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Editörden...

Merhaba Sevgili Okurlar,

Gökyüzü Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri olarak dergimizin yeni ve farklı bir sayısında sizlerle buluşmanın 
heyecanını yaşıyoruz. Dersler ve sosyal etkinlikler ile yoğun geçen 2013-2014 öğretim yılının sonunda düşündük-
lerimizi,  hissettiklerimizi ve yaşadıklarımızı sizlerle dergimizin sayfalarında paylaşmak istedik.

Siz satırlarda gezinirken bir yıllık bu maceramızı seyre dalacaksınız. Bu satırları hece hece yaşarken bazen yorul-
duk, bazen mutlu olduk. Ama her ne şekilde olursa olsun bugün bu çalışmayı sizlerle tekrar buluşturmuş olmak 
ayrı bir mutluluk ve büyük bir heyecan.

Öğrencilerimizin amatör ruh ve heyecanla yazdığı şiirleri, hikâyeleri ve denemeleri; hazırladıkları faaliyetleri çok 
da müdahale etmeden okumanıza sunduk. Düşündük ki bu çalışmalar geleceğin şair ve yazarlarının habercisidir. 

Satır aralarından bize bakışınız, yanımızda yer alışınız, bizler için yepyeni ufuklara götüren fikirler bulmamızı 
sağlayacaktır. 

Sözü uzatmadan diyoruz ki;
Küçük bir merhaba bile açılabilen engin denizlerin kapısını sözcüklerin derinliklerinde bulmak ümidiyle…
Bir sonraki sayıda görüşmek üzere…

                              Fatma ÇELİKPENÇE
                                          Genel Yayın Yönetmeni
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Başlarken...

Değerli Okuyucularımız,

Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu olarak sanata ve sanat eserlerine verdiğimiz önemin, çocuklarımızın taze, 
üretken zihinlerine verdiğimiz desteğin meyvelerini görmekle kıvanç duyuyoruz.  

 Öğrencilerimizin doğuştan sahip olduğu yeteneklerini keşfetmek, geliştirmek ve onu mutlu, başarılı bir insan 
olma hedefine ulaştırmak amacıyla onları geleceğe hazırlıyoruz. Biz anne, baba ve öğretmenler en değerli varlıkla-
rımız olan yavrularımıza çok güveniyoruz. Onlara gereken desteği ve imkanı verdiğimizde neler yapabileceklerini 
görmekteyiz.

 Geleceğimizin mimarı yavrularımızın kendi yetenekleri ve duyguları ile yazdıkları yazıları gönüllere seslenen 
birer nağme olup kulaktan kulağa aktarılarak devam edecek ve aralarından bu yeteneğini keşfeden sanatçılarımız, 
yazarlarımız, şairlerimiz çıkacaktır.

 Öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak bu yolda dergimizin örnek olmasını temenni eder, tüm meslektaş-
larıma ve öğrencilerime başarılar dilerim.

                                                                                                                                                      Kemal SARI
                                                                                                                        Okul Müdürü



OKUL OLGUNLUĞU

Çocuğun okul yaşantısının başlangıcı olan 1.sınıf onun 
hayatında çok önemli bir deneyimdir. Çocuğun öğrenme 
ve eğitim süreci ile ilk tanışması, ilk deneyimlerini yaşadığı 
1.sınıf onun bütün okul hayatı boyunca “okul ve eğitim” 
kavramlarını nasıl algılayacağını belirlemektedir. Okul ol-
gunluğu, çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal ge-
lişimi açısından belirli bir düzeye gelmesi ve okulda kendi-
sinden beklenilenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye 
hazır olmasıdır. Okul olgunluğuna erişmiş bir çocuk ondan 
beklentileri rahatlıkla yerine getirebildiği için okula karşı 
olumlu duygular ve olumlu bir tutum geliştirecektir. Okul 
olgunluğuna erişmemiş bir çocuk 1.sınıfa başladığında çok 
zorlanacak, beklentileri yerine getiremeyecek, okula karşı 
ve kendine yönelik olumsuz duygular oluşmaya başlayacak 
ve öğrenme motivasyonunu kırılmış olacaktır.

