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GENÇ KALEMLER PROJESİ 

 

Ortaokullarda ve Ortaöğretim Kurumlarında 

öğrenim gören öğrencilerin edebi eserler üretmelerini 

sağlamak ve bu alanda kariyer planlamalarına katkıda 

bulunmak amacıyla 2015 yılından bu yana uygulanmakta 

olan Genç Kalemler Projesi; okullarımızda kulüp etkinliği 

faaliyetleriyle öğrencilerimizin çeşitli edebi türlerde yazı 

yazma faaliyetlerini artırmayı amaçlamaktadır. 

 

İl genelinde edebi alanda eser üreten öğretmen 

ve öğrenci oranını yükseltmek amacıyla oluşturulan Genç 

Kalemler Projesi kapsamında ilimiz genelindeki bütün 

ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında “Genç Kalemler 

Kulüpleri” kurulmuştur. 

 

Kulüplerde yapılan çalışmalarla öğrenci ve 

öğretmenlerin aktif olarak katılımı ve yazınsal ürünler 

üretmeleri hedeflenmiştir. Yazma faaliyetleriyle; yazarlık 

mesleğine ilgi duyan öğrencilerin eserlerinin pano, gazete 

ve dergilerde yayımlanmasına olanak sağlanarak, kariyer 

planlarına katkıda bulunulması ve desteklenmesi 

beklenmektedir. 

 

Bununla birlikte; ilçelerdeki koordinatör öğretmen 

ve öğrencilerimizi teşvik etmek amacıyla yaratıcı yazma 

atölyelerinin düzenlenerek; öğretmen ve öğrencilerimizin 

edindikleri bilgi ve deneyimleri bulundukları ilçelerdeki 

diğer öğrenci ve öğretmenlerle paylaşmaları ve projenin 

daha geniş çapta kitlelere ulaşması hedeflenmektedir. 

 

Genç Kalemler Projesi kapsamında yerel 

gazetelerle işbirliği protokolü imzalanarak, bu kapsamda 

öğrencilerimizin yazmış olduğu yazı, şiir, deneme vb. 

eserlerin gazetelerde haftalık olarak yayımlanması 

sağlanmaktadır. 

 

Ulusalda ve yerelde düzenlenen yarışmalar ile pek 

çok genç kalemimiz yazmış oldukları edebi eserlerle 

duygu ve düşüncelerini kaleme alma fırsatını elde etmiştir.  

     

Genç Kalemler Projesi daha fazla sayıda 

gencimize ulaşma hedefiyle yerelde ve ulusalda örnek 

projeler içinde yer almaya devam edecektir. 
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ÖN SÖZ 

Aynı idealler uğruna yegâne bir projenin çatısı altında toplanmış, el ele vermiş 

bir ailenin bireyleriyiz biz. İçimizdeki yazma aşkı dışımıza vurduğu zaman binlerce 

yüreğe dokunur, her bir harfte, her bir hecede aynı heyecanla şekillenir, aynı samimi 

duyguları hisseder, onlarla dost olur, yazı olur, dökülürüz boş sayfalara. “Genç 

Kalemler!” iz biz. 

Çocukluk çağlarımızdan itibaren okuma ve yazma sevgisini minik yüreklere 

işleyen siz değerli eğitmenlerimiz; Genç Kalemler projemiz çocuklarımızla bütünleşiyor 

ve bu sayede gelecekte nice yazarlarımızın yetişmesine sonsuz katkıda 

bulunuyorsunuz. Genç kalemlerimizin kalemlerinden dökülen tüm satırlar sizlerin emeği 

ve desteğiyle çığ olup büyüyor ve okuyanların yüreklerine dokunuyor, yaşamlarında iz 

bırakıyor. 

Genç bir adam, henüz yirmisine varmamış. Kafasını eğmiş bir şeyler yazıyor 

gayretle. Kelimeleri kimi zaman nazlı sevgilileri bir araya getiriyor kimi zaman 

buluşturuyor türlü mekân ve zamanlarda. Kimi zaman da ayrılıklara sahne oluyor 

tanıştığı bu mekânlar. Sevgilerine, birbirlerini sahiplenişlerine gıptayla bakarken 

ayrılıklarıyla inciniyor, kırılıyor, ardından bakakalıyor terk edişlerin. Ertesi gün yenileri 

alıyor biten sevgilerin ve o yine kaleme alıyor gördüğü, gözlemlediği her sevdayı… 

Genç bir kadın, kalemi sivriliyor, coşkuyla akıyor dizeleri. Bazen bir yetim oluyor 

yazılarında bazen de sokaktaki bir dilenci… Ama yine de içindeki yazma aşkı 

durmuyor, durduramıyor onu. Hayatla iç içe yaşamlar süren, yaşadığı her zorluğun 

ardından, kalan izlerin matemini yansıtırlar sözleri, cümleleri. Bir yağmur damlası 



 

2 
 

düşmeden türlü acılar çeken bulutlar misali gözyaşları içine akar da, dizelerinde 

şekillenir, su olur, yön verir kendinden sonraki hayatlara. İşte o zaman göğsü son defa 

inip kalkar okuyanların sanki yazanın haykırışlarını duyarak… 

Yazmak… Kelimeleri coşkuyla cümle cümle çoğaltmaktır. Kimi zaman sözle 

ifade edemediklerimizi anlatırlar bizlere. Kim bilir yaşamımız boyunca daha kaç farklı 

olaydan geçip gideceğiz derken yaşayamadıklarımız için paylaşmamıza vesile olur 

yazmak. Sizler Genç Kalemler olarak yazdıkça genişleyecek ufuklarımız, yeşerecek 

umutlarımız. O becerikli parmaklarınız kaleminizi her itelediğinde can bulacak 

satırlarınız bilmediğiniz, tanımadığınız yüreklerde. 

“Yazma kabiliyetimin bulunmadığını ancak on beş senede keşfettim; ama o 

zaman da yazmaktan vazgeçemezdim; çünkü artık çok meşhur olmuştum”. Ünlü 

yazarımız Peyami Safa’nın bu cümlelerinden de anlaşıldığı üzere size tavsiyem odur ki 

hangi sebeple olursa olsun asla yazmaktan vazgeçmeyin sevgili çocuklar. Düşlediğiniz 

ve olmasını istediğiniz ne varsa yazın. Unutmayınız ki bir insanın mutluluğu ancak gerçek 

manada özgürlüğe kavuştuğunda ortaya çıkar. Yazdıklarınız sadece sizleri 

özgürleştirmekle kalmayacak, mutluluğu arayıp da bulamayan, bulup da 

yaşayamayan, yaşayıp da özgür olamayanların hayatlarına da dokunacak ve 

mürekkeplerinizden sayfalarınıza damlayacak satır satır. 

Çok kıymetli Genç Kalemlerimiz; sizler yazdıkça dilinizin altında, kaleminizin 

ucunda gizli kalan, sizi kıymetli yapan duygularınızla açığa vurduğunuz sözleriniz ve 

düşüncelerinizdir. Bir ateştir yazmak, sözlerin kıvılcımıyla vücut bulur. Etrafını aydınlatır, 

konuşamayana söz, duyamayana name olur. Yazma azim ve ateşinizin hiç sönmemesi 

dileğiyle… 

 

Celalettin EKİNCİ 

       Muğla İl Milli Eğitim Müdürü
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GÜZEL BİR DÜŞÜN PEŞİ SIRA… 

“Yüzü ışığa yönelmiş insan, kaç yaşında olursa olsun; gençtir.” 

 

Hep büyük heyecanlar ve helecanlar yaşanır atılan yeni adımların arkasında. 

Kelimelerin eşliğinde buluşulacaktır güzelliğin aynasında. Düşünceler, duygular arka 

arkaya bir sel olup akacaktır. Bazen ciddi, vakur, kuru bir yamacın düzlüğünde, bazen 

yerinde duramayan, kıpır kıpır akıp duran derenin kenarında, bazen de her şeyiyle size 

benzeyen, sizden bir parça gibi görünen bir evin avlusunda bulursunuz kendinizi. 

 

Yazmak, yazdıklarınızı kelimeler aracılığıyla paylaşmak, hep gerçekleşmesi 

beklenen büyük bir düştür. Bizim gözlerimiz de, yüreklerimiz de bu büyük düşün peşi sıra 

kâh azgın dalgalarla boğuşur kâh fırtınalara siper eder gövdesini. Hiçbir zaman dur 

durak nedir bilmez. Ancak yazdıkça sakin limanlara sığınır. 

 

İşte içimizde sakladığımız bu güzelliklere güvenerek başladık yazmaya. Sesimiz 

yine öğrencilerimizin yanında olacak. Onların içinden, yüreğinden akıtarak bize 

yansıttıklarını paylaşacağız çoğu zaman sizlerle… Eğitim yolculuğumuz “sır” dolu bir 

yolculuktur. 

 

Rüzgâra ne zaman yön vermeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. Dümeni elinizden 

bırakmaya gelmez. Sabırlı olmanız da gerekir aynı zamanda. Bir yandan da dalgaların 

akışına bırakmanız gerekir kendinizi… Bunun için her şeyden önce kendimizi çok iyi 

yetiştirmemiz gerekmektedir.  

 

Ki diktiğimiz her fidanın toprağından daha dik, daha sağlam, daha güvenli 

yetişmesini bekleyebilelim. 

 

Yazılarımız aracılığıyla - nefesimiz yettiğince – yaşadıklarımızı beraberce 

paylaşma mutluluğunu tadacağız. Mensubu olmaktan şeref ve onur duyduğumuz 

eğitimci anlayışımızın yanında, yaşanılana ait olanları da farklı bakışlar altında 

yansıtmaya çalışacağız. İçimizdekileri özgürce ifade etmeyi, hayatı anlamlandırma 

çabamızın başlama noktası olarak kabul edersek, yazılarımız bu amaca birer vasıta 

olacaktır. 

 

Yaşamın bize sunduklarını ayırt edici yönleriyle görebilmek bir gül bahçesinin 

içinde kaybolmuş güzelliklerin arayışıdır. Bu arayış sonunda eğer ki biz kendimize ait 

olanı bulabiliyorsak o andan itibaren yaşadığımız her şeyin bizim için bir anlam 

kazandığını görürüz. Artık sevgimizde sıcaklığı, umutlarımızda aydınlığı, hayallerimizde 

ayrıcalığı tadabiliyoruzdur yudum yudum… Bırakalım dünya kendi hızında dönmeye 

devam etsin. Biz bir karınca vakarıyla hazmede hazmede güzellikleri kendi hızımızda 

yaşayabilelim. 

 

“Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum 

 Ne büyük nimet olduğunu ah ey güzel gün!”  (Cahit Sıtkı Tarancı) 

 

Bizler edebiyat sevdalısı edebiyat öğretmenleri çok isteyip de ifade 

edemediğimiz güzellikleri öğrencilerimizin yazılarında görme mutluluğunu yaşarız. Bu 

“Mehlika Sultan”a isyan edip zamanın elinden tutabilmenin ayrıcalığını da yaşatır 

bizlere. Zaman zaman kendi içimizde yaşadığımız bu güzellikleri sizlerle paylaşmak 

büyük bir heyecan yaşatacak bizlere…    
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“Gülücükler takılmalı 

Hayat denizinden attığın oltaya, 

Gülücükler… 

Sevgin kelimelere, cümlelere, hatta 

Destanlara sığmamalı; deniz olup, 

Okyanus olup taşmalı, 

Gülücükler takılmalı 

Hayat denizinden attığın oltaya, 

Gülücükler…”    (Arda İnal) 

 

         Bu ilk adım yazımızda “güle güle” sözcüğünü hüzünle kardeş kılan ayrılık 

anlamından uzaklaştırarak mutlu ve umutlu bir uğurlayış anlamında kullanmak istiyoruz. 

Yaşamımızdaki tüm ilk adımlara cesaretle atılacak mutluluk ve umut dolu yeni 

“merhabalara” Merhaba! 

 

  

İsmail ZORBA 

Muğla Anadolu Lisesi  

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 
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YARIM KALMIŞ 

Ben her şeyi,  çoğu zaman sadece sana anlatmak isterdim. Sözlüye kalkacak 

çocuklar gibi bir yanım hep senin için, senin iyi çocuğun olmak için uğraştı yıllar boyu. 

Öteki umursamaz yanım küskündü oysa. Senin çocuğun olmak istemeyen kırgın 

yüreğim, nereye savrulsa hep düştüğü yerde kaldı. En uzağa düşmek hırçınca bir 

başarıydı, düştü. 

 

Ben her şeyi sana anlatmak isterdim. Otogarda ağlarken gördüğüm pembe 

kazaklı kızı mesela. Aklıma iç çekişleri kazınan, tuttuğu eli bir türlü bırakmak istemeyen, 

bıraksa düşecek olan kızı... Soğuk Ankara Garı’nı anlatmak isterdim. Buz gibi ve boyası 

dökülmüş demir koltukların üstünde gezinen ince narin parmakları… 

 

Ben sadece sana anlatmak isterdim. Penceresinden deniz akan ve pervazından 

takalar geçen o evi. Puslu sabahlarda balıkçılar üşüşürdü balkonlara ve ben denize 

merdiven dayayan şehirler gördüm. Bunları sana anlatmak isterdim. 

 

Ben en çok sana anlatmak isterdim. Penceresi beyaza bakan kar kokulu evlerde 

küskün kadınlar yaşardı, bıraksan düşecek. Yollara bakan camları vardı ve o yollardan 

gelmeyenleri… Bir gölge olurdu hayalinde kadınların. Sesi kelimelerden üstün 

mektuplar okunurdu akşamları. O mektupları anlatmak isterdim sana. Yüzü olmayan 

adamların, gözleri olmayan kadınlara yazdığı mektupları… Gözyaşlarıyla dağılmış 

mürekkeplere banan dudakları, kalemin kayıp gidişindeki hüzünde boğulanları, 

birikmeye ve biriktirmeye dair o ilk anıları… Sonra Murathan Mungan'ın dediği gibi 

“Zamanla birikenle biriktirenin birbirine karışmasını, biriktirenin biriktirilenden daha az 

yaşadığı zamanları” anlatmak isterdim. 

 

Ben bir tek sana anlatmak isterdim… Hayatın ortasında yeşeriveren o çiçeği ve 

söktüğünde arda kalan kendinden büyük çukuru... O çiçek ki geri diksen de tutmaz 

asla ve çukuru mezarıdır onca aşkın, onca yaşanmışlığın, onca tanıklığın... Hiçbir toprak 

dolduramadı o çukuru ve yasını tutan olmadı o çiçeklerin. 

 

Ben her şeyi çoğu zaman, en çok ve sadece sana anlatmak isterdim… Bir 

ayrılıkta boğulan adamları, bir şarkıyla vurulan kadınları… Her yerinden çok eski sevda 

sözleriyle vurulmuş delik deşik kalpleri... En çok sana anlatmak isterdim bir ahın alıp 

götürdüklerini. 

 

Kalbim kendine işkence eden, öğretmenine kırgın, sözlüye kalkmış bir çocuk 

hep. Anlatmak istiyorum en çok aramızda ölü bir yılan gibi yatan zamanı ama 

anlatacak kelime bulamıyorum. Sözlerim puslu sabahlarda takalara yüklenmiş gitmiş. 

Sözlerim kaybolan ağrılı mektuplarda. Sözlerim bir parkta düşürülmüş, bir otogarda 

sabahlamış... Sözlerim bir ahla vurulmuş ve yatıyor çiçek mezarının dibinde. 

 

Ben her şeyi, sadece ve sadece sana anlatmak isterdim…                                                                                                            

Göğe bakan denizlere doğru durup, bu kadar kifayetsiz olmasaydım eğer... 

 

 

Sergül ÇOLAK 

Menteşe Bayır Anadolu Lisesi 

10/B Sınıfı 
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KAYIP 

Kafdağı görünümlü Toros Dağları, baharın bütün şehvetiyle semaya 

yükseliyordu. Etrafındaki siyahlı beyazlı bir yığın bulut kümesi ise çevresini sarmış onunla 

dans ediyordu. Biraz aşağıda ise yıl boyu yeşilliklerini saklayan, çam ağaçları kendilerini 

nemli ve yeni yeni yeşermekte olan kır çiçeklerinin ellerine bırakmıştı. İlkbahar tüm 

coşkusuyla, heyecanıyla giyinip süslenmeye başlamıştı. 

 

 Küçük bir masal evini andıran evimiz ise artık yavaş yavaş uyanmaya başlamıştı. 

Üstündeki rehaveti atmış, vücudunu saran yeşillikleri bir taç gibi başına takmıştı. Kuşlar 

böcekler, kelebekler hatta karıncalar bile baharı selamlıyordu. Evimizin yanından akıp 

giden; şırıltısıyla insanın içini okşayan akarsu yatağı ise tüm coşkusu ile köpürerek 

akmaya, şarkı söyleyerek yolunu değiştirmeye başlamıştı. Artık; göçmen kuşlara ev 

sahipliği yapan, kızılçam ağaçlarının kapladığı, sonu baraj gölünde biten bir suyoluna 

uzanıyordu. Doğa tüm güzelliği ile Toroslardaki kara inat, bahara hazırdı. 

 

 Güneş son kızılımsı ışığını ufukta yüksek tepelere yansıtırken etrafa yavaş yavaş 

karanlık çökmeye başlamıştı. Hava siyah bulutlarla kaplıydı. Birkaç saat içinde bulutlar 

birbiriyle kavuştu ve yağmur başladı. Sabaha kadar da yağdı. Ertesi sabah toprak suya 

doymuş bir şekilde güne “merhaba” dedi. Hava ise gece boyu yağan yağmurun izini 

silmiş güneşin kızılımsı ışığıyla aydınlanmıştı. Ben ise penceremin camındaki birkaç 

yağmur damlası ve perdeye yansıyan güneşin parıltısıyla uyanmaya başlamıştım. 

İçimde büyük bir huzur ve nefis toprak kokusu ile yatağımdan kalktım. Oldum olası 

bahar sabahlarını çok severdim. İçeriden annemin yaptığı güzel poğaçaların kokusu 

geliyordu ve beni kendine çekiyordu. Yavaşça odamın kapısına doğru ilerledim, 

kardeşim daha uyanmamıştı ve ben de ses çıkartıp onu uyandırmak istemiyordum. 

Çeyrek asırlık tahta kapımız gıcırdayarak açıldı. Koridor sabah güneşi ile dolmuştu. 

Yüzüme çarpan soğuk su ile iyice kendime geldim. Naftalin kokulu havlu ile yüzümü 

kuruladım ve beni kendine çeken mutfaktaki kokuya doğru ilerledim. 

 

 Annem her zaman ki gibi erkenden kalkmış ve tüm marifetini göstermişti. 

Poğaçalar fırından çıkmış, yer sofrasındaki yerini almıştı. Kahvaltı sofrası bahçeden 

toplanan maydanozlarla, terelerle, rokalarla dolmuştu. Annem her sabah olduğu gibi 

zeytinlerin üzerine naneyi serpmiş, haşlanmış yumurtaları dilimleyerek üzerine pul biber 

gezdirmişti. Tam krallara layık bir hafta sonu kahvaltısıydı. 

 

-Günaydın, dedim anneme… Yine tüm marifetini konuşturmuşsun Valide Sultan. 

Annem oldum olası kendisine böyle hitap etmemden utanır, o tombul yanaklar 

kızarıverirdi. 

 

-Günaydın güzel oğlum, hadi kardeşini de kaldır da yavaş yavaş kahvaltı sofrasına 

oturalım, dedi annem. “Baban da gelir şimdi, ineklere yem vermeye gidiverdiydi.” 

-Tamam, dedim ve sofradan bir poğaça alarak kardeşimi uyandırmaya gittim. 

Poğaçanın ağzımda dağılan tadını ve çökeleğin dereotuyla o, eşsiz buluşmasını tüm 

bedenimde hissettim. Annem zaten bu poğaçayı hep böyle güzel yapardı. Hatta 

hafta sonunu sırf bu poğaça için, iple çekerdim. 

 

 Bizim tahta kapıyı bu sefer özenmeden hızlıca açıverdim. Ama kardeşim bu sese 

bile uyanmamıştı. Siyah saçları, çıkık elmacık kemikleri ve hokka burnuyla masal 

prenseslerine benziyordu.  Hep bir ağabey olarak onu korumam gerektiğini hissetmiş 

ve ona hep nadir bulunan bir çiçek gibi davranmıştım. 
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- Rümeysa, Rümeysa…  diye seslendim. Ama tabi kardeşim her zaman olduğu gibi 

ancak beşinci seslenişimde yatakta uyanmak istemediğini gösterircesine kıvranmaya 

başladı.  
- Abi, şu perdeyi çeker misin? Gözüme güneş giriyor.  

- Rümeysa, kalk hadi kardeşim. Kahvaltı hazır. Babam acıkmıştır. Rümeysa’nın her 

zaman babama karşı bir zaafı vardı, tabi babamın da ona. Bu yüzden onu sabahları 

kaldırırken babamın adını söylemek daha etkili oluyordu. 

- Tamam, kalkıyorum şimdi. 

- Hadi bekletme bizi Rümeysa. Birazdan Osman da uyanır. O uyanmadan kahvaltımızı 

edelim. Yoksa yine, bize rahat kahvaltı ettirmeyecek. 

 

 Osman bizim en küçük kardeşimizdi. Daha üç yaşında olmanın verdiği 

hareketlilikle, hiç yerinde durmaz, sürekli oyun isterdi. Osman; dolgun yüzü ve iri gözleri 

ile annemin kopyasıydı. Annemde bunu bilir ona ayrı bir özen gösterirdi. Zaten ailede 

kimseye benzemeyen bir tek ben vardım. Rümeysa babama, Osman anneme 

benzerdi. Ben ise kısacık boyum, kahverengi sert saçlarım ve kalın dudaklarımla 

kimseye benzemezdim. Hatta babam bazen şaka yapar, biz seni evin yanında akan 

suda bulduk derdi. Gerçi herkes benim aynı vefat eden dayıma benzediğimi söylerdi 

ama onu da görmek nasip olmamıştı. Annemde tek bir fotoğrafı vardı. O da bizimkilerin 

yatak odasında, ceviz kaplamalı sandığın içinde mendile sarılıydı. Eski bir köy okulunun 

önünde çekilmiş olan bu fotoğrafta annemle dayım el ele tutuşmuş objektife 

bakıyordu. Dayımın saçları benimkisi gibi kahverengi ve uzun, annemin ise kısacıktı. 

Anneannemin anlattığına göre, annem hep erkek olmak istemiş, o yüzden saçlarını hiç 

uzatmamıştı. 

 

 Yarım saat içinde tüm aile, Osman hariç, yer sofrasındaki yerini almıştı. İştahla 

annemin hazırladığı poğaçaları yiyorduk. Babam pek konuşmazdı. Sofrada da 

konuşulmasını pek sevmezdi. Her daim siyah şalvarını giyer, sarıya çalan eski hırkasını 

üstünden çıkarmazdı. Kulakları biraz ağır işitirdi. Annem buna küçükken yaşadığı bir 

kazanın neden olduğunu söyler ama detaylara inmezdi. Babam elini sürekli elini 

burnuna götürür, burnunun uçunu kaşır ve konuşmaya öyle başlardı: 

 

-Evet, çocuklar dedi. Bu gün sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Hemen kardeşimle 

bakıştık. Bu bizim için büyük bir sürprizdi. Çünkü babam genelde evden pek dışarı 

çıkmaz, bizi de göndermezdi. Ona göre bizim evimiz ve çevresi zaten gidilebilecek, en 

güzel yerlerden biriydi. 

 

 İlk şaşkınlığımızı üstümüzden attıktan sonra heyecanla babamıza nereye 

gideceğimizi sorduk. O da bize, karlar ilk erimeye başladığında dağların eteklerinde 

kardelen çiçeklerinin açtığını ve yeni çıkan yeşilliklerin, dağın yamaçlarını sararak 

muhteşem bir görüntü oluşturduğunu anlattı. 

 

 Çok heyecanlanmıştık, hemen giyindik. Annem kalan poğaçalardan, yaptığı 

yufkadan ve öğlen için pişirdiği ot kavurmasından yanımıza koydu. Evde birçok 

hayvanımız olduğundan annem gelemiyordu. Osman da uykusundan uyanmış, 

kahvaltısını yapmış bizimle gelmek istiyordu. Ama annem bize güvenmediği için 

Osman’ın gelmesini istemiyordu. Nihayet, ısrarlarıyla Osman galip gelmişti. Annem bin 

bir tembihle, Osman’ın gelmesine izin vermiş; çok dikkatli olmamız gerektiğini söylemişti. 

Hepimize birer öpücük kondurduktan sonra bizi göndermişti. 
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 Öğlene doğru yaylaya varmıştık. Yeşil kırlar uçsuz bucaksız uzanıyor, gökyüzüyle 

bütünleşiyordu. Bir an bir kuş olmak, onun gibi kanatlanmak; gökyüzünün mavisiyle 

yaylanın yeşilinin birleştiği yere uzanmak istedim. Kardeşim ise mümbit yaylalarda 

koşmaya başlamıştı, doğayla kucaklaşıyordu. Her şey o kadar güzeldi ki… Bizi buraya 

getirdiği için babama sarılmak ve minnettarlığımı göstermek istedim. Ama babam 

“delikanlı” erkek çocuklarının böyle şeyler yapmasından hoşlanmazdı. Yine de onunda 

yüzünde küçük bir tebessüm görebiliyordum. En azından bize yaşattığı bu mutluluğu 

hissedebiliyordu. 

 

 Hemen örtülerimizi açtık ve etrafı keşfetmek için babamdan izin aldık. Babam 

odun keseceği için Osman’a bizim bakmamız gerekiyordu. Tabi bu ulvi görevi ben de 

bir büyük olarak, Rümeysa’ya verdim.  

 

Üçümüz dolaşmaya, nadir bulunan kardelen çiçeklerini aramaya başlamıştık. 

Uzunca bir patika yoldan, dağın eteklerine vardık. Dağın yamaçlarında hala kar 

birikintileri vardı. Biz de Rümeysa ile bunu fırsat bilip kartopları atmaya başladık. 

Rümeysa birden durdu ve “çiçekler” diye bağırdı. Hemen arka tarafta kardelen 

çiçekleri karın ağırlığına inat doğrulmuş, başlarını güneşe dönmüşlerdi. Rümeysa’yla 
hemen koşmaya başladık. Bakalım en çok çiçeği kim toplayacaktı? İvedilikle 

yarışıyorduk.   

 

Dağın eteğine ilerledikçe daha çok çiçek bulmaya başladım. Heyecanım git 

gide artıyordu. Topladığım tüm çiçekleri anneme götürecektim. Eminim annem bu 

çiçekleri görünce çok sevinecekti. Annemi anınca aklıma birden yola çıkmadan 

önceki söyledikleri gelmişti “Osman’a sahip çıkın”. Hızla arkamı döndüm ama Osman 

orada yoktu. Paniğe kapılmaya, soğuk soğuk terlemeye başladım. Elimdeki çiçekleri 

kenara attım, onların artık hiçbir anlamı yoktu. Çünkü Osman yoktu. Hemen 

Rümeysa’ya seslendim. 

 
-Rümeysa! Rümeysa! Osman yanında mı? 

-O..Os..man mı? dedi. Rümeysa. Hayır, olamaz. Ben senin yanında sanıyordum… 

-Hayır, benim yanımda yok… koş, koş! Etrafa bakalım dedim. 

 

 Koşuyordum ama bacaklarımı hissetmiyordum. Kalbim sanki yerinden 

fırlayacakmış gibi atıyor, gözyaşlarımı durduramıyordum. 

-Osman! Osman! diye bağırıyordu Rümeysa. Acı sesiyle adeta dağları çınlatıyordu.  
 Uçuruma gitmiş olabilir mi? Diye geçirdim aklımdan. Hayır, gitmemiştir diyordum 

kendime. Ama ya gittiyse? 

-Osmaaaan! 

 

 Ben nasıl bir ağabeydim. Kardeşime bile sahip çıkamıyordum. Annem, annem 

kahrından ölürdü. Lütfen Allahım, yardım et lütfen! 

-Osman! Lütfen abim, ses ver… Osman! 

 

Daha sonra Rümeysa geldi yanıma. O da benim kadar endişeliydi, ağlamaktan 

kızarmış gözleriyle bana bakıyordu. Vücudu titriyor, konuşamıyordu. 
-A… abi, napıcaz? Osman nerde abi? Dedi ve o hassas vücudu bu ağır yükü daha 

fazla taşıyamadı ve kendini yere bıraktı. 

-Rümeysa, lütfen kendini bırakma bulacağız Osman’ı dedim. Aslında sözlerime kendim 

de inanmıyordum. Böyle güzel başlayan bir gün, böyle muhteşem bir doğa bunu bana 

yapamazdı. 
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-Kalk Rümeysa, babama haber verelim uçurumun aşağısına bakarız belki, dedim. 

Rümeysa iri iri açılmış gözleri ile bana bakıyordu. Korkuyordu… 

-Yooo, abi. Oraya bakmayalım lütfen buna gerek kalmasın, dedi. 

-Kalk, Rümeysa. 

 

 Rümeysa’ya güç vermeye çalışıyordum; ancak benimde mecalim kalmamıştı. 

Artık zaman durmuştu benim için, dünya dönmüyordu. Hayatın bir anlamı yoktu, 

mutluluk yoktu, mavi, yeşil yoktu, renkler yoktu… Çünkü Osman yoktu… 

 

 Rümeysa’yla geldiğimiz yoldan geri dönmeye başladık. Konuşmuyor, birbirimizin 
yüzüne bakamıyorduk. Ne yapabilirdik ki? Osman kayıptı, yoktu, belki de tehlike 

içindeydi kardeşim. Kim bilir, şimdi nasılda korkuyordur kardeşim. En kötü ihtimali aklımın 

ucuna bile getirmek istemiyordum, Uçurumun dibini. Babama ne söyleyeceğim, nasıl 

hesap vereceğim, her şeyi geçtim, annemin yüzüne nasıl bakacağım diye düşünerek 

kendi kendimi sorguya çekiyordum. Ya da en azından kendimi olacaklara 

hazırlıyordum. Kardelenleri toplamaya başladığımız yere geldik. Bir kenarda yığılmış 

olan kardelenleri fark ettim. Belli ki Osman toplamıştı onları. Küçücük elleriyle o minicik 

parmaklarıyla topladığı kardelenleri bir kenara yığmıştı kardeşim. Üst üste düzenli bir 

şekilde yığılmış kardelenler, onları toplarken ne kadar özendiğinin bir kanıtıydı. Nasıl 
olmuştu da ona göz kulak olmayı ihmal etmiştim? Kardeşimin topladığı kardelenleri 

gördükçe kendime hâkim olamıyor, gözyaşlarımı tutamıyordum. Daha az evvel Osman 
burada koşturuyor, kardelenleri topluyordu. Şimdi kim bilir nerdeydi?  Onu bir daha 

görebilecek miydim, ona bir daha sarılabilecek miydim, minik ellerini öpebilecek 
miydim? Osman’ım… kardeşim… nerdesin?  

 

Bir umut buralardadır diye, sesimi duyabilir belki diye son bir kez seslendim. Bu sırada bir 

ses duydum. Bana hayatı geri verecek olan ses, benim kardeşimin, Osman’ın sesiydi: 

 

-Abi… bak en çok çiçeği ben topladım. Birinci benim, diyordu.  Soğuktan kızarmış elleri, 

al al olmuş tombul yanakları, her zaman gülen güzel gözleriyle, canlı kanlı karşımda 

duruyordu. 
-Osmaaan! diye bağırdık. Sen neredeydin? Çok korktuk. 

-Buradaydım abi. Şu ilerideki kütüğün arkasında bunlardan daha çok var, biliyor 
musun? Ben de onları topluyordum, dedi. 

-Osman çok korktum diye ağlıyordu Rümeysa. 
-Abi, ben birinci oldum de mi? dedi Osman. Kazanmış olmanın verdiği mutlulukla gözleri 

ışıldıyordu. 

-Evet; abim sen birinci oldun, dedim ağlayarak.  

-Sakın ama sakın, bir daha bizim yanımızdan ayrılma “sakın” diye ekledi Rümeysa. Ve 

diz çökerek üçümüz birbirimize sıkı sıkı sarıldık. 

 

 O şekilde, birbirimize kenetlenmiş vaziyette ne kadar kaldık bilmiyorum. Kalbim 

yeniden düzgün atmaya, siyah beyaz dünyam yeniden renklenmeye başlamıştı. Yeni 

yeni sakinleşmeye, suyun şırıltısını yeniden duymaya, ıslak toprak kokusunu yeniden 

hissetmeye başlamıştım. Kardeşlerimin elini tuttum, ayağa kaldırdım ve bir daha ellerini 

hiç bırakmadım. 

 

 

Ömer Faruk KOBUL 

Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi 

12/D Sınıfı 
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UMUDA YOLCULUK 

Umut eder insan bazen yaşadığı acının bitmesini bazense 

sevdiğine kavuşabilmeyi. En karanlık gecelerde bile hep umudumuz aydınlatır bizi, o 

rehber olur; kalbimize yönlendirir bizi. Tıpkı çaresiz bir kadının kalbini umutla doldurduğu 

gibi. 

 

Çok tedirgindi Maryam Hanım. Her günü korkuyla geçirmekten bıkmıştı artık. 

Tepesine bombalar yağan evlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyordu. 

Harabeye dönmüş evler, bitmeyen silah sesleri, parçalanmış aileler… 

  

Maryam Hanım artık dayanamayacak hale gelmişti. Her gün bir ölüm haberi 

almak onu çok üzüyordu. Eşi Farid Beyle günlerdir aklında olan buralardan gitme fikrini 

konuştu. O konuşmadan sonra, Farid Bey yolculuk için gerekli ne varsa hazırlamaya 

başladı. Onlara kalsa ülkelerinden ayrılmazlardı ama Sayda vardı. Her şeyden çok 

sevdiği bir tanecik kızları Sayda’yı bu şartlar altında büyütemezlerdi. Savaşın, kıtlığın kol 

gezdiği bu topraklarda sonlarının ne olacağı belirsizdi. Farid Bey’in hazırlıkları 

tamamlaması ile Maryam Hanım’ın toplanması bir haftayı bulmadı yolculuğun ne 

kadar tehlikeli olduğunu konuşmasalar da çok iyi biliyorlardı.  

 

Sonunda o gün gelmişti. Birkaç parça eşya ile evden çıkan aile son kez 

evlerine baktı. Arkalarında tüm geçmiş boynu bükük kalmış, onlara el 

sallıyordu resmen.  

 

Farid Bey’in ayarladığı eski bir taksi ile bir buçuk saat süren yolculuktan sonra 

sahile geldiler. Teknedeki görevli, taksici ile konuştu gizlice yapılan bu işler 

son derece tehlikeliydi. Herkes bunu biliyordu fakat bu kaçış her şeye değecekti. 

