılmaz 10/A 

I. 

II. 
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Şimdi mutlu musun sahiden? 

Nasıl hissediyorsun? 

Bana hissetmeyi öğretir misin? 

Acıyı, zevki, heyecanı 

Bana unutturan sen 

Sahiden hissediyor musun? 

Madem gidiyorsun, 

Neden yarım bırakıyorsun? 

Neden yaram oluyorsun? 

Madem sen gidiyorsun, 

Neden ben yoruluyorum? 

Neden o ben oluyorum? 

Gitme, gel. Yarın çık gel. 

Gelmediğin her an ölüyorum. 

Cilt 1, Sayı 2 

ÇİKOLATA 

Sıcak ve yumuşak 

Bir tadı var mutluluğun 

Tam tadarken içini yakan 

Bir tadı var yarama merhem olan 

Çikolata tutkum var benim 

Bağımlılık yapan 

  Yaren Engin 9/A 

Çiçektir her an. 

İyileştirir, iyi gelir. 

Çalıların bile çiçeği vardır. 

En güzel anların içinde hep çiçekler açar. 

Kapı kapı gezersin bir çiçek için. 

    Reyda Ökten 5/B 

Daria Ekimova 9/B 

Cem Alperen Yılmaz 10/A 

  SON PERDE 

 Seninle gelen ilhamın 

 Son sahnesi 

 Bu yalan sevdam 

 Son perdesi 

 Senle beraberken de boşladım 

 Bak herkesi 

 Aklıma gelir o bir 

 Seni seviyorum sesi 

  Ela Aleyna Kayışoğlu  9/A 
Ş
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BOŞ VERİLMİŞ 

Dünya boş verilmiş, 

Kimse umursamamış, 

Yüzünü dönmemiş, 

Bakmamış 

Dünya üzerindeki 

Her bir ağacı, hayvanı, 

İnsanı umursamamış kimse. 

Kendi kendimizi 

Umursamamışız biz insanlar 

Boş vermişiz ve hâlâ boş veriyoruz. 

Her şeyi olmasa da sonuçta “Boş ver” 

Deyişi boşuna var olmuyor 

Bazı şeyler boş verilmeli ama 

Onları hor görerek değil. 

KANATLARININ ALTINDA TÜTER 
RÜZGÂR 

 

Kanatlarının altında tüter rüzgâr 

Bilinmezlikten çıkıp gelen bir martı gibi. 

Beklemek nedir ki? 

Bildiğin sürece neyi beklediğini. 

 

Kanatlarının altında tüter rüzgâr 

Altın bir esinti gibi. 

Kimse bilmez nereye gittiğini 

Anlatılmayan boş bir zihin gibi. 

CANAVAR 

Anlatmak zor geliyor 

Canavar yanımda dururken; 

O korkunç canavar 

Hayatta ondan korkunç bir şey yok ki 

Çünkü o benim, ben canavarım. 

Çünkü ben en çok kendimden korkarım. 

Yazan ve çizen: Irmak Kutlu 6/B 

Ş
İİR

 



 36 

Cilt 1, Sayı 2 

KÜÇÜK ŞİİR  

Hiç istedin mi küçük olmayı? 

Minicik olmayı?  

Belki sen değilsin ama bu küçük bir şiir, 

Bu küçük şiir 

Ama küçük şeyler büyür. 
Yazan ve çizen: Irmak Kutlu 6/B 
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5. SINIFIZ  

Büyük bir aileyiz 

Sıkılınca eğlencenin kaynağıyız 

Ilık havalarda 

Neşeliyiz 

Farklıyız hepimiz 

Irmak gibi berrağız hepimiz. 

   Serin Tavukçu 5/B 
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KELEBEK 

Sanki bir şeyler olmuş, 

Gözlerindeki ışıkta, yanaklarındaki alda 

Ruhundaki çocuk uyanmış. 

Bir çehre onu heyecanlandırmış. 

   Eda Nur Tiryaki 9/A 

 

ÖZGÜRLÜK 

 

 Keşke bir kuş olsaydım 

 Sonsuzluğa uçsaydım 

 Tüm dertleri bırakıp 

 Özgür olup uçsaydım 

 

 Dertlerime gülseydim 

 Hep kahkaha atsaydım 

 Bulutlarda süzülüp 

 Özgür olup uçsaydım 

    

   İdil Dinçer 9/A 

Mavi Elif Bulut 5/A 

Ş
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BODRUM  

Mavilik mi arıyorsunuz? 