Dengeli, duygusal ve toplumsal etkileşimin güçlü oldu-
ğu aile ortamında yetişen çocuk anne ve babasının deste-
ğiyle pek çok yeteneği kazanabilir ve aile ortamında yeterli 
olgunluğa ulaşabilir.

ZİHİNSEL GELİŞİM
Görsel ve işitsel algılama yeteneği, algıladıklarını hafı-

zada tutabilme, mantıklı düşünebilme, neden sonuç ilişki-
sini kurabilme ve yeterli kavram bilgisine sahip olmasıdır. 
Düşünce ve konuşma birbiriyle bağlantılıdır. Bunun için 
yönergeleri anlayabilmeli ve düşüncelerini ifade edebilme-
lidir. Okumayı yazmayı ve matematiği öğrenmesi istenen 
çocuğun, duyu organlarının yeterli şekilde gelişmiş olması 
gerekir. Buna ilaveten detayları da kavrayabilmelidir. Hem 
görsel hem işitsel ayırt edebilme yeteneği göstermelidir.

MOTOR GELİŞİM
Bedenini rahat kullanabiliyor ve bedensel koordinasyo-

nunu sağlayabiliyor olması gerekmektedir. Vücut hareket-
lerine hakim olması ve gösterilen hareketleri yapabiliyor 
olması beklenmektedir. Çocuk kalemi tutup yazabilecek 
ince kas gelişimine sahip olmalıdır.

DİL GELİŞİMİ
Okuma yazmaya hazırlık için en önemli beceridir. Ço-

cuklar okuma yazmaya başlamadan önce konuşma ve 
dinlemeyi öğrenmektedirler. Olayları kronolojik sırayla an-
latabiliyor olması, yeterli kelime hazinesine sahip olması, 
zıt kavramları biliyor olması, bir konuşmayı aktarabiliyor 
olması gerekmektedir. Çocuğun ona anlatılanları dinliyor 
olması ve yönergeleri anlıyor olması gerekmektedir. Akıcı 
bir konuşmaya sahip olması beklenmektedir.

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
6 yaşında okula başlayacak çocuğun öncelikle yeterli öz-

güvene sahip olması gereklidir. Bunun için anne baba ile 
güvenli ilişki kurmuş olması ve güvenli bir ayrılığı başara-
biliyor olması gerekmektedir. Sorumluluk alabilmesi, yaşıt-
larıyla rahat sosyal ilişkiler kurabilmesi ve bu ilişkiyi sağlıklı 
bir şekilde sürdürebilmelidir. Çocuk kendi başına hareket 
edebilme, kendini ifade edebilme ve sosyal problemleri çö-
zebilme becerilerine sahip olmalıdır.

DİKKAT VE EL-GÖZ KOORDİNASYONU
Dikkat, bir şeyi anlamanın veya bir şeyi başarmak için 

organizmanın uyanık ve hazır duruma geçmesidir. Grup-
la yapılan etkinliklerde sakin bir şekilde oturma, dinleme 
ve yönergeleri uygulayabilme bu yeteneğin geliştiğine ait 
başlıca belirtidir. Resimli kitapları ilgiyle inceleyebiliyor ol-
ması, makası rahatlıkla kullanabiliyor olması, ona verilen 
bir resmi çizgileri taşırmadan boyayabiliyor olması, sınırlı 
alanlarda çizebiliyor olması, 20-25 dakika tek başına bir et-
kinlikte veya oyunda yoğunlaşabilmesi beklenmektedir.