Teknedeki görevli, eli ile Maryam ve Farid’i işaret etti. Bir yandan paraları alıp bir 

yandan insanları tekneye sıkıştırıyordu. Sıra Maryam ve Farid’e gelmişti. Maryam 

Hanım eskilikten dökülen tekneye adımını atar atmaz Sayda için yer aramaya 

başladı. Acele bir tavırla Sayda’yı bir köşeye oturttu. Ona göre güvenli sayılacak bir 

yerdi. Çok geçmeden hareket etmeye başladılar. Deniz dalgalandıkça insanlar 

etrafta gayriihtiyarî tutunacak bir şeyler arıyor ve çocuklarına sımsıkı 

sarılıyorlardı. Saatler sonra hava kararmaya başladı.  

 

Ne kadar yol gittiklerini Farid Bey az çok tahmin ediyordu. Tedirginliği hiç 

bitmeyen Maryam Hanımı eşi sakinleştirmeye çalışıyordu. Sayda ise annesinin 

oturttuğu yerde uykuya dalmıştı çoktan. Bu korkunç yolculukta uyumak Maryam için 

mümkün değildi. Yağmur yağmaya başlamıştı. Şimşeğin ve rüzgârın eşlik ettiği yolculuk 

gitgide zorlaşmaya başladı. Fırtınanın eski tekneyi içine alacakmış gibi sarsması 

ile herkes uyandı. Maryam, kızının can yeleğini titreyen elleri ile kontrol etti. Bir 

yandan Farid Farid! diye bağırıyordu. Kapasitesinin üstünde onlarca yolcu taşıyan 

tekne sulara gömülüyordu. Ortalık tam bir can pazarı idi.   

 

Maryam Hanım uyandığında koca bir kâbusun içinde buldu kendini gözlerinden 

akan yaşlar yastığını sırılsıklam yapmıştı. Ağlamaktan sesi kısılmıştı. Eşinin, feryatlarını 

duymamasına şaşırdı. Farid’e seslenip bir yudum su istedi. Suyunu içti ve eşine hiçbir 

şey anlatmadan doğruca Sayda’nın yanına gitti. Onun inanışına göre 

görülen kâbuslar asla gün doğmadan birine anlatılmazdı, bu yüzden gün ışıyana 

dek bekledi. Bahçede yüzüne vuran sert bir ayaza aldırmadan bir bardak 

suya rüyasına anlattı, dualarını okudu ve içi az da olsa rahatladı.   
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       Yaşadığı bu olay neyse ki gerçek değildi. Ülkelerinden kaçan Farid ve Maryam 

yuvalarını bir konteynıra taşımışlardı.  Maryam Hanım, Türkiye’ye geldikten sonra 

geleceğe dair planlar yapmaya başlamıştı. Her şey geride kalmıştı. İyi, kötü olan ne 

varsa her şey.  Sokaklarda akşam ezanlarına kadar oynadıkları, doğup büyüyüp bu 

yaşa geldikleri vatanları burunlarında tütse de onların hayatı artık Türkiye sınırında 

kurulan bir konteynırda devam ediyordu.  

 

 

Memnune ŞEN 

Milas Dr.Mete Ersoy Anadolu Lisesi 

10/C Sınıfı 
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GÜZEL  MUĞLA’M 

Fethiye’den  Datça’ya, 

Koylar arka arkaya, 

İnci gibi dizilmiş, 

Muğla’mın güzellikleri. 

  

Bir tarafta Kaya Mezarları, 

Doyumsuz doğa manzaraları, 

İztuzu’nda günbatımına doğru, 

Açılır ufkum mutluluğa doğru. 

  

Muğla’dır yerim yurdum, 

Havasını soluduğum, 

Yoktur eşi benzeri, 

O, bir turizm cenneti. 

  

Denizi başka, doğası başka, 

Mavisi, yeşili  kol kola, 

Zeytinyağlı dolması, keşkeği  bir harika, 

Doyum olmaz, Muğla’da yaşamaya. 

  

 

Burak DİNAMİT 

Kavaklıdere Menteşe Ortaokulu 

8/A Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜZEL ŞEHİR MUĞLA 

Sakar Tepesi’nden inişi, 

Yoktur bir başka eşi, 

Denizi, kumu, güneşi, 
Var mıdır Muğla’da yaşama gibisi? 

 

Bulunmaz eşin dünyada, 

Senin adı Muğla, 

Araya hasretlik girecek olsa, 

Yüreğim dolar gamla. 

 

Bir tarafta tarihi yerleri, 

Dünyanın en güzel sahilleri, 

Turizmin gözbebeği, 

Bir başkadır Muğla. 

 

Bodrum’dan Datça’ya, 

Serin esen yaylalarıyla, 

Hem yazıyla hem kışıyla, 

Sen bambaşkasın Muğla. 

 

 

Mustafa Uğur KAHRAMAN 

Kavaklıdere Menteşe Ortaokulu 

8/B Sınıfı 
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MEVSİMLER 

Tüm ağaçlar yapraklarını döktü, 

Sanki doğa ana bize küstü. 

Her evin bacasında duman, 

Sonbahar geliyor aman aman… 

 

Dağlar giydi beyaz gelinliğini. 

Çocuklara getirdi tüm neşesini. 

Her evin bacasında duman, 

Kış geliyor aman aman… 

 

Ağaçlar yeşile büründü, 

Kırlardaki tüm çiçekler güldü. 

Piknik yapan insan, 

İlkbahar geliyor aman aman… 

 

İnsan hep birlikte sahilde. 

Vazgeçilmeyen akşamüstlerinde. 

Mutluluk yaza olan özlemde,  

Yaz geliyor aman aman… 

                                                 

 

Orçin GÜLER 

Köyceğiz Akköprü Deniz Feneri 

Ortaokulu 

7/A Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE OLURSAM OLSAM YETER Kİ MUTLU 

OLSAM 

Bir ağaç olsam! 

Yaprağımdaki tırtıl olup büyüsem. 

Bir kelebek olsam gökyüzüne kanat 

çırpsam. 

Aniden bir taş olup yere düşsem. 

Canımın yanmadığını fark edince şaşırıp 

kalsam. 

 

Sonra bir balık olsam, 

Derinlere dalsam dalgıçlara baksam. 

Karaya çıkıp bir leopar olsam. 

Hızıma hâkim olamayıp uçurumdan 

düşerken, 

Aniden bir kartal olup süzülsem. 

Gökyüzünü seyre dalsam. 

Sonra da kendim olup ne olursam olsam 

mutlu olsam. 

 

 

İbrahim Ege TAŞEL 

Marmaris Hüseyin Durmaz Ortaokulu 

6/A Sınıfı 
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ZEMHERİNİN SOĞUK KAPISI 

Zemherinin soğuğu, ayazı vurdu bu 

gece, 

Binlerce fikir geçer aklımdan hece 

hece. 

Matemi düşler aktarırım kalemime; 

Kahve ve kitabı arkadaş ettim kendime. 

 

Yorgunum çıkmak istemedim bu gece. 

Kışın güzelliği belli oldu sır dolu 

penceremde, 

Maviliğin sonunda karanlığa selam 

verdim gökyüzünde,  

Kışın tadı ayrı çıkar gece saatlerinde. 

 

İstediğim olmadı bu kış gecesi yine,  

Boş verdim, kahvemi yudumladım 

şimdilerde; 

İliklerime dek hissettim, umut ettim her 

zerremde.  

Kış ayları güzeldir, anlatırım her 

cümlemde. 

 

 

Ceren ŞAHYILMAZ 

Marmaris Beldibi Sıtkı Zaralı Ortaokulu 

7/C Sınıfı 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR YUDUM 

Eskilerden beri gelip geçmekte, 

Önemli olan kalpte ve beyinde, 

Paylaşmanın mutluluğu her yerde, 

Yaşayalım bununla hep birlikte. 

 

Zaman su gibi akıyor, 

Bunun değerini bilenler paylaşıyor, 

Sen de gül, oyna, paylaş, 

İnsanlarla hep kucaklaş. 

 

Hep birlikte gayret peşinde, 

Bunun sonu hep güzelleşmekte, 

İnsanlara öğret paylaşmayı, 

Aman sen de unutma yardımlaşmayı. 

 

Bu durum fazla bir çaba ister, 

Çevrenle hep birlikte, 

İnsanları sev, koru, 

Mutlu olursun bir ömür boyu. 

 

İnsanlar da yardım etmekte, 

Dostlarının yanında olup onlarla 

öğrenmekte, 

Paylaşıyorlar aşlarını, tuzlarını, sularını, 

Onlarla yaşamlarını sürdürmekte. 

 

 

Şükriye İrem ÇELİK 

Milas Ören Ortaokulu 

7/C Sınıfı
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KORUMACI HAYVANLAR İŞ BAŞINDA 

Bir ormanımız vardı pek mi pek güzel,  

Koala, Ceylan, Kurbağa ve ben.  

Yaşardık birlikte hepimiz,  

Olacakları bilmeden.  

Geziyorduk bir gün ormanımızda,  

Bir de ne görelim karşımızda,  

Almış eline baltayı,  

Geçmiş ağaçların karşısına,  

Hiç acımadan,  

İndirdi ağacın tam ortasına.  

Napalım, ne edelim derken,  

Yakalanıverdik hemen.  

Koşmaya başlayan bizi,  

Yakalamaya çalışan avcı,  

Elindeki tuzak ile yere çakıldı.  

Ceylan, kurbağa ve koalayla ne 

edeceğiz bu soruna derken,  

Ormanın bilgesi geliverdi aklımıza 

hemen.  

Koştuk Bilge Baykuş' un evine,  

Dedik bul derdimize biçare.  

Bilge dedi her şeyi baştan anlatın,  

Ondan sonra çareyi bulalım.  

Başladık anlatmaya baştan sona,  

Sonunda her şey  çıktı ortaya.  

Bilge dedi orman yaşam kaynağımız,  

Böyle giderse yaşayamayız.  

Bir çözüm bulmalıydı hemen,  

Çıktık hep beraber  yola,  

Kesilmiş ağaçlar hep karşımızda.  

Avcı uzanmış yatıyor,  

Sımsıcak güneş altında.  

Kurbağa dedi boş verin gidelim,  

Hayır! Olmaz öyle deyince ben,  

Diğerleri atıldı orda hemen,  

 Böyle giderse sonumuz selamet değil,  

Yaşayacağımız yer orman değil.  

Biz konuşurken bunları,  

Avcı çalıştırdı baltasını.  

Bize doğru koşarken,  

Kesti bir ağacın dalını,  

Tam yakalayacakken bizi,  

Üzerine ağaç düşüverdi.  

O kadar büyük bir ağaç düşse de,  

Avcı başım, bacağım diyeceğine,  

Bağırıyordu son sesle,  

Kolum, kolum diye diye.  

Bak sen şu ALLAH'ın işine,  

Bize bile kalmadan,  

 

Vardı adalet yerine.  

Bunu fırsat bilen biz,  

Kaptık baltayı bir çırpıda.  

Başladık  Avcıya bağırmaya,  

Avcı, avcı kalksana,  

Tohumları saçsana,  

Yanına mı kalır sandın,  

Bu kadar ağaçtan sonra.  

Avcı fırladı yerinden,  

Hiç kolum bile demeden.  

Şimdi bizdeydi sevinme sırası,  

Kurtarmıştık çevremizi ve yaşamı.  

Kısa bir süre sonra yeşerdi her yer.  

Sanki cennet bahçeleriydi birer.  

Sizde ibret alın bundan,  

Çevrenin canını yok sayan,  

Olur kendi canından.  

 

 

Nisa Nur BOLAT 

Milas 23 Nisan Ortaokulu 

7/B Sınıfı 
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GÖKYÜZÜNDE UÇURTMAM 

Gökyüzünde uçurtmam 

Bulutlara sırdaş kuşlara arkadaş 

Gölgesi toprağa kadar 

Yeryüzünden ayrı ipleri elimde 

Yukarıdan bir selam gibi. 

Renkleri güneşe yıldızlara yansımış 

Gökyüzünde uçurtmam 

Rüzgâra yoldaş 

İlkbahara kardeş gibi. 

 

 

Melike KAYA 

Ortaca Şehit Mustafa Ayna Ortaokulu 

8/B Sınıfı 

 

 

 

 

 

GÖNLÜME BAHAR GELDİ 

Ağaçlar, ormanlar, çiçekler… 

Karşılıyor ilkbaharı yeniden. 

Her yıl aynı neşeyle insanlar gibi, 

Açıyor hiç vazgeçmeden. 

 

Nisan ayı girdi mi 

Kayısılar, erikler başlar yeşillenmeye, 

Çocuklar iner sokaklara, 

Doğa canlanır usulca. 

 

İnsanların içine neşe dolar, 

Evde duramaz, kendini dışarı atar, 

Papatyalar, gelincikler açar, 

Doğada bir hareketlenme başlar. 

 

Doğa herkese farklı anlam ifade eder, 

Bazısına hüzün, bazısına neşe… 

Sen sakın olma mahzun, 

Meyve veren ağaç gibi olsun tevazun! 

 

 

Eda KESGİN 

Yatağan İmam-Hatip Ortaokulu 

8/A Sınıfı 

 

 

 

 

 

SÖZ 

Bir sözdü 

Yarayı derinleştiren, 

Bir gülüştü 

Umutları yeşerten. 

Bir rüzgârdı  

Öfkeyi sürükleyen, 

Bir çocuktu 

Mutluluğu hep benimseyen. 

Bir deniz vardı  

Köpürdükçe köpüren, 

Bir şiir vardı 

Okudukça devleşen. 

Bir bulut vardı 

Sessizliği hüküm süren, 

Bir gökyüzü vardı 

Sonsuzluğu umut belleyen.      

 

              

Edanur GEBEŞ 

Ortaca Şehit Mustafa Ayna Ortaokulu 

8/A Sınıfı 
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BEN BİR KÜÇÜK KİLİMİM 

Ben bir küçük kilimim. 

Yöreden yöreye gezerim. 

İnsanları da çok severim, 

Şimdi Ege’ye gidelim. 

Gezip dolaşan ben, 

Masallarda geçer motiflerim. 

Alın teri var içimde, 

Yapılırken püsküllerim. 

Kalmadı artık bu ülkede, 

Bir tek kaldım köylerde, 

Nineler, dedeler, ebeler, 

Dokurlardı eskiden bizleri. 

Her motifte bir anlam gizlidir, 

Dünyanın motifleri, duyguları 

bendendir, 

Küçük bir kilimim ben, 

Çok eskilerden gelen. 

 

 

Asude Makbule KÜÇÜK 

Ortaca Şehit Nasuh Aydın Ortaokulu 

6/A Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANDALIM 

Küçük bir sandalım olsa, 

Bir yağmur damlacığı, 

Biraz da mutluluk… 

Döksem içimdekileri sandalıma. 

Uzaklara alıp gitse beni,  

Dertlerimi. 

 

Küçük bir sandalım olsa, 

Açılsak birlikte maviliklere. 

Bazen durgun ve sessiz, 

Bazen savaşmaya hazır bir ordu misali. 

 

Küçük bir sandalım olsa, 

Mutluluğumu getirse sana. 

Bir de seni,  

Sevgini… 

 

Begüm ÖZSOY 

Yatağan Ayser Kazım Eren Ortaokulu 

7/A Sınıfı 
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BİR AĞACIN YÜREK YANGINI 

Bir yüce dağ başında 

Tek başına kalmış bir ağacım ben. 

Bir ormanın koynunda 

Arkadaşlarımla yaşıyordum ben. 

 

Mutlu mesut göl kenarında 

El eleydik bir arada. 

Saatlerce bakardım doğaya, 

Su sıçrardı saçlarımıza. 

 

Kış gelir kar yağardı dallarıma, 

Rüzgâr çıkardı bir anda. 

Atardık birbirimize kartoplarını, 

Uçuşurdu dallarımızda. 

 

Benim vardı güzel günlerim, 

O anılarımı hatırlar bir bir gözyaşı 

dökerim. 

O adamlara alev püskürtür gözlerim, 

Dallarımdaki kuşların seslerini özlerim. 

 

Bir gün geldiler, tek tek kestiler 

arkadaşlarımı; 

Yangın yerine döndürdüler ortalığı. 

Bir beni bıraktılar yaşlıyım diye 

Aldılar gencecik yaşları. 

 

Fabrika yapacaklarmış yanıma, 

Olacakmışım ben yanında. 

Gülecekmişim hep mutlu mutlu 

Saatler boyu. 

Kuruyup gideceğim bu beton yığınında, 

Derdimi taşıyamıyorum bu yaşlı 

kollarımda. 

Gözlerimi kapayacağım eminim bir 

gün, 

Yaşayamam ben buralarda. 

 

 

Sıla ÖZDEMİR 

Yatağan Fatih Ortaokulu 

7/C Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

BAHAR GELDİ 

Bahar geldi, coştu çiçekler, 

Çiçeklerde kelebekler, 

Çimenler büyüdü, bir güzel, 

Dereler aktı, ne güzel. 

 

Bahar geldi, güldü güneş, 

Canlandı, ovalar, dağlar, denizler, 

Ne güzel baharda gezmek, 

Doğayla iç içe olmak. 

 

Baharla hayat güzel, 

Yaşamak güzel, 

Mutluluk dolar içimize, 

Bahar geldi, çocuklar. 

 

 

Elif Nur YILDIRIM 

Dalaman Şerefler Ortaokulu 

5/A Sınıfı 

 

 

 

 

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 

Bodrum Özel Marmara Koleji 

6/B Sınıfı 
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HER KİTAP BİR DÜNYA 

Gizli bir kapı gibi, 

Okuduğum sayfalar. 

Açtığım her kapıdan, 

Seriliyor önüme, 

Renkli, ilginç dünyalar. 

 

Bir gün savaşa giderim “Fatih”le, 

Bir gün koşarım “Zeze”yle, 

Binerim özgürce taylara, 

Denizlere açılırım atarım oltamı, 

Avlarım büyük beyaz balinayı. 

 

Sohbet ederim büyük ustalarla, 

Gezintiye çıkarım tarihin tozlu 

sayfalarına. 

Her sayfa alıp götürür beni, 

Dilediğim, özlediğim, merak ettiğim, 

Bambaşka masal diyarlarına. 

 

 

Suat SAVRAN 

Yatağan Madenler Ortaokulu 

6/A Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH, MUZIR KUZUGÖBEĞİ! 

Dağlarda aradım seni, 

Bir de baktım ki, ordasın 

İşte, bakıyorsun bana! 

Ah, muzır kuzugöbeği! 

 

Festival günü geldi çattı, 

Kuzugöbekleri doldu taştı, 

İnsanların cebine akrep kaçtı. 

Ah, muzır kuzugöbeği! 

 

Yollara düştük senin için. 

Hangi ağacın altında, 
Hangi pürçüğün yanındasın? 

Ah, muzır kuzugöbeği! 

 

Ne güzellikler vardır sende, 

Açsam, baksam içine. 
O gizli hazine sen misin? 

Ah, muzır kuzugöbeği! 

 

Bir bulsam da yesem seni, 

Derdime deva; 

Gönlüme şifa olsan, benim. 

Ah, muzır kuzugöbeği! 

 

Bir kaşık çorbanı içmeden, 

Bir de tadına bakmadan, 

Ölür giderim bu dünyadan. 

Ah, muzır kuzugöbeği! 

 

 

Dilek Ceren TÖREMEN 

Fethiye Üzümlü Ortaokulu 

7/A Sınıfı 
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DOĞA VE EVREN 

Evrenin şifresini kurabildiniz mi? 

Tüm renklerini görebildiniz mi yaşamın? 

Duyabildiniz mi tabiatın sesini? 

Doğanın enerjisini hissedebildiniz mi? 

Canlıların yuvası 

Oksijenin kaynağı ormanları, 

Akıtmayın ağaçların gözyaşlarını, 

Çünkü kıymetlidir hayatları, 
Her nefes alışınızda anlayabilir misiniz? 

Kirlettiğimiz denizin, 

Katlettiğimiz yeşilin, 

Yayılır bütün evrene sesi. 

Deryalar nehirler çağıldar, coşup taşar 

Bütün canlılar sevinçle yaşar 

Çiçekler çevresine koku saçar 

Etrafında bin bir renk açar 
Siz çiçekleri koparabilir misiniz? 

Onlara kıyabilir misiniz? 

Aldıkları nefesi kesebilir misiniz? 

Sıralanır bulutlar gökyüzüne  

Doğa uykusundan uyanır 

Kuş sesleri yankılanır 

Siz hiç ozon tabakasını güldürebildiniz 

mi? 

Doğayı yaşatmayı denediniz mi? 

Söyleyin bana düşündünüz mü? 

Irmakların şelalelerin sesini kısabilir 
misiniz? 

Siz doğayı susturabilir misiniz? 

Ağaçları keserek ormanları yakarak 
Siz tabiat anayı durdurabilir misiniz? 

Evren bize bir servettir, 

Onu kullanmak elimizdedir, 

Kaybetmek iki saniyedir. 

Aydınlığın kaynağı güneşi hiç 
düşündünüz mü? 

Uzayın yıldızların sırrını çözebildiniz mi? 

Yaşamın değerini anlayabildiniz mi? 

Hayatın anlamını kavrayabildiniz mi? 

 

 

Seda DIKIK 

Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi 

12/D Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

BİZ 

Doğu, Batı, Karadeniz, 

Cennet kokar her yerimiz. 

Güzelliklerini say say bitmez, 

Dört mevsimi yaşarız biz. 

 

Kültürümüz, hazinemiz, 

Turizmde hep önderiz. 

Tüm dünya duysun bizi, 

En karakterli milletiz biz. 

 

Horonumuz, zeybeğimiz, 

Halayı da çok severiz. 

Çinilerimiz, ipeklerimiz, 

Kültürüyle bambaşkayız biz. 

 

Lale, sümbül desenimiz, 

Övündüğümüz tarihimiz. 

Edirne’den Kars’a kadar, 

Tüm renkleriyle biriz biz. 

 

Başı karlı dağlarımız, 

Serin sulu yaylalarımız, 

Altın renkli kumsalımız, 

Görülmeye değeriz biz. 

 

 

Zeynep Naz KOÇAK 

Fethiye Şehit Feramil Ferhat Kaya 

Ortaokulu 

5/D Sınıfı 
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DENİZ KIYISINDA YAŞAMAK 

Deniz sizin için ne ifade ediyor?  Benim için deniz ferahlık, sonsuzluk, mavi, yosun 

kokusu ve özgürlüğü ifade ediyor. Bence her insan deniz kenarında yürüyüşe çıktığında 

o nefis iyot ve yosun kokusunu içine çektiği an rahatlık çöker tüm vücuduna. 

Bebekliğimden itibaren deniz ile kucak kucağa büyüdüğümden midir bilmem, denizsiz 

yaşayamayanlardanım ben. Yazın sıcağında; buz gibi sularında serinlemek, deniz 

kenarında kumdan kaleler yapan küçük çocukları izlemek, manzarasıyla yenen akşam 

yemekleri, kokusunu içine çekmek, denizin üstünde kuğu gibi süzülen tekneler, 

martıların sesi ayrı ayrı mutluluk veriyor bana. 

 

Deniz güzellik, deniz mutluluktur benim için. Kucaklayın siz de denizi. Size 

sonsuzluğu, huzuru getirecektir. 

 

Hele ki çocuklar için yazın tatil aylarında deniz doyulmaz bir eğlence kaynağıdır. 

Küçükler kumda oynayıp kaleler, kuleler yaparlar; sığ yerlerde sulara girip sevinçle 

zıplarlar, oynarlar. Yüzme bilen daha büyük çocuklar, suları kulaçlayarak uzun uzun 

yüzerler. Anne ve babalar da onların bu huzurunu izleyerek mutlu olurlar. Dedim ya 

“deniz” bütün insanlara mutluluk dağıtır. 

 
Düşünün bir kafeteryada oturup caddeyi izlediğinizi, size ne katar? Sadece 

yorgunluk ve geçenleri izlediğiniz için merak duygusu yaratır. Ancak deniz kenarında 

bir kafede oturup simit yiyip, çay içseniz; denizin büyülü sesi, rengi, huzuru size hayatın 

tüm güzelliklerini sunduğunu düşündürür. 

 

Denizin büyüsü kadar dalınca, gözlerimi açtığımda gördüğüm dünya beni çok 

etkiler. Balıklar, yosunlar, renkler, çakıllar, deniz yıldızları, deniz kabukları hepsi ayrı 

güzelliktedir. Denizin üstü kadar dibi de ayrı bir nefestir. 

Deniz sevdam bana huzur ve özgürlük verdiği için hep yakınımda olmasını 

istiyorum. Onu izleyerek sabah yürüyüşümü yapmak istiyorum. Umarım herkes bu 

mucizevi güzelliği korur da tüm nesiller huzur ve özgürlük içinde yaşar. 

 

 

Nehir ÖZKOCA 

Bodrum Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu 

7/B Sınıfı 
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SESSİZ HAYAT 

Ağaçlar, her gün okula giden yolumuzu rengiyle, duruşuyla ve verdiği huzurla 

nasıl da güzel kılar. Her gün onların yanından geçiyoruz. Sanki hiç yok olmayacaklarmış 

gibi bakıyoruz yüzlerine ama görmüyoruz baktığımız güzelliği. 

 

Seviyoruz ağaçları. Onlar bize huzur veriyor, Yaşama kaynağımız olan oksijeni 

veriyor, Hatta meyve veriyor. Toprağımızı bereketli kılmak için her gün yağmura 

davetiye gönderiyor. Biz fark etmiyoruz ama ağaçlarımız, ormanlarımız ve burada 

yaşayan canlılar bize hayat veren, bizim hayatımızı kolaylaştıran evrenin ahengini 

sağlayan güzelliklerdir. Bu dünyayı yaşanır kılmak için, hiçbir bedel beklemeden her 
gün yorulmadan, bıkmadan çalışıyorlar.Ya biz insanlar? Biz onlar için ne yapıyoruz? 

Piknik yapıyoruz, ateşleri söndürmeden oradan ayrılıyoruz. Yüzlerce ağaç ve 

beraberinde yüzlerce canlı alevlerin arasında çığlık çığlığa ölüyor. Ormanlarımızın ve 

Orada yaşayan onlarca dünya güzeli canlının ömrünü çalıyoruz. Mesela kelebeklerin 

bir günlük ömürlerini bile onlara fazla görüp, onları yok ediyoruz. İnsanoğlu, tabiatta 

düşünebilen tek varlık olmasına rağmen düşüncesiz ve sorumsuz davranıp dünyanın 

akciğerlerini sevmek yerine yok ediyor. 

 

Ağaç; elimdeki kalem, kalemimin dokunduğu kâğıt…”Bir ağaç gibi tek ve hür, 

bir orman gibi kardeşçesine” diyen ruhum. Ağaç; içinde huzurla uyuduğum beşik, 

evime açılan eşik. Ağaç; insanoğlunun ezelden ebede dostu, arkadaşı, ailesi… 

Ağaçları seversek; kalem olur, kâğıt olur, ruhumuzun derinliklerindeki duygularımızı, 

hayata anlam veren düşüncelerimizi gelecek nesillere aktarır. Sevmezsek, ruhumuzu 

kaplayan kuraklık evrenimizi de sarar; evren kül olur, ruhlar yok olur. 

 

 

Melisa SATILMIŞ 

Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi 

11/A Sınıfı 
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BEN KÜÇÜK BİR FİDANDIM 

 Dünyaya gözlerimi açtığımda daha ufacık bir fidandım. O zamanlar neyin ne 

olduğunu farkında bile değildim. Sanki çok uzun bir uykudan uyanmış gibiydim. Yalnız, 

körpe ve çok bilgisizdim ama çok meraklıydım, bu merakımın beni yalnız 

bırakmayacağı ve hayatı en ince noktasına kadar öğreteceği belliydi. 

 

 Güneş ışıklarına merhaba dediğim günlerden bir gün, her zamankinden daha 

mutlu uyanmıştım. Çünkü Bahçıvan Hasan amcadan dün duyduğuma göre yeni 

fidanlar bugün başka bir yere gidecekmiş. Bu haber beni çok heyecanlandırmıştı. Yeni 

arkadaşlar edineceğim, yeni şeyler öğrenecektim. Belki de şu devamlı köklerimi sıkan 

kaptan bile kurtulacaktım. 

 

 Hasan amca “Günaydın benim küçük fidanlarım.” diyerek içeri girdi. Biz küçük 

fidanları özenle arabasına yerleştirdi. Sonunda açık havadaydık ve hatta yola bile 

koyulmuştuk. 

 

 Araba yavaşlayarak durdu. Bir sürü büyük ağacın olduğu yemyeşil bir bahçenin 

içinde. Hasan Amca tek tek bizleri bu bahçenin içerisine bıraktı. Bizlerle vedalaşarak 

oradan uzaklaştı. Bu durum beni biraz korkuttu. Sonra etrafıma baktım ve biraz 

rahatladım. Çünkü bir sürü ağaç vardı orada. Ben de bir gün bir ağaç olur muyum ki 

diye düşünürken bir yerden bir ses geldi “Ben de bir zamanlar ufacıktım ve meraklıydım. 

Elbette büyüyecek ve hatta meyve bile vereceksin.” dedi. Ben bunları duyunca pek 

sevindim fakat bunları söyleyen kimdi acaba. Merakla etrafıma bakınırken “Merhaba, 

ben bir elma ağacıyım ,on beş yıldır buradayım.” dedi . Ben de ona biraz utangaç bir 

tavırla selam verdim. 

 

 Beni on beş yıllık elma ağacının yakınına diktiler. Artık köklerimi rahatsız eden bir 

şey yoktu. Köklerimle hızla toprağı sarıyor, yapraklarımla birlikte doğaya karşı 

gürlüyordum. Her gün biraz daha büyüyor, köklerimi toprağa biraz daha salıyordum. 

Her gün hayatı biraz daha öğreniyor ve yeni yeni arkadaşlar ediniyordum. Bazen bir 

karınca, bazen bir cırcır böceği, bazen de bir ebegümeci. 

 

 Hiçbir şey bilmiyordum derken, artık bazı şeyleri biliyor ve öğreniyordum. Şunu 

anlamıştım her şey bir anda değil zamanla oluyor.     

 

                

Sıdıka Öznur UÇAR 

Milas Selimiye Ortaokulu 

7/D Sınıfı 
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DOĞANIN GÜCÜ ADINA 

 Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde; pireler berber, develer tellal iken, ben 

anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken… Bir varmış, bir yokmuş. Masalın yalanı mı 
olurmuş? O yalan, bu yalan, fili yuttu yılan, bu da mı yalan? Derken sabahleyin keçiler, 

koyunları tıraş ederken; tahtakurusu saz çalıp cinler cirit atarken çıkmış bir kocakarı 

ortaya. En sonunda açmış ağzını, yummuş gözünü; bir laf etmiş, bir laf etmiş ki bakalım 

ne laflar etmiş. 

 

 Ülkenin birinde bir tavşan yaşarmış. Tavşanın adı da Zıpzıp’mış. Aynı adı gibi bir 

oraya bir buraya zıp zıp zıplarmış. Derslerinde de çok başarılıymış. Akıllı, düzenli ve 

becerikliymiş.  Ama ne yazık ki doğayı kirleten bir tavşanmış.  

 

 Bir gün öğretmeni Maymun Madik, Zıpzıp’a şöyle bir soru sormuş: “Sen bu ülkenin 
efsanesini biliyor musun?” Zıpzıp ise bilmediğini söylemiş. Öğretmeni Maymun Madik de 

başlamış anlatmaya ve demiş ki: “Bu ülkeyi ve doğamızı kirletenler eğer ki kötü cadıyı 

uyandırırlarsa, cadıyla birlikte sonsuza dek bir kolyenin içine hapsedilecekler.” Zıpzıp bu 

duyduklarına çok şaşırmış ama gerçek olacağını ummuyormuş. 

 

 Gel gelelim ki bir de ne olsun! Birkaç gün sonra efsane gerçek olmuş. Kötü cadı 

uyanmış ve etrafa zarar vermeye başlamış. Zıpzıp, öğretmeninin söylediklerini 

hatırlamış. Bütün arkadaşlarını hemen toplamış ve bir plan yapmış. Bir hafta içerisinde 

ülkelerini, doğalarını tertemiz yapma kararı almışlar. Daha sonra Zıpzıp ve arkadaşları 

Perili Orman’a gidip doğanın gücünün saklı olduğu kolyeyi aramaya koyulmuşlar. Az 

gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler, altı ay bir gün gitmişler, bir de bakmışlar 

ki karşılarında Perili Orman. Uzun uğraşlar ve türlü maceralar sonucunda kolyeye 

ulaşmışlar. Zıpzıp o sevinçle kolyeyi havaya kaldırmış ve son bir çığlıkla “Doğanın gücü 

adına!” diye bağırmış. Kötü cadı da hemen oracıkta kolyenin içine hapsoluvermiş. 

 

 Zıpzıp ve arkadaşları doğalarını kurtarmanın sevinciyle ülkelerine geri dönmüşler. 

Ülkedeki haberi alan herkesin sevinçten ağzı kulaklarına varmış. Ülkede bir bayram 

havası esmiş. Özellikle Zıpzıp’ın annesi Bayan Tavşan Lili ve babası Bay Tavşan Fifi 

oğullarıyla gurur duymuşlar. Halk, Zıpzıp’a teşekkür etmek için doğanın gücünün 

kolyesini ona armağan etmişler.  

 

 Zıpzıp artık herkesi doğalarını temiz tutma konusunda sürekli bilinçlendiriyormuş. 

O günden sonra da ülkeye “Doğanın Gücü Adına” ismini vermişler. Zıpzıp da bir daha 

asla doğasını ve ülkesini kirletmemiş, çevresine karşı daima duyarlı ve koruyucu olmuş. 

 

 Gökten üç elma düşmüş; biri bana, biri dinleyenlere, diğeri de tüm iyi insanlara. 

Onlar ermiş muratlarına, darısı sizlerin başına… 

 

 

Sudenaz EVREN 

Bodrum Çiftlik Mustafa Yazıcı Ortaokulu 

5/A Sınıfı 
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ÇİLLİ’NİN UYARISI 

 Büyük bir ormanın derinliklerinde atların, eşeklerin, ineklerin ve birçok kümes 

hayvanlarının birlikte yaşadığı büyük bir çiftlik varmış. Çiftlik sakinlerinden Çilli; adaletli, 

saygılı ve hoş görülü olmasıyla tanınan bir horozmuş. Arkadaşları onu çok severmiş. 

Maviş ise arkadaşlarıyla pek iyi geçinemeyen, hep kendini beğenen huysuz bir kuşmuş. 

 

 Günlerden bir gün Çilli kümesinden çıkarken Maviş uçarak gelmiş. Sohbete 

başlamışlar: 

 
- Günaydın Çilli, bugün ne yapacaksın? 

- Arkadaşlarla vakit geçireceğim, ya sen? 

- Bugün komşu çiftliğin yanındaki buğday tarlasına gideceğim. Sen de gelsene! Ama 

sen gelemezsin demi uçamıyorsun ki, demiş gülerek. 

  

Çilli çok üzülmesine rağmen arkadaşını uyarmayı ihmal etmemiş. 

        

- Arkadaşlar çiftlik sahiplerinin tarlaya tuzak kurduğunu söyledi. Bence sen de 

gitmemelisin. 

- Bana bir şey olmaz, diyerek Maviş uzaklaşmış. 