Bodrum’a gelin. 

Neşe mi görmek istiyorsunuz? 

Bodrum’a gelin. 

Sevgi de Bodrum’da 

Deniz de. 

Ne arıyorsanız  

Bodrum’da. 

  Asya Boybada 5/B 

Katre Karabey 11/C 

BODRUM 

Yazın çok sıcak olur. 

Denize girmek istersiniz. 

Bazen kumsalda oturur. 

Çayınızı içersiniz. 

 

Sokaklarda dolaşır, 

Kedileri seversiniz. 

Bodrum’un sakinliğini 

Her zaman özlersiniz 

  Öykü Gülen 6/B 

Katre Karabey 11/C 
 DOĞA 

Doğayı koruyun 

Doğayı kirletmeyin. 

Doğada çocuklar eğlenir. 

Doğada ağaçlara tırmanıyorlar çocuklar. 

Ağaçları keserseniz oksijenimizi kesersiniz 

Kağıtları harcamayın, ağaçları boş yere yıpratmayın. 

Doğayı hep birlikte koruyalım 

Doğada eğlenin 

Doğada mutlu olun 

Jasmine Anastasiou 5/B 
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ATATÜRK 

Sen bizi kurtardın, 

Sen bizi güvende tuttun. 

Sen bu dünyada olmasaydın 

Biz şu an evimizde sakin oturmazdık. 

İyi ki Türkiye’deyim. 

İyi ki Türk vatandaşıyım. 

Ben herkesle gurur duyuyorum. 

Atatürk ve asker arkadaşlarına teşekkür ediyorum. 

Umarım herkes gelecekte de sizleri hatırlar. 

Türkiye sizinle gurur duyuyor. 

   Jasmine Anastasiou 5/B 

ÇOCUK 

Ben bir küçük çocuktum 

Ben yoksul bir çocuktum 

Ama benim bir zenginliğim vardı 

Gönül zenginliğim. 

   Eylül Gökçe 5/B 

MARMARA KOLEJİ 

Bize bilgi verdin 

İkinci evimdin 

Büyüyene kadar seninleyim 

Canım Marmara Koleji. 

   Eylül Gökçe 5/B 

KEDİ 

Bana benzer hepsi. 

Tatlı, tatlı patili 

Koşar koşar oynarlar. 

Tatlı tatlı kediler. 

 

Mırnav mırnav mırlarlar. 

Balığa bayılırlar. 

Bazen seni tırmalarlar. 

Ama bil ki onlar oyuncudurlar. 

    

 

 Yazan ve çizen: Derin van den Berk 6/B 

KÖPEKLERİN DÜNYASI 

Koş koş durma 

Önüne engeller çıkmaz, hiç korkma 

Patilerin havada 

Eğlen durma 

Koşalım birlikte 

Lalelerin içinde 

Eğleniriz birlikte 

Rengarenk yaşarız hepimiz 

  Tuana Kiraz 5/B 

ELVEDA 

Kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerde ararken seni 

Bilemezdim sevdanın bu denli yakacağını beni. 

Aramamalısın başka yüreklerde beni. 

Artık olamazsın benim düşlerimin esiri. 

Başkasıyla paylaşamam seninle kurduğu hayalleri 

Artık istemem kayan yıldızlarla seni dilemeyi… 

   Derin Sadberk İşgör 9/A 

ÜLKEM 

Tüm ülkeler arasında 

Ülkemi severim en fazla. 

Renkli ve canlı bir hayat 

Kesinlikle bu ülkede var. 

İyilik ile dolu ülkem var. 

Yetmiyor kelimeler açıklamaya. 

En güzel benim ülkem aralarında. 

   Öykü Gülen 6/B 
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Yaz tatili gelir çocuklar çıldırır 

Aileleri üzülür okul neden bitti? 

Zaman hızlı geçer ama yine iyi geçer 

 

Tüm tatil boyunca eğlenilir. 

Artık okul zamanı gelir. 

Tatil bitince çocuklar hüsrana uğrar. 

İlle de tatil ister çocuklar. 

Layık bir öğrenci oluruz. 

İyi ki tatil var. 