ÇOCUKLARIMIZIN OKUL OLGUNLUĞUNA  ULAŞ-
MALARINI DESTEKLEMEK İÇİN;

• Bol bol resimli hikaye kitapları okumalıyız.
• İfade edici dili geliştirmek için, çocuğun iletişime ge-

çebileceği, kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebileceği 
uygun ortamlar hazırlanmalıdır.

• Çeşitli konularda sohbetler edip, kelime hazinesinin ve 
dil becerisinin gelişmesini sağlamalıyız.

• Hikaye oluşturma ve hikaye tamamlama oyunları oy-
nayabiliriz.

• Çeşitli konular vererek resimler yapması, düşüncelerini 
resimlerle de ifade etmeleri için yönlendirmeliyiz.

• Sınırlı boyamalar yapmasını sağlayabiliriz.
• Nesneler arasında benzerlik ve farklılıkları bulma oyun-

ları oynayabiliriz.
• Yaşıtlarıyla sosyal ilişkilere girebileceği ortamlara gir-

mesi için fırsatlar yaratabiliriz.
• Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için fırsatlar veril-

meli kişisel
sorumluluklarını yerine getirmesi sağlanmalıdır.
• İhtiyaçlarını erteleyebilme becerisini ve sabrını geliş-

tirmeliyiz. 

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Birimi
                      Psikolog Gözdem ÖZGER
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ERTELENEN
  ÇOCUKLARIMIZ

Biz anne ve baba olarak dünyadaki en kıymetlimiz, en 
değerlimiz çocuklarımızdır. Onlar için çalışıp, onlara ge-
lecek hazırlama koşturmasında olan biz fedakar anne ve 
babalar acaba bunu çocuklarımıza hissettirebiliyor muyuz? 
Çocuklarımızın ödevleriyle, girecekleri sınavlarla yakından 
ilgileniyor; eksik kalmamaları adına yoğun bir takviye tela-
şına giriyoruz. Çünkü onları hayata karşı en iyi şekilde ha-
zırlama derdindeyiz.

Peki ya duyguları, heyecanları, istekleri…
Hiç onların içinde bulundukları gelişim dönemleriyle il-

gili bize yardımcı olacak kitap okuduk mu? Ya da bir uz-
manla konuştuk mu? Onların hangi ruh halinde olabileceği 
ve onlara nasıl ulaşabileceğimizle ilgili ebeveynler olarak 
görevler üstlendik mi?

 Biz en güzel onlar adına düşünüp, onlar adına karar 
verdik. Hayallerini bile biz kurduk, onlardan uygulamalarını 
istedik. Çünkü en doğruyu biz ebeveynlerin düşündüğünü 
sanarak “Sen anlamazsın” cümleleriyle çocuklarımızın ha-
yallerini bile tanımadık.

Şimdi bu yazıyı okuyan ebeveynlerden sesler geliyor: 
“Nasıl zaman ayıralım ki, bütün gün onlar için çalışıyoruz?” 
Anneler eve gelince yemek, iş-güç derdinde, akşam dizisi-
ne yetişme telaşında. Babalar yoğun bir iş temposundan 
sonra eve gelip ya siyaset programı izleme telaşında ve ya-
hut maç heyecanında. Peki çocuklarımız…Okuldan gelmiş 
bize anlatacak o kadar şeyleri varken, o heyecanı yaşarken 
aldığı cevap:

-“Yemeğini yediysen, dersine git”
-“Derslerim bitti anne, seninle oturabilir miyiz?
-“Şimdi oturma zamanı değil, sana aldığım soru banka-

larındaki testleri çöz”
-“Baba, sence bu olay neden böyle büyümüş.”
-“Senin aklın almaz bunları…Sen git ders çalış. Annen 

sana ders çalış demedi mi?
Sürekli ertelenen çocuklarımız. 
Kendinin dinlenmesini isteyen, bir birey olarak ben de 