 

 Buğday tarlasına ulaşan Maviş, şarkı söyleye söyleye buğdayları yemeye 

koyulmuş. Tak diye bir sesle beraber kanadında keskin bir acı hissetmiş. Bir de bakmış ki 

Çilli’nin bahsettiği tuzağa yakalanmış. Çığlıklarına gelen çiftlik sahipleri Maviş’in bir 

daha gelemesin diye kanadını kesmiş. 

 

 Çilli akşam olmasına rağmen daha çiftliğe dönemeyen Maviş için çok 

endişelenmiş. Maviş saatlerce yürüyerek çiftliğe gelince arkadaşları onunla dalga 

geçip eğlenmişler. Çilli herkesi evlerine göndermiş. Maviş bütün şımarıkça hareketlerine 

rağmen kendisine sahip çıkan Çilli’den özür dilemiş. Kibrin nasıl gözlerini kör ettiğini 

anlamış. O günden sonra yeniden dost olup mutlu mesut yaşamışlar. 

 

 

Ecem Sıla AKKAYA 

Fethiye Göcek Deniztemiz Ortaokulu 

6/D Sınıfı 
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MASAL 

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde develer tellal iken, pireler berber iken... 

Ben bağda üzüm bekler, derede odun yükler iken, bir varmış bir yokmuş. Masalın yalanı 

mı olurmuş. O yalan bu yalan, fili yuttu bir yılan. Bu da mı yalan? Derken; sabahleyin 

erken, keçiler koyunları tıraş ederken, tahtakurusu saz çalar, sıçan cirit atar iken, çıkmış 

bir kocakarı ortaya. En sonunda açmış ağzını yummuş gözünü. Bir laf etmiş, bir laf etmiş. 

Bakalım ne laflar etmiş. 

Kocakarı lafını ededursun memleketler içinde bir memleket varmış ki suyu şifa, 

toprağı bereket, havası huzur verirmiş insana. Dünyanın ortasında bir cennet olan bu 

memleketin halkı da pek güzelmiş. Kimse kavga etmez, birbirinin malına göz dikmez, 

gül gibi geçinir giderlermiş. Tüm bu refahın sebebi olarak kral ve ailesi görülürmüş. Kral 

ve ailesi melek gibi insanlarmış. Hele ki ailenin tek kızı Su.  Yıllarca doğması beklenen bu 

bebek nihayet geldiğinde memleketteki en bilge insan çağırılmış. Bebeğe bir isim 

koyması istenmiş. Bu güzeller güzeli bebeğe ömrü ırmaklar kadar uzun, kalbi su kadar 

temiz olsun diye konmuş bu isim. Ancak bir sorun varmış ki bu dünyalar tatlısı bebek 

büyüyüp güzel bir kadın olduğunda gerçek aşkı bulması kolay olmayacakmış. O aşk 

hiç ummadığı bir anda karşısına çıkacak ve onu asla bırakmayacakmış. Kızın bu anı 

kaçırmaması ve dikkatli olması gerekecekmiş. Bu kızın su gibi dupduru güzelliği dillere 

destan olmuş. O öyle konuştuğunda bülbüller sesini kıskanır susarmış. İnsanların 

yüreğine bir kuş konuverirmiş adeta. Sadece yüzü mü? Kalbi de çok güzelmiş. Nerede 

bir muhtaç görse içi sızlar elinden tutar, saraya getirir, onu iyi etmeden göndermezmiş. 

Her geçen yıl büyüyüp serpilen bu kız bir yandan kendisini bulacak aşkı bekler ancak 

kimselere bir şey demezmiş. 

Her şeyin yolunda gittiği zamanların birinde bu memleketin başına terslikler 

gelmeye başlamış. Kimsenin suç işlemez olduğu ülkede birden insanların ambarlarına, 

hayvanlarına birileri dadanmaya başlamış. Her hafta aynı gün gelip, halkı yağmalayıp 

gidiyorlarmış. İşler öyle bir duruma gelmiş ki insanlar korkudan sokağa çıkamaz olmuşlar.  

Bu durum Prenses Su’nun canını çok sıkmaya başlamış. Uykuları kaçıyor, bir çare 

bulmak için kendini harap ediyormuş.  

Böyle böyle günler, geceler, aylar geçmiş. Derken bir gece kızın aklına bir fikir 

gelmiş.  Kimseye ses seda etmeden işe koyulmuş. Üç gecede gizli gizli kendine bir 

kıyafet dikmiş. Öyle bir kıyafet ki sadece gözleri görünüyor, hiç kimse onun kim 

olduğunu asla anlayamıyormuş. O günden sonra babasının okunu ve yayını alıp her 

gece sokaklara düşmüş. Bir bir hırsızları tutmuş kolundan zindanlara atmış. Sabah 

uyanan insanlar zindandaki hırsızları görünce ne olduğunu anlayamıyor ancak bu 

illetten kurtuldukları için seviniyorlarmış. Onları yakalayana dualar ediyor, şükranlarını 

sunuyorlarmış.  

Prenses sayesinde hırsızların kökü kırk gecede kurumuş. Ortalık eski haline 

dönmüş. Ancak prenses emin olmak için birkaç gece daha sokaklarda gezmek istemiş. 

Adamların geri gelmesinden korkuyormuş. Çatıların üzerinde gezip ülkesini koruduğu 

ikinci gecede onu gören bir kadın feryat etmiş.” Bakın bakın yukarda! Kara maskeli 

geçiyor!” eli ayağına dolaşan prenses aceleyle çatıdan çatıya atlamış. Bir elinde okları 

bir elinde yayı koşuyormuş ki ayağı yerinden çıkmış bir taşa takılmış. Gözlerini kapatmış, 

kendini yaşayacağı acıya hazırlarken beklediği şey olmamış. Atından inmiş yakışıklı mı 

yakışıklı, gözleri denizler kadar mavi ancak saçları gece kadar siyah bir prensin 
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kollarında bulmuş kendini. Onun yerine maskesi yüzünden kaymış ve herkesin merak 

ettiği koruyucu ortaya çıkmış. Prensesi gören insanlar alkışlamaya başlamışlar. Ama 

prensesin gözleri prens dışında bir şey görmüyormuş. Prens ise karşısındaki cesur ve 

güzel kadına kapılıp gitmiş çoktan. O günden sonra prenses hem şehrin koruyucusu 

olmuş, hem de gerçek aşkını bulmuş. Prens, prenses ve halk sonsuza kadar mutluluk ve 

refah içinde yaşamışlar. 

 

                                                                Sıla EYİ 

                                            Özel Bodrum Uğur Anadolu Lisesi 

     9/C Sınıfı 

 



 

31 
 

BODRUM 

Büyük değildir ama gezilecek yerleri çoktur Bodrum’un.  

Mavisiyle göz kamaştırır, manzarasıyla insanı kendine çeker, kalesiyle büyüler, kısaca 

gelenin aklı kalır Bodrum’da. 

 

Antik Tiyatrosu var. Genellikle sıcak yaz akşamlarında konserler verilir. Şarkıların 

ezgileri karışır göğe. 

 

Kalesi var; Bodrum’un simgesi. Yüzyıllardır ayakta kalmayı başaran, sabahı ayrı 

akşamı ayrı bir düşe sürükleyen… 

 

Tavşan Adası var Gümüşlük’te; denizin üstünde yürüme hissi veren… 

Değirmenleri var Yalıkavak’ta; oradan bakınca bir masal atmosferine sürükleyen… 

Mandalinası var Bodrum’un; kokusu ve tadıyla narenciye sarhoşluğu yaşatan. 

Beyaz, iki katlı, pencere kenarları mavi, begonvillerin süslediği evleri var Bodrum’un; 

düzeni ve sadeliği yansıtan. 

 

Her mevsim yüzülebilen, yazları tekne turu yapılan, mavi turlu denizi var 

Bodrum’un. Akvaryum Koyu, Poyraz Limanı, Tavşan Burnu, Orak Adası ayrı bir güzellikte. 

Geleni bağlayan bir büyüsü var Bodrum’un, Cevat Şakir’in dizeleriyle ölümsüzleşen. 

 

“Yokuşbaşı’na geldiğinde Bodrum’u göreceksin,  

Sanma ki geldiğin gibi döneceksin,  

Senden öncekiler de böyleydiler,  

Akıllarını hep Bodrum’da bırakıp gittiler.” 

 
 

Özge UYGUN 

Bodrum Cumhuriyet Ortaokulu 

7/B Sınıfı 
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TABİATIN DÜĞÜNÜ 

Okul günleri erken kalkmak için kurduğum saatin sesini her sabah karanlıkta 

işitirdim. Saat, günün başladığını haber verse de dışarıdaki karanlık gökyüzü, yastığım, 

yorganım, gecenin hala devam ettiğini fısıldayıp dururdu. Neyse ki hafta sonları bu sese 

kulak verip güneşten önce uyanmak zorunda kalmazdım.  

 

Bir hafta sonu sabahı, güneşin ilk ışıklarıyla odama dolan aydınlıkla gözlerimi 

açtım ve saatime baktım. Henüz erkendi. Uyuyabilirdim ama beni uyandıran şey 

sadece ışık değil kuş cıvıltılarıydı. Parmaklarımın ucuna basarak kuşları ürkütmekten 

korkarcasına pencereme doğru yöneldim ve perdemi yavaşça araladım. Annemin ve 

babamın camlarımızı kirlettikleri için her sonbahar bozmaya karar verip de bozmaya 

kıyamadıkları yuvalara baharın müjdecileri gelmişler ve şarkılar söylüyorlardı. Bana 

adeta “Haydi kalk! Bahar geldi. Güzellikler, mutluluklar, neşe ve umut var. Tüm doğa 
çiçeklendi. Gökyüzü ve her yer ışıl ışıl. Neden hala yatıyorsun?” diyorlardı. İçime dolan 

büyük bir heyecanla annemi, babamı ve kardeşimi uyandırıp onlara kırlangıçları 

gösterdim. Onlar da heyecanıma ortak olup benimle birlikte mutlu oldular. Neşe içinde 

yaptığımız kahvaltıdan sonra annemin hazırladığı ufak tefek atıştırmalıkları da yanımıza 

alarak bu güzel bahar gününü kaçırmamak için bir doğa yürüyüşüne çıktık. 

 

Tabiat Ana düğüne gidiyormuş gibi süslenmişti. Ağaçlarında beyaz, pembe, mor 

çiçekler açmış; papatyaları nazlı bir gelin gibi salınıyor, adını bilmediğim türlü türlü 

çiçeklerinden insana ferahlıklar veren mis gibi kokular yayıyordu. Rengârenk kelebekler 

ve arılar da bu renk cümbüşünün içinde bir çiçekten diğerine konuyor, bilinmeyen ve 

görünmeyen bir el kuş seslerinden oluşan bir orkestrayı yönetiyordu. Evet, evet bir 

düğün yeriydi burası. İnsana neşe veren, yüksek sesli konuşmaların ve gülüşmelerin 

olduğu, göz alıcı, kışın getirdiği yorucu işleri ve kaygıları unutturan bir düğün yeri. Yeni 

hayaller kurmak ve bu hayallere ulaşmak için heyecan veren bir yer. 

 

Artık hayattan beklentisi kalmayan, umutsuz olanlar bilsinler ki her fırtınalı günün 

ardından bahar gelir. Hem de tüm o çiçekleriyle, kuşlarıyla; çocukların masum, 

sebepsiz gülüşleriyle beraber.  Her hayal kırıklığının, geride kalan düşlerin, gözyaşlarının 

ardından da yepyeni hayaller, mutluluklar, yarınların kapısını aralayan amaçlar gelir. 

Tıpkı baharın gelmesi ve yüreğimizi ısıtması gibi.  

 

 

Gökçe YAZICI 

Menteşe Türdü 100. Yıl Ortaokulu 

8/E Sınıfı 
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YENİLGİ 

Şu ana kadar Nasrettin Hoca’yı aklıyla yenebilen olmamış duyduğuma göre. Ama 

bu devir değişecek. Nasrettin Hoca’yı alt edeceğim. Hoca’yı alt etmek için 

Azerbaycan’dan yola çıktım. İki ay sonunda Konya’ya geldim. Akşehirlilere sordum. 

Öğrendim ki, Nasrettin Hoca o köyde yaşıyormuş. İlk olarak kendime bir han buldum. 

Nasrettin Hoca’nın izini sürdüm ve onu buldum. Ona: 

- Eğer aklınla beni yenersen 100 akçe veririm sana, dedim. Hemen kabul etti. 

Orada bulunan bir genç: “Abi, parana yazık. Şu ana kadar Nasrettin Hoca’yı 

yenen hiç kimse olmadı, benden söylemesi” dedi ve uzaklaştı.  

Bu gencin dediklerini iyice düşündüm ama yine de vazgeçmeyecektim. 

Sözleştiğimiz tarih geldi çattı. Ben o tarihe kadar hiç boş durur muyum? Bol bol 

okudum, araştırdım, öğrendim. Köy meydanına gittiğimde Nasrettin Hoca’yı ve 

yerli halkı beni beklerken buldum. İlk sualim şuydu: 

- Ölen bir kişinin ruhu dünyaya nasıl gelir? 

Hoca: “Öyle bir şey olabilir mi ki” dedi. Düşündü, kızardı, bozardı. 

Cevaplayamadı. Keyfim yerine gelmişti. 

- Reenkarnasyonla gelir Hoca, bilemedin, dedim. 

Güzel başlamıştım ama karşılaşmanın da daha başındaydık. Soru sorma sırası 

ondaydı. 

- Sadece zengin kişilerin misafirlerine ikram ettiği şey nedir? 

Zengin olmadığım için bu soruya cevap veremedim.  

- Bilemedim Hoca, dedim. 

- Baklava olacak şaşkın oğlum, dedi ağzı sulanarak. Sanırım biraz da obur birisi 

Nasrettin Hoca. 

Şuana kadar üstünlüğü sağlayan olmamıştı. Son soruyu da padişah soracaktı. 

Ertesi gün padişahın huzuruna çıkıp durumu anlattık. Padişah önce bir kahkaha 

attı sonra da sorusunu sordu. 

- Karanlık bir odadasınız. Elinizde bir meşale ve bir gaz lambası var. İlk önce 

hangisini yakarsınız? 

Biraz düşündükten sonra kendimden emin bir şekilde: 

- Meşale, dedim. Meşaleyle gaz lambasını yakabilirim ama gaz lambasıyla 

meşaleyi yakamam. 

Nasrettin Hoca ise gülümseyerek: “Önce kibriti yakarım padişahım”, dedi.  

Beynimden vurulmuşa döndüm. Doğru ya… Nasıl düşünemem? 

Saraydan ayrılıp Akşehir’e döndük. Hoca’ya 100 akçesini verdim. Tam hana geri 

dönerken beni uyaran gençle karşılaştım. 

- Ben sana demiştim abi, dedi ve işin iç yüzünü anlattı. 

Meğer Nasrettin Hoca’yla yarışıp padişahın huzuruna çıkan ilk kişi ben 

değilmişim. Üstelik padişah kazanana bir kese altın veriyormuş. O yüzden 

Nasrettin Hoca kendisine sorulan soruyu bilememiş gibi yapıyormuş! Benden 100 

akçe alan hoca bir de padişahtan bir kese altın almış demek!  Ah Hoca, ahh! 

Sen ne akıllı adammışsın! 

Keziban YILMAZ 

Dalaman Elcik Ortaokulu 

                                           8/A Sınıfı 
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KARLI BİR KIŞ GÜNÜ 

Kışın karlı ve soğuk günlerinden bir tanesiydi. Böyle bir güne başlarken en güzel 

şey insanın başucundaki pencereden lapa lapa yağan karı seyretmektir. Güzel olan 

bir diğer şey ise bir bardak sıcak çay ve güzel bir kahvaltıdır. Özellikle ailece yapılan bir 

kahvaltıysa güzelliği bir kat daha artar, doyum olmaz o kahvaltılara. 

  Ayşe annesi ve erkek kardeşi ile kahvaltı yaptıktan sonra kardeşini her günkü gibi 

okula bıraktı. Bir taraftan beresini ve atkısını düzeltiyor bir taraftan da eldivenlerini 

giyiyordu. En çok kaybettiği şey eldiven ve şemsiyeydi. Son kaybettiği şemsiyeden 

sonra artık yağmur da olsa şemsiye kullanmamaya karar vermişti. Bu eldivenleri ise 

kumbarasındaki paralarla almıştı ve kaybetmeye hiç niyeti yoktu. Ayşe’nin kızıl 

saçlarına yeşil bere ve beyaz tenine bordo atkı çok yakışmıştı. Küçük ama ince uzun 

parmakları bu gri eldivenlerle daha bir büyük ve zarif gözüküyordu. Burnunda ve 

yanaklarındaki çilleri hiç sevmemesine rağmen herkes ona çok yakıştırıyordu bu 

lekeleri.    

Kendi okuluna yetişme telaşıyla adımlarını hızlandıran Ayşe sokağın başında 

aniden tanımadığı biriyle bir film sahnesinde olduğu gibi çarpıştı ve elindeki kitapları 

yere düştü. O an kalbi yerinden çıkacak gibi oldu. Bu sahnenin uzun süre ağır çekimde 

devam etmesini diledi. Yabancı, kitaplarını toplamasına yardım ederken bir taraftan 

da tekrar tekrar özür diliyordu kendisinden. Ayşe ise anın tadını çıkarıyor ve beyaz atlı 

prensini bulduğunu düşünerek “ İşte kader ağlarını örmeye başladı.” diye düşünerek 

çıktığı hayal yolcuğundan ayrılmak istemiyordu. Genç adam artık son defa özür 

dileyerek yoluna gitmeye hazırlandı ve yoluna devam etmek için izin isteyerek sırtını 

döndü ve yürümeye başladı ama Ayşe onun daha adını bile öğrenememişti.  Delikanlı 

arkasını dönmüş gidiyorken koşup arkasından yetişmek ve bunca zaman hep kendisini 

beklediğini söylemek aklından geçti Ayşe’nin. Ancak her şeyi akışına bırakmayı tercih 

etti, neticede su akar yolunu bulurdu, içi içine sığmıyordu ama keşke yüzünde çilleri 

olmasaydı belki her şey çok farklı olabilirdi diye düşündü. Bu adam rüyalarında 

gördüğü kişiydi ve bir gün onu karşısında görmeyi hiç beklemiyordu işte bunun için eli 

ayağına dolanmıştı Ayşe’nin. Âşık olmak fikri gerçek hayatta ondan hep uzaktı ilk defa 

bu kadar yakınında hissetmişti bu duyguyu. Bu fikir aklını kurcalarken delikanlı artık 

yürüdüğü sokakta iyice gözden kaybolmuştu. Oysa az önce buradaydı, bir anda sırra 

kadem basmıştı. Ayşe bir o yana bir bu yana koşturuyor ve onu arıyordu yer yarılmış 

sanki içine girmişti. Ayşe’nin o an aklı başına geldi ve saatine bakmayı akıl edebildi. 

Okula yine geç kalmıştı. Geçen hafta da bu saatte geç kalmıştı okula. Bu durumu nasıl 

telafi edeceğini düşünerek yoluna devam etti ama artık daha bir rehavet içindeydi. 

Şimdi bu üzgün ruh haliyle neyi düşünse olumsuz yorumlayacaktı. İyisi mi bu düşünceleri 

aklından kovmaktı. Geç bile kalsa gidip dersine girecekti.  

Nihayet okuldaydı ikinci derse yetişebilmişti, geç kalma sebebini öğretmenine 

nasıl anlatacağını kara kara düşünüyordu.  Önünde duran ders defterine resim 

çizmeye bayılırdı. Ayşe daha doğrusu karalama yapmayı severdi. Bir sanat okuluna 

gitmeyi neden düşünmemişti ki. Sınıfın kapısı açıldı ve öğretmen derse girdi.  Dersin ne 

olduğunun bile farkında değildi. Geçen hafta yine geç kalmıştı bu derse ve dersten o 

kadar uzak kalmıştı ki bu saatteki dersin ne olduğunu bile unutmuştu.  
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Öğretmenin “Ayşe!” deyişini duydu;  bir taraftan da sıra arkadaşının onu 

dürttüğünü hissetti. Ayşe’nin ödü patladı, öğretmenin uyuduğunu fark ettiğini 

düşünerek. Meğer öğretmenin okuduğu bir hikâyede geçen kahramanın adıymış 

“Ayşe”. Bunu öğrendiğine sevinen Ayşe her şeyin nasıl böyle bir tesadüfler yumağı 

olduğuna şaşırıyordu. Yine pencereden lapa lapa yağan karı izledi ve sabahki 

mutluluğunu hatırladı sokağın başında rastladığı delikanlıyı düşündü. Zaman ilerledikçe 

öğretmenin sözleri onun düşüncelerini daha da mayalıyordu, girdiği derinliğe daha da 

saplanıyordu.  

Öğretmenin sözleri kulaklarında çınladı; kürsüden hikaye okuyordu. Ayşe bir an 

pencereden baktı ve karın yağmadığını gördü. Deminden beri yağan kar aniden 

durmuştu ama karın beyazlığı Ayşe’nin gözlerini kamaştırıyordu.  Bu karmaşayla 

duvardaki saati gördü ve saatin ilk dersi gösterdiğini fark etti.  O an öğretmenin 

okuduğu hikayenin sonuna geldiğini  “Ayşe’nin hikayesi”  dediğini duydu.  

 

Nur Sena ÖZDERE 

Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi 

12/B Sınıfı 
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MEKTUP 

 Merhaba, 

 

Bodrum’dan deniz kokulu bir mektup yazıyorum sana. Tam bir Bodrum ve deniz 

aşığı olan adamdan bahsedeceğim. Evet, doğru tahmin ettin; Cevat Şakir 

Kabaağaçlı’dan yani Halikarnas Balıkçısı’ndan. 

 

Cevat Şakir Kabaağaçlı bin sekiz yüz seksen altı yılının on yedi Nisan günü Girit’te 

dünyaya gelmiş. Osmanlı Devleti’nin son köklü ailelerinden Kabaağaçlızade Şakir 

ailesine mensuptur. Altı çocuklu bir ailenin en büyük çocuğudur. 

 

Cevat Şakir Kabaağaçlı maviyle yeşilin buluştuğu Bodrum’a adeta görünmeyen 

zincirlerle bağlanmış. Kitaplarında da olaylar hep Bodrum’da, Ege Denizi kıyılarında, 

Ege’de geçer. Dedim ya tam bir deniz insanı. Bu elbette kitaplarına da yansımıştır. Her 

kitabında kahraman denizdir. Denize dalgalar, rüzgâr ve gökyüzü eşlik eder. 

Unutmadan söylemeliyim ki Cevat Şakir için deniz, özgürlük demektir. Özgürlüğü deniz 

olan bir insan karada nasıl nefes alsın ki! 

 

Kitapların içeriğinden bahsettiğimize göre ilk kitabından da bahsetmesem 

olmaz. İlk kitabı “Aganta Burina Burinata” adlı bir romandır. Anlamı “Yelkenler Fora Ya 

da Şimdi Sefer Zamanı”dır. Bir denizcinin oğlu olan Mahmut’un serüvenleri anlatılır. 

Babasının tüm itirazlarına rağmen, engin denizlere yelken açar. Yıllar sonra geri döner 

ve evlenir. Asıl serüven ise bundan sonra başlar. Yaşadıkları köy denize çok uzaktır. Ve 

bu denize âşık bir insana yapılabilecek en kötü şeydir. Mutlaka okumalısın. Seveceğine 

inanıyorum. 

 

Cevat Şakir, eserlerinde “Halikarnas Balıkçısı” adını kullanmıştır. Bu adı 

kullanmasının asıl sebebi, Bodrum’un antik çağlardaki adının “Halikarnas” olmasıdır.  

 

Halikarnas Balıkçısı, on üç Ekim bin dokuz yüz yetmiş üçte İzmir’de kemik iliği 

kanserinden vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine Bodrum’a gömülür. Kabri, tüm Bodrum’u 

gören, her şeye şahitlik eden Gümbet’te Türbe Tepesi’nde; manevi oğlu Şadan 

Gökovalı ile seçtiği yerdedir. Ve burada onun adına “Halikarnas Balıkçısı Müzesi” 

kurulmuştur.  

 

Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım Cevat Şakir’i benim deyimimle              

“Deniz Adamı”nı sevmişsindir. Yolun Bodrum’a düşerse Cevat Şakir’i ziyaret etmeyi 

unutma. 

 

Senin yaşadığın yerin güzelliklerini merak ediyorum. Mektubunu heyecanla 

bekliyorum. Sevgiler, selamlar. 

 

 

Ayşe KARA 

Milas Cumhuriyet Anadolu Lisesi 

11/C Sınıfı 
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MUTLULUK BAYRAMI 

İçimdeki mutluluk ve neşe,  

Neden ki bu kadar endişe. 

Anladım şimdi. 

Çocuk bayramı bugün. 

 

Tek benim değil bu neşe. 

Dünyadaki bütün çocukların bu neşe, 

Sakın mutsuz olma. 

Senin bayramın işte beklenen gün. 

 

Her akılda endişe ve neşe, 

Normaldir her yılda bir gün 

Güneş parlıyor bulutlar neşe içinde 

Sanki Atatürk var gökte.  

 

Tükenme daha çok eğlen 

Sakin olma sakın, 

Atatürk’ün yüzü solmasın 

Çekinme ve üzülme senin bayramın 

bugün. 

 

 

Ceylin GÜLGÜN 

Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu 

5/C Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSTAFA KEMAL SEVGİSİ 

Mustafa Kemal’in emriyle, 

Yürüyoruz hep birlikte. 

Genç, yaşlı, çoluk çocuk demeden 

Hepimizin gözü hep yükseklerde. 

 

Bugün ne varsa vatanda, 

Bu O’nun eseridir. 

Şu işçide, şu çobanda, 

İçimizdeki büyük bir sevgidir. 

 

Cumhuriyetle düzen geldi, karışıklık bitti. 

Ay yıldızlı bayrağım bunu çok beğendi. 

Yenilen düşmanlar bir bir çekilip gitti. 

Yüce Atatürk kalbimizde büyük bir yer 

edindi. 

 

 

                      Damla CAN 

Bodrum Tepecik Demir Topal Ortaokulu 

                          5/A Sınıfı 
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BAYRAK 

Gelin giden kızın duasında bayrak, 

Askere giden delikanlının omzunda 

bayrak, 

Düğün alayının önünde bayrak, 

Pencerelerde, kapılarda, balkonlarda 

bayrak. 

 

Bir dağ başında dalgalanır bayrak, 

Umudun evi okulda bayrak, 

Türk’ün ayak bastığı her yerde bayrak, 

Gönülde, dilde, elde bayrak. 

 

Acımızda sarılır ağlarız senle, 

Sevincimizde gururlarınız senle, 

Kırmızı-beyaz can renginle, 

En büyük övünçsün bayrak. 

 

 
Ayşe ÇOŞKUN 

Dalaman Karaçalı Ortaokulu 

6/B Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HER ŞEY BU VATAN İÇİN 

Günlerdir, aylardır çalıştıysak, 

Düşmanlarla çarpıştıysak, 

Toprağa kan döktüysek,  

Her şey bu vatan için. 

 

Düşünmeden risk aldıysak, 

Elimizi kalbimize koyduysak, 

“Allah-u Ekber” diye bağırdıysak, 

Her şey bu vatan için. 

 

Bayrağımızı indirtmediysek, 

Şehitleri unutturmadıysak, 

Düşmanları kovduysak, 

Her şey bu vatan için. 

 

Hiçbir şeyden korkmadıysak, 

Kurşunlardan kaçmadıysak, 

Şehadeti ağzımızdan atmadıysak  

Yaptığımız her şey  

BU VATAN İÇİN !!!             

    

 

Salih UĞURLU 

Dalaman Gürleyik Ortaokulu 

8/A Sınıfı 
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MEHMET’İM 

Hem yurtta hem dünyada, 

Türk’ün gücünü gösterir Mehmet’im. 

Hem cephede hem yüreklerde, 

 

Mazlumların umudu olur, 

Türk milletinin gururudur. 

Havada, karada, denizde, 

Türk’ün gücünü gösterir Mehmet’im. 

 

Kötü teröristin korkulu rüyası, 

Şehadet sevdalısı, 

Yoktur ölümden korkusu, 

Türk’ün gücünü gösterir Mehmet’im. 

 

 

Sudenaz TÜFEKÇİ 

Dalaman Şehit Mehmet Akif Sancar 

Anadolu İmam Hatip Lisesi 

6/B Sınıfı 

 

 

 

 

ŞEHİDİM 

Ey şehidim neredesin 

Gözyaşları dökülüyor neredesin 

Unutma ki ana ocağına döneceksin 

Sen bu vatana lazımsın 

 

Sanma ki kaybetmişsin aileni 

Evinde yoklar 

O zaman bil ki 

Vatanın yanındadırlar 

 

Ey askerim!  

Vatanını koruyan 

Anasını babasını koruyan 

Vatanına sahip çıkansın sen! 

 

 

Arife KAPLAN 

Köyceğiz Otmanlar Ortaokulu 

7/A Sınıfı 

 

 

 

 

TÜRK’ÜNDÜR 

Dalgalan durmadan ay yıldızlı 

bayrağım, 

Özgürlüğünü haykır semalara! 

Yüreklerimizi ısıt kızıllığınla. 

En şanlı bayrak Türk’ündür! 

 

Dalgalan, altında yatan şanlı asker, 

Tarihe sığmayan destanın var. 

Uğrunda nice gazilerin nice yiğitlerin 

var 

Kanın toprağa karıştığı vatan 

Türk’ündür! 

 

Nice canlar soldu bağrında, 

Siper oldular vatana canla başla 

Ey Türkoğlu Türk, gurur duy soyunla 

En yüce millet Türk’ündür. 

 

Kanını taşıyandan başkasına inanma, 

Bu vatan kolay kazanıldı sanma 

Yedi düveli salladı Ata’n narıyla, 

Ata’nın yadigârı bu cennet ülke 

 

Millet, devlet el ele 

Demokrasi en güzel servet diye 

Eğlen, neşelen bayram bugün 

Bu bayram Türk’ündür. 

 

 

Süleyman Hasan ÇETİN 

Dalaman Karaçalı Ortaokulu 

8/A Sınıfı 
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KALBİMİZDESİN ATA’M 

Yine geldi 10 Kasım 

Siyah güller açtı kalbimizde 

Bugün hüzün günü  

Unutmadık, kalbimizdesin Ata’m 

 

 

Gözleri bir güneş gibi aydınlatırdı ülkeyi 

İşte o aydınlık bize umut verirdi 

Cesur olmayı öğretti bize her zaman 

Sevginin kaynağısın, kalbimizdesin 

Ata’m 

 

Geleceğimin aynasısın, tüm ulusun 

lideri 

Kalbimde bir tek sen varsın, 

Doğduğun günden beri  

Bizlere yılmamayı öğreten, vatanından 

hiç vazgeçmeyen 

Bir tek sen varsın, kalbimizdesin Ata’m. 

 

 

Dilan Naz BOZDAĞ 

Datça Reşadiye Kazım Yılmaz 

Ortaokulu 

8/A Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR DESTANDIR ÇANAKKALE 

Destanların en büyüğüdür Çanakkale 

Herkes geçmek istedi topla tüfekle 

Durdu düşmanın önüne Mehmetçikle. 

 

İngilizler hayalini kurarken zaferin 

Mayınlar yağdı gemilerine 

Güçleri yetmemişti Türk askerine 

Tek tek gömülüyorlardı denizin dibine. 

 

En güçlü İngiliz donanması bile 

Yıldı Türk askerlerinin gücüyle 

Mustafa Kemal göründü güvertede 

Batırdı gemileri tek hamlede 

 

Bir Seyit çıktı Türk’ün siperinden 

Kaldırdı iki yüz yetmiş kiloluk mermiyi 

yerden. 

Onun için her şey ya ölüm ya zaferdi 

Ve düşman geçemedi Çanakkale’den 

 

Açtı bayrağını Türk askeri 

Gömdü düşmanı denizin derinliklerine 

Zafer bizimdir artık 

Geçilmez Çanakkale. 

 

 

Eylül KAYA 

Datça Reşadiye Kazım Yılmaz 

Ortaokulu 

6/D Sınıfı 
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ATATÜRK’ÜN ÖNDERLİĞİNDE 

Zincirlere bağlamışlar, 

Acılarla dolmuş kalpleri. 

Huzuru yakmışlar,  

Sevinç ve sevgiyi yasaklamışlar. 

Bir aslan gelip kükreyince  

Korkup silahlarına sarılmışlar. 

Tan ağarırken ufukta bir şimşek,  

O şimşek “özgürlük” diye çakıyordu 

Yaşlı gözlere, acılı kalplere. 

Adım adım yaklaşmıştı, 

Yıllar yılı yorulmuştu Atam,  

Vatanın her bir köşesinde.  

Onun sesi, onun nefesi yayılıyor 

Düşmanın elinde çelik zırhlar, kılıçlar; 

Benim Ata’mın kalbinde sadece inanç, 

iman var. 

Analar her zaman seferberlik içinde  

Mehmetçik siper etmiş göğsünü 

vatana, 

Asla inancını yitirmez; 

Atatürk’ün liderliğinde. 

Zafer uğruna Atam, aldırmıyor ölüme. 

Kazandığımız gün Cumhuriyet’i. 

Kavuşuyor sevgiliye. 

Bayramdı artık her gün ona, bize 

Acılar döndü sevinç ve sevgiye 

Haykırdı herkes “Mustafa Kemal” diye 

10 Kasım’da vefat etmiş olsa da 

Cumhuriyet, düşünceler ve daima 

bizimle. 

 

 

Arzu DÜZENLİ 

Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi 

12/A Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSTİKLAL MARŞI 

Bir geçmişe bakıyorum ki 

Ne çok şey yaşamış Türk milleti, 

Koca bir meşe gibi 

Bu vatana sarmışız köklerimizi 

 

Durmuşuz yılmadan, gururla 

Düşmanın karşısında. 

Özgürlüğe kavuşunca 

Vermişiz gönlümüzü marşa 

 

Atatürk istemiş ki 

Mehmet Akif yazsın bu marşı 

İstememiş para pul büyük yazar 

Büyük gururla yazmış marşımızı yazar 

 

Bıraktı eserini bize 

Gururla söyleyebilelim diye 

Boyun eğmeyiz hiç kimseye 

Marşımızı gururla söyledikçe 

                     

 

Aybüke ALPER 

Kavaklıdere Atatürk Ortaokulu 

5/B Sınıfı 
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İSTİKLÂL MARŞIMIZ 

Günlerden 17 Şubat 1921 

Akif kaleminden çıkan mısraları 

Yer yatağının sağındaki duvara kazıdı. 

İçindeki hislerden kalbi taşacak gibiydi. 

Gururlan ey Türkoğlu! 
Var mı seninki gibi bir vatan marşı? 

 

Kurtuluş Savaşı’nın en zor günleriydi. 

Akif’in şiirinin yoktu benzeri 

Bütün salon tek soluk ayakta, 

Gözyaşı ve alkış içinde dinledi. 

Gururlan ey Türkoğlu! 
Var mı seninki gibi bir vatan marşı? 

 

Bu ölüm kalım vatan aşkıyla 

Mehmetçiğin buna ihtiyacı vardı 

Bu marşla Mehmetçik tüm benliğini 

bulacaktı. 