   Melissa Avakyan 6/A 

Hafta sonunu sever bütün herkes 

Ailece dinlenir herkes 

Fakat sona yaklaşınca 

Tatil keyfimiz biter 

Allah’ım keşke hep tatil olsa 

 

Son günü gelince tatilin herkes erken yatar 

O kadar üzülürüz ki okul var 

Ne kadar üzülsek de gitmeliyiz okula 

Uzun tatiller yakında 

   Melisa Küçük 6/A 

Çizen: Katre Karabey 11/C 
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I. 

Küçük bir mahallede uzun boylu sessiz, se-

vimli iki üç arkadaşına sıkı sıkıya bağlı bir kız var-

dı. İnsanlardan çok fazla haz almaz, oyunlarda çok 

tercih edilmezdi. Fakat gel zaman git zaman bu kız 

büyüdükçe açılmaya açıldıkça kendi yapabilecekle-

rinin farkına varmaya başladı. Ama ne yazık ki bu 

farkındalığı onu sosyal anlamda bir yere asla getir-

meyecekti.  

 Bu güzel kız mahallesindeki bir çocuğu ina-

nılmaz yakışıklı buluyor yaptığı sporları yüksek 

notlarını ve arkadaşlarını hayranlıkla seyrediyordu. 

Kendi gücünü fark etmeye başladığında seyretme-

nin ötesinde artık bu çocuğun sahip olduğu hayata 

sahip olmak için çabalamaya başladı. Bu çabası 

güzel ya da takdir edilebilir değildi. İmrendiği ço-

cuğun elindekileri almaya onu yalnız bırakmaya 

üzmeye ve her türlü konuda önüne geçmeye yöne-

likti. İnsanın aklına gelmeyecek kötü amaçlı şeytani 

planları vardı.  

 Kimsenin haberi olmadan her türlü kötülüğü 

yapıyordu. Ve kısa zamanda istediğini elde etti. Ço-

cuk yalnızdı arkadaşları artık kızla daha çok ilgile-

niyor ve onun etkinliklerine gidiyordu. Oysa ne ol-

muştu ki kimseye kötülüğü olmayan bu çocuğun 

güzel hayatı neden bir anda değişiyordu?  

 Çok uzun bir süre değil sadece çocuğun alı-

şabileceği bir zamanda bu güzel kızın arası herkesle 

bozuldu. Garipti, başta anlayamadı çocuk. Ama ba-

sitti, hepsi bir doğanın kanunuydu. Kötülük eden 

yine kötülük bulmuş. Düşmana layık gördüğü haya-

tı kendisi yaşamaya başlamıştı. 

 Bu hikâyedeki ufak bir anıydı benimki. Kız 

da değildim o çocuk da. Ama öğreticiydi. Beni bu-

na inandıran iyiye iyi, kötüye ise yine iyi davran-

mamı sağlayan beni büyüten bir anıydı. Ve birçok 

şeyi fark etmemi seçici olmamı sağlayan bir anı… 

   Doğa Melis Bedir 10/A 

II. 

Günlerden bir gün annemle ben karşılıklı 

çimlerde oturmuş konuşuyorduk. Hava tam bir pik-

nik havasıydı, güneş tepemizde pırıl pırıl parlıyor-

du. Annem bana: “Eliz, şu an sen kaç yaşındasın?” 

diye sordu. Ben de anneme : “On altı yaşındayım 

anne” diye cevap verdim. Annem: “ Peki bundan 

yirmi yıl sonra kaç yaşında olacaksın?” diye sordu. 

Ben de : “Otuz altı” diye cevap verdim. Bir dahaki 

sorusu ne olacak diye merakla bekliyordum. Annem 

“tamam, otuz altı yaşındasın şuan ve hayatında ne-

ler başardın?” diye sordu. İlk önce anlamamıştım. 

“Şu an otuz altı yaşında mıyım?” diye soruyu yine-

ledim. Annem evet anlamında başını salladı. Ve ben 

de ona tüm hayallerimi, işimi anlattım. Annem beni 

dinledi ve dedi ki: “Eliz, peki otuz altı yaşındasın şu 

an bundan yirmi yıl sonra ise elli altı yaşında olu-

yorsun, peki hayatında hiç pişmanlığın var mı?” di-

ye sordu Ben de şu an elli altı yaşındaymışım gibi 

pişmanlıklarımı söyledim. Annem beni dinledi ve 

sonra bana dönüp “Eliz bir hayat yaşadın ve piş-

manlıkların var, bu senin ikinci şansın bu sefer bu 

pişmanlıkları yaşamadan hayatını yaşa dedi.” Ve şu 

an otuz altı yaşında olsan aynı şeyleri bir daha yap-

mazdım çünkü elli altı yaşında pişmanlık yaşayaca-

ğım bu anı bana hayattaki ikinci şansı vermiş gibi 

oldu.              