Al bayrağım marşımla bir bütün 

olacaktı. 

Gururlan ey Türkoğlu! 
Var mı seninki gibi bir vatan marşı? 

 

Para pul neydi ki, vatan için canını 

verirdi. 

Al bayrağım gökyüzünde özgürce 

dalgalansın 

Yeniden doğuş, yeniden diriliş 

Yüreklendirir bizi İstiklâl Marşı. 

Gururlan ey Türkoğlu! 
Var mı seninki gibi bir vatan marşı? 

 

 

Pelin KÖROĞLU 

Kavaklıdere Atatürk Ortaokulu 

5/A Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFRİN 

Memleketin gururlu yiğitleri, 

Emanet ettiler size bu vatanı. 

Hakkımız helal size Mehmet’im! 

Mavi gökte dalgalansın bayrağım. 

Eksik kalmasın bayrağımız göklerden. 

Tuttuğumuz renk beyaz kırmızı… 

Çalış durma, seni bekler sadakat pınarı! 

İsteyerek gittik Kâbe’ye, dua ettik sizler 

için. 

 

Korkma vatanım, Mehmet’im 

yanımızda! 

Layık sürünmek, vatanı satan 

çakallara… 

Emin ol, unutulmayacaksın, 

Rahat uyuyoruz, rahat ol Mehmet’im! 

İyi bak kendine oralarda, 

Vatanı koru Mehmet’im, verme onu 

hainlere! 

 

 

Sedanur MENEMENLİOĞLU 

Köyceğiz Yüksekkum Mesleki Ve 

Teknik Anadolu Lisesi 

11/B Sınıfı 
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SAVAŞ DURSUN ARTIK 

Minik minik eller 

Kapkara oldular 

Savaş dursun artık 

Üzülmesin masum suratlar 

 

Hey! Onlara baksana 

Ağlıyorlar, titriyorlar 

Savaş dursun artık 

Dağılsın kara bulutlar 

 

Her yerde bomba sesi 

Herkes bir telaşta 

Savaş dursun artık 

Sönsün bu cehennem ateşi 

 

Kan ağlıyor herkes  

Çocuklar, gençler, yaşlılar 

Savaş dursun artık 

Gülelim, hiç durmadan 

 

Seval ÇAKMAK 

Köyceğiz Hamitköy Nusret Akbaş 

Ortaokulu 

6/A Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEN BİLİRİM 

Ben Türk askeriyim. 

Ben bilirim memleketimi. 

Soğuk gecesini, 

Güneşini, 

Binlerce mermi altında 

Şehadeti beklemeyi 

Ben bilirim. 

Ben Türk askeriyim. 

Ben bilirim ana baba özlemini, 

Ben bilirim yârin hasretini. 

Bir ülke yıkılırken, 

Herkes askere güvenirken, 

Tüm dünyaya kafa tutmasını, 

Ben bilirim. 

Ben Türk askeriyim. 

Ben bilirim Çanakkale’yi. 

Ben bilirim Mustafa Kemal’i. 

Vatanımda düşman sürülerini görmeyi, 

Kan gölü cepheleri, 

Ben bilirim. 

 

Zeliha TEKELİ 

Ortaca Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu 

7/A Sınıfı 
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İSTİKBÂLİM İSTİKLÂLDİR 

Şanlı bayrak gökten inmez, 

Bu vatan sevgisi dinmez. 

Güzel vatanıma dikilen gözler bitmez, 

Lakin kınalı aslanlar da tükenmez! 

 

Bir ana var, içi dışı bir yanan, 

Bir baba var, üzüntüsünü içinde 

yaşayan, 

Bir bayrak var, rengi şehitlerin kanından, 

Bir vatan var, uğruna canlar verilen. 

 

Anaların bağrı taşlı, gözü yaşlı, 

Mehmetçikler sarp dağları aştı. 

İçleri vatan sevgisi ile dolup taştı, 

Sanılmasın ki bu sadece bir savaştı. 

 

Çanakkale şerefim, 

Binlerce neferlerim, 

Bayrak dalgalandırır, 

Gökyüzü hilalle çalkalanır. 

 

Şahadet şerbeti içiyordu yiğitler, 

Hıncından kudurmuştu gafiller. 

Analar evlatlarının yolunu bekler, 

Yine de vatan sağ olsun derler. 

   

 

Tutsak yaşamak Türklere zulüm, 

Bellidir benim özüm. 

İstiklaldir son sözüm, 

Ya istiklal, ya ölüm! 

 

Askerimin gözünde bu ateş sönmez, 

Bu sevdayı herkes bilmez. 

Bir destandır ki dillerden düşmez, 

Şehitler ölmez vatan bölünmez! 

 

Aslanlar susmak bilmez, 

Düşmana ne söylense yetmez. 

Türk’e kefen biçilmez, 

Çanakkale geçilmez! 

 

 

Tuğçe Şerife EROĞLU                                  

Menteşe Kötekli Salih Zeki Gür 

Ortaokulu 

8/A Sınıfı 

 

 

TÜRK’Ü KÜÇÜMSEMİŞLER 

Her şeyi planlamışlar akıllarınca, 

Türk ün zaafı vatandır, öğrenememişler. 

Haince örgütlenmişler, kendi 

aralarında, 

Türk askerdir, ezberleyememişler. 

 

Acımasızca yürümüşler, milletin üzerine, 

Türk korkusuzdur, tanıyamamışlar. 

Türk’e bayrak namustur, bilememişler 

Affı yoktur ihanetin, göze almışlar. 

 

 

Yusuf ÇETİN 

Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir 

Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 

10/A Sınıfı 

 

 

 

 

İZİNDEYİZ ATAM 

Atamın bıraktığı bu cennet vatana, 

İzindeyiz sen meraklanma. 

Şehit olan mezarsızlara, 

Saygı duyuyoruz bu topraklarda. 

 

Senden kalan miraslarına, 

Sahip çıkmadığımızı sanma. 

Bu kanla sulanan topraklarda, 

İzindeyiz Atam sen meraklanma. 

 

Seni örnek alıyoruz atam, 

Afrin’de, darbede ve nicelerinde, 

Senin yolunda senin ideallerinde, 

İzindeyiz Atam sen meraklanma. 

 

Senin bıraktığın bu topraklarda, 

Anıyoruz seni her anda. 

Bilim, sanat, eğitim, kültür her alanda 

İzindeyiz Atam sen meraklanma. 

 

 

Hasan SAĞIM 

Seydikemer İmam Hatip Ortaokulu 

8/A Sınıfı 
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FETHİ SEKİN’İN ANISINA 

Bayrak aşkı, ülke sevdası. 

Hayata atılmak çabucak, hepsinin 

rüyası. 

İneklerini satar da babaları, 

Yolcu eder yavrusunu yutkunarak 

anaları. 

 

Kars demez, Muğla demez, Afrin 

demez, 

Hizmette sınır kabul etmez. 

Hırsızlık, terör,  trafik, 

Hepsi vatan görevi, ayırt etmez.  

 

Kolay mı polislik,  

Üç beş yılda bir göçebelik, 

Ailede süregelen tedirginlik. 

Eve geldiğinde yüzlere ve ruhlara 

yayılan serinlik. 

 

Siper ettiler gövdelerini,  

Tıpkı Mehmet Akif’in dediği gibi. 

Meslek zor, şartlar çetin, 

Muazzam bir örnekti Fethi Sekin. 

 

 

Reyda Güneş HATİPOĞLU 

Menteşe Merkez İMKB Ortaokulu 

7/B Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN AĞLAMA 

Gidersin, geri dönmezsin, 

Üzülürsün, bizi de üzersin. 

Şehit düşersin, içimizi acıtırsın, 

N’olur sen ağlama. 

Tek derdin korumaktı vatanı, 

Vermemekti kimseye bu yurdu, 

Uğruna dağları delip geçersin, 

N’olur sen ağlama. 

Özletirsin kendini, 

Sevdirirsin özünü, 

Unutturmazsın yaşananı, 

N’olur sen ağlama. 

Her gece nöbetteyim, 

Elim tetikte, gözlerim hainlerde, 

Aklım sizlerde. 

N’olur sen ağlama. 

Senin hikayen kahramanlık hikayesi, 

Senin ailen, vatanın her köşesi. 

Yüreği koca, masum erim, 

Zafer koksun daima fikrin. 

Sarsılmaz bakışın aklımda her an, 

Bil ki vatan sevgisi imandan. 

Kazanırsın yiğidim, 

Belli senin yedi ceddin. 

 

 

Elif Tuana OLGUN 

Ortaca Şehit Nasuh Aydın Ortaokulu 

6/A Sınıfı 
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DESTANLAR DESTANI 

Hasta adamın imanlı evlatlarının 

feryadı, 

Ulaşınca göklere yetişti yaratanın 

imdadı. 

 

Ne günlerdi, arslanların kimi şehit kimi 

gazi 

O günler yüreklerde, olmaz asla mazi. 

 

Yedi düvel geldi, Türk'ü tarihe 

gömmeye, 

Yetmedi hiçbirinin gücü imanı 

yenmeye. 

 

Emanet bu mukaddes toprak bizlere, 

Minnettar bu millet ölümsüz şehitlere. 

 

Gider on beşliler orada gülerek ölüme, 

Bir büyük destanın adıdır Çanakkale. 

 

 

Beyzanur KOCAOĞLU 

Seydikemer Kayadibi Şehit Er Feruz 

Zorlu Ortaokulu 

8/A Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESUR YÜREKLER 

Birden uyandım, derin bir gürültüyle. 

Her yer karanlık… 
Açtım ışıkları; yine mi karanlık? 

Dışarı koştum telaşla, 

İşte o zaman anladım, 

Meğer ışıklar değilmiş kapanan baba… 

Gökyüzü düşmanla kaplanmış! 

 

Yine bir ses… 

Sanki yağmur sesi, 

Tekrar koştum dışarı, 

Anladım ki, yağmur değilmiş yağan; 

Baba, bizim o izlemeye doyamadığımız 

gökyüzünden, 

Kurşun yağıyormuş bugün üzerimize.  

 

Baba biliyor musun, sokaklar insanla 

doluydu. 

Hiç kimse korkmuyordu o gece, 

Ölüm kimsenin umurunda değildi 

Aslan gibi direnenlerin dilinde tek dua 

İlle vatan, ille de vatan… 

 

 

Mine ÖZTEPE 

Seydikemer Prof. Dr. Ayhan Önder Çok 

Programlı Anadolu Lisesi 

12/A Sınıfı 
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ÖLÜM HOŞ GELİR 

Ölüm kokan sokaklarda, 

Korkmadı Türk vatandaşı. 

Çıktı meydana, 

Korudu vatanımızı. 

 

Tanklar önümüzde dururken,  

Direndik, korkmadık ölümden. 

Asla vazgeçmedik demokrasiden, 

Bombalar üzerimize yağarken. 

 

Vermeyiz cennet kokulu vatanımızı, 

Çünkü biz Fatih’in torunlarıyız. 

Hiçbir düşman bükemez bileğimizi, 

Çünkü hepimiz bir Halisdemir’iz. 

 

Attık kendimizi tankların önüne, 

Meydan okuduk ölüme, 

Teslim olmadık serseri mermilere, 

O gün canımızı taktık dişimize. 

 

Harap ettiler ülkemin kalbini, 

Onların adı “Vatan haini”. 

Biz koruduk istiklali, 

Ellerine vermemek için istikbali. 

 

Bu istiklal yolunda boş gelir ölüm, 

Mermiler altında loş gelir ölüm, 

Nereden geldiği belirsiz bir kurşun gibi 

İstiklal, istikbal yolunda hoş gelir ölüm! 

 

 

Mine ÖZTEPE 

Seydikemer Prof. Dr. Ayhan Önder Çok 

Programlı Anadolu Lisesi 

12/A Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEHİT OĞLUM 

Hey gidi kara topraklar 

Niye aldınız onu benden 

Üşüyordur benim oğlum 

Toprakla oynamayı sevmezdi ki o 

Korkardı yılandan, çıyandan 

Ne yapar toprağın altında 

Onun vücuduna isabet eden kurşun 

Her gün benim yüreğimde 

Parçalıyor kurşun kalbimi 

Nasıl alışır bu bedenim oğlum sensizliğe 

Ya Leyla o ne yapar şimdi 

Nasıl yapar kocasız iki çocuğuyla 

Ya Ahmet yeni başlamıştı gülmeye 

Ayşe zaten küçük belki sormaz bile 

Ya biz oğlum sen yokken ne ederiz 

Bağrımda bir ateş, sonsuz bir yangın 

Korun üstünde çarıksız yürümek 

Entarisiz kalmak kara kışta 

Yaraya temas eden limon veya tuz  

Hiç birine benzemez şehit anası olmak 

Hem yanarken, hem sönmektir bu acı 

Bu öyle bir sancıdır ki yüreğimde 

Parça parça koparılıyor etlerim sanki 

Toprak çekiyor beni; yavrumun toprağı 

Şarıl şarıl yağarken yağmur yavrum 
boğulmaz mı? 

Annem, yavrum! Üşüyor musun kara 

kışta 

İyi bakıyorlar mı sana orda 

Hasretin bağrında bir ateş yanıyorum 

Babanla kavuştunuz mu oğlum 

Biz senin yokluğunla boğuşuyoruz 

Bacamızda dumanımız tütüyor çok 

şükür 

Geçinip gidiyoruz kendi emeğimizle 

Namerde muhtaç değiliz merak etme  

Yüreğini ferah tutasın ey oğul! 

Ağlamayacak bu şehidin anası 

Yürek parlamayacak senin ardından 

Bu şehidin anası, tüm şehitlerin anası 

Şehitlik rütbesiyle gururlanacak 

Tüm şehit yavrular cennette buluşacak 

 

Huri ÇETİN 

Ula Hüseyin Ercan Ermaş Mermer 

Anadolu Lisesi 

10/B Sınıfı 
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ŞEHİTLER YURDU 

Çanakkale’de yazıldı 

Türk’ün destanı 

Her karış toprağında 

Şehitlerimizin kanı 

 

Çanakkale, direnişin adı 

Burada şehit düştü 

Ahmet, Mehmet, Ali… 

Binlerce vatan evladı 

 

Saygıyla yâd ediyoruz 

Bütün şehitlerimizi 

Onlara borçluyuz 

Bu günlerimizi 

 

Uğruna şehit düşerek 

Kazandıkları bu vatanı 

Ey Türk gençliği! 

Sen de unutma bu 

Vatanı sana bırakanı! 

 

 

Ceren Nur AKSOY 

Ula Gökçe Zeynep Gönen Ortaokulu 

7/A Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİZİM MARŞIMIZ 

İstiklal marşı bugün kabul edildi. 

Bu millet çok sevindi. 

Bu kara günler için 

Onlara sen cesaret verdin. 

 

Sen Mehmet Akif’sin bu vatanın sevinci. 

Sen olmasan bu millet ne derdi bu 

vatan için, 

Sen iyi ki yazdın bu marşı 

Bütün millet toplandı düşmana karşı. 

 

Sonra savaş başladı. 

Bu savaşı Türkler kazandı. 

Milletimiz buna şaşırmadı. 

Çünkü her zaman kazandı. 

 

 

Ayşe Naz SARI 

Yatağan 23 Nisan Ulusal Egemenlik 

Ortaokulu 

6/E Sınıfı 

 

 

 

 

VATAN UĞRUNA 

Çanakkale şehitleri, 

Yaktı anaların yüreğini. 

Tek gayesi vatandı, 

Yoktu bundan ötesi. 

 

“Çanakkale Geçilmez”di. 

Vatan bölünmezdi. 

Şehidim yerde yatarken, 

Düşmana geçit verilmezdi. 

 

Atalar savaştı cephede. 

Kurşun işlemeyen iman dolu göğsüyle. 

Düşman bozguna uğradı 

Çanakkale’de, 

Rahat uyu şehidim, bayrağımız 

göklerde. 

 

 

Özlem ARI 

Yatağan Madenler Ortaokulu 

6/A Sınıfı 
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ÇALIŞMAK LAZIM 

Bayrağını gururla dalgalandırmak 

Geleceğe umutla bakmak 

Boynu bükük kalmamak için 

Çalışmak lazım çalışmak 

Ülkeye katkı sağlamak 

Kimseye muhtaç olmamak 

İnsanlığa faydalı olmak için 

Çalışmak lazım çalışmak 

Vatanına faydalı olmak 

Yarınlarda hayırla anılmak 

İyi bir insan olmak için 

Çalışmak lazım çalışmak 

İnsanlara mahcup olmamak 

Güzel bir geleceğe sahip olmak 

Hedeflere ulaşmak için 

Çalışmak lazım çalışmak 

 

 

Rümeysa DEMİR 

Kavaklıdere Şehit Şenol Özbay 

Ortaokulu 

5/A Sınıfı 

 

 

 

23 NİSAN 

Çocuklar! 

En güzel elbiselerinizi giyin. 

Donatın! 

Tüm bahçeleri çiçeklerle donatın. 

Ellerinizde bayraklarla, 

Tüm ülkeleri dolaşın. 

 

Gururlanın! 

Atamızla gururlanın. 

23 Nisan günü, 

Türk’ün şanını, 

Tüm dünyaya duyurun. 

 

Sevinin! 

Ey çocuklar sevinin, 

Gönlünüzce eğlenin, 

Bu bayram, bizim bayram 

Atamızdan armağan. 

 

 

Elif Şeyda ERTUĞRUL 

Ortaca Şehit Mustafa Ayna Ortaokulu 

5/A Sınıfı 

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR 

GÜNÜ 

Hakları için savaşan, 

Kendi ayakları üstünde duran, 

Çalışan, çabalayan, 

Emek veren kadınlar. 

 

Bugün sizler için var! 

Bugün çiçekler sizler için açacak, 

Bugün güneş sizler için aydınlanacak, 

Bugün kuşlar sizler için uçacak. 

 

Aslında tüm günler sizin için var. 

Ama 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 

Günü 

Emek veren, çabalayan, hakları için 

ayağa kalkan  

Tüm kadınlara armağan! 

 

 

Berna TOSUN 

Yatağan 23 Nisan Ulusal Egemenlik 

Ortaokulu 

8/D Sınıfı 
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ÖĞRETMENLER 

Eğitim onlarla başlar. 

Olurlar bizlerin anası babası. 

Onlarla geçer seneler. 

Sanki bizlere birer hayat arkadaşı. 

 

Biziz onların eseri, 

Her birimiz teker teker. 

Onların tek dilekleri  

Güzel huylu başarılı öğrencileri. 

 

Başarımızın mimarı, 

Öğretmenlerimizin hepsi, 

Çalışkan öğrenciler olup, 

Mutlu edelim hepsini. 

 

Öğretmenler sayesinde, 

Öğrendik her şeyi. 

Saygılı birey olup, 

Küçüklere karşı sevgiyi. 

 

Biz küçüklüğümüzü unuturken, 

Onlar unutmaz bizleri. 

Bir gün karşılaştıklarında, 

Hatırlarlar hemen bizleri. 

 

 

Deniz BAHÇELİ 

Yatağan Turgut Şehit Güngör 

Çetinkaya Ortaokulu 

8/A Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 NİSAN 

23 Nisan geldi işte! 

Çocuklar durmayın siz de 

Çıkın sokaklara sevinçle 

Kutlayın bu günü hep birlikte. 

 

Bu gün açıldı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi. 

Türkiye’nin geleceği değişti 

Ülkemizin hayalleri gelişti. 

 

Bu yüzden verildi bu gün bizlere, 

Türkiye’nin sevinci olalım ümidiyle. 

23 Nisan’ı kutlayalım hep birlikte 

Atamız görünce gururlansın diye. 

 

Bu günün değerini anlayınca 

Belki Atamız da seviniyor bizimle 

Yatağından çıkıp geliyor yanımıza 

Bu yüzden kutla 23 Nisan’ı durma! 

 

Şimdi çok mutlu bir an 

Hoş geldin 23 Nisan 

Bu gün bizlere armağan 

Atam sana ne kadar minnettarız 

anlatamam. 

 

 

Ayşe AKDAĞ 

Seydikemer Bağlıağaç Şehit 

Nizamettin Akan Ortaokulu 

5/A Sınıfı 
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KUDÜS 

O gördüğüz şehir, 

Mübarek şehir, Kudüs evlatlarım! 

Müslümanların  ilk kıblesi,  

Mescid-i Aksa'yı yüreğinde taşıyan 

Kutsal toprak, burası. 

Her karış toprağında, 

Her dinin ve medeniyetin, 

İzlerini taşıyan şehir orası evlatlarım! 

Yüce Allah'ın makamına, yükseliş yeri,  

Nice peygamberlerin yeryüzündeki ilk evi, 

İşte tam orası. 

Mübarek şehir, Kudüs evlatlarım! 

 

Burası semâlara uzanan nebîlerin, 

Semâvi dinlerin buluştuğu, 

Peygamber Efendimizin, 

Nebîler nebîsi olup 

Tüm enbiyaya rehber olduğu yer burası. 

O gördüğünüz şehir, 

Mübarek şehir Kudüs evlatlarım! 

 

Üç dinin atası Hz. İbrahim'in, 

Kudüs'e komşu olduğu yer. 

İshak, Yakup, Yusuf peygamberlerin 

Ve Sârâ Annemizin kabirlerinin bulunduğu, 

Peygamber Efendimizin, 

Hicretten sonra, 

On yedi ay boyunca 

Nur yüzünü Mescid-i Aksa'ya dönerek, 

Orayı kıble edinerek, 

Namaz kıldığı, kutsal toprak burası. 

O gördüğüz şehir, 

Mübarek şehir,  Kudüs evlatlarım! 

 

Hz. Lut'un gençliğinin geçtiği, 

Daha sonra Lut Gölü yakınındaki  

Kavime elçi olarak görevlendirildiği, 

Mübarek Kudüs burası evlatlarım! 

Hz. Musa ve Hz. Harun'un, 

İsrailoğullarıyla Mısır'dan geçip 

Kızıldeniz'e ulaştığında, 

Yüce Allah'ın 

Kudüs'e gitmelerini emrettiği, 

Cennet kokulu belde burası. 

O gördüğünüz şehir, 

Mübarek şehir, Kudüs evlatlarım! 

 

Bin doksan dokuz yılında, 

Haçlı orduları tarafından işgal edilip 

Ortalığın kan revan içinde olduğu, 

Tüm Müslümanların ve Yahudilerin 

katledildiği, 

Yüz kırk beş yıl sonra, Türklerin eline geçen 

Kutsal şehir,  burası evlatlarım! 

O gördüğünüz şehir, 

Mübarek şehir, Kudüs evlatlarım! 

 

Kânûnî Sultan Süleyman Han'ın 

Mescid-i Aksa çevresinde surlar, 

Hürrem Sultan'ın külliye yaptırdığı, 

Kutsal yer burası evlatlarım. 

O gördüğünüz şehir, 

Mübarek şehir, Kudüs evlatlarım! 

 

Ey evlatlarım! 

Şimdi sıra sizde, 

Bu kutsal şehri, koruma sırası sizde. 

Bitirin artık yıllarca ağlayan, 

Masum insanların göz yaşlarını. 

Başlayıp da son bulmayan yasları, 

Siz, bitirin evlatlarım! 

 

Yardım elinizi uzatın. 

Yüreği yaralı Müslüman kardeşlerimize. 

Şimdi hep birlikte, 

Kulak verelim Müslüman kardeşlerimizin 

sesine. 

Sahip çıkalım Kutsal Kudüs'e. 

 

Sahip çıkalım, 

Yeryüzünün inci tanesine. 

Bırakmayalım Kudüs'ü, 

Düşman eline. 

Kara bulutların altında, 

Tertemiz duran Kudüs'e, 

Kan ağlamaktan yorulan kardeşlerimize, 

Kudüs'ün bağrında dinlenen velilere, 

Medeniyetlere, 

Nice peygamberlerin hâtırasına, 

Sahip çıkalım. 

Mübarek Kudüs'e, 

Peygamberler ocağına, 

 Müslüman sofrasına, 

Mescid-i Aksa'ya, 

Sahip çıkalım, evlatlarım! 

O gördüğünüz, 

İnci tanesine 

Sahip çıkalım, evlatlarım! 

 

 

Melike İNCE 

Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin 

Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 

11/B Sınıfı 
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DENİZSİZ ÜLKELERİN KAPTAN-I 

DERYASINA METHİYE 

Durum fena kaptan! 

Nasıl anlatayım bilemiyorum ki  

Vaziyet tam bir boşluk. 

Bak gene kaptan dedim, affedersin! 
Denizini çaldıralı çok oldu değil mi? 

Yeşilini solduralı da epey zaman oluyor 

sanki. Ama kaptan, 

Bak! Güneşin hala orda sımsıkı, pas 

parlak. 

Bu bir işaret olmalı, efendim. 

Yok, hayır, bu tam bir mucize.  

Sen sayılı kaptanlardansın balıkları 

güldürür, martıları selamlarsın.  

Şu an her ne kadar maviye durgun, 

yeşile hasret olsan da  

Geminin hedefe ulaşacağına inanan  

Koca yürekli bir yolcusu olan,  

Belki de tek kaptansın.  

Tabi her şeyden önce benim 

kaptanımsın.  

Ve ben buradayım efendim.  

Güvertede, kamarada, gerektiğinde 

dümende,  

Burada seninleyim demek istiyorum 

yani.  

Özgürlüğün tonuna boyayabiliriz 

maviyi, yeşilin en kaçkınıyla 

ağırlayabiliriz yolcuları.  

Demek istediğim şey şu: 

Yeni bir mavi, yeni bir yeşil bulabiliriz; 

dahası oluşturabiliriz.  

Çıkan tüm fırtınaya rağmen karaya 

ulaşabiliriz.  

Biten tüm dikenlere inat, yeni limanlara 

yelken açabiliriz.  

Dedim ya sen sayılı kaptan-ı 

deryalardansın diye, öylesin efendim.  

Sadece şu aralar suyun bulanık, 

dalgaların hırçın, yolcuların karmaşık  

Ama unutma sen benim kaptan-ı 

deryamsın.  

Ve dümen sende efendim, dümen 

sadece sende. 

 

Büşra UÇAR 

Fethiye Mehmet Erdoğan Anadolu 

Lisesi 

10/B Sınıfı 

 

O DERİN ACI 

Sabah erkenden uyandım, okula 

yavaş yavaş gitmeye başladım. 

Etrafımdaki her şey sessiz. Okula 

vardığımda ise dışarıda kimse yoktu. 
“Acaba bugün okul yok mu?” diye 

sordum kendi kendime. Bugün 

günlerden çarşamba; haftanın 

ortasındayız. Merdivenlerde ağır ağır 

yürüyorum. Sınıfıma gittim herkes 

hüzünlü, ağlıyordu. Sordum “Ne oldu 
arkadaşım?” dedim. Tam cevap 

verecekti ki ağlamaya devam etti. 

Başka birisine sordum dedi ki “Bilmiyor 
musun? Bugün bir şehit verdik üstelik 

Dalaman’dan” dedi ve o da ağlamaya 

başladı. Ben bu haberi aldığımda ise 

çok kötü olmuştum. Duvarlar sanki 

üstüme üstüme geliyordu, içim 

parçalanmıştı. Sanki içimden bir parça 

kopardılar. Zaten o gün hiç ders 

işlemedik. Okul çıkışı eve çok zor gittim, 

hiç yürümek istemiyordum. Eve 

gittiğimde ise haberlere baktım ve o 

Mehmetçiğin haberi vardı. Ailesi, asker 

arkadaşları, herkes ağlıyordu işte ben 

de ağlamaya başladım. Hepimiz, 

Mehmetçik için yas tuttuk. Çok üzüldük. 

Allah kimseye böyle derin acılar 

yaşatmasın. 

 
 

İrem ÖZKER 

Dalaman Adile İhsan Mermerci Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi 

9/C Sınıfı 
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SON UMUT ÇANAKKALE 

“Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?” Bu söz her şeyi anlatmaya 

yetiyordu aslında. Aylardan Mart. Gelibolu’nun o muhteşem manzarasından bir hüzün 

doğuyor. Karşıda donanmasıyla binlerce düşman.  Mehmet Akif’in deyimiyle   “ Kimi 

yamyam,  kimi Hindu,  kimi bilmem ne bela.” Çanakkale Boğazı vatanın kalbi, 

geçilmez. Düşman inatçıydı, acımasızdı. Ama daha on beşlik Mehmed’im korkusuzdu.  

Damarlarındaki o asil kan durmuyordu. Eli silah tutan herkes cepheye koşuyordu. Vatan 

aşkı tutuşturuyordu bedenlerini.  Analar ağlıyordu. Yavrusunu kınalayıp : “Haydi oğul, 

haydi git! Ya gazi ol, ya şehit! “ diyerek gönderdiği yavrusu için gözyaşı döküyordu 

analar.        

    

Amansız bir mücadele başlıyor Çanakkale’de. Boğazda yirmi altı mayın patlıyor. 

Ve düşman gemileri geri çekiliyor. Anlıyor denizi geçemeyeceğini düşman. Bu sefer 

karadan saldırmaya karar veriyor. Ama bilmiyor ki ne denizimiz onlara geçit verir ne de 

karamız. Mustafa Kemal Paşa emrediyor askere: “Askerler ben size taarruzu 

emretmiyorum, ben size ölmeyi emrediyorum.  Biz ölünceye kadar geçecek zaman 

içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir.” Zaten onlar ölmeye 

hazırdı. Asla vazgeçmediler, vatanları için kanlarının son damlasına kadar savaşmaya, 

şehadet şerbetini içip şehitlik mertebesine erişmeye hep hazırlardı. Düşman dört bir 

yandan saldırmış, tek vücut beden darmadağın olmuş, tek bir kol kalmış. Son umut… 

Milletin hep beraber haykırdığı özgürlük yemininin tek sahibi Çanakkale! Temiz 

dudakları, kınalı elleriyle yudum yudum içerken şehitlik şerbetini Mehmetçik, ölüm 

getiren bombalar atıyor düşman Mehmetçiğin üstüne. Topraklar delik deşik amma 

Çanakkale bizimdir bizim. Silah sesleri, kan kokusu… Kıyamet kopuyor sanki. Çanakkale 

mahşer yeri, gün uyuyor düşman uyumamış uyanık. Ama Mehmed’im hep uyanık. 

 

İşte o ne bir destan, ne bir şiir ne de bir öyküydü. O bir inanç, o bir haykırış, o bir 

çığlıktı herkesin duyduğu. 

 

Ey şimşekleri çaktıranlar, dağları yırtıp enginlere sığmayanlar! Ey kefenlerinden 

kan damlayarak Allah katına yükselenler! Ben Türk’üm.  Onurum; işte üzerinde 

yaşadığım bu topraklardır. Dünya var oldukça ve elimdeki meşalem yandıkça,  sizin 

adınızı ve Mustafa Kemal’i haykıracağım.  

 

  “Ne mutlu bu millete, ne mutlu Türk’üm diyene!” 

 

Bizlere bu büyük, eşi benzeri olmayan kara ve deniz zaferinin gururunu yaşamayı 

nasip eden başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun silah arkadaşları olmak üzere; 

büyük Türk ordusunun kahraman askerlerini, onları her daim destekleyen aziz Türk 

Milletini ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle 

anıyorum. 

 

Ruhunuz şad, mekânınız cennet olsun. 

 

 

Cansel EREN 

Marmaris Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

12/A Sınıfı 
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ÇANAKKALE 

Mart ayının on sekizi geldi mi içimizi farklı duygular kaplar. Biraz buruk, biraz iftihar 

doluyuzdur. Biraz hüzünlü ama bir o kadar da gururla dolu duygular hâkim olur bizlere. 

Evet, o yiğitlerimiz o cephelere gittiler ama geri dönmediler. Onlar da özlediler, 

hasretlerini içine gömerek şafak saydılar. Şafak bitmedi onlar için. Onların şafağı ölüm 

yolunda devam ediyordu. Oğlu olanlar kendi komutanlarının adını koydular. Peki ya siz 
onların, o yiğitlerimizin seslerini duydunuz mu? 

 

Gecenin bir yarısında karanlığın içinden gelen, vatan uğruna hayatını veren 

yiğitler onlar işte. Bunlar gelince insanın aklına, içinizde öyle derin fırtınalar kopuyor ki! 

Gözlerinize anlamını bilmediğiniz çiğ taneleri düşüyor. Belki ağlar belki kahrolursunuz 

ama o her adım atışında üstlerine bombalar, kurşunlar yağan o aslan yiğitlerimizi 
düşündüğünüzde yüreğiniz bir parça eriyor. Soruyorum kendime? Neden bu acı sözler 

düşüyor dudağımdan kalemime? O savaşta, o yiğitler göğüs gerip o kurşunlara 

yüreklerinden kocaman surlar örüp kazanmasalardı o savaşı;  o zaman biz de olmazdık! 

Yüreğim bir nebze daha parçalanıyor içime korkusu düşünce. 

 

Bir sancak altında yem etmemişlerdi vatanı kurda kuşa, o hainlere. Hele ki vatan 

aşkıyla 276 kiloluk bombayı tek başına kaldıran Koca Seyit’in namluya sürdüğü mermi, 

gideceği yeri de biliyordu. Elizabeth gemisini ikiye ayıran o bomba Çanakkale 

Zaferi’nin özetiydi adeta. Hangi ülkede hangi dilde olursa olsun özlemler aynı, yakarışlar 

aynıydı. Yan yana yatan iki beden. Biri Anzak, biri Türk. İkisinin de yaşı on beş. İşte böyle 

yazıldı bu destan. O bir inanç, o bir gurur, o bir haykırış, bir çığlıktı. 

 

Şimdi bizler aynı gücü yüreğimizde hissedersek ruhu şad olsun şehitlerimizin. 

Bastığımız toprağın üstünden çok altında yatanların canlı olduğunu bilirsek kıyamayız 

bu toprağın tek bir taşına. Şimdi fark edersek damarlarımızdaki asil kanı neslimiz hür 

yaşar ebediyen. Ey Anadolu’nun her tarafından gelip bu topraklarda yatanlar! 

Gözünüz açık kalmasın! 

 

Biz bu vatanı ister gecenin kör karanlığında ister alaca şafağında olsun kimselere 

bırakmayacağız. Ben Kara Fatma! Ben Nene Hatun! Ben Lapsekili İbrahim! Ben 

Mehmed’im karlarda yatan! 

 

 

Ayşe SUNGUR 

Datça Şehit Ersoy Yorulmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

12. Sınıf 
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YILDIZLARA SELAM OLSUN 

Darbe, kahramanlık ve yine bir zafer. Milletimiz Çanakkale Zaferi’nden tam yüz 

bir yıl sonra, 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya gösterdi yine, bu vatan uğruna, bayrak 

ve bağımsızlık uğruna kanının son damlasına dek ayakta duracağını. Çanakkale 

Savaşı’nda milletimiz -sadece askerlerimiz demeyeceğim- yaşlısından gencine, 

kadınından çocuğuna sokaklara, meydanlara koştu. On iki on üç yaşlarında 

çocuklardan tutun, yetmişinde dedelerimize dek…  

 

Milletimiz o savaşta yalnız düşmanla değil, açlıkla ve sefaletle de savaştı. Onlar 

açtı, cephedeki askerimizin öğle yemeği bir kuru ekmekle bir tas hoşaftan ibaretti. 

Çoğu akşam yemek bile yoktu. Giyecek tek parça elbiseleri bile yoktu, ayaklarında 

postalları yoktu. Bir olay vardı, Çanakkale’den bu yana anlatılagelen. Memo isimli bir 

asker vardı o savaşta. Savaştan önce kıyafet dağıtımı yapılmıştı. Ardından savaş 

başladı. Memo’nun kalın bir paltosu vardı, üç dört gündür üstünden çıkarmadığı. 
Üşüyor muydu? Hayır, sırılsıklam terliyordu. Komutanı ona “Bu kadar terlediğin halde, 

neden hâlâ çıkarmıyorsun o paltoyu üzerinden?” diye sordu. O zaman anlaşıldı, kıyafet 

dağıtımında Memo’ya kıyafet yetmediği. Bu yüzden yazın ortasında kalın mı kalın 

paltoyla savaşmak zorunda kaldığı o zaman anlaşıldı. İşte bu zor şartlar altında 

savaşmıştı bizim milletimiz, vatan bayrak ve bağımsızlık uğruna. 

 

15 Temmuz, Çanakkale Savaşı’ndan farksızdı elbette. Ne farkı vardı sizce Seyit 
Onbaşı ile Ömer Halisdemir’in birbirinden? Ne farkı vardı 276 kiloluk mermiyi sırtlayan 

yiğitle, vücudunda açılan otuz delikle şehit olan Mehmetçiğimizin? Bana kalırsa hiçbir 

farkı yok, hatta birçok ortak yanı var: Her ikisi de savaşa vatan, bayrak aşkıyla gitti, her 

ikisi de atalarının kanıyla suladıkları bu toprağa düşmanı sokmadılar. Bu bayrak uğruna, 

istiklâlimiz adına şehadete kavuştular. 

Şair Mithat Cemal’in dediği gibi: 

 

“Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir, 

Tarihi kendin yazıyorsan, eserindir. 

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır 

Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” 

 

Ölmedi o tarih yazanlar; şehit oldular, peygamberimize komşu oldular. 

Şahadet… Öyle kolay bir şey değil, herhangi bir savaşta ölmek değil, öleceğini bile bile 

o savaşa gitmektir şahadet. Komutanından ölüm emrini alıp yine de tereddüte 

düşmemektir şahadet, bu asil vatan uğruna, asilce can vermektir. Savaşın ortasında, 

oluk oluk akan kanların, tankların, mermi yağdıran uçakların arasında Azrail’i gelinlikle 

görmektir şahadet, ölüp mezara girmek değil, bayrağımızın alına akan kanlarımızın; 

akına da kalbimizin konmasıdır.  

 

Şehitlerimiz… Sadece kahraman olarak anılmıyorlar, bayrağa her bakışımızda, 

bir tane yıldız değil; vatan için canını hiçe sayan yüz binlerce yıldızı bir arada görmemizi 

sağlıyorlar. Yıldızlara selam olsun! 

 

 

Eda ÇANAK 

Seydikemer Prof. Dr. Ayhan Önder Çok Programlı Anadolu Lisesi 

10/A Sınıfı
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ADALET 

Adalet, hayatımızda çok önemli bir yer kaplar. Her alanda ve her durumda sık 

sık adaletten ve adil olmaktan bahsederiz. 

 

Adalet, koşullar ne olursa olsun bütün insanlara eşit davranmak ve kimsenin 

hakkına girmemek demektir. Adalet deyince aklıma terazi geliyor. Çünkü, terazi her 

şeyi eşit ölçer. Dış görünüşüne bakmadan sadece ağırlığını ölçer. Adalet olmayan bir 
yaşam düşünebiliyor musunuz? Birisi size bir zarar verse, bir eşyanızı çalsa ve cezasını 

çekmese ne hissedersiniz? Adalet, işte bu yüzden gereklidir. Önce kendimize dürüst 

davranmalıyız. Adaletin temelinde tarafsız olabilmek yatar. 

 

Adalet, sadece hukukla ilgili değildir. Günlük hayatımızda fark etmesek de 

sıklıkla karşımıza çıkan bir olgudur. Kendi hayatımızı yaşarken de adaletli olmalıyız. Ne 

olursa olsun kimseye haksızlık etmemeliyiz. Çünkü bu tarz davranışlar adaletli olmaz. 

Başkalarını uyarmaya çalışırken kendimiz de adaletsiz davranmamalıyız.  

 

Ne olursa olsun adalete inanmışsak buna uygun hareket etmek, sonunda 

üzüleceğimizi de bilsek doğru olandan yana olmalıyız. 

 

Adalet, her şeyin üstündedir ve bir gün mutlaka herkese lazım olacaktır. Bunu 

unutmamalıyız ve buna göre hareket etmeliyiz. 

 

 

Irmak KELOĞLU 

Kavaklıdere Şehit Şenol Özbay Ortaokulu 

5/B Sınıfı 
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SESLERİN UÇURUMU 

Doğduğum yeri çok severdim. İnsanları, çıkar ilişkilerinden uzak gelir, sımsıcak bir 

yakınlık barındırırlardı. Bir de o yemekleri… Yöre mutfağı damak tadıma çok uygundu. 

Zaten herkes tarafından bilinen bir ünü vardı bu yemek kültürünün ve mutfağın ama; 

bizzat o lezzetleri tatmak bir ayrıcalık gibiydi. Fazla yeşil alan bulunmasa da çevrenin 

içten içe hissedilen bir cazibesi vardı. Deniz kıyısı değildi. Havuz gibi bir sosyal tesise de 

çok sonra kavuşmuştu. Halkın en önemli ve en ayırt edici özelliği geleneklerine ve 

inançlarına bağlı bir yaşam sürmesiydi. Maddi bakımdan elindekiyle yetinenler ve 

elindeki kendine yetip artanlar olarak sınıflandırabilirdik. Bu iki tabaka, yaptıkları iş ve 

yaşayış biçimleri bakımından uçurum boyutlarında bir farka sahipti. Eğitim 

konusundaysa fazla ilerlemeden bahsedilemezdi. Yürekli ilkokul öğretmenleri elbette 

vardı ama çağdaşlarına bakarak şu sonuca varılıyordu: Sokak oyunlarıyla büyüyen bir 

nesil yetişiyordu. Biraz kavgacı, biraz da hırçın…  

 

İşte ben de bu neslin bir üyesi olarak hayata gözlerimi açmıştım. Oralı olmadığım 

için pek fazla aralarına girmezdim. Özellikle de sokak oyunlarına katılmazdım. Bunda 

utangaçlığımın etkisi de vardı. İlkokulun başında onlar gibi bir yöre ağzı kullanamıyor, 

daha küçücükken başladıkları sokak kavgalarına girme cesaretini gösteremiyordum. 

Tüm bu etkenler, beni dışlanmışlığa sürüklüyordu. Yöredeki yaşıtlarım, öğretmen 

çocuğu olmam sebebiyle yere düşemeyeceğimi, topa kafa vuramayacağımı ya da 

mahallede toza bulanamayacağımı sanıyorlardı. Böyle olunca da evin içinde ayrı bir 

dünya kurmaya çabalıyor, daha çok babamla vakit geçiriyordum. Babamla 

geçirdiğim vakitler, futbol alışkanlığımın oluşmasına sebep olmuştu. Maçları izlemek için 

çiftlikteki lokale ya da öğretmenevine gittiğimiz zamanlar bayramım olurdu. Babamın 

halı saha maçları da ayrı bir yerdeydi benim için. O maçlara gidebilmek için her şeyi 

feda etmeye hazırdım. Havaların fazla soğuk olmadığı akşamlar, kurulan büyük 

ekranlarda maç izlerdik. Soğuk kış günlerindeyse genellikle maçın kapalı alanda 

izlendiği öğretmenevine giderdik. Kendimizi yerlere atışımız dün gibi aklımda. 

 

Çiftlikteki lokale maç izlemek için gittiğimizi söylemiştim. Çiftliğin önemi de çok 

büyüktü benim için. Tozun, toprağın içinde bir hayat belirtisi gibiydi çiftlik. Ceylanlar, 

deve kuşları… Hayvanat bahçesini andırırdı. Merkezdeki yıpranmış parkların yanında 

çiftliğin parkları mükemmeldi. Burada genellikle atama veya göç yoluyla ilçeye gelmiş 

olan memurlar ya da işçiler otururdu. Evlerine, lojman diyorlardı (ne demek olduğunu 

bilmiyordum o zaman).Lojmanların içi küçük boyutta olduğundan bahçeleri daha 

güzel ve kullanışlıydı. Bisiklet sürmek ya da futbol oynamak için yapılmışlardı sanki. 

 

Bizim ev, merkezdeydi. Okula gayet yakın konumdaydı. Yürüyerek iki dakikamı 

alıyordu her sabah. Evimizin mutfağı genişçeydi. Oturma odası, en fazla kullanılan yer 

olurdu. Kaç senelik televizyonu, temizlikçi teyzenin kızıyla kırmıştık. Yatak odasının 

darlığından hoşlanmazdım. Salonda ise depo gibi kullandığımız için soğuk olma sıkıntısı 

vardı. Fakat en güzeli, en değerlisi koridordu. O hafta sonu hangi takımların maçı varsa 

kafamda tasarlar ve tek başıma uzun koridorda oynardım. Hayal kurup salonun kapısını 

bir kale, mutfağın kapısını da diğer kale olarak belirlerdim. Top olarak en uygunu, 

yumuşak plastik bir toptu. Genelde bakkaldan alırdım. O patlarsa (ömrü gayet kısaydı) 

sokaktan oynanabilir bir top getirirdim. O da kazaya kurban giderse yuvarlak 

sayılabilecek pembe yastıkları tekmelerdim. Bir yandan da anlatıcı görevini üstlenerek 

tabii. 
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İlçe halkı, teknolojiyle tanışma konusunda biraz geç kalmıştı. Yaşanan bu 

gecikme, ilçeye atanarak gelen gurbetçi memur takımının da yardımıyla biraz olsun 

geride bırakılmıştı. Uyum yavaş da olsa sağlanmış, halk, teknolojiyle yüz göz olma 

sürecini tamamlamıştı.  

 

İklimsel özelliklerin etkisi de fazlaydı elbette bu yaşayış biçiminde. Yaz 

ayları(genellikle orada olmazdık), çok kurak geçerdi. Kış denildiğinde de akla arada 

bir yağan yağmur gelirdi. Kar, söz konusu bile değildi. On yıl boyunca yaşadığım bu 

yerde, sadece bir kez kar yağışına tanık olmuştum.  

 

Bir akşam, en ünlü ve en çok sevdiğim takımlardan birinin maçını izliyordum. Gün 

o kadar güzel ilerliyordu ki! Çocukça koltuklarda geziniyor, arada bir pembe yastıkla 

oynuyordum. Oyun esnasında sessizce geziniyor, anneme ses gitmesini 

istemiyordum(akşam oyunlarına kızardı). Babam evde yoktu. Annem ve iki kardeşim, 

diğer odalardan birinde olmalıydı. Birden işitilen korkutucu ‘tak tak’ sesi ortalığı 

karıştırmıştı. Malum, bu sese çokça yorum yapılabilirdi: Düğünde havai fişek, silah atma( 

yöreye özgü olması, bu ihtimali kuvvetlendiriyordu) ya da birkaç tane kendini bilmezin 

gece eğlencesi… Akıllara gelmesi dahi istenmeyen bir olasılık unutulmuştu: Savaş! 

 

Nereden çıktığını anlayamadığım bir durumdu bu. Çocuk aklımla bu korkutucu 

seslerin sebebini hiç merak etmemiştim fakat bu ‘savaş’ denilen olay, meraklı ile 

meraksızı ayırt etmiyordu. Annem, ne olduğunu anlayamamış bir yüz ifadesiyle çalan 

telefona doğru gitmişti. İkiz kardeşlerim(üç), korkmuş olmalıydılar. Arayanın babam 

olduğunu duydum. Annem, aynı telaşı ve biraz da hâkimiyet edasıyla salona girdi ve 

rahatça izlediğim maçın başından ayrılıp derhal yatak odasına gelmem gerektiğini, 

babam eve geldiğinde beni böyle görürse kızacağını söyledi. İlk başta direttim fakat 

nafileydi. Mecburen televizyonu kapatıp kardeşlerimin yanına gittim. Savaş, ilçe 

halkına yönelik değildi ancak sınıra(savaşın olduğu yere) çok yakın olunduğu 

düşünülünce, büyük bir güvenlik tehlikesi olduğu ortaya çıkıyordu. Bizim evimiz 

açısındansa salon çok tehlikeliydi. Tam karşısı sınırdı ve herhangi bir mermi ya da adına 

ne diyorlarsa işte önce salonu etkilerdi. Yatak odası, salona nazaran daha güvenli bir 

konumdaydı. Eğitime ara verildiği ilanı, çok gecikmeden duyuldu. Evet, o Cuma günü, 

hayatımın değiştiği anları yaşatmıştı.  

 

Gece on iki sularında başlayıp bir-iki gün boyunca hiç susmayan silah ve bomba 

sesleri, işin ciddiyetini anlamamı sağlamıştı. Sokağa rahatça çıkılamıyordu. Her an bir 

merminin hedefi olabilirdiniz. Çiftliğe gitmek, büyük bir zorluk hâline gelmişti. Sosyal 

anlamdaki çoğu şey, mahvolmuştu. En çok da koridor maçlarımın bitişine yanıyordum. 

Evde herkes aynı odada yatmak mecburiyetindeydi. Bu durum, geceleri az da olsa 

güvenlik hissimin artmasını sağlıyordu. Kardeşlerim için de kesinlikle böyle söylenebilirdi. 

Halı saha maçları da yoktu artık. Doğduğum yer, bir sınır bölgesi olmanın dezavantajını 

fazlasıyla yaşıyordu. Öğretmenevinin olduğu yerden savaş görülebilirdi. Önü apaçıktı. 

Fakat oraya gitmek imkânsızlaşmıştı. Öğretmenevi çalışanları bile arka odalara 

kaçmak zorunda kalıyorlardı. Sokaklarda pek fazla rastlanmayan kadınlar, artık 

büsbütün evlerinden çıkmaz olmuşlardı. Bölgenin çocukları için büyük önem arz eden 

sokak oyunlarının önüne engeller konmuştu. Sokağa düşebilecek bir bomba korkusuyla 

maç yapmak, en cesurlarını bile ürkütüyordu. Pazartesi sabahı saat iki civarlarında geliş 

nedenini anlayamadığım bir uçak gönderildi. Sonradan amacının, halkın güvenliğini 

tehdit eden herhangi bir durumla ilgili keşif yapmak olduğunu öğrenmiştim.  
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Böyle bir tehlike fark etmiş olacak ki üç-dört kez geliş yapıp her defasında tehdit 

unsurlarının üstüne bombalar bırakmıştı. Okula gitmediğimiz o ilk hafta, halk, yeni bir 

düzene girmeye çabalıyordu. Eğitim arada bir yapılıyor, sonra yeni bir sıkıntı baş 

gösterince tekrar hoparlörler zorunlu tatil duyurusunu yapıyordu. Bu duyurular, herhangi 

bir kar tatilini ya da eğlencelik araları haber verseydi elbette çok sevinirdik ama bu 

‘kimvurduya gitmeme önlemiydi’.  

 

Aslında ilçede bu tip olaylar, daha önceden de yaşanmıyor değildi. Bir gün, 

babamla geziyorduk. Rahat biçimde yürüyorduk. Daha küçüktüm tabii. Ondan 

bundan bihaberdim. Babam elimden tutmuş, biraz olsun bana(bir çocuğa) uyum 

sağlamaya çalışarak birkaç komik laf ediyordu. Gülüşüyorduk. Birden karşı kaldırımdan 

gelen seslerle irkildik. Hep böyle güzel anlarda olmak zorundaymışçasına silah sesleri 
duyuldu. Bu silahlar, neden vardı? Neden bizleri korkutarak güzel zamanlarımızı 

bölüyorlardı? Neyse, kendimizi bir yerlere attık. Attık atmasına da, çocukların hiçbir olayı 

kolayca hafızalarından atamadıklarını düşününce durum önem kazanıyordu. En 

masumane düşünceyle bile şöyle bir soru sorardı çocuk: ‘Niye mutlu mesut yürürken bir 
yerlere kaçtık? 

 

Ara sıra devam eden çatışmalar, tetikte olma zorunluluğunu doğuruyordu. 

Geceleri, günün diğer saatlerine kıyasla daha az ses duyuluyor olsa da insanlar 

tedirgindi. Üstelik savaşın bir gece vakti başlamış olması da akılları işgal eden bir 

konuydu. Evde, mecbur kalınmadıkça sınıra bakan odalara gitmiyorduk. Arada bir 

haberlere çıkıyordu savaş. Bunun güzel bir durum olduğunu sanmakla hata ettiğimi 

sonradan anlayacaktım. Alışveriş yaptığımız market, eve çok yakın olduğundan 

savaştan önce genellikle ben gönderilirdim. Gitmek istemediğimde kızılırdı. Savaşın 

güvensizliğindeyse ekmek alma gibi işler anneme veya babama düşüyordu. 

Öğretmenevinin yaşadığı büyük sıkıntılar, bölgeye tayin olan çiçeği burnunda 

öğretmenlerin canını sıkıyordu. Bu genç öğretmenler, savaş mağduru 

öğretmenevinden kaçıp evleri biraz daha merkezde kalan meslektaşlarına ya da 

yardımsever halka sığınıyorlardı.  

 

Bir düşünün, okula gidiyorsunuz. Eğitim almaya… Daha ilk eğitiminiz: Anaokulu… 

Oyuncaklar, arkadaşlar, büyük sınıfların imrenerek baktığı terlikle gezilebilen halılı 

sınıflar...‘Herkes anaokulunda kalmak ister.’ algısı yerle bir oluyordu. Savaşa tanıklık 

etmiş küçücük çocuklar, anaokuluna özlemle dönüp bakamayacaktı. Çünkü onlar, 

teneffüste oyun oynarken bomba sesleriyle sınıflara kaçan çocuklardı. Evet, onlar, 

annemin öğrencileriydi. Zaten çoğunluk korkuyor, okula annemin sınıfından yaklaşık 

beş kişi geliyordu. O kadarcık çocuğu bile korkutabilen şu sesleri kim severdi ki? Bu sesler 

neden vardı? Bu sesleri çıkartan o korkutucu şeylerin bizzat bizler tarafından yapıldığını 

ve kullanıldığını o zamana kadar hiç düşünmemiştim. Bunu öğrenince ve ne kadar 

gereksiz olduğunu anlamaya başlayınca kendimden utanmıştım.  

 

Bölgede çocukluk, bataklığı andıran bir hâl almıştı. Başka yerlerde gülüp 

eğlenen yaşıtlarımız olduğunu bilmek dahi inanılmaz bir etki gösterirdi daha hayata 

yeni girişen bizlerde. Bu ortamda doğan bebekler, ‘hastaneye bomba düşebilir!’ 

tehlikesine maruz kalarak doğmak zorundaydı.  
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Bölgedeki kitap okuma oranının düşüklüğü apaçık ortadaydı. Hatta okuma-

yazma istatistikleri bile bulunduğumuz dönemin şartlarına göre az sayıda kalıyordu. 

Arkadaşlarımdan bazılarının ana-babası okuma-yazma bilmiyordu. Dedeleri ve 

ninelerini açıklamaya dahi gerek yoktu. Böyle bir vaziyette yaşanan bu yerdeki 

okulların kütüphaneleri, aynı zamanda toplantı odası olarak kullanılıyordu. Hâl, bu 

kadar vahimken, bir de bu savaş belası yüzünden kütüphaneye mermi isabet etmişti. 

Kültür yuvasını savaş alanına çevirenler, insanı kendinden soğutan seslerine devam 

ediyordu. Diğer okullardaki bir öğrenci ile öğretmen yaralanmıştı. Babam, odasında bir 

idareciyle otururken ayağının yanına düşen keleş mermisi, bir ya da iki metre yana 

doğru gelmiş olsaydı, ailem de savaş kurbanı olacak ve bu olayı her hatırladığımda 

ağlayacaktım.  

 

Savaş, sürekli sayılabilecek biçimde olan bir olasılıklar silsilesiydi. Bu silsile, içine 

beni de dâhil edince olay garipleşiyordu. Tuttuğum takımı övüp o haftaki 

performansından dolayı arkadaşlarıma hava atacakken, kendimi odaya saklanmış, bir 

köşeye sinmiş, korkuyla duyulan o nefret ettiğim sesleri dinlerken buluyordum. Yaşıtlarım 

da aynı durumu yaşamak zorundaydı. On yılımı geçirdiğim, gözlerimi bombaları ve 

silahları bulanların dünyasına açtığım o yer, artık kaçma hevesiyle dolu olunan bir 

toprak yığınıydı benim için. Anne-babamın memleketine doğru(güvenli yerler 

olduklarını biliyordum) koşma arzusu yüreğimi kaplamıştı. Ama yemeklerini kaybetme 

korkusu, biraz engelliyordu bütünüyle çocuksu ruhumu. Yöre mutfağına kendimi o 

kadar çok kaptırmıştım ki sanki başka yerlerde güzel yemekler yokmuş gibi bir sanı 

içindeydim. Bu ruhtan ayrılmaktan da çekiniyordum bir yandan. Belki de beni ben 

yapan burasıydı. Tabii bütün bunları kelimelere dökebilecek kabiliyete ulaşmama 

daha çok vardı.  

 

Evimizin duvarlarına(özellikle üst kata) mermilerin isabet ettiğini ve bazı izler 

oluşturduğunu görmek, bizi daha da endişeli bir duruma sokuyordu. Annem ve babam, 

kardeşlerim için; bense sadece kardeşlerim için endişeleniyordum. Kısacası, onların 

henüz küçücük olmaları, gitme zorunluluğuna yol açıyordu. Dediğim gibi, tek sebep bu 

olmasa da en güçlü etkendi. O sıralarda il merkezindeki bir arkadaşta kalmayı 

kararlaştırdık. Bu kararı sadece biz vermemiştik. Çoğunluk, savaşın en acımasız 

günlerinde ilçeden kaçmıştı. İl merkezine gidişimizin ilk günlerinde biraz utanmıştım. En 

çok da annemle babamın, ‘Biz daha önce buraya taşınmamakla hata ettik.’ sözleri 

beni üzen olmuştu. Sonraki günlerde babamın arkadaşı olan ağabeyin bizi götürdüğü 

halı saha maçları, kötü hislerden azıcık uzaklaşmamı sağlamıştı. Savaşın şiddetinin biraz 

azaldığını duyunca ilçeye döndük.  

 

Aslında savaşın şiddetinin azalması, bahanemiz olmuştu. Annem, her akşam bu 

insanlara yük olduğumuzu söylüyordu. Böyle olunca orada daha fazla kalamadık. 

Zaten okulların yeniden açılacağını öğrenince geri dönmeye mecbur kalmış olduk. 

Döndüğümüzde nefret edilen seslerin azalmış olması, biraz olsun sevince yol açtı. Fakat 

okullar kapandığında ve yaz tatiline girildiğinde, burada yaşadıklarımızın etkisinin 
geçmediği anlaşılmıştı. Gidecek miydik? Yani burayı tamamen geride bırakacak 

mıydık? Daha mantıklı olan soru şuydu: Gitmeli miydik? Bu soruya verilecek cevap 

belliydi, kesinlikle gitmeliydik. Memlekete, güvenli bir yere tayin istemeliydik. Böylece 

akrabalarımızdan uzak yaşamaktan da kurtulacaktık. Ama ya burası… Annem ile 

babam, burada tanışmışlardı. Evlenmeye burada karar vermişlerdi. Burası ilk görev 

yerleriydi. Başta hiç kimse, onların burada on üç yıl öğretmenlik yapacağını 

kestirememişti. Kendileri de dâhil. Fakat şansları yaver gitmemiş, bir türlü memlekete 

dönememişlerdi. Birkaç yıl geçince ben doğmuştum. Artık aile olma süreci 
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tamamlanmıştı. Kardeşlerimin ilk üç yılının da burada geçmesi, bu ilçenin hayatımızın 

dönüm noktası hâline gelmesini sağlamıştı ancak savaşın yaşattıkları ve aklımızdan hiç 

çıkmayan o korkutucu seslerin bıraktıkları, buradan ayrılmamız gerektiği kanısını 

güçlendiren etkenlerdi.  

         

O yılın sonunda istediğimiz tayin, annem ve babamın on üç yılını, benim on yılımı, 

kardeşleriminse üç yılını geçirdiği yerin bizim için bitişi demek oluyordu. Yalnızca yerinde 

tadıldığında güzel gelen o yemekler, geride kalıyordu. Ama bizim ayrılırken aklımızdan 

geçen düşünceler, savaşın geride kalmasıydı. Bu, bizi sevindiriyordu. Orada bir sürü anı 

bırakmış, bir sürü arkadaş edinmiştik. Annem ve babam, meslek hayatlarının yarısını 

orada geçirmişti. İlk mezun ettikleri öğrenciler, orada karşılarına çıkmış, şimdi birer 

meslek sahibi olmuşlardı. İlk kez orada ev aramışlardı. Bunlar, söylemesi kolay olan 

hayat basamaklarıydı. Hepsini orada yaşamışlardı ve ne olduğu belirsiz birkaç tane 

tehdit niteliğindeki ses yüzünden oradan ayrılışları, bir kaçışa dönüşmüştü. Eşyaları 

toparlayıp yük kamyonuna taşırken bile tedirgindik. 

 

Memlekete dönmemizin en güzel yanlarından biri, yaşadıklarımızı herkese 

anlatmak olmuştu. Yaşadıklarımız, elbette güzel değildi ancak anlatmak ve 

karşıdakinin şaşkınlığını görmek ister istemez bir kahramanlık duygusuna yol açıyordu. 

Evet, bunları yaşayan bendim.  Bencilce gözükebilirdi ama insan, kendini bir şekilde 

teselli etmeliydi. Anlattığım kişiler, sıkıntısız bir durumda otururken, ben, savaşa yüz 

metre yakınlıktaki bir yerde uyumuştum. Sadece bu durum bile bir teselli demekti. 

Çocukluğum, böyle bir maceraya sahne olmuştu ve bu macera, hayatım boyunca 

beni etkileyecekti.  

 

Yeni yaşantımızın ilk yılı (gerçekten de hayat çok değişmişti), uyum süreciyle 

geçti. Gecelerin sessiz geçmesine alışmak, zannedildiği kadar kolay bir durum değildi. 

Okulda İstanbul ağzı kullanan çocuklarla iletişim kurmak, öyle hemen 

gerçekleşiverecek bir kolaylık olmamıştı. Onlar, her gün kavga etmiyorlardı. Ben de 

etmiyordum aslında ama görmeye alışmıştım. Buranın yemekleri güzel değildi. Arkadaş 

ortamı, beni kurtaran olmuştu. Eğer arkadaş ortamına uyum sağlamasaydım galiba 

geri dönmek için eziyet edebilirdim. Ayrıca babamın bana aldığı elektronik cihaz, 

benim yaşımdaki her yeni nesil üyesinin sahip olmak istediği bir hediyeydi. Buradaki 

çocukların böyle cihazlara çok daha erken yaşta kavuştuğunu anlamıştım. Doğduğum 

yerdeyse bu yaşta bir elektronik cihaz alınması, ayrıcalık ya da ahlaksızlık gibi dururdu. 

Böyle bir uçurumun farkını bizzat yaşayarak anlamıştım. O uçurum, geride bıraktıklarım 

ile önüme sıralayacaklarım arasındaki boşluğun temelini, bir yandan da temelsizliğini 

gösteriyordu.               

                                                      

 

Efe ACAR 

Menteşe Muğla Anadolu Lisesi 

9/D Sınıfı 
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SOSYAL Mİ ASOSYAL Mİ? 

İki katlı, denize sıfır, lüks bir evde yaşayan Ceyhun, çekirdek ailesine gelen ikinci 

müjdeydi. Ortaokulu henüz bitirmişti. Güzel bir liseye gitmek istiyordu. Tercihlerini henüz 

yapmamıştı, yaz boyunca epey vakti vardı.  

 

Çok sessiz biri olan Ceyhun, ağzından cımbızla laf alınanlardandı. İnsanlarla 

fazla konuşmazdı. Bu nedenle arkadaş çevresi neredeyse yoktu. Nedense insanlar, 

konuşkan insanları kendilerine daha yakın görürler. Ceyhun insanların kendisini nasıl 

gördüğünü pek umursamıyordu. Tam tersine onu olduğu gibi kabul eden insanları 

önemsiyordu.  

 

Ceyhun’un bunca sakin yaşamına karşın, yan komşularının en büyük kızı Bernis 

çok sosyal ve başarılı biriydi. Sosyal medyadaki takipçi sayısının her gün arttığını fark 

etmemek mümkün değildi. Ceyhun’la iyi arkadaşlardı. Ancak Bernis’in bu kadar sosyal 

olması Ceyhun’u bazen sıkıyordu. Aslında babasının kızı, nasıl olmasını bekleyebilirim ki 

diye düşünmüyor da değildi. Haluk Bey çok disiplinli ve girişken bir iş adamıydı. İşini en 

iyi şekilde yapmaya çalışan, bunun yanı sıra sosyal hayatından da ödün vermeyen 

Haluk Bey bu hafta sonu evinde arkadaşlarıyla bir toplantı düzenleyecekti. Bernis de 

toplantıya Ceyhun’u çağırmaya karar verdi. Ceyhun Bernis’in teklifini duyunca çok 

sevinmedi. Bernis de biliyordu ki, Ceyhun asosyal bir kişilikti. Onca insanın yanında rahat 
davranması nasıl beklenebilirdi ki? Ceyhun gitmemekte diretse de Bernis ondan daha 

baskın çıktı ve Ceyhun’u ikna etti. Ceyhun’un daveti zorla da olsa kabul edişi Bernis’i o 

kadar mutlu etmişti ki, Ceyhun bile buna çok şaşırmıştı. Ceyhun kendini ilk kez bu kadar 

değerli hissetti. Birisi kendisi için çaba sarf ediyordu. Bunu boşa çıkarmaması gerektiğini 

düşündü ve hafta sonu toplantıya gitmeye karar verdi.  

 

Hafta boyunca evdeki hazırlıklara yardım eden Bernis başını kaşıyacak vakit 

bulamıyordu. Hatta sosyal medya ile ilgilenecek zamanı bile yoktu. Nihayet hafta sonu 

gelmişti. Bernis çok heyecanlıydı. İlk kez böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği 

yapacaklardı. 

 

Ceyhun gün boyu ne giyeceğine karar veremedi. Odasında dolandı durdu. 

Nihayet sıradan bir pantolon ve gömlekte karar kılmışken, annesi çıkageldi. Elinde 

babasının gençliğinden kalma bir smokin vardı. Ceyhun başta anlayamadı, sonra 

kabul etmedi. Çok abartılı olacağını düşünüyordu. En sonunda ikna oldu ve o smokini 

giydi. Hazırdı artık, davete gidebilirdi. Her ne kadar ayakları geri geri gidiyor olsa da bir 

söz vermişti Bernis’e, gitmek zorundaydı.  

 

Bahçe kapısından içeri giren Ceyhun etraftaki kalabalığı görünce ne kadar 

büyük bir hata yaptığını düşündü. Onun burada ne işi vardı! Bu kalabalık içinde 

dünyanın en yalnız insanıydı sanki. Ne zaman bitecekti bu gece! İlk beş dakika içinde 

bu düşünceler kafasını kemirdi durdu Ceyhun’un.  

 

Bernis Ceyhun’u gördüğü an yanına geldi. Önce biraz sohbet ettiler. Ceyhun az 

da olsa rahatlamıştı. Ceyhun’u babasıyla tanıştırmaya karar veren Bernis bu 

düşüncesini Ceyhun’a açtı. Ceyhun çok sinirlenmişti. İnsanlarla konuşmayı sevmediğini, 

kimseye karşı yapmacık yüzler takınamayacağını Bernis’in biliyor olması gerekirdi! 

Nedendi bu ısrarı! Bu gece buraya geldiğine şimdiden pişman olmuştu. Ancak yine de 

Bernis’in gözlerindeki “Lütfen, benim hatırım için, bir kerecik olsun sosyalleşmeyi dene!” 

bakışını gören Ceyhun, duygularına mağlup olmuştu. Onu üzmek istememişti.  
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Hakan Bey’in yanına çekinerek giden Ceyhun ona doğru elini uzattı. Hakan 

Bey’in kendisine huzur veren gülümseyişi Ceyhun’un cesaretlenmesini sağladı. Hakan 

Bey, Bernis’e Ceyhun’la birlikte zaman geçirmeleri için izin verdi. Ceyhun nedense 

içinde kuş gibi bir hafiflik hissediyordu. Bir yabancıyla konuşmak ona ilk kez bu kadar iyi 

gelmişti. Sanırım Ceyhun’da da bir şeyler değişiyordu. İnsanlara karşı haksızlık ettiğini 

düşündü. İnsanlar hayatı sever, yaşamayı sever. Ceyhun’sa bu yaşa kadar hayata 

küsmüştü. Oysa ilk kez tanıdığı Hakan Bey ufacık bir gülümseyişi ile bile ona neler 

vermişti.  

 

Kendini insanlardan esirgememeli, bundan sonra tebessümünü yüzünden eksik 

etmemeliydi. Bu kadar umursamaz davranmamalı, kendini insanlardan soyutlamamalı 

ve artık bundan sonra asosyal olmamalıydı. Sosyal mi, asosyal mi olması gerektiğinin 

kararını bu gece vermişti. Bu karardaki en büyük pay elbette ki gecenin kahramanı 

Bernis’indi. Ona minnettardı.  

 

 

Ümmügülsüm GENCEL 

Seydikemer Prof. Dr. Ayhan Önder Çok Programlı Anadolu Lisesi 

10/A Sınıfı 
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ÖZLEM 

Bir şeye ulaşamamak, onu sabırla, yana yakıla, çok ama çok istemektir.  Özlem... 

Hani derler ya “burnumda tütüyor”.  Gerçekten özlem, tüm benliğinle, varlığınla onu 

hissetmektir. Onun kokusunu duymak, sesini işitmek,  gülüşünü rengini görmek gibidir.  

 

Özlem en dayanılmaz duygudur. İçin kabarır, duyguların coşkun sel olur akar. 

Ama sen onu bastırır, saklarsın. İçin içini yese de belli etmek istemezsin.  

 

Fakat o zinciri kırılan bir esir gibi gönlünden, dilinden koşar, çıkar. Sesini herkese 

duyurur. Işıltısını gözler görür, sıcaklığını yüreğinde hissedersin. Şiir olur yazılır, şarkı olur 

söylenir. Özlem insanı kendine mahkum eder. 

 

Kimi zaman da insanı çaresiz, güçsüz, bağımlı ve muhtaç eder kendine. 

Sınırlarımızı zorlar. Her şeyi yaptıracak gücü bizlere verir. Engel tanımaz. Bu uğurda her 

şeyi göze alır insan.  