  Eliz Mina TANRIVERDİ 10/A 
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SOURCE OF LIFE 
 

Water walks across the world 

Running through rivers, some of them are curved 

This journey is an adventure 

Includes all the creatures 

 

It climbs up to hills 

It flies to the sky 

It has lots of skills 

It cleans , heals 

And  helps you get by 

 

When it’s excited, it yells ‘’gush’’ 

You can also see it rush 

When it’s stagnant, it whispers ‘’plop’’ 

It brings life with its drop 

 
Zeynep Türk 8/A 

UNDERSTAND WATER 
 

Cool as an ocean 
Wild as a sea 

Alive as a river 
And life as a drop 

 
Dance like the waves 
Cry like the clouds 
Live like the rain 

And die like the snow 
 

Perhaps giving life to a flower 
Maybe taking the life of a clover 
You don’t know what water does 
You just know it has the power 

 
Wild and dangerous 
Calm and cautious 

Water can be different things 
You can find it in many ways 

 
Every form of water 

Is life itself 
Understand the water 

And find yourself 
Ayşe Ekin Kesoğlu 8/B 

 
Water 
 

You are the mother 
of life 

You keep us alive 
 

Take us away from 
thirst 

You help us survive 
 

I need you forever 
You are my water 

 
 

Kübra Cabuğa 8/A 
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SUMMER 

Summer, the heat of love – the blowing of the sea-breeze. 

Summer, the happiness of nature. 

Summer, which makes you feel more free and have a straight posture. 

 

Having a cocktail near the sea and feeling the wind; now you see 

The hot sand hurting and burning your bare feet, with love. 

And the waves hitting you on your back and making you feel refreshed and cold. 

Be ready for summer, you will be blessed. 

Summer people say the freedom of happiness 

makes you feel free and in the summer heat. 

       Salim Babashov 9/B 

SUMMER 
 
How magic is summer  

It makes you feel better  

Don't wake up early  

Sleep very deeply  

 

No more school for you  

Forget all the homeworks  

Try to find new friends  

That you will never forget  

 

Castles on the sand  

Ice-cream dripping down from your 
hand  

Sailing on the deep blue see  

Diving down to find shells  

 

Music gets louder  

Drinks get colder  

Nights get longer  

And the life gets better 

  
                                  Kübra Cabuğa 8/A 

WHAT MAKES A LIFE SPECIAL? 

I think life is so short that we should be smiling every 

time, especially because everything can happen , so we 

should be positive all of the time. 

Life is everything; life is a secret and sometimes will be 

exciting. But life is everything and I think we should 

hold on to life, every day. 

       

  Selma Ece Buyer 9/A 

Simay Saydır 7/B 
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 Communication is key. For thousands of 
years, people have had the need to communicate. 
We first started expressing ourselves with draw-
ings, then came the invention of language. Lan-
guage has opened the doors not only for verbal 
communication and non-verbal communication 
such as sign language also it has contributed to the 
advancements in science. After the birth of lan-
guage when we started evolving, our language 
evolved and developed with us. As we started to 
move around the World and colonise in different 
places, language started to spread. This caused dif-
ferentiation in languages. The controversial issue 
that we face today is the dominance of languages. 
As we are in the 21st century some languages have 
reached extinction. However, there are some lan-
guages that are in the battle of dominance, such as; 
English and Chinese (Mandarin). Almost all lan-
guage experts are debating on whether English is 
going to keep its dominance or not.  