 
Ah,şu özlem duygusu yok mu? Özlem yaşanmıyorsa, hayatınızda bir şeyler eksik 

demektir… 

 

 

Yasemin BOZKURT 

Ula Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi 

9/A  Sınıfı 
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GÜLMEK VE TEBESSÜM ETMEK 

Dünyamızda ne kadar az gülen insan var değil mi? Kimileri vardır ki içinde hep 

olumsuz duygular barındırmış, birisi ona güldüğünde çok şaşırır. Kimileri de vardır ki kalbi 

hep sevgi dolu. İşte birisi ona güldüğünde, o da hemen karşılığını verir.  

 

Gülmek o kadar güzeldir ki, çevremizdekiler bizden hep gülmemizi, mutlu 

olmamızı isterler. Bir arkadaşınız size tebessüm ettiğinde çok sevinirsiniz, mutlu olursunuz. 

Bir arkadaşınız size hep sevgiyle yaklaşıyor hep size gülerek karşılık veriyor işte o zaman 

o kişinin kalbinin temiz olduğunu düşünebilirsiniz. Birisi size hep kötülük yaptığında ona 

gülümsemek istemezsiniz. 

 

Siz siz olun, her zaman başkalarına tebessümle yaklaşın. Örneğin, sınıfınıza yeni 

gelmiş bir arkadaşınız var ve biraz utangaç yapıda. Eğer siz ona tebessümle ve güler 

yüzlülükle yaklaşırsanız eminim ki o da size güler yüzle yaklaşır. Tebessüm etmek bir 

insana arkadaş kazandırabilir, çünkü dostluğu pekiştirir. 

 

Gülmek ve tebessüm etmek birbirine çok yakın kavramlardır. Güldüğünüzde 

veya tebessüm ettiğinizde hep bir şeyler kazanırsınız ama bir insana kötü düşüncelerle 

yaklaştığınızda hiçbir şey kazanamaz ancak karşınızdakinin kalbini kırarsınız. Bir 

arkadaşınızın kalbini kırdığınızda maalesef ki arkadaşlığınız zarar görür.  

 

Başkalarına hep güler yüzle ve tebessümle yaklaşmanız, size en büyük tavsiyem. 

Güler yüzlü olun ki aileniz arasında, arkadaşlarınız arasında hep sevilin ve sayılın. 

 

 

Yağmur AVŞAR 

Ula Kızılyaka Ortaokulu 

7/A Sınıfı 
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ARTIK YOKLAR 

O güzel çayırlar, bahçeler, 

Bütün yeşillikler o ormanlar, 

Bütün güzellikler, 

Artık yoklar. 

 

Hepsi yok oluyor bütün ağaçlar, 

Çimenler, bahçeler, 

Artık hepsi fabrika, 

Artık yoklar. 

 

 

Bora ESEN 

Bodrum Bahçeşehir Koleji 

6/B Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEVGİ VE ARKADAŞLIK 

Arkadaş, yerine göre acıyı paylaşmaktır. 

Hüznüne ortak olmaktır arkadaş. 

Ağacın dalı, gülün dikeni gibidir. 

Kelebeğin kanadındaki zarifliktir, 

Mutluluğun resmidir arkadaş. 

    

Sevgiyi, dostluğu paylaşmaktır. 

Akıcı bir romandır arkadaş. 

Hiç bitmesini istemediğimiz bir senfonidir 

arkadaş. 

Saygıdır, özlemdir, dert ortağıdır, 

Sevgidir arkadaş. 

 

 

Ekrem Berkay FİDAN 

Dalaman Atatürk Ortaokulu 

6/B Sınıfı 

 

 

 

 

MUTLULUK NEYDİ 

Mutluluk neydi?  

Mutluluk bir külah dondurma 

Belki bir oyuncak  

Bazen de en sevdiğin yemekti. 

 
Mutluluk neydi? 

Mutluluk bazen pırıl pırıl bir ayakkabı, 

Bazen anneannenin cebindeki akide 

şekeri, 

Bazen de gidenin gelmesiydi. 

 
Mutluluk neydi? 

Mutluluk bazen bir çocuğun 

gözlerindeki pırıltı, 

Bazen de küçük bir elbise. 

Ama gerçek mutluluk koşulsuz 

sevilmekti. 

 
 

Alinda BAYIRLI 

Datça Mustafa Kutluay Ortaokulu 

7/A Sınıfı 

 

  



 

71 
 

ANNECİĞİM 

Korkmuyorum, 

Ne hayattan 

Ne de düşüp kalmaktan. 

Biliyorum, 

İzliyorsun yıldızlardan beni, 

O gülümseyen gözlerinle. 

Ne yaparsam yapayım, 

Sarıp sarmalayacaksın beni. 

Cesaretim bu yüzden 

Yaşamak için,  

Âşık olmak için, 

Var olmak için. 

Anneciğim,  

Şimdi, yanımda olmasan da, 

O hanımeli kokun hep burnumda 

Anneciğim. 

 

 

Yavuz YALÇIN 

Marmaris Halit Narin Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

9/A Sınıfı 

 

 

 

 

ANNE 

Yatağımda kokun, 

Kalbimde yerin, 

Rüyalarımda hâlâ o güzel yüzün var. 

 

Evde fotoğrafların, 

Defterimde resimlerin, 

Bahçemde hâlâ mis kokulu çiçeklerin 

var. 

 

Dolabımda giysilerin, 

Gözümün önünde gamzelerin, 

Anne! İnan ki kalbimde hiç 

dolmayacak yerin var. 

 

 

Merve AYTAR 

Seydikemer Bağlıağaç Şehit 

Nizamettin Akan Ortaokulu 

7/A Sınıfı 

 

 

 

SEVMEK GEREK BAZEN 

Sevmek gerek bazen 

Hayata sımsıkı tutunabilmek için 

 

Sevmek gerek bazen 

Nefes alabilmek için 

 

Sevmek gerek bazen 

Yaşayabilmek için 

 

Sevmek gerek bazen 

Ve sevebilmek için uğraşmak gerek 

 

Sevmek gerek bazen 

Zorlukları görebilmek için 

 

Sevmek gerek bazen 

Onun elinden tutmayı öğrenebilmek 

için 

 

Sevmek gerek bazen 

Gerçekleri göz önüne getirebilmek için 

 

 

Aysel VURAL 

Fethiye Karaçulha Çok Programlı 

Anadolu Lisesi 

9/D Sınıfı 
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PARASIZ MUTLULUK 

Herkesin bir derdi vardır 

Ortak neden ise paradır. 

Oysaki uyanacaksın muhteşem bir güne 

Güneşin doğuşunu seyredeceksin 

Belki elinde bir parça simit 

Deniz kenarında martılara atacaksın 

Açacaksın radyoyu 

Çıkacak sevdiğin bir şarkı 

Son ses açıp ve dinleyeceksin 

Belki dans edersin  

Belki şarkıya eşlik edersin 

Yaz mevsimi gelince 

Güneşi hissedeceksin her şekilde 

Sıcacık kumdan sonra deniz 

Renk renk balıklar yüzecek ahenkle 

Belki yaparsın kumdan bir kale 

Sonra da denizin onu bozuşunu izle 

Gece var birde 

Aya ve yıldızlara bak dikkatle 

Belki bir yıldız kayar bir dilek tutarsın 

Mutluluğum sonsuz sürsün diye 

Mutluluk bilen kişi için her yerde 

Şart değil para güzel gönüllere. 

 

 

Nil KAPLAN 

Fethiye Eldirek İsmail Sarıkaya 

Ortaokulu 

8/A Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRMEK 

Sevgi kelebeği gibi dolaşıyorum 

dünyayı, 

İnsanlara merhamet ve hoşgörüyü 

anlatıyorum. 

Çocukların yüreğinden gökkuşağı 

çıkartıyorum. 

Çevreye merhamet dağıtıyorum. 

 

Güneş parıl parıl parlıyor gökyüzünde, 

Haydi, sen de ona bir gülümse, 

İnsana, hayvana, bitkiye merhametini 

göster bir de. 

İyilik yapmış olursun, rengârenk çiçekler 

açtırırsın kalbinde. 

 

Sokakta gördüğün yaralı kedinin geçer 
misin yanından? 

Yoksa onu alıp veterinere götürür 
müsün? 

Solmuş bir çiçeğe bir damla su verip 
Merhamet etmiş olur musun? 

 

İşte böyledir merhamet acımak ve 

sevmek. 

En iyisi de çevrene yardım etmek. 

Hep birlikte olalım iyilik yapalım. 

Dünyayı gökkuşağının renkleriyle 

boyayalım. 

 

Mevlana'nın dediği gibi: 

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. 

Sevgin ile ısıt herkesi, 

Güneş gibi aydınlat kalpleri. 

 

 

Pelin KÖROĞLU 

Kavaklıdere Atatürk Ortaokulu 

5/A Sınıfı 
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ANNEMDİR ANNEM 

Beni büyüten, 

Hayatıma can veren, 

Her nefesimde yanımda olan, 

Annemdir, annem. 

 

En değerli varlığım, 

En iyi oyun arkadaşım, 

Rabbimin cenneti ayaklarının altına 

serdiği, 

Annemdir, annem. 

 

Hayallerimin kapısı, 

Hayatımın anlamı, 

Dünyalara değişmeyeceğim tek varlık, 

Annemdir, annem. 

 

 

Bedriye Sevde İLHAN 

Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu 

5/B Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GECE 

Simsiyahım işte ben, gece gibi! 

Bazen soluyorum sanki. 

Gidiyor siyahlığım, açılıyorum, 

Parlıyorum aralardan binlerce yıldıza. 

Açılıyorum, açılıyorum… 

Kapanıyorum sonra aniden. 

Zifiri karanlığa boğuyorum evrenimi. 

Derin, ıssız, korkak, kaçmış… 

Çıkamıyorum aralardan, 

Kalıyorum en kuytularda. 

Parlamıyor ay, parlamıyor yıldız. 

Açmıyor gökyüzü. 

Geceyim işte ben! 

Binlerce güne tek bir gece… 

Onlarca aya simsiyah, 

Tüm yıldızlara karanlık… 

Gecedir siyahın güzelliği; 

Saf, duru, temiz. 

Huzurum bazı günlere, 

Simsiyah, ama umut veren. 

Geceyim işte simsiyah; 

Karanlık, ama binlerce yıldıza umut 

olan. 

 

                                             

Hayriye Başak ERDİN 

Köyceğiz Yüksekkum Mesleki Ve 

Teknik Anadolu Lisesi 

9/A Sınıfı 
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BAĞCI YUSUF 

Bir zamanlar küçük bir mahallede yaşayan, “Bağcı Yusuf” isimli genç bir çocuk 

varmış. Çoğu kişi onu vurdumduymazlığıyla tanırmış. Fakat yine de mahallede çok 

sevilen biriymiş. Mahallede de yaşayan herkes iç içe olur, bazı özel akşamlar gece geç 

saatlere kadar sokağa kurulup sohbet ederler, hep birlikte eğlenirlermiş. Bir de 

mahallenin yaşlısı yaşarmış orada. Mahallenin tam ortasında bir evi varmış ve tüm 

çocuklar ondan kaçarmış.  

 

Bir gün Yusuf ve arkadaşları, mahalle bakkalına gidip önüne ne çıkarsa almışlar 

ve hepsini açıp evlerinin damına oturmuşlar. Sohbet, eğlence, gürültüyle akşama 

kadar orada durmuşlar ve aldıklarının hepsi bitmiş olmasa bile onları toplayıp diğer 

çöplerle birlikte mahallenin ortasındaki çöplüğe bırakmışlar ve evlerine gitmişler. Bu 

yaptıklarını köyün yaşlısı görmüş ama bir şey dememiş. Sadece iç geçirmiş. Birkaç gün 

sonra tekrar aynısı olmuş. Yine bakkala gitmişler ve ne buldular ise almışlar. Yine hepsini 

tamamen bitirmeden çöplüğe atmışlar. İlerleyen günlerde, Yusuf anne ve babasından 

bir oyuncak istemiş fakat babası bunu onaylamamış ve çok fazla para harcadığını 

söylemişler. Yusuf hemen bozulmuş ve evden çıkıp arkadaşıyla dolaşmaya başlamış. 
Mahallenin yaşlısı, onun bir konuşmasına kulak misafiri olmuş. “Neymiş? Çok para 

harcamışım da israf etmişim de! Bunlar saçmalık.” 

 

Mahallenin yaşlısı hemen kapıdan çıkıp onu beklemeye başlamış. Çocuklara da 

bir sandalye getirip onları karşısına almış ve bir süre bekledikten sonra konuşmaya 

başlamış: “Bak oğlum, sen daha gençsin. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu 

büyüklerinden iyi bilemezsin. İsrafın ne olduğunu bilmeden kendi yaptığını 

savunuyorsun. Bak, sana şöyle bir şey diyeyim, paranı israf ediyorsun, insanların emeğini 

israf ediyorsun, en azından zamanını israf etme. Haylazlıklarla, eğlencelerle bu kadar 

uğraşmak yerine eminim ki uğraşacak daha önemli işlerin vardır.  Zaman, bulunması en 

zor şeylerden biridir, çok değerlidir, her zaman iyi kullanılması gerekir. Eminim ki, bu 

söylediklerimi yıllar sonra hatırlayacaksın ve bana teşekkür edeceksin. Ben o günleri 

göremeyeceğim elbette, ama sen ileride bunu hep hatırla. Hatırlayınca bana teşekkür 

edeceksin çünkü.” 

  

Yusuf bu sözler karşısında donup kalmış ve yaşlı adamın gülümseyen suratına 

bakmış. Tam bir şey söyleyecekken, arkasından annesinin bağırışını ve eve çağırdığını 

duymuş. Yusuf bir şey söylemeden sandalyeden kalkmış ve eve gitmiş. Yemek olana 

kadar ve masaya oturana kadar annesi ile babasına bir şey söylememiş. Yemek bittiği 

zaman, onlara yaşlı adamın dediklerinden bahsetmiş ve onlardan özür dilemiş. Sonra 

da yaşlı adama teşekkür edeceğini söylemiş. Bu durum anne ve babasının çok hoşuna 

gitmiş. 

 
Yusuf ona teşekkür edince; “Gördün mü? Dediklerim işe yaramış. Bak evladım, 

zaman israf edilmesi en tehlikeli şeydir, unutma. İhtiyacın olduğunda bulması, tekrar 

elde etmesi zor olur “ demiş. “Bir şey olmaz deme, elinden geldiğince israftan kaçın; 

israf etme, ettirme de” demiş.  

 

 

Fırat Ege YAMAN 

Bodrum Ayşe Gülsevim - Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi 

9/A Sınıfı 
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VEFA 

Ceketimin fermuarını göğsüme kadar çektikten sonra altında kalan saçlarımı 

kurtardım. Evde durmak beni gitgide içinden çıkamadığım bir sıkıntının sokaklarına 

gömüyordu. Kapının yanında duran ayakkabılarımı parmaklarıma taktım, aynada son 

kez yorgun gözlerime baktım. Kan çanağına dönmüş, çaresizce bakan gözlerime. 

Ardından kapıyı açtım ve ayakkabıları önüme fırlatıp bir çırpıda giydim. Sanki bir daha 

dönmeyecek gibi çektim kapıyı, kendime bile itiraf edemediğim hüzünlü bir vedaydı 

bu, aklımdan o an geçmeyen ama daha sonra kuvvetli bir düşünce olup zihnime 

kazınıp yerleşecek olan.  

 

Adımlarımı sıralayarak ufak bahçeye çıktım, en son demirlere yaslayıp bıraktığım 

bisikletim bana hüzünle bakıyordu. Doğru ya onu terk etmiştim: paslanmaya, 

çürümeye, hurdaya. Elimi direksiyonuna atıp ayağa kaldırdığımda beni şaşırtacak 

derecede sağlam oluşu bir kez daha üzdü beni,  bana “Sen yaptın ama ben seni yarı 

yolda bırakmam” der gibi bakıyordu. Tekerleklerini yokladım biraz, yükümü 

kaldırabilecek kadar iyiydi durumu. Acılar beni nasıl sürüklüyorsa ben de bisikletimi 

sürükleyerek bahçe kapısına kadar götürdüm ardından artık çocuk kahkahalarıyla 

şenlenmeyen, mahalle kadınlarının sohbetiyle çalkalanmayan ağlamaklı sokağa 

çıkarttım.  

 

Eskiden böyle değildi bu yer. Her daim neşeli insanları vardı, sanki yüzü hep 

gülümserdi buranın, güneş hep en tepede umutla parlardı. Bunları aklımdan geçirirken 

şöyle baktım etrafa. Kimsecikler yoktu dışarıda, ben ve eski bisikletimden başka. Hava 

puslu ve ümitsizdi, ilk defa bu kadar neşesiz görüyordum burayı. Bulutlar kara renge 

bürünmeye başlamış, yüklerini salıp rahatlamayı bekliyor gibiydi. Sadece ben değildim 

acı çeken anlaşılan. Bisikletime binerek pedallarını çevirdim, ardından da ittirdim. 

Tekerlekler yuvarlanırken hızım arttı, rüzgâr yüzüme vuruyordu, saçlarım dağınıktı. Pedalı 

her çevirdiğimde dudaklarım ismini unuttuğum bir şarkıyla ona eşlik ediyordu. Ben 

hızlandıkça kalbimin acısı da artıyordu, gözlerim buğulanıyordu. En sonunda şarkının 

sözleri arasında bir çığlık feryat etti dudaklarımdan, gözyaşları yanaklarımdan sicim gibi 

dökülmeye başladı. Zaten ben de kendimi daha ne kadar tutabilirdim bilmiyorum. En 

son yıllar önce dedemle ziyaret ettiğim bu yazlık eve tekrar gelmek belki de kötü bir 

fikirdi ama içimdeki acıları bağlı oldukları limandan salmanın başka yolu da yoktu. 

Dedemin nemli toprağının hissiyatı hala avucumun içindeyken, onu hala bu kadar çok 

özlüyorken acımı başka türlü nasıl çıkartabilirdim bilmiyordum. Bisikletimi bile yıllarca bir 

gün gelir umuduyla sapasağlam saklayan bir adamın gidişi nasıl yıkmazdı ki bu cılız 

bedeni? Nerede olduğuma bakmadan durdurdum bisikleti. Ellerimin tersiyle gözlerimi 

sildim etrafıma baktım. Küçükken dedemin elimi tutup beni getirdiği o küçük iskelenin 

yolundaydım, içimden bir ses “Durma!” diye seslendi bana “Devam et”. İçimi 

dinlemenin belki de en iyi zamanıydı, ben de öyle yaptım zaten, daha hızlı, 

bacaklarımın ağrısını yok sayarak sürdüm bisikleti.  

 

İskelenin önüne vardığımda soluğum kesilmişti. Bisikletten indim ayaklığını 

açmaya bile sabrım yoktu o an sakince yere bıraktım, sükûnetle giydiğim ceketimi bir 

çırpıda çıkarttım üzerimden, bisikletin üzerine attım. Hızlıca sahile yürümeye başladım, 

bedenim kontrolümden kurtulmuş duygularımın esiri olmuştu. Ayakkabılarımı da 

çıkarttım hemen koştum, ayaklarımı soğuk suya soktum. O zaman anladım bittiğini. Ben 

bu sahile hiç yalnız gelmemiştim, hep elimi tutmuştu dedem, beni kucaklamış, saçlarımı 

okşamış “Güzel kızım!” diye sevmişti. Şimdi olmayışı, yokluğu çok zor geliyordu. 

Bağırmak istiyordum, bu küçük kasabayı çığlığımla inletmek. Önümü göremeyecek 

kadar ağlarken bir yandan da suyu tekmeliyor, hırsımı sudan çıkartmaya çalışıyordum. 
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Bir anda dengem kaybolunca suyun içine düştüm, ayağa kalkmak için bir çabam 

yoktu, hem ruhen hem bedenen battıkça batıyordum, işte o anda tanıdık bir ses 
hıçkırıklarımı bile bastıracak bir tonda ulaştı kulaklarıma: “Ne yapıyorsun sen böyle ?” 

Sesin bir hayal olabileceğini düşünmeden edemiyordum çünkü onunla en son 

konuşmamın üzerinden yıllar geçmişti, tıpkı bisikletim gibi onu da bırakıp gitmiştim 

geçmişimde, taşların yuvarlanmalarını işittim, ardından tam arkamda durdu, bekledi, 

bir cevap, bir açıklama, sonra vazgeçermiş gibi ellerini kollarıma kenetleyip beni suyun 

içinden çekti, elleri kollarımda kaldık bir süre. Ağlamaya devam ediyordum. 

“Deden seni böyle görse çok üzülürdü” dedi tavrını bozmadan.  

 

Cevap vermek istedim ama kelimeleri bulamadım, bulsam da dillendiremedim. 

Beni kendine çevirdi yavaşça, gözlerim yaşlardan buğulanmıştı. İnce parmaklarıyla sildi 

gözyaşlarımı, yıllar onu değiştirmiş ama tanıdık çehresini silememişti, hala 

çocukluğumda tanıdığım alt mahallenin komşu oğluydu o. Oyun arkadaşım… Ne 

kadar bencil olduğumu fark ettim o an. Gözlerim yeniden doldu. “Şşş” dedi sakince 

“Yapma artık kendine bunu, komşu kızı” buruk bir tebessüm canlandı dudağımın 

kenarında kısa süren ama ona yeten. Sıkıca sarıldı, bunu beklermiş gibi. Acılarımı 

bırakabileceğim bir liman bulmuş gibi sıkıca sarıldım ben de ona. Ayaklarımız suyun 

içinde o an orada ne kadar sarılarak kaldık bilmiyordum ama yüküm her saniye gittikçe 

hafiflemişti.  

 

En sonunda hafifçe uzaklaştı benden “Haydi bize gidiyoruz, annem geldiğini 

duymuş yalnız bırakmam ben kızımı diyor, ben de bırakmam!” dedi. Biraz daha sarıldım 

ona, yavaşça sudan çıktım, kolunu omuzuma sardı, yürüdük, bırakmak zorunda 

kaldığım ama derinden bağlı olduğum kasabaya doğru yürümeye başladık. 

 

 

Ece Firuze ÇUKURÇAM 

Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi 

11/B Sınıfı 
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BİNLERCE YENİ HECE İÇİN 

Onlar bizim pusulamız. Öğretmensiz bir yolda yürümek pusulasız uçsuz bucaksız 

bir yerde yürümek gibidir. Onların söylediği sözler, bize doğrulukla bakan gözler ve bizler 

için yaptıkları binlerce şey. 

 

Bizlere bir şeyi değil binlerce şeyi öğretmek için elimizden tutan öğretmenlerdir. 

Yürüdüğümüz yolda arkadaş olurlar bizlere yağmurlu günlerimizin şemsiyesi olurlar.  

 

Hayatımızın başrolünde oynarlar, bir yönetmen gibi hayatımızı tasarlar ve yoluna 

koymak için uğraşırlar onlar. Bazen karanlık günlerimize bir güneş gibi doğarlar, ışığımız 

olurlar. Bizler birer solmuş çiçek iken onlar bizlere, su, güneş ve sevgi olurlar. Bir düşünün 

onlar olmasaydı geleceğimiz olmazdı, hayallerimiz olmazdı. Üzeri cehalet kaplı 

sandığın birer anahtarı onlar.  

 

Akrep yelkovansız, gece gündüzsüz ve ay nasıl ki yıldızsız olmaz ise bu dünya da 

öğretmensiz asla düşünülemez. Kuraklığımıza yağmur gibi yağar öğretmenlerimiz. Şu 

yürüdüğümüz uzun, zorlu ve yabancı olduğumuz yolda kılavuz olurlar bizlere.  

 

Bir hece değil, bin hece, bir bilgi değil binlerce bilgi: Onlar bizlerin gizli hazinesi 

işte o hazineyi merak ediyorsanız, 3 heceli  söylemesi bizim için kolay ama hayatımızda 

yeri büyük, ÖĞRETMEN … 

 

 

Hatice KOLDAŞ 

Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

9/A Sınıfı 
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YOKLUĞUNDA 

Güneş artık doğmuyordu sabahlarıma. Mevsim hep sonbahardı, kuşlar suskun, 

ağaçlar isyandaydı.  Zaman, kime, kimi, neyi ne zaman getirip götüreceği belli 

olmayan bir belirsizlikti ve annemi de alıp götürmüştü benden.  

 

Alışılmaz yokluğunun günlerinden biriydi. Adımlarımı boşluğa atıyordum her 

seferinde sanki. Anlamsız geliyordu hayat. Sabah, bir neşesi yoktu evin. Bana seslenen, 

beni uyandıran bir ses, kahvaltı masası… Şefkatli kucağı, saçımı tarayan o narin elleri, 

bizim için çırpınan bedeni yoktu. Poyrazlar esiyordu o gitti gideli. Sağanak sağanak 

hasreti yağıyordu sokaklara. Güne kattığım her nefeste yokluğu vardı. Uyandığım her 

sabah günün ilk tokadı gibi sızısını yaşadım yokluğunun. Vücudumda açılmış bir yaraydı 

onsuzluk. Annem hep derdi “Zaman her şeyin ilacıdır.” diye ama değil, değilmiş…  

Zaman faydasız çünkü bu kez. Zaman kapatamıyor, saramıyor yaramı! Ne yara bandı 

tutuyor, ne dikiş… Umut… “Umut…” derdi bir de annem. 

  

“Umut, fakirin ekmeğidir” Umutsuzluğun bir çıkar yolu yoktu evet ama umudun 

faydası da yoktu bu yokluğa. Geri gelinemeyecek bir yere gitmişti çünkü o. Keşkelerim, 

ağlamalarım, haykırışlarım…  Hiçbiri getirmiyordu annemi geri. O kadar çok istiyorum ki 

şu an yüreğine bastırıp başımı, kokusunu doldurmak ciğerlerime… Mezarına gidiyorum 

her sabah. Oluk oluk yaşlar süzülüyor yanaklarımdan. Göz kapaklarım ağırlaşıyor. 

Konuşuyorum onunla duyduğunu hayal ederek. En sevdiği çiçeklerle örtüyorum üstünü 

üşümesin diye.  

 

Geceleriyse gökte, yıldızlarda arıyorum onu. O gamze gamze gülüşleri beliriyor 

kafamı kaldırdığımda, gök ağlıyor, o yüzünün yeri sonsuz bir maviliğe, griliğe boyanıyor. 

Ayaklarım uyuşuyor, içimde kopan fırtına çoğalıyor. Ağaçlardan kopan dallar bir o 

yana bir bu yana derken tam şu sol yanıma saplanıp kalıyor. Tarif edilmez bir ağrı, bir 

acı. Buram buram yanıyor içim, bedenim titriyor, pare pare kırılıyor sanki. Anılar, anılarsa 

birer birer buz tutuyor yüreğimin çemberinde. Günler, aylar geçiyor zamanla 

küllenmiyor onsuzluğun acısı.          

                                                        

Gitti gideli sokaklar adını haykırıyor, zaman onu fısıldıyor, yalnızlığın izleri beliriyor 

ruhumun aynasında.           

 

Ada ŞANLI 

Fethiye Gazi Ortaokulu 

7/G Sınıfı 
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BİR BÜTÜN OLARAK SEVMEK 

“Sevgi öyle bir anlam taşıyor ki kültürümüzde neredeyse anlamını kaybetti.” der 

Abraham Twerski. Aslında o kadar haklı ki!  İnsanların çoğu sevginin tanımını yapamaz 

halde. O kadar yalınlaşmışız ki sevginin sadece bizi ilgilendirdiğini düşünüyoruz. Sadece 

gözümüze güzel gelen şeyleri seviyoruz, beğeniyoruz.  

 

Fakat doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz. Güneş kendisi için ısıtmaz. Ay 

kendisi için parlamaz. Rüzgâr kendisi için esmez. Bulutlar kendi yağmurlarında ıslanmaz. 

Yani aslında beni ben yapan sensin. Seni de sen yapan benim. 

 

İlk duyulduğunda sevginin anlamını henüz öğrenememiş kişiler tarafından çok 

anlamlı gelmeyebilir bu söz. Ancak öyle güzel bir noktaya değiniyor ki. Hepimizin, 

kardeşliğin, bütün olmamız gerektiğinin bir ispatı. Gökkuşağını düşünün mesela; o 
gökkuşağını o kadar güzel kılan kırmızı mı yoksa sarı mı? Yeşil! Mavi! Hayır, gökkuşağını 

o kadar güzel kılan o renklerin bütünlüğü. Örneğin, mavinin daha az olup turuncunun 

her yeri kaplaması gökkuşağının rengini kötüleştirirdi. İşte biz insanlar da bu gökkuşağını 

örnek almalıyız. Böyle güzel gözükebilmek için birbirimizi sevmeliyiz en başta. 

Kıskanmamalıyız, öfke, nefret duymamalıyız. Saf sevgi barındırmalıyız sadece içimizde. 

Hayatın bir bütün olduğunu düşünerek, sevmeliyiz insanları. 

  

  Anneler mesela; evlatlarına karşı içlerinde saf bir sevgileri vardır . Evlatları ne 

yaparsa yapsın o saf sevgi değişmez içlerinde; çünkü  evlatları onların birer parçasıdır. 

Dokuz ay boyunca beraber yaşamışlardır aynı bedende. İşte bizler de bir bütünün 

parçalarıyız farklı bedenlerde hayatı gözlemleyen aynı ruhlar. Tıpkı sadece beyaz 

renge ışık yansıtıldığında oluşan gökkuşağının yedi rengi gibi. 

 

 

Gül Meri CEYLAN 

Özel Türk Koleji Marmaris Anadolu Lisesi 

10/A Sınıfı 
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RÜZGÂR EKEN FIRTINA BİÇER 

Hiç düşündünüz mü bir gün yaşlandığınızı? Çocuklarınızın uzakta olduğunu ve 

size hal hatır soranların azaldığını, yardımınıza kimsenin koşmadığını, sizi fark edenlerin 

bile olmadığını, dostlarınızın da birer birer azaldığını ki yaş ilerledikçe dostlar azalırmış, 

artık kimsenin kapınızı çalmadığını, kendi başınıza bazı işleri yapamadığınızı ve kısacası 
başkalarına muhtaç olduğunuzu? Bence düşünmeliyiz, çünkü bir gün biz de 

yaşlanacağız. Empati kurmalıyız, yaşlılığımızı düşünmeliyiz ve yaşlı insanlara her konuda 

yardımcı olmaya çalışmalıyız. 

 

Yaşlılara toplu taşıma araçlarında yer vermeli, mümkünse eşyalarını biz taşımalı, 

derdini dinlemeli ve onlara çare olmalıyız. En önemlisi de bizden sonra gelen nesillere 

örnek olmalıyız ki onlar da biz yaşlanınca bize duyarsız olmasınlar.  

          

İslam dininde de yaşlılara hürmet konusunda yüzlerce Hadis-i Şerif mevcuttur. 

Bunlardan en çok hoşuma gideni: “Bir genç, bir yaşlıya, yaşından dolayı hürmet ederse 

onun yaşına varınca, Allahü Teâlâ, ona gençleri hürmet ettirir.” Yani aslında dönüp 

dolaşıp her şey yine bizi bulur.  

 

Bir araştırmaya göre, yaşlı insanlarla güçlü iletişim kuranlar, hayatta daha az 

hata yaparlarmış. O insanların yaşadıklarını bilmek, onların nasihatlerini dinlemek, bizim 

de tecrübe kazanmamızı sağlayacaktır. 

 

Sanal iletişimin arttığı ve yüz yüze yapılan iletişimin en asgari seviyeye düştüğü 

günümüzde, yaşlılarla iletişim kurmanın çok önemli olduğu bir gerçektir. Nesiller 

arasındaki bağın da teknolojinin gelişmesi ile kopma noktasına geldiğinin farkındayız. 

Bırakın uzak çevredeki yaşlı insanları, kendi kanımızdan canımızdan dedelerimizi, 
ninelerimizi ne kadar hatırlıyoruz? İşte o insanlar aynı zamanda değerlerimizin 

öğreticileri, geleneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasında en önemli kaynaklardır. 

 

Yaşlıların bize ihtiyacı var, ama bizim onlara daha çok… 

 

 

Batuhan DEMİRTAŞ 

Marmaris Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

9/A Sınıfı 
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KÖMÜR KARASI 

Yeryüzünü aydınlatan, dünyamızı ve kalplerimizi ısıtan, yemyeşil dağların 

ardından bizlere gülümseyerek doğan, güneşli bir haziran sabahıydı. Çok mutlu ve 

heyecanlıydım. Çünkü okullar kapanacak, karnelerimizi alacaktık. Her yaz olduğu gibi 

babamla göle gidip balık tutacaktık ve ben her zamanki gibi balık yerine yine ayakkabı 

ya da teneke kutu yakalayacaktım. Babam ise bir yandan gülüp bir yandan beni teselli 

edecekti. Diğer bir heyecanım da kibrit çöpleri ve dondurma çubuklarıyla çeşitli 

oyuncaklar yapıp satacaktım. Kazandığım parayla da istediğim kırmızı bisikleti 

alacaktım. Heyecanla yatağımdan kalktım. Elimi, yüzümü yıkadıktan sonra kahvaltı 

masasına oturdum. Babamın kömür kokulu yanağına bir öpücük kondurduktan sonra 

kahvaltımıza başladık. Kahvaltı ettikten sonra babam iş için hazırlandı. Babamın bize 

belli etmemeye çalıştığı bir sıkıntısı var gibiydi. Sımsıkı sarıldım ona. “Ne oldu 

babacığım?” diye sordum. Kömür karası elleriyle okşadı saçımı, eğilip kömür gözleriyle 

baktı gözlerime ve sonra gülümsedi. Dudak kıvrımlarına gizlenmiş endişe dolu bir 

gülümsemeydi sanki bu. Her zamanki gibi “Bir şey olmadı kızım.” dedi. Zaten pek 

söylemezdi sıkıntısını, iş yerinde olanları. Canımızı sıkmamamız gerektiğini, zor bir 

dönemden geçtiklerini ama bu duruma uymak zorunda olduklarını söylerdi hep. Her 

ne kadar böyle söylese de göz bebeklerindeki endişeden anlaşılıyordu. 
Görebiliyordum orada saklanan endişeyi. “Neden kendini kötü hissettin peki?” diye 

sordum tekrardan. “Yorgunluktandır prensesim. Bunları düşünme sen. Sadece bu 

akşam sana vereceğim karne hediyesini düşün ve kendine de annene de iyi bak.” diye 

cevap verdi. Çok mutlu olmuştum o an, heyecanlanmıştım da. Babamla son 

konuşmamızın, son günümüzün olduğunu bilmeden.  

 

Babamı uğurladıktan sonra ben de okula gittim. Karne sıramı beklerken bir 

yandan da babamın bana alacağı karne hediyesini düşünüyordum. “Acaba babam 
bana nasıl bir hediye alacak?” derken karne sırası bana gelmişti bile. Heyecanla 

karnemi almaya gittim. Hepsi de pekiyiydi. Sevincimden yerimde duramıyor, bir an 

önce karnemi aileme göstermek istiyordum. Aslında en büyük mutluluğum babama 

vermiş olduğum sözü tutmuş olmamdı. Başarmıştım işte babam gibi olmayı, her zorluğa, 

her yokluğa rağmen yılmadan, ayakta kalmayı başarmıştım. 

 

Zil çaldıktan sonra hızlı adımlarla evimin yolunu tuttum. “Babam karnemi 

görünce çok mutlu olacak, gurur duyacaktı benimle. Belki lunaparka götürür beni. 

Atlıkarıncaya, dönme dolaba bineriz. Gece beraber damda yıldızları seyreder kömürle 

resimlerini çizeriz yıldızların diye düşündüm. Yeni kıyafet, yeni bir bebek alacaktı belki 

de bana. Eve geldiğimin farkında bile değildim. Koşarak hemen kapıyı çaldım. O 

kapının ardındaki kömüre bulanmış o kara günü, çaresizliği, vereceği acıyı göremeden 

öyle bir sevinçle çalıyordum ki kapıyı, ev yıkılacak gibiydi. 

 

Annem kapıyı açar açmaz sımsıkı sarıldım boynuna. Sarıldığım an kalbim sıkışmış 

içimi bir sıkıntı sarmıştı sanki. Gözlerine baktım annemin. Ağlamış, gözleri kıpkırmızıydı. 

Ama gözlerinden akan yaş değil çaresizlikti sanki. “Ne oldu anneciğim neden 
ağlıyorsun?” diye sordum. Cevap vermedi. “Anne ne oldu?” diye tekrarladım. Yine 

sustu, cevap vermedi. Ayakta duracak mecali yoktu. Ne olduysa o gün oldu. Annemin 

gözyaşları sele dönüşmüş, içindeki yangın tüm bedenini sarmıştı. Yaş dolu gözleriyle 

öyle bir bakıyordu ki... Sanki kanadı kırılmış yavru bir serçe gibi ümitsiz, çaresiz bir o kadar 

da yıkık… O an bilmiyordum ki kıyametin ucunda olduğumuzu. 
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Annemin gözünden durmadan yaşlar akıyordu usul usul. Sildim annemin acı 

dolu gözyaşlarını. Ama gözündeki yaşlar yüreğindeki yangını söndüremezdi. Çünkü 

yaşlar yüreğindeki yangına atılan kömür gibiydi. Anneme tekrardan sordum neler 

olduğunu. Konuşamıyor, her kelimesi cam kırıkları gibi batıyordu adeta. “Baban…” 

dedi yutkunarak “baban” dedi bir kez daha. Cümlesini tamamlamadan kapı çaldı. 

Kapıyı açtığımda karşımda ellerinde şapkaları, başları öne eğik iki polis duruyordu. 
“Hazır mısınız efendim?” diye sordu anneme. Annem “evet” diye cevap verdi buruk bir 

ses tonuyla. Olanlara şaşkın şaşkın bakıyor hiçbir şey anlamıyordum. Nereye 

gideceğimizi sordum anneme. “Babana yavrum.” diyebildi sadece. Acı günlerin kara 

haberiydi bu. Hazırlanıp gittik. Yolda neler olduğunu düşünürken maden ocağına 

gelmiştik. Aman Allah’ım bu da ne! Her taraf talan olmuş, her yerde ambulanslar, 

kurtarma ekipleri ve polisler vardı. Diğer tarafta da feryat eden anneler, ağlayan eşler, 

bir ümit çaresizce babalarını bekleyen çocuklarla doluydu. Yanar dağın içindeymişim 

gibi hissettim kendimi o an. Bilemezdim ki o gün Soma’nın babamı hayatından, bizi de 

babamdan edeceğini. Bilemezdim hayallerimin yarım kalacağını.   

    

   Hemen araçtan indik. İçimizdeki o sessiz çığlık acı dolu feryada dönüşmüştü. 

İstemsizce o cehennemin ortasında babamı arıyordu gözlerim. “Anne, babam nerede, 
neden geldik buraya? Ne oldu babama? Hem niye ağlıyorsun ki sen. Ağlama anne 

merak etme babam gelecek… gelecek değil mi anne? Babam şu an eve gidiyor değil 

mi? Hadi biz de gidelim geç kalmayalım anne. Açtır şimdi babam, yemek hazırlayalım 

ona. Daha karnemi göstereceğim ona anne. Lütfen gidelim ben çok korkuyorum” 

dedim. Belki de buna, böyle olduğuna inandırmak istiyordum kendimi. Ne kadar daha 

ne kadar sürecekti bu kâbus! Uyanmak istiyordum bir an önce. Korku ve endişe ile 

baktım madene. Bir de ne göreyim. Babam kömürden kararmış sarı baretiyle sedyede 

gözleri kapalı bir şekilde yatıyordu. Rüzgâr estiği halde kımıldamayan bir yaprak gibi. 

Dünya başıma yıkılmış, canımdan can koparıyorlardı sanki. “Hayırrrr!” diye bağırdım. 

“Anne hayır orada yatan benim babam değil, olamaz! O şu an evde anne, bizi 

bekliyor. Gidelim hadi ne olur. Babam yalnız kalmasın, özler bizi yoksa. Biz olmadan 

yapamaz ki. Anne hadi, hadi anne gidelim” dedim. Ama yakarışlarım boşunaydı.  

 

Kim bilebilirdi ki bir gün karanlık tünelin ucunun aydınlık cennete çıkacağını. Kim 

bilebilirdi ki her gün kömür kokan Soma’nın o gün ölüm kokacağını. Koşarak babamın 

yanına gittim. Boynuna sımsıkı sarılıp kömür kokusunu son kez çektim içime. “Baba 
uyan, uyan baba! Henüz gece olmadı ki neden uyuyorsun? Uyuma baba kalk hadi. 

Ben sensiz ne yaparım. Sen olmazsan gece kim okşayacak saçımı, kim örtecek üstümü? 

Baba uyan, biraz daha dayan ne olur. Kıpırdat gözlerini, konuş benimle baba. Hani 

prensesindim senin, hediye alacaktın bana. Ne olursun kalk. Gurur duyacaktın 

benimle. Uyan hadi, yavrum de bana, okşa saçlarımı, öp yanaklarımı, baba lütfen kalk 

ne olur.” Ama cevap vermiyordu. “Ağlama kızım” demiyordu bana. Hayır… Olamaz! 

Bu kara günler kader olamazdı. Kader, yüzlerce çocuğun hayallerini yıkıp, umutlarını 

yok edecek kadar acımasız olamazdı.  

 

Ertesi gün yapılan araştırmalarda tedbirsizliğin ve ihmallerin sonucunda elektrik 

trafosunun patladığı tespit edildi. O tedbirsizlik sadece babamın değil, hayatları 

kararmış ailelerin, daha doğmadan yetim kalmış bebeklerin de sebebi olmuştu. Birkaç 

gün sonra da tüm maden şehitlerini yan yana gömdüler. O gün hem acıyı, hem nefreti 

bir arada hissettim. Acım, babamı sonsuzluğa uğurlamama, öfkem ise buna sebep 

olan sorumsuzlaraydı. Mezarın başında benim gibi gözleri kızarık, hayalleri yıkık ve 

umutları yanık yetimler vardı. Babasız, kahramansız kalmıştım artık. Ağacın dalsız, 

toprağın kuru, balığın da susuz kaldığı gibi. Mezar taşını okşadım sonra babamın. 
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Başımda onun kömüre sarılmış bareti, elimde de geride bize bıraktığı bir avuç kömür. 

Dertleştim onunla “Baba” dedim. “Baba, babam. Bak… Bak karneme hepsi pekiyi. 

Sana verdiğim sözü tuttum baba. Başardım işte. Senin kızın olmayı başardım. Kalk baba 

ne olursun uyan. Yeter uyuma bu kadar. Hadi benim aslan babam. Söz bir daha 

yaramazlık yapmam, sofradan erken kalkmam baba söz. Kumandayı alıp çizgi 

filmlerimi kapattın diye surat da asmam sen yeter ki uyan. Hem bu beyaz renk sana hiç 
yakışmıyor baba. Bu elimdeki kömürü görüyor musun baba? Aynı sen gibi kokuyor. 

Uyan artık baba lütfen. Uyan da balık tutalım seninle. Yıldızları seyredecektik daha. Bir 

de kömür değil, cennet kokuyormuşsun bugün öyle söyledi polis amcalar. Annem 

sürekli ağlıyor baba. Sana bir şey olmadığını, geri döneceğini söylüyorum. Bana sarılıp 

daha çok ağlıyor. Çık oradan baba, yapamazsın ki sen orada biliyorum, daracıktır 

şimdi orası. Karanlıktır, üşürsün de sen. Hadi baba gel, gece kömür karası ellerinle okşa 

saçlarımı, kömür kokulu dudaklarınla öp yanaklarımı ne olur baba. Ben hediye 

istemiyorum, sadece seni istiyorum baba. Her gün kapkara kömür içindeyken neden 

şimdi beyaz kefendesin ki baba. Hem incedir o ısıtmaz ki seni. Hadi ama babacığım 

uyan artık, uyan baba ne olursun…”   

 

  Her ne kadar babam diye toprakla konuşmak, babam diye kömür koklamak, o 

üşümesin diye yorgan yerine toprak örtmek, yokluğunda yastığa sarılıp ağlamak acıtsa 

da canımı, biliyordum ki babam dönmeyecekti.  Küçük bir çocuğun elinden 

gökyüzüne uçan balonunun çaresizce yükselişini izlediği gibi, ben de kırık bir kalple 

toprağa gömülüşünü izledim babamın çaresizce. Elimden bir şey gelmezdi ki. Balon 

gökyüzüne, babam da cennete gitmişti artık. O balonun geri gelmeyeceği gibi 

babam da geri gelmeyecekti. Benimki de bir umut işte, gerçekleşmeyecek bir hayal… 

Çünkü dönüşü olmayan uzun bir yolculuğa çıkmıştı babam. Sonra hatırlıyorum; bir 

elimde gül vardı avucumu kanatan, diğer elimde de kömür, elimi ve hayallerimi 

karartan. 

 

 

Esma KAFTAR 

Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi 

11/G Sınıfı 
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BİLGİNİN YOLU 

Kitaplar bilgi doludur, 

Aydınlık günlerin yoludur. 

Okudukça kavuşalım bolluğa, bilgiye, 

Yürüyelim hep birlikte güzel geleceğe! 

 

Cahil kalmayalım bu dünyada, 

Okuyarak yükselelim bilgi pınarında, 

Aydınlığınla yürüyelim kör karanlığa, 

Ulusça geri kalmayalım, şahlanalım 

uygarlığa! 

 

En sadık dostumuzdur kitaplar, 

İçi bilgi, kültür doludur. 

Âlim olmanın tek yolu budur, 

Okumak, bir bireyin insanlığa borcudur. 

 

Raflarda bekletip onları üzmeyelim, 

Aydınlık günlerimizi köreltmeyelim. 

Aylak aylak gezmeyelim, 

Okuyalım, bizler de yükselelim. 

 

Kitap ruhumuzun gıdasıdır, 

Bilgi kaynağı, çağlayan pınardır. 

Hayat arkadaşı, can yoldaşıdır, 

Sadık dostumuz kitaplardır! 

 

Gelin hep beraber kitap okuyalım, 

Okuyan bilgili toplumlar olalım. 

Cehaletten kurtulalım, 

Gelecek günlere bizde imzamızı atalım. 

 

 

Özgür KUŞKANAT 

Menteşe Yenice Ortaokulu 

6/A Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOK OLUŞLAR 

Belli, gitmiş, geri gelmeyecek, 

Yaparım deyip yapamadığın, 

Üstü tozlanmış düşünceler. 

Vakit geçmiş gelmeyecekler. 

 

Ömür dediğin şu kısacık an, 

Boşa kaybetme, eksiltme yarınından. 

Eğer hatırlanmak istiyorsan, 

Değer ver, kat cana can! 

 

Şimdi, bir düşün sadece. 

Gün batar, ardından koşar gece. 

Yakar canımı ağzımdan çıkan her 

hece, 

Onca mal mülk baki kalmaz kimseye. 

 

 

Ayşe İdil ARIKAYMAK 

Ortaca Atatürk Ortaokulu 

8/A Sınıfı 
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YAŞAMA DAİR 

Hem iyisi hem kötüsü var, 

Kendin verirsin buna karar 

İçersen sigarayı fazlasıyla, 

Olur ciğerlerin birer mezar. 

 

Bağımlılığın iyisi varken, 

Niçin karartırsın dünyanı. 

Sen bu yolun başındayken, 

Bilinçli sürdür hayatını. 

 

Uyuşturucu beyaz bir ölümdür. 

Etkilemez sadece kullananı, 

Ey bu dünyanın çocukları! 

Kirletme vücudundaki kanı. 

 

 

Bilgiler zamanla bilim ve teknoloji 

oldular. 

Bütün bu insanlığa ışık tutular. 

Ama yok mu o medyalar, o oyunlar! 

Çocuklarımızın toprağını, güneşini 

aldılar. 

 

Dokunamazsın toprağa bilgisayarla, 

Sarılamazsın telefonla arkadaşının 

duygularına. 

Koklayamazsın çiçeği, soluyamazsın 

havayı, 

Teknolojinin uydurduğu sanal ortamda. 

 

Kendi iradenden başka yol yok 

Yaşamın tekrarı yok, ölümün şakası yok. 

Bu dünyaya gelmişiz hepimiz, 

Sağlıklı yaşamanın çaresi yok. 

 

 

Gülsel KARADAĞ 

Ula Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci 

İmam Hatip Lisesi 

10/A Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIKLI OL 

Her şey bir taneyle başlar 

İnsanı kendine bağlar. 

Bütün hayatın kayar. 

Sağlıklı ol, bağımlı olma! 

 

Çakmak yanar, açılır kapaklar 

İnsanı kölesi yapar. 

Hayatını hiçe sayar, 

Sağlıklı ol, bağımlı olma! 

 

Akciğerinden karaciğerine, 

Akıtır zehrini her içişte.  

Bağımlılık illetine bir “Dur!” de. 

Sağlıklı ol, bağımlı olma! 

 

 

Kadir Yiğit ŞEN 

Ula Atatürk Ortaokulu 

6/A Sınıfı 
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VERGİ 

Okul, köprü, fabrika, 

Olmuyor hiçbiri bedava, 

Gelişmiş iyi bir vatana, 

Sen de verginle katkı sağla. 

  

Avrupa’nın en iyisi, 
Neden olmasın Türkiye? 

İş, aş, hizmet, 

Olur hep  vergimizle. 

  

Bugün verdiğin vergi, 

Yarınların temeli, 

Topladığımız vergiler, 

Vatandaşa hizmet olarak döner. 

  

Vergi yarınların teminatı, 

Ülkemizin gelir kaynağı, 

Sen de vergini zamanında öde, 

Daha ileriye gitsin Türkiye. 

 

 

Fatma ÇİÇEK 

Kavaklıdere Menteşe Ortaokulu 

8/B Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE ZAMAN DÜZELECEK? 

Ancak bilirsin geçmişe dönüp bakınca, 

Sigaranın zararı, ölümün yarısı. 

Üzülürsün sonra sigarayı bırakmayınca 
Ne zaman düzelecek bu dünya? 

 

Alkole bağımlı olma, 

Pişman olacaksın sonunda, 

Zararları da var vücuduna, 

hastalanınca şaşırma 
Ne zaman düzelecek bu dünya? 

 

Uyuşturucu ile kendini kandırma, 

Gençliğini kötü yollarda harcama. 

Daha çok zamanın var yaşamaya 
Ne zaman düzelecek bu dünya? 

 

Teknolojiye bağımlı kalma, bilgi 

kapılarını kapatma 

Arkadaşlarınla iletişimini koparma 

Sanal ortamlarda, ekranlarla boşa 

vakit harcama 
Ne zaman düzelecek bu dünya? 

 

 

Pelin KÖROĞLU 

Kavaklıdere Atatürk Ortaokulu 

5/A Sınıfı 
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HER ŞEY SANA BAĞLI 

Dokunmalı o güzel eller kaleme, kitaba  

Sakın uzatma elini kötü alışkanlıklara. 

Uzak dur, hiçbir şeye bağımlı kalma, 

Zarar verme kendine, bu genç yaşta. 

 

Kendini çok sev, sadece kendine 

bağımlı kal, 

Kirletme o temiz bedeni. 

Kimselere uyma sen doğru kararlar al, 

Önce kendini düşün, sonra sevdiklerini. 

 

Bağımlı olma, kaybetme sağlığını, 

Dersine çalış, oku kitabını. 

Her zaman bir nefese bakar her şey, 

Doğru verirsen eğer kararını. 

 

Geleceğini sen kurtarırsın elbet, 

Geçmişteki sayfaları kapatırsan eğer. 

Gelecek günlere umut verirsin 

Nefesin kalbin gibi güzel olur her zaman. 

 

Yeni hayatlara adarsın kendini, 

Dans edersin kelebeklerle, söylersin 

şarkını. 

Tadını çıkarırsın her anında hayatın, 

Yeter ki sen hayata bağla sevgini. 

 

 

Büşranur ÇİLENGER 

Kavaklıdere Atatürk Ortaokulu 

7/B Sınıfı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLMİYORUM 

Küçük bir çocuğun düşlediği gibi,  

Bulutların üstünde yaşamak kadar 
hayal miydin? 

Yoksa o çocuğun oyuncağı 

kırıldığında yaşadığı acı kadar gerçek 
miydin? 

Bilmiyorum. 

Geceleri gökyüzüne bakmak kadar 
huzur muydun? 

Yoksa o gece boş bir sokakta yürüyen 
çocuk kadar tedirgin, ürkek miydin? 

Bilmiyorum. 

Değişmek mevsimlere mi 

Mahsustu sadece, sen hep böyle mi 
kalmalıydın? 

Bilmiyorum. 

Adı aşk mıydı bu karşı koyamadığım 

duygumun, 

Yoksa toy bir heves miydi seni 

göremeyince yaşadığım burukluk. 

Bilmiyorum. 

Bilmiyorum, 

Ve bilmediğim bir şeyi düşünmek, 

İstemek, hissetmeye çalışmak mı 
gözyaşlarım? 

Yoksa içimde sebebi olduğu için mi 
bu sessiz haykırışlarım? 

Bilmiyorum. 

Sözlerin kadar soğuk muydu 
bakışların? 

Yoksa bakışların kadar soğuk muydu 
sözlerin? 

Bilmiyorum. 

Ama ben artık alışıyorum, 

Sevmeye devam ediyorum. 

Ve bilinmezliği sevmeyi biliyorum,  

Bilinmezlik kadar uçsuz bucaksız 

oluşunu, 

Bilinmezlik kadar gizli, çözülemez ve 

özel oluşunu seviyorum. 

Bilinmezlikler içinde bildiğim tek şey 

Ki ben seni SEVİYORUM. 

 

 

Ahmet Deniz KURNAZ 

Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi 

11/D Sınıfı 
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SONSUZ KARANLIĞA TUTULAN IŞIK 

Okumaya alışmış biri için su ve ekmekten sonra gelen en temel ihtiyaç kitaptır. 

Ayrıca kitap yalnızlığı neredeyse ortadan kaldıran bir arkadaştır. Kitabı genelde 

yalnızken okuduğumuzun da farkına varmışsınızdır. Bence bunun sebebi, yalnızlığımızı 

gidermektir.  

 

Ülkemizde insanların okuma alışkanlıklarıyla ilgili istatistiklere baktığımızda okuma 

oranlarının oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Genel olarak günde ortalama altı saat 

televizyon izleyip yalnızca bir dakika kitap okumaya zaman ayırıyoruz. Bu durum pek iç 

açıcı olmasa da bunu düzeltmek bizim elimizde. Okuma oranının istenilenin altında 

olmasında bir neden yatıyor. Bu neden; “Kitabı, çocukların ve boş zamanı olanların 

okuması gerektiği” düşüncesi. Büyüklerimiz bize okuyun derler, biz onlara okuyun dersek 

de “Biz gün boyu çalışıyoruz, vaktimiz yok” derler. Oysaki okumak oturulduğu yerden 

yapılabilen bir iştir. Herkes kitap okumak için kendine vakit yaratabilir. Eğer herkes kitap 

okursa gelişmişlik seviyemiz yükselir ve başarımız artar. 

 

Kitap okumak sonsuz bir karanlığa ışık tutmak gibidir. Kitap okumak yalnızlığımızı 

yok eden en faydalı eylemdir.                                                        

 

                       

Aleyna Nur ARSLAN 

Köyceğiz Beyobası Yusuf Niyazi Pirci Ortaokulu 

7/A Sınıfı 
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İNTERNET KULLANIMI 

Günümüz gençlerinden internet kullanmayan yoktur herhalde. Hepimizin 

evinde tablet, bilgisayar; en azından akıllı telefon var. Bu araçlarda internet olmadığını 
düşünürsek, acaba bu araçları ne kadar kullanırız? Bilinçli aileler çocuklarının kullandığı 

internete sınır getirmişler. Uygunsuz sitelere girmeleri, internet reklamlarının onları yanlış 
yerlere yönlendirmesi mümkün değil. Peki ya bilinçsiz olan ailelerde durum nasıl? Kaç 

ebeveyn çocuğunun girdiği siteleri merak edip, kontrol ediyor? İnternetteki bazı sitelerin 

çocukların ruhsal gelişimine zararı olduğu gerçeğini kaç kişi biliyor? Bilse de ne 

yapabiliyor? İnternet bağımlılığının artık diğer zararlı bağımlılıklarla eşdeğer kabul 

edilmeye başlandığını biliyor muyuz?  

 

Sosyal olan bir insan zamanla asosyal bir varlığa dönüşüyor internet kafelerde, 

oyun salonlarında veya evlerde. Sokakta onları göremeyiz zaten. Malesef ki, 

gençlerimiz kendilerini ifade etmekten aciz durumda. Pek çoğu hareketliliğini yitirmiş, 

umutsuz, mutsuz ve sağlıksız… 

 

İnterneti bir şeyler araştırmak için kullananlar için ise durum farklı. Onlar yeni 

bilgiler öğrenmeye çalışıyor ve üretmeye başlıyorlar. Ben yine de daha sosyal ortam 

olduğu için bilgiyi kütüphanede araştırmayı tercih ederim. Sonuçta kütüphane 

çalışanları ve kütüphaneyi kullananlarla iletişim içerisindeyiz. Ayrıca internetin 

araştırmayı kolaylaştırdığı kadar, araştırma anlayışını da bozduğu kanaatindeyim. 

Çünkü internet, bilginin doğruluğu ve güvenilirliği gibi kaygıları azaltıyor. Bilgi ve doğru 

sürekli gelişiyor ve internette güncelleniyor. Dolayısıyla araştırdığınız bir konunun 

doğruluğu konusunda kanıt arama ihtiyacı hissetmiyorsunuz. 

 

Hayatımızı kolaylaştıran internet aynı zamanda bizi biz yapan insani 

özelliklerimizden de mahrum ediyor. Sosyal medya ve sitelerde aktif olanlar yakın 
çevrelerinde ne kadar sosyal acaba? Kaç kişi uzaktaki akrabasına ileti göndermek 

yerine mektup yazıyor? 

 
Kaç kişi, baharın geldiğinin farkında? 

 
 

Zeliha ERBAŞ 

Marmaris Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

11/A Sınıfı 
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KALEM 

 
Kalem mi? 

 

Kalem, kişiden kişiye değişen bir şeydir aslında. Kimisi özgürce konuşmanın tek 

yolunu onda bulmuştur. Kimisi sessizliği dile getirmenin yolunu… 

 

İnsanların çoğu küçük görüyor kalemi, değersiz bir nesne gibi. Aslında onları 

kurtaracak şeyin kalemi tutacak elleri olduğunu bilmiyorlar. Ellerinin kalem tutması için 

can atan çocukları bilmiyorlar.  Biz düşünelim o zaman hayatta ellerine kalem 

değmemiş çocukları. Onlar sadece yazmak istiyorlar, okumak istiyorlar, öğrenmek 
istiyorlar. Peki ya ellerindeki kalemin kıymetini bilmeyenler? Neden kalemi karanlık 

kutuların içinde sanki bir zindandaymış gibi saklıyorlar? Oysa ki, aydınlık yarınları yazan 

kalemdir. Yazdığı her cümleyle bize umutların kapısını aralar. 

 

Ah bir de cimrilikleri yok mu şu çocukların. Kalemim bitmesin diye ucunu 

açmayayım da kör kalsın diye düşünürler; aslında kalemi değil kendilerini kör bırakırlar.  

Önemli olan kalemi dikkatli kullanarak tüketmemek değil, her yeni uçta yeni yeni bir 

hedefi gerçekleştirmektir. 

 

Siz de kalemlerinizi kuytu köşelere atmayın! İçinizi dökün, yarınınızı çizin, 

dününüzü özetleyin. Kalem, yazmak için vardır. Haydi, o zaman hep birlikte yazmaya… 

 

 

Elif OKUYUCU 

 Marmaris Bozburun Ortaokulu 

6/A Sınıfı 
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MORGANA 

Ne oldu Morgana? 

 

Neden bakışlarında saklıyorsun ölü denizcilerin cesetlerini. Neden açmıyorsun 

kendini eşsiz mavilere. Ne oldu Morgana sanki gözlerinde bir matem var. Bilmek isterim 

Morgana, gözlerindeki bu karanlığı, bu derdi kederi bilmek isterim. Elimden gelmez 

belki bir çare ama bilmek isterim Morgana. Uzaktan bakmak yetmiyor Morgana, 

sarmak isterim düşüncelerini, sevmek isterim Morgana. 

 

Anlat Morgana ben anlarım, duyarım bulutlardan sesini, sen söyle Morgana ben 

anlamazsam gözlerim anlar, ben anlamazsam kalbim anlar, dilim anlar sen söyle 

Morgana, ben anlamazsam Tanrı anlar. 

  

İçinde kaç tane ölü beden var Morgana, kaç kişiyi gömdün oraya, yoksa bu 
cennet koku o yüzden mi var saçlarında? Gözlerinden süzülen yaşlar senin mi 

Morgana? Yoksa ruhun mu ağlayan. 

 

Söyle Morgana. 

 

Anlat, anlat ki ruhum ersin arşa. Sen anlat, sen anlat ki umudu hissedeyim hiç var 

olmamış yaşam kaygımda. Anlat Morgana, yalvarırım anlat. 

 

Bahar geldi Morgana, sen hala susuyorsun, ilk defa görüyorum çiçekleri 
Morgana, özgürlüğün demleri mi bu? Koşuyorum Morgana, ıssız denizlere koşuyorum. 

Belki, belki seni bulurum Morgana. 

 

Düşlerinde mi saklıyorsun mutluluğu, karanfillerin içinde mi biriktirdin gülüşlerini. 

Morgana neden çıkmıyorsun aklımdan. Zihnimi yitiriyorum Morgana, 

 

Gel Morgana, 

Gel Morgana, 

Gel. 

 

Koşuyorum ardından Morgana, neden beklemiyorsun beni bir an bile. Sana 

geliyorum Morgana neden duymuyorsun sesimi. Saat asla ulaşmıyor akşama Morgana, 

bu tren gelmiyor bir türlü. 

 

Sanki, sanki bir adımım bin dakikada varıyor yere Morgana, sanki varmamı 

istemiyor zaman. Gözlerimden süzülen yaşlar varamıyor boşluğa Morgana, kalbine mi 

değiyor yoksa, bilemiyorum Morgana. Zamanın içinde asılı kaldım Morgana, 

kurtulamıyorum. 

 

Elimde beyaz karanfillerle geliyorum Morgana. Aç zihninin kapılarını, sana 

geliyorum Morgana. Kaçıyorum bu zincirli düşlerden, aç kalbini Morgana, sana 

sığınıyorum. 

 

Morgana neden hala gözlerinde kapkara sisler, neden hala rüyalarına 

saklıyorsun bütün mutluluğunu. Morgana, şimşekler çakıyor düşlerime.Gökkuşakları 

kayboldu Morgana, matemi kaldı sinemde. 
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Yok ettim seni düşlerimde Morgana, artık benim kafamda var matemler. 

Veriyorum Morgana, kendimi eşsiz mavilere veriyorum. 

Duyuyorum artık Morgana, ölü denizcilerin çığlıklarını duyuyorum. 

Elveda Morgana, 

Ben sana gelemedim Morgana, 

Sen bana gel, 

Gel Morgana, 

Gel. 

Yasemin KARACA 

Menteşe Muğla Anadolu Lisesi 

10/C Sınıfı 
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ANNESİZLİK BÜYÜTÜRMÜŞ İNSANI 

Her şey olabildiğince hızlı ilerliyordu o vakit. İlkbahar erken bitiyordu, sonbahar 

geç. Yaz gelsin diye dua eden insanlar vardı, hep kış olmasını isteyen bir de ben. 

Bodrum’du çünkü burası, kışın terk edilmiş bir köy, yazın ise kalabalıklar vadisi. Babam 

da pek sevmezdi yazları, insanlar yormuştu onu,  her halinden belliydi. Pek kimseyle de 

konuşmazdı ki. Susmayı sevenlerdendik, gözlerimiz anlatırdı her şeyi. Bir de ineği vardı 

babamın, çok fazla bağırmazdı, hafif bir müzik açardı ona önüne de bir yonca yeterdi. 

İnsan gibiydi anlardı her şeyi. Gerçi daha anlayışlı oldukları konusundaydı fikrim. 

İnsanlardan uzaktaydı evimiz. Babaannemin verdiği bir soba vardı, küçüktü zaten ev 

sımsıcak oluveriyordu. Sabah altı dedin mi horozumuz öterdi. Pek dört duvarı sevmezdi 

babam ondan dolayı evin her yerinde olabildiğince camlar vardı.  Kahvaltımızı ederdik 

öyle sessizce. Gitmek istemezdim okula, lakin öyle tatlı, öyle güler yüzlü bir 

öğretmenimiz vardı ki sırf onu görmek için bile yirmi tane farklı insanların içine 

girebilirdim. Çok konuşmazdım, sevmezdim de çok konuşmayı. Öğretmenim babamı 

bile çağırmıştı okula bir doktora görünün diye, yani öyle dedi babamın anlattığına 

göre. Aslında çok kızmıştım ona o zaman, susmakta mıydı sorun, o kadar boş konuşan, 

kelimeleri bir araya getiremeyen o kadar insan varken, benim susmam mı hastalık 
olmuştu? Bilmiyorum, sonra o da anlaşmaya başladı benimle, susarak. 

 

Babamla konuşmaktan ziyade onun anlatması hoşuma gitmiştir her zaman. 

Pazar günüydü, kahvaltı camın kenarında hazırdı. Babam yoktu ortalarda, tahmin 

ettiğim gibi olmalıydı. Kahvaltımı yaptım, iki kahve alıp tahta barakaya gittim. 

Düzenlidir babam, alfabetik sıraya göre düzenlenmiş onlarca kitap ortada bir masa ve 

iki sandalye. Anladım ki babam konuşmak istiyordu. Yanına yaklaşıp ürkütmeden: 

 

-Babacığım, dedim.  

 

Kahveleri görmüştü, söylememe gerek olduğunu düşünmedim. Çünkü bu bizim 

babamla aramızda bir sırdı. Pazar, saat altı buçuksa, babam gömmüşse gözlerini 

kitaplara kahve kokusu sarmışsa etrafı, konuşmanın vakti gelmiş demekti. 

 
-En son nerede kalmıştık babacığım? 

-İstersen şiir okumayabiliriz. O zaman bugün günlerden Attila İlhan olsun,ne dersin ? 

-Olsun babacığım.  

 
Kim üzmüştü yine benim babamı, kim aklına gelip yıkmıştı onu? Ne zaman Attila 

İlhan’dan şiirler okusak, odada sessizce ağlardı. Yanına gidip sorduğumda, 

gıdıklamaya başlardı beni. Aslında gıdıklanmazdım, o gülsün ağlamasın isterdim. 

Erkekler ağlamaz derdim sonra babam, kızardı.  

 

-Erkekler de ağlar kızım. Sadece güçlü görünmeye çalışırlar. Alışagelmiş bilgileri 

sorgulamadan kabul etme, dedi. 

 

BENCE MALUMDUR   

Dikenin kalbime battığı bir sonbahar günüdür                                                                                                                               

Sen elini bulutların içinde gezdirirsin   

Bulutlar senin gözlerinin üstünde yürürler                                                                                                                              

İçini kurtlar kemirir                                                                                                                                                                   

Bence malumdur                                                                                                                                                                                                

Buğulanmış camların arkasında masmavi yüzün                                                                                                                              
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Senin ateşler içinde olduğun                                                                                                                                                                

Bence malumdur  

Ellerin muhakkak çocuk elleridir 

Hep kimsenin bilmediği türküler düşünürse 

Onlar neden daima okul türküleridir                                                                                                                                                   

Süleymancık’tan bahseder                                                                                                                                                                           

Kara toprakta açık yeşil bir yıldız gibi akıp giden                                                                                                                                   

Süleymancık’tan 

Ve karınca yuvalarından bahseder 

Işıksız kömürsüz karınca yuvalarından                                                                                                                                                                              

Gökyüzünde                                                                                                                                                                                                   

Kıpkızıl bir hilalin kaydığını görürsün                                                                                                                                                        

Sen ansızın gökyüzünde görünürsün                                                                                                                                                     

Sözlerinin gözlerinin rengi                                                                                                                                                                            

Bence malumdur                                                                                                                                                                                          

Elinde değildir akşam serinliğinde üşürsün                                                                                                                                               

Eylülden itibaren geceler hazindir uzundur                                                                                                                                                

Sokaklar yorulur uykuya varıp gelirler                                                                                                                                                                    

Sokakların üstüne bulutlar gelirler                                                                                                                                                            

Bulutların üstüne yıldızların gözleri gelir                                                                                                                                       

Bir yıldız bir yıldızın ardınca gider                                                                                                                                                          

Yıldızların kayboldukları yer                                                                                                                                                                       

Bence malumdur                                                                                                                                                                                      

Karanlıkta bir şeyler kopar dağılır                                                                                                                                                                 

Uzaktan yabancı sesler duyulur                                                                                                                                                                   

Sen elini bulutların içinde gezdirirsin                                                                                                                                                                 

Elin hayallerimi dağıtır                                                                                                                                                                                  

Bilirsin                                                                                                                                                                                                              

Sen elini bulutların içinde gezdirirsin 

 

                                                        Attila İLHAN  

 
- Neden bu şiir baba? 

- Düşünmeyi seven sensin kızım, düşün. 
- Ee! Baba sen de seversin düşünmeyi niye bana bıraktın ki şimdi? 

- Ben düşündüm kızım oldukça fazla düşündüm. 

 

Düşündürmeyi severdi babam lakin bana anlatmadığı o kadar şey vardı ki 

mesela annem. Ben annemi sadece fotoğraflarda görmüştüm o kadar tanıyordum 

annemi. Soramıyordum da babama. Anlatmadığı için bir bildiği vardır diye 

düşünüyordum bekliyordum hep bir gün anlatır diye. Babam öğretmişti çünkü bana 

beklemeyi susmayı, zamanı. 

 

Küçüktüm zamanı geldiğinde her şeyi öğrenecektim ne de olsa. Ama artık 

sıkılmıştım. Bu kadar boşluk, benim annesizliğim. Bunları düşündüğüme göre 

öğrenmenin vakti gelmişti. 