 The first reason why language experts think 
that English will keep its dominance is because, 
nearly 300 to 400 million people speak English as 
their mother tongue, and it is estimated that a 100 
countries accept English as their national language. 
English being a national language around the world 
urges English to be a leading language. With coun-
tries accepting English as their official language, it 
contributes to the recognition of English world-
wide. The 100 countries that acquire English as an 
official language have to learn it at school by law, 
even if their mother tongue is different. Nowadays 
education is a must. This makes sure that people all 
over the globe will learn English. Not only will 
people be learning English they will be educated in 
English and this will also soon lead to scientific 
discoveries in English. In the 20th century when the 
tension around the World started to raise again. The 
World War 1 took place. England played a huge 
role in the war and the country exploited approxi-
mately 178 countries, leaving only 22 countries 
that weren’t colonized by the British Empire. At 
the time Great Britain ruled 88% of the world. Brit-
ain’s geographical region supported the mobility of 
the British to colonise elsewhere. In addition to 
this, the 2nd World War increased the spread of  
English. This was one of the biggest influences and 
made English the ruling language because when 
exploiting a country, you are not only taking it over 
by a name but as a whole. When education started  

to take place in India, Brazil, the EU etc. special 
techniques and learning styles were put in place. 
This is why even though the Chinese language 
(Mandarin) is popular it will never overstep Eng-
lish. The progress as a second language English has 
already been set in stone, consequently, adding a 
new “second language” will cause mayhem and 
won’t be everlasting.  

 In contrast to this, there are downsides even 
though English dominates the “World” there are 
still many places that have no knowledge of Eng-
lish. Roughly 40% of the World is monolingual 
speakers (only speaking one language, generally 
mother tongue). “English is likely to remain one of 
the world’s most important languages for the fore-
seeable future, but its future is more problematic — 
and complex — than most people appreciate,” said 
language researcher David Graddol. If English is 
considered a second world language that would 
mean that everybody will know and be able to 
speak English this will show a disadvantage as well 
as an advantage. The disadvantage that might ap-
pear is that, people who only know English won’t 
need to learn another language so this will reflect in 
kids having no interest to learn another language. 
People will lose their essence of being special. On 
the other hand, because everyone will know the 
world language, communication, trades etc. will 
become much easier.  

 In conclusion, a dominant language is like a 
virus and just like viruses it needs carriers to dif-
fuse it to other countries. My opinion on English 
becoming a dominant world language is positive. I 
think in the near future we will all be speaking 
English as the only global language. Even though 
there are some side effects of the lingua franca be-
coming English I can see more sustainable evi-
dence considering the battle of dominance being 
won by English. English has a bright future as there 
are now international education systems that give 
you the opportunity to be educated in English. 
Moreover, there are endless sites on the internet 
that can help you learn the language as well. The 
spread of this tongue is unconditional. Another im-
portant fact is that English is not only a social lan-
guage but its technological language. Nowadays, 
we live inside a technological era. For that reason, 
if we ignore the language of technology it will set 
us back. This why English will remain the global 
language for a very long time. 

Ella Jenny Büyükkaya 11/C  

THE BATTLE OF A DOMINANT GLOBAL LANGUAGE 
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Çicen:  Derin van den Berk 6/B 
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Değerli Okuyucularımız, 

İlk dergimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. İçinizdeki 

yazara ışık tutmak bizi çok sevindirdi. Bu serüvende Marmara Koleji ailesi olarak birlikte 

yürümek birinci sayıda yaktığımız kıvılcımı ateşledi. Dergide emeği geçen her zaman 

azimle çalışıp bir takım olmayı başaran sevgili kulüp öğrencilerime, hayallerini bizlerle 

paylaşıp yazılarıyla ruhlarımıza dokunan, derginin gelişmesinde önemli katkısı olan or-

taokul ile lise öğrencilerimize ve öğrencilerimizin yollarını her daim aydınlatan öğret-

menlerimize güzel emekleri için çok teşekkür ederim.  

Yazmak, kimi zaman insanı rahatlatır kimi zaman da kişinin sessiz çığlıkları olur. 

Düşüncelerimizin, karakterimizin yansımasıdır; hayal edebilmektir yazmak. Hayaller ki 

bize görünmeyenleri gösterir. Kendi serüvenlerimizi kurduğumuz bir yolculuktur. Bu 

yolculukların paylaşıldığı dergimizde kendinizi farklı karakterlerin yaşamlarında bula-

caksınız. İçinizdeki ışığın her zaman umutla aydınlanması dileğiyle... 

         Melis Bilgiç 

             Türkçe Öğretmeni 

       Genç Kalemler Kulübü Sorumlu Öğretmeni 

       



 48 