 
-Babacığım annem de şiir sever miydi? 
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Bir sessizlik aldı çehresini yine sustu. Bir ömür sustu sanki. Gözleri ışıldadı. Öyle 

bakıyordu ki gözlerime şiir gibi, bilmem kaç kelime savaşıyordu beyninde. Başlayacak 

gibi oluyordu yutkunuyordu. Mavi gözleri doldu, bir damla yaş aktı sol gözünden.  

  
-Ağlama baba lütfen ağlama! Hatırlıyor musun? Bana sağ gözden akan yaş 

mutluluktan, sol gözden akan yaş acıdan akar diye bir şiir okumuştun. Senin bu acın ne 
baba? Anlatırsan eğer bana, biraz da ben alırsam acını, hafiflersin. Ben 

dayanamıyorum, o mavi gözlerinden akan yaşlara, sessizce ağlamalarına. 

Dayanamıyorum baba dayanamıyorum. Sana hiç kızmadım, annemi hiç anlatmadın 

bana ve ben hep fotoğraflardan sevdim annemi. Okula anneleriyle gelen 

arkadaşlarıma bakıp ben sen yokken ağladım baba. Merak etme kimse görmedi. 

Sadece senin yanında ağlıyorum ben. Sabah balık tutmaya gitmiştik ya hani seninle, 

küçüktüm, düşmüştüm, ağlamıştım. Benim canım yanmadı baba, ben annemi 

özlemiştim. Sen her zaman ortalıktan kaybolduğunda anneme gittiğini düşünürdüm, 

gelince sana sıkı sıkı sarılırdım, kokusunu getirirdin diye düşünürdüm hep ama hep sen 

kokardın. Ben büyüdüm baba büyüdüm. 

 

Tüm sustuklarımı kusmuştum babama ve öylece duruyordu karşımda tepki 

vermeden. Bozuyordu suskunluğunu. Artık anlatmalıydı her şeyi çünkü ben 

büyümüştüm. Zaman bekletiyordu içimdeki annesizliğimi. Babamın içinden geçen, 

aklından geçen nelerdi bilmek istiyordum artık. 

 

-Büyümüşsün, bunları söyleyebildiğine göre büyümüşsün kızım. 
-Anlat o zaman baba anlat. Annem nerede? 

-Annen şiir kızım, senin annen şiir. 

-Biraz daha açık olur musun baba? 

-Annenle burada tanıştık kızım. Annen de şiiri çok severdi. Gelirdi, okurdu ve giderdi. 

Şiirle sevdik biz birbirimizi. Evlendik ve sen geldin dünyaya. En güzel sendin bizim için, en 

gerçek. Hani balık tutmaya giderken bir yol var ya toprak, senin çamura batmamak 

için kucağımda geldiğin o yol, işte annen o yolda kayboldu.  
-Öldü mü baba, öldü mü annem?  

-Evet kızım. 

-Niye anlatmadın bana, niye susmuştu bu zamana kadar, mezarına çiçekler 
bırakmama niye izin vermemişti?   

Devam etti konuşmaya: 

-Annenin mezarı deniz kızım. 
-Nasıl yani baba? 

-Annen çok severdi denizi, gezmeyi. Deniz kenarında şiir okumayı. 

 

Babam bunları anlatmaya başladıkça bana annemi anlattıkça 
heyecanlanıyordum. Neden bunca zaman susmuştu? Beni annemin yokluğuna 

mahkûm etmişti. Onu da anlatması gerekiyordu. Onu tanımam gerekiyordu. Anneme 

muhtaç olduğum günler geldi aklıma. Babamı dinlemeye devam ettim: 

 

-Annen sen doğduktan sonra ailesini kaybetti. Bunalıma girdi. Kendini uzun süre 

toparlayamadı. Sana karşı ilgisiz davranmaya, benden uzaklaşmaya başladı. O eski 

güzel günlerimiz gitti yerine zor günler geldi. Annen geceleri uyuyamaz hale geldi. Hep 

deniz kenarına gidip uzaklara dalmaya başladı. Onu hep tek yakalıyordum geceleri 

deniz kenarında. Aklımın ucundan geçmezdi o uçurumdan kendini atacağını. Annen 

hayat doluydu. Bir gece yarısı uyuyakalmıştım. Annen yoktu yanımızda. Şimdi olduğu 

gibi sen ve ben vardık bu evde. Sabah uyandığımda deniz kenarına gittim. Annen 
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canına mı kıydı, uçurumdan mı düştü bilmiyorum. Sen olmasaydın bu kadar güçlü 

olabilir miydim bunu da bilmiyorum. Artık büyüdün. Bunları anlayacak yaştasın. Seni her 

zaman güçlü görmek istiyorum. Biz ikimiz annenin ardından her zaman şiirler okuyarak 

bu evde yaşayacağız. Mutlu olacağız. Annen de bunu isterdi bizden. 

       

Babam konuştukça boğazım düğümleniyor, konuşamıyordum. Annem neler 
yaşamıştı? Neden babam sadece bu kadarını anlatıyordu? Sustum. Konuşmak gelmedi 

içimden. On altı yaşımda bunları kaldıracağımı sanıyordum. Nedendir bilinmez 

sessizlikte yok olmak istiyordum artık. Kalbim içime sığmıyordu. Parçalamak istiyordum 
kendimi. Yaşama sevinci veren babama öfke mi duymaya başlamıştım? Bilmiyorum, 

bilmiyorum. 

 

O konuşmanın ardından babamla bir daha konuşmadım. Annemin kendini 

sulara bıraktığı yere gider oldum her gün. Tek kalmak istiyordum. Tek kalmayı 

seviyordum. Zaten bu ıssız yerde de yanıma gelen arkadaşım yoktu. 

 

Okul dönüşü bir gün deniz kenarına gitmek istemiştim gene. Babam evde bana 

yoldaşlık etmesi için küçük bir köpek getirmişti. Kendisiyle konuşmadıklarımı bu köpeğe 

anlatmamı istiyor gibiydi. Deniz kenarından döndükten sonra babamın istediğini 

yapmaya karar verdim. Bu küçük köpeği biraz dertlerimle sıkacaktım. Her zaman ki gibi 

kahve yapıp elime şiir kitabımı aldım. Şiir okumak, ağlamak istiyordum. Bu kez 

konuşmak sadece çok konuşmak istiyordum. Beni dinleyen ama derdime çare 

olamayan tek arkadaşım bu köpek vardı yanımda: 

 

-Ah köpekçik! Keşke ben de senin gibi olsam. Bir derdim olduğunda haykırsam 

konuşsam susmasam. Annem olsaydı keşke yanımda. Anlatsaydım ona bugün okulda 

neler yaşadığımı. Bir çocuk sevip nasıl acı çektiğimi. Ödevimi yapmadığım zaman nasıl 

azar yediğimi hocadan. Beni birileri kırdığı zaman omzunda ağlasaydım annemin. 

Birlikte yürüyüşe çıksaydık. Üniversiteye gideceğim vakit benden ayrılacağı için 

ağladığını görseydim. Beni neden yalnız bıraktın diye ona söylenseydim. Babamla 

günlerdir konuşmadığım için kızsaydı bana. Ah köpekçik! Annesizliği hiç tatmasaydım 

keşke. Nasıl bir duygu olduğunu bilmeseydim. 

 

Dilimden çıkarken her cümle babamın da kulağına gidiyordu. Kapının eşiğine 

oturmuş beni ağlarken izliyordu. Onu gördüğüm an sustum. Babam bugün bir şeyi 

daha anlamıştı. Ben neden bu kadar suskumdum. Bunu anlamıştı. Bana doğru 

yürüyerek: 

 

-Kızım! Seni ne sıkıntılar içinde bırakmışım. Şiirler âleminde suskunluklarda boğmuşum. 

Beni affet, dedi. 

-Senin bir suçun yok baba. 

-Sana daha önce anlatmalıydım. Annenden bahsetmeliydim her zaman. 

-Sana kızgın değilim baba. Sadece kırgınlığım anneme. 

-Annene kızma kızım. O sana istediklerini yaşatamadı, yanında olamadı ama her 

zaman bir melek gibi emin ol ki seni seyrediyor. Pazarları mesela şiir sohbetimizde 

yanımıza geliyor. 

-Baba ben artık üzülmek istemiyorum, susmak istemiyorum. 

-Kızım bundan sonra her zaman seni dinleyeceğim. Anladım ki kendi suskunluğumda 

seni de suskunluğa alıştırdım. Her zaman konuşacağız. Gönlünden geçenleri dile 

getirmeni istiyorum. Yalnız olmadığını bilmeni istiyorum. 

-Yalnız değilim baba. Sen varsın yanımda. 
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Babamla o günden sonra eskisi gibi olduk. Annemi de aramızda yaşatarak üç 

kişilik bir dünya kurduk. Okul dönüşlerinde babamla birlikte deniz kenarına anneme 

çiçekler vermeye gittik. Pazarları okuduğumuz şiirlerin sayısını çoğalttık. Annemi yalnız 

bıraktığını düşünüyordu babam. Annem gibi benim de gideceğimden korkuyor gibiydi. 

Geceleri odama gelip arada sırada uyuduğumu kontrol bile ediyordu. Annem gitti 

ama ben yalnız bırakmayacağım baba dediğimi duyduktan sonra içi rahatladı. 

 

Annemi bulamadan yine kaybetmiştim ama artık susmak için değil içimizden 

geçenleri konuşup çok şey anlatma derdindeydik babamla. Sıkı sıkı sarıldık. Denize 

çiçekler attık. Çiçekleri severmiş annem, ondandır belki de adımın Açelya olması. 

Babamın anneme yazdığı şiirleri topladık. “Deniz Kokulum” adlı şiir kitabında 

beklemekte. Sadece ben ve babam biliyoruz. Bir de şiirleri kitap haline getirmemizde 

yardımcı olan öğretmenim biliyor. Öğretmenim şimdi üvey annem. O da bizimle balık 

tutmaya geliyor şimdi. Annemi bana hatırlatan her güne mutluluklar katarak 

uyanıyorum. Biliyorum ki biz umudumuzu yitirdiğimizde sevdiklerimizi gerçekten o 

zaman kaybederiz. Annem benim gülen gözlerimde, hayat dolu gülümsememde. Bir 

de şiirlerimde. 

 

 

Açelya YÖNTEM 

Bodrum Halil İbrahim İper-Adnan İper Anadolu Lisesi 

12/E Sınıfı 
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SIYRIL ve YAŞA 

Sıyrıl acılarından; yine eskisi gibi gülümse. Sıyrıl öfkenden; yine eskisi gibi 

merhamet et. Sıyrıl kalbindeki tüm kirlilikten; yine doğduğun gibi masum kal. Sıyrıl akan 

gözyaşlarından; yine eskisi gibi kahkahalara karış. Sıyrıl içindeki pis hasetten; hiçbir 

zaman yapmadığın gibi gıpta et. Sıyrıl tüm dedikodulardan, kınamalardan; bu gün 

iyiliği umut et. Sıyrıl ve de sarıl; kalbindeki tüm güzelliklere. Çünkü sen en çok gülerken 

güzelsin. Bal gözlerinin içi parlayana kadar mutluyken güzelsin. Sen, sen olduğun 

zaman huzurlusun. Özgürce uçarken hayalinde, süzülünce bulutlar üzerinde, sen en 

çok hayal ederken iyi hissedersin. 

 

Bir çocuğun gülüşünde bul kendini, umudu ol insanların ve tabi en bilgesi. Çalış, 

çalış, çalış… Ne kadar mutlu olmak istiyorsan o kadar çalış. Çevrendekileri mutlu etmek 

için çalış, anneni üzmemek için çalış, daha çok kitap okumaya, yaşadığın her gün biraz 

daha ufka yelken açmak için çalış, kendin için çalış. Neyin nasıl olmasını istiyorsan öyle 

çalış.  

 

Bırak bir kenara hırsını, öfkeni, intikamını, nefretini, acını, kederini, elemini artık; 

içindeki hangi sıfatla tabir edeceksen at bir kenara, yaşa. Sadece yaşa. Hayallerinle, 

özgürlüklerinle, umutlarınla, yorgunluklarına rağmen çabanla, acılarına rağmen saygın 

ve saygınlığınla, kendin olmak için yaşa. Sen çok yaşa… 

 

 

Hatice Betül AKKIR 

Menteşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 

10/A Sınıfı 
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İYİLİĞİ UNUTMAMAK 

Onu yıllardır tanıyordum. Neşeli, iyi kalpli, pembe yanaklı bir kızdı Ezgi. 

Mahallenin neşe kaynağıydı. Onunla oyun oynamak bizim için büyük bir onurdu. 

Çünkü o küçük çocukları hep korur, onlara asla laf söyletmezdi. Orta gelirli bir ailenin 

biricik kızıydı. Babası öğretmenimdi. Hatta onun sayesinde tanımıştım Ezgi’yi. Benden 

yaşça büyük olmasına rağmen ona abla dememi istemiyordu. Çünkü o büyükle büyük, 

küçükle küçük olmayı seviyordu. Onu çok seviyordum, en sevdiğim arkadaşımdı o.  

 

Ortaokula geçince sevgili öğretmenimden ayrılmıştım, ancak kızı Ezgi ile hala 

aynı okuldaydım gün Ezgi'nin yanına gidiyordum. Sınıfın kapısına geldiğimde sınıftan 

gelen bağrışmaları duydum. İçeri girdiğimde Ezgi ağlıyordu. Yıllardır oldum olası 

anlaşamadığı iki üç kız başına toplanmıştı. Sarışın olan: ''Sen çaldın işte kolyemi.'' diye 

bağırıyordu. Ezgi ise: ''Ben senin kolyeni neden alayım ki?'' diye ağlıyordu. Gerçekten 

Ezgi bunu neden yapsın melek gibi bir kızdır. Ben bunları düşünürken Ezgi kapıdan çıktı. 

Hemen gözyaşlarını silmeye başladı. Ona: ''Senin böyle bir davranışta 

bulunmayacağını biliyorum'' dedim. Daha da ağlamaya başladı ve bana sarıldı: ''Seni 

çok seviyorum'' dedi. Ben de onu çok seviyordum ve onu bu iftiradan kurtarabilirdim. 
Ama bunu nasıl yapacaktım? Öncelikle kolyeyi bulmalıydım. Böylece Ezgi'yi 

kurtarabilirdim. Öncelikle gidip o kıza kolyesinin nasıl göründüğünü sordum. Bana 

fotoğrafını gösterdi. Şimdi yapacağım tek şey kolyenin aynısını almaktı. Neredeyse 

mağazaların hepsini dolaştım ve aynısını buldum. Ancak çok pahalıydı. Hemen eve 

gittim ve kumbaramda anneme hediye almak için biriktirdiğim paraları saymaya 

başladım. Bu para fazlasıyla yetiyordu. Ancak saat oldukça geç olmuştu. Bu nedenle 

mağazaya gitmedim. Gece yatarken Ezgi'nin bu iftiradan kurtulması için dua ettim. 

Rüyalarımda onun gülümseyen yüzünü gördüm.  

 

Sabah erkenden kalktım. Hazırlanıp okula gittim. Ezgi kapıda beni bekliyordu. 

Yanına gittim ve ''Merak etme Ezgi, yarın bu iftiradan kurtulacaksın'' dedim. Bana 

teşekkür edercesine gülümsedi. Ders bitince mağazaya gittim. Kolyeyi aldım ve eve 

gittim. Erkenden yattım, çünkü  sabahın  hemen olmasını istiyordum. Ertesi gün hemen 

kolyenin sahibi olan kızı buldum. Ona kolyeyi verdim ve ''Artık Ezgi'yi rahat bırak al işte 

kolyen'' diyerek oradan uzaklaştım. Ders boyunca hep Ezgi'yi kurtarmanın sevincini 

yaşadım. Çıkışta Ezgi ile karşılaştım. Bana doğru koştu ve: ''Canım arkadaşım, çok 

teşekkür ederim, o kızlar bana tüm olanları anlattı'' dedi ve sarıldı. O gün en mutlu 

günümdü.  

 

Yıllar geçmişti. Mezun olmuştum. Onu ortaokuldan beri görmemiştim. Ancak işe 

ilk başladığım gün tekrar birlikte olacağımızı anladım. İşimi çok seviyordum. Ama 

rahatsızlıklarım oluyordu. Bir gün ofiste bayılmışım. Beni hastaneye götürmüşler. Yapılan 

muayeneler sonucunda böbrek yetmezliğim ortaya çıkmış. Günlerce hastanede 

kaldım. Bir gün bana böbrek bulunduğu haberi geldi ve ameliyata alındım. Vücudum 

organı kabul etti ve yeniden yaşama tutundum. Böbreğin kime ait olduğunu 

sorduğumda aldığım cevap beni çok duygulandırdı. Bu böbrek Ezgi'nindi. Tam bu 

sırada kapı çalındı ve Ezgi içeri girdi ''İyilik eden iyilik bulur'' dedi ve bana sarıldı. 
Yavaşça kulağına '' Demek unutmadın?'' dedim.  

  

Sıla DÜNDAR 

Milas Cumhuriyet Ortaokulu 

7/A Sınıfı 
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YARDIMSEVERLİK 

 

Küçük bir evde ailesiyle birlikte yaşayan Bahar, her sabah olduğu gibi 

uyandı, elini yüzünü yıkayıp kahvaltısını yaptıktan sonra okula gitti. Okula giderken yaşlı 

bir kadının yolun ortasından gittiğini gördü. Yaşlı kadın görme engelli olduğu için 

nereye gittiğini bilmiyordu. 

 

Bahar, kadını karşı yola geçirmek istedi fakat okula geç kalıyordu. O sırada 

yolun tam ortasından geçen kadına hızlı gelen bir araç çarptı. Kadın hemen ambulans 

ile hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan  kadın ameliyata alındı. Maalesef ki, 

ameliyatta hayatını kaybetmişti. 

 

Bahar okuldan çıktıktan sonra yolda gördüğü kadının öldüğünü öğrendi. Eve 

giderken, ”Eğer okula giderken ona yardım etseydim ölmezdi” düşüncesi aklına takıldı 

ve kadın öldüğü için kendini kötü hissetti. Birkaç gün geçtikten sonra yaşadığı bu olayı 

tekrar hatırladı ve bir daha önemli bir işi olsa bile insanlara yardım edeceğine dair 

kendisine söz verdi.   

 

Ertesi gün okula giderken bu defa yol kenarında aç bir adamın olduğunu fark 

etti. Yaşlı adamı alıp evine götürdü, karnını doyurdu. Adamın haline çok üzülen Bahar, 

onun için neler yapabileceğini düşündü. Bu konuda annesinden yardım istedi. 

Sonunda onu huzurevine götürmeye karar verdiler. Huzurevinde gerekli işlemler 

tamamlandıktan sonra yaşlı adamın orada kalmasına karar verildi. Yaşlı adam o kadar 

mutlu olmuştu ki yaşamının geri kalanını bundan sonra daha rahat geçirebilecekti. 

 

Bahar, bu kez bir insana yardım edebildiği için çok mutlu olmuştu. O günden 

sonra yardıma muhtaç insanlar için elinden gelen her şeyi yapmaya karar verdi.   

 

Goncagül ÇAKMAK 

Milas Derince Ortaokulu 

6/A Sınıfı 
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KAPLUMBAĞA İLE KELEBEK 

Uzun yıllar önce kaplumbağa ile kelebek çok iyi arkadaşlarmış. Ta ki o gün 

gelene kadar. O gün kaplumbağa demiş ki: 

 

- Artık arkadaşlığımızı bitirelim. 

 

Kelebek de neden diye sormuş. Kaplumbağa da ona şöyle cevap vermiş: 

 

- Koskoca bir ormandayız. Artık senden sıkıldım. Yeni arkadaşlar edinmek istiyorum. 

 

Kelebek buna çok üzülmüş ve kendi yuvasına çekilip neden bu zamana kadar 

kaplumbağaya bu kadar çok değer verdim ki diye kendini sorgulamaya başlamış.  

Bir iki saat geçtikten sonra kelebek ormanda dolaşmaya başlamış, bir de ne görsün? 

Ormanda yangın çıkmış ve eski arkadaşı kaplumbağanın bu yangından haberi 

yokmuş, yavaş yavaş yangına doğru yürüyormuş. Kelebek öyle zor bir durumun içinde 

kalmış ki hemen oradan uzaklaşmaya başlamış. Bir iki kanat çırptıktan sonra vicdanı el 

vermemiş oradan uzaklaşmaya ve geri dönmüş. Alevlerin içinden bağırmış: 

 

- Kaplumbağa yangın var buradan uzaklaş! 

 

Kaplumbağa bunu duyunca oradan hemen uzaklaşmış. Fakat kelebeğin o 

narin vücudu sıcaklığa dayanamamış ve kelebek ölmüş. Kaplumbağa kelebeğin 

ölümünden kendini sorumlu tutmuş. Ertesi gün kelebeği toprağa vermiş ve her gün 

kelebeğin sevdiği o şarkıyı mezarının başında söylemeye başlamış. O şarkıyı söylediği 

zaman, yağmur yağmaya başlamış. Yağmur yağarken kaplumbağa şöyle demiş: 

“Demek ki toprak sevdiklerimizi aldığı için bu kadar güzel kokuyor.” 

 

 

Şerife SARIALAN 

Seydikemer Ortaköy Ortaokulu 

8/A Sınıfı 
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VAN’DA KIYAMET GÜNÜ GİBİ 

Yıl 2011. Her zamanki gibi klasik bir pazar günüydü. Yatağımdan kalkıp babamın 

yanına koştum: 

- İçimde bir his var, sanki bugün kötü bir gün olacak. 

 Babam:  
-Hayırdır inşallah oğlum ne oldu? 

-Rüyamda insanlar bir tarafa kaçışıp duruyorlardı. Herkes kendi canının derdine 

düşmüştü, dedim.  

Babam başını öne eğerek “Elbette bir gün öleceğiz. O gün kıyamet günüm 

olacak; anne, çocuğunu bile tanımayacak. Hepsi bir tarafa kaçışıp duracaklar. Sen 

eğer ömrünü hayırlı işlerle devam ettirirsen Allah u Teâla seni en güzel mertebelere 

ulaştırır. Tamam mı oğlum, hadi git üstünü değiştir, dükkana  gidelim, temizlik 

yapılacak.” dedi. 

 

Üstümü değiştirip geldim, kahvaltımızı yapıp babamla birlikte yola koyulduk. İş 

yerine varıp, temizliğe başladık. Babamla konuşarak çalışıyorduk,  gün çok eğlenceli 

geçiyordu. Dükkânda temizlik yapıp yemeğe gidecektik ki birden yer ayağımın 

altından kaydı, kulakları sağır eden bir gürültüyle sarsılmaya başladı. Sarsıntı yaklaşık 25 

saniye devam etti. İnsanlar bağırarak ve çığlıklar atarak amaçsızca oradan oraya 

koşuşturuyorlardı.  Ben de korkudan bir köşeye çekilip depremin durmasını 

bekledim. Ama hiç de duracağa benzemiyordu. Etrafımdaki binalar teker teker 

çökmeye başladı. Deprem durduğunda babamın yanına koştum. Ayağına beton 

parçası düşmüştü. O kadar korktum ki ne yapacağımı bilemedim. Hemen etraftan 

yardım istedim. Beton parçasını kaldırdılar, babamın ayağı iyi gözüküyordu birkaç 

yerde kanama vardı ama yürüyebiliyordu. Babam ayağa kalkar kalkmaz beraber eve 

doğru koşmaya başladık. Bir yandan da telefonla evdekilere ulaşmaya çalışıyorduk 

ama şebeke kesilmişti. Eve ulaştığımızda korktuğumuz şeyin başımıza geldiğini gördük, 

evimiz yıkılmıştı. Kız kardeşim içeride kalmıştı. Annem dışarıda ağlayarak çığlıklar 

atıyordu: ”Kızımı kurtarın!” 

      

Hemen annemin yanına koştum onu sakinleştirmeye çalıştım ama nafile ben de 

bir yandan şok olmuş bir halde eve bakıyordum. Evimiz yıkılmıştı. Babam bir yandan 
içeriye doğru bağırıyor: “Kızım sesimi duyabiliyor musun?” ama içerden ses gelmiyordu. 

Belli bir süre sonra AKUT  ekibi geldi yardıma,  az da olsa içimiz rahatladı. Hemen 

çalışmalara başladılar. Taşları kaldırdılar, biz de babamla onlara yardım ettik. Bir iki saat 

aradan sonra bir noktaya ulaştık. Görevliler bir yandan kardeşim için sesleniyor, bir 

yandan da taşları kaldırıyorlardı. Aniden içeriden bir ses duyduk “Buradayım”. 

Demirlerin altında “Kurtarın beni” sesleri geliyordu. AKUT  görevlileri kardeşimi enkazın 

altından çıkarıp hastaneye götürdüler. Annem bir yandan ağlıyor bir yandan 

da şükrediyordu:  

 

“Allah’ım kızımı bana bağışladın ya sana şükürler olsun.”  
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Babam ağladığını belli etmese de içi daralıyor, ne yapacağını bilemiyor ama 

yine de şükrediyordu. Hastaneye ulaştığımızda kardeşimi hemen ameliyata aldılar. 

Ameliyat bir saat sürdü, sonra kardeşimi yoğun bakıma aldılar, durumu iyiydi. Doktor, 

kardeşimi görmemize izin verdi. Annemin kardeşime bir sarılışı vardı ki, insanın yüreği 

dayanmıyordu. Onu görünce dayanamadım ve ağlamaya başladım. Babam 

ağlamıyordu, öylece donakalmıştı. Kardeşimi daha fazla üzmemek adına ayağa kalkıp 

gözyaşlarımı sildim ve kendimi toparladım. Sonra kardeşime sarılıp onu öpmeye 

başladım. Akşama doğru kardeşimin doktoru odaya girdi ve bize: 

 

“Küçük hanım artık eve gidebilir.” dedi. 

 

Kardeşimi götürmek için hemşirelerden tekerlekli sandalye istedim. Amcamın 

evine doğru yola çıktık. Yol alırken gördüğüm AFAD ekipleri, enkazdaki insanları 

çıkartmaya çalışıyor, yakınları ağlıyor ve bağırıyorlardı. Düşünüyorum da kardeşim, 

annem veya babam ölmüş olsaydı biz ne yapardık… 

 

Amcamların evine yaklaştığımızda hatırladığım gibi olmadığını gördüm; daha 

farklıydı. Amcamlar dışarıda toplanmış, komşularıyla birlikte ateş yakmış ve endişeli bir 

şekilde bekliyorlardı. Arabayla onlara yaklaştığımızda sevinçle ayağa kalkıp, bizi 

karşıladılar. Arabadan inen babam ve amcam birbirlerine sarılıp ağlamaya başladılar. 

Onları görünce herkes ağlamaya başladı. Arka taraftan dedem koşar adımlarla geldi 

ve tekrar sarılıp ağlamaya başladı. Dedem, kardeşimin başına geleni öğrenince 

kardeşimi yanına çağırdı ve alnından öptü. Sonra babam ve dedem yan yana oturdu. 

Dedem gözyaşlarını silerken:  

 

“Allah’tan gelen her şeye razıyız hayırda şerde Allah’tandır.” dedi.      

 

Allah’tan gelene tabii razıyız ama bu başımıza gelenler Allah’tan değil bizlerin 

tedbirsizliğinden diye geçirdim, içimden. Sonra amcam, babam ve dedem bizim evin 

hakkında konuşmaya başladılar. Artık bir evimiz olmadığı için yeni bir ev bulmamız 

gerekiyordu. Yoksa bu karda kışta dışarıda kalmak zor olurdu. Amcam babama:  

 

“Kardeşim, benim evim senin evin ister burada kal, istersen Muğla’daki eve gidip yeni 

bir ev bulana kadar orada kalabilirsin.” dedi. Babam da:  

“Ben yeni bir ev yapacağım” diyerek reddetti.  Amcam ne kadar ısrar ettiyse de 

babam kabul etmedi.  

 

Ertesi gün babamla kahvaltıdan sonra tahta ayarlamaya çalıştık. Amcam 

zorlandığımızı anlayınca babama:  

 
“Sen bu kışta kıyamette bu çocukları tahta evde nasıl korumayı düşünüyorsun? Bu 

böyle olmaz, çok zor.” dedi.  

 

Babam biraz düşününce amcama hak verdi ve Muğla’ya taşınmak için 

hazırlıklarımıza başladık. Babamla otogara gidip altı tane bilet aldık. Çocukluğumun 

geçtiği yerlerden top oynadığım sokaklardan artık gidecektim. Bunun üzerine biraz 

gezip dolaşmaya karar verdim. Tanıdığım herkesin hayatı viran olmuştu. Ertesi gün 

sabaha karşı uyandım ve babamları kahvaltıda buldum. Annemler çantaları 

hazırlamış, kardeşlerim koltukta oturuyorlardı. Muğla’da küçük amcam yaşıyordu. Bizi 

orada o karşılayacaktı.  
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Otobüs yola çıkarken büyüdüğüm memleketimden uzaklaşıyordum. Annemin 

gözünden istemsizce damla damla yaşlar akıyordu. Babam belli etmese de içi 

parçalanıyordu. Kardeşlerim ne olduğunu tam anlayamıyorlardı çünkü onlar daha 

küçüktü. 

 

Yolda farklı farklı şehirler gördüm. Yolculuk 32 saat sürecekti. Güzel memleketime 

yavaş yavaş veda ediyordum. O sırada uykuya dalmışım. Gözümü açtığımda Aydın 

terminalde mola vermiştik. Babam ve annem aşağıya inmiş hava alıyorlardı. 

Kardeşlerim otobüs boş olduğu için arka koltuklara uzanmış yatıyorlardı.  Gözlerimi 

yüzüme vuran güneşle beraber açtım ve otobüsün bagajına eşyalar yerleştiren 

muavini gördüm. Aşağıya indiğimi gören babam gülerek:   

 
“İyi uyudun mu?” dedi. “Güzel uyumuşum.” dedim.  

 

Sonra araç harekete geçti ve Aydın/Söke ilçesinden Muğla’ya doğru hareket 

ettik. Amcam otogarda bizi bekliyordu. Otobüs terminale yaklaşınca arabasından 

indi ve tebessüm etmeye  başladı. Beraber arabasına bindik ve evine doğru yol 

almaya başladık.  

 

Ertesi gün ilk işimiz yeni evi temizlemekti. Herkes güzelce dinlendikten sonra işe 

koyulduk. Gece yatağıma yattığımda olacak şeyleri hayal ediyordum ve yeni 

hayatımın nasıl olacağını düşünüyordum. Aradan yirmi gün geçmişti ki ailece yeni 

ortamımıza alışmaya başlamıştık. En yakın okula gidip kaydımı yaptırdık. Yeni 

arkadaşlarım, yeni okulum eskisine göre daha iyiydi fakat insanın memleketi gibisi 

yoktur. Arkadaşlarım bana karşı sıcaktılar. Sınıf öğretmenim benden nasıl bir yerde 

yaşadığımı, nasıl bir yaşantım olduğunu yazmamı istedi. Akşam olunca 

hepsini kâğıda döktüm ve ertesi gün öğretmenime verdim.  

 

Yıl 2018 Muğla Milas’tayım. Buraları seviyorum doğduğum toprakları özlesem de 

her yer bizim toprağımız herkes bizim insanımız. Buraya geldiğimizde 10 yaşındaydım. 

Şimdi ise 11. sınıftayım… 

Bir gün, Edebiyat öğretmenimiz bizden vatan sevgisiyle ilgili deneme yazmamızı 

istedi. Bu denemeyi anımla bağlantılı olduğu için paylaşmak istiyorum:  

 

“Vatan sevgisi, memleketimdeki insanlar vatanını seven insanlardı. Vatanını seven 

insan ülkesini geliştirmek için çabalar.” 

 

Bu dizelerim öğretmenimin çok hoşuna gitmişti. Öğretmenlerim, bana 

“Sen büyüyünce hâkim olacaksın.” diyorlardı ancak benim öyle bir niyetim yoktu. 

Hedefimdeki meslek mühendislikti. Çünkü bizim oralarda evler sağlam yapılmıyordu. 

İnsanlar o kötü evlerde yaşıyorlar ve maalesef ki depreme maruz kalıyordu.  

 

Bir gün öğretmenim benden Van’da yaşadığım olayları anlatmamı istedi. O gün 

sanki bana kıyamet günüymüş gibi geldi, herkes kendi canının derdine  düşmüştü. Çok 

küçüktüm ve ne yapacağımı bilmiyordum. Aklıma yapacak hiçbir şey gelmiyordu, 

sadece susup neler olduğunu anlamaya çalışıyordum.  Bir yandan babamın 

durumuna da bakıyordum ama ona yardım etmek aklımdan bile geçmiyordu. 

Çünkü o an öyle bir şoka girmiştim ki. Allah kimseye yaşatmasın, çok kötü bir durum; 

deprem evleri toza boğmuştu, dışarıdaki AKUT  görevlileri  çalışmakta zorlanıyorlardı. 

Yıkıntılar arasından geçerken amcanın biri taşları kaldırıyordu hemen yanına koştum: 
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“Hayırdır amca enkazın altında birisi mi var?”  

 “Var oğul, kızım! Onu çıkartmaya çalışıyorum. Daha yeni gelmişti buraya.  Yardım et 

bana oğul, kızımı çıkaralım.” dedi. 

“Tamam amcacığım, sen şimdi sakin ol, ben hemen görevlileri çağırıyorum”  dedim. 

 

Görevliler hemen çalışmaya başladılar, uzun uğraşlardan sonra kızı 

çıkardılar. Neyse ki, kız sapasağlam çıktı, kızını gören babası ağlamaya başlayınca 

yanına gidip: 

 

 “Neden  ağlıyorsun bak kızın sapasağlam karşında, sevinmelisin amca” dedim. 
 “Oğul, eğer kızım enkazın altından sağ çıkamasaydı ben ne yapardım o zaman? Şimdi 

bırak da ağlayayım biraz” dedi. 

 

Öğretmenim sonra bana: 

 

 “Anlattıkların küçük bir çocuğun yaşamaması gereken olaylar. Şimdi aramızdasın, 

senin için yapabileceğimiz bir şey varsa söylemekten çekinme. “dedi. 

 “Teşekkür ederim  ilginize öğretmenim.” dedim. 

 

Sınıftan çıktığımda sanki depremi bir daha yaşamış gibiydim, kendimi çok kötü 

hissediyordum, izin alıp eve gittim. Eve vardığımda çok yorgun olduğum için hemen 

uyudum. Gece saat iki buçuk civarıydı birden bir ses geldi ardından bir sarsıntı oldu, on 

beş saniye kadar sürdü. Sarsıntı durunca kendimizi dışarıya attık. Çok korkmuştuk; bir 

süre dışarıda oyalandıktan sonra içeri girip haberleri dinlemeye karar 

verdik. Muğla/Bodrum’da 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti ama 

binalarda hasar yoktu.   

 

Bu yaşadıklarımı asla unutamayacağım. Ailemden büyük kayıplar vermediğim 

için kendimi şanslı hissediyorum. Böyle büyük felaketlerde toplumca kenetlenmek acıyı 

hafifletir ve yaraların daha kolay sarılmasını sağlar. Umarım bir daha böyle afetleri 

yaşamayız. 

 

 

Miraç AKGÜL 

Milas Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi 

11/A Sınıfı 
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