aranızdayım mücadelesi veren çocuklarımız; bizden sadece 
az da olsa zaman ayırmamızı istiyor. Kızmadan, yadırga-
madan, sözü kesilmeden, kıyaslanmadan karşılıklı sohbet 
etmek isteyen çocuklarımız. Yanlışıyla doğrusuyla fikri alın-
masını isteyen çocuklarımız. Kendisine söz hakkı tanınsın 
isteyen çocuklarımız. Ama sohbet derken yanlış anlaşılma-
sın, matematikteki performans ödevinin yapılıp yapılma-
dığı; fen notunun niye 100 olmadığı,  dershane sınavının 
nasıl geçtiği... İşte çocuklarımızla aramızda sadece bu tarz 
diyaloglar değildir sohbet.

Bize emanet olarak verilen çocuklarımız sadece bizden 
onlara vakit ayırmamızı istiyor. Birlikte yürüyüş yapmak, 
spor yapmak, resim yapmak, ailece akşam sohbetleri yap-
mak, anneyle kek yapmak, bir sinemaya gidip yorumlar 
yapmak isteyen çocuklarımızı ertelemeyelim. 10 soru daha 
fazla çözsün diye gelişim dönemindeki çocuklarımı basket-
bol kursundan, piyano kursundan almayalım. Kardeşiyle 
oyun oynama saatini engellemeyelim.

Sevgili ebeveynler unutmayalım ki, duygular boşluğu bir 
şekilde doldurur. Bizim çocuklarımıza zaman ayırmayıp-
duygu boşluğumuzu bilgisayar oyunları, yanlış arkadaş-
lıklarla doldurur. İleri de bazı pişmanlıkları duysak da her 
şey için geç kalınabilir. Şu an onların öncelikle isteği onlara 
zaman ayırmanız ve değerli olduklarını hissettirmeniz. Za-
ten bunu hisseden çocuk, sorumluluk sahibi olur, güzel bir 
gelişim dönemi yaşar, ergenliği fırtınalı geçirmez, hedefleri 
ve hayalleri olur. Bunlar için de mücadele eder.

“Çocuk yetiştirmek iğneyle kuyu kazmaktır.” derdi bü-
yüklerimiz. Çocuklarımıza karşı, anlayışlı, sevgi dolu ve sa-
bırlı olalım. Bir şey anlatmak istediklerinde, onları gözleri-
nin içine bakarak dinleyelim. 

Çocuklarınızı çok sevin. Koşulsuz sevin…
 
 Naciye YAKUPOĞLU
                                                         Rehber Öğretmen
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ANAOKULUMUZDAN KARELER

Deniz Yıldızları Deniz Yıldızları

Deniz YıldızlarıDeniz Yıldızları



Uğur Böcekleri

Uğur Böcekleri

   Papatyalar    Papatyalar

9

   Papatyalar    Papatyalar

Uğur Böcekleri

Uğur Böcekleri



10

İnsan ve Rüzgar
 
Doğal olaylar, her insanın 

üzerinde mutlaka farklı bir 
etki bırakır. İnsanlar yaşam 
tarzlarını o bölgenin iklimi-
ne göre uyarlamaya çalışır-
lar. İnsanların karakteristik 
özelliğini bile etkileyen iklim 
elamanları biz istemesek de 
hayatımıza yön verirler. Bun-
lardan biride bizden vazge-
çemeyen rüzgârdır. Estiği 
yere kaynağından aldıklarını 
taşıyan ve geçtiği yerlerden 
topladıklarını bize sunan…

Büyüdüğüm kentte, ilk 
olarak son baharda orta-
ya çıkan ve kış mevsiminde 

bize sıkıntılar yaşatan hırçın bir rüzgârı diğer adıyla 
Yarıkkaya’yı tanıdım. Nasıl bir rüzgârdır! Anlatılamaz; 
çünkü onu ancak yaşayanlar bilir…

Küçüklüğümde, rüzgârlı havaları hiç sevmezdim. 
Rüzgârları sevmeyişim nedeni yarıkkayanın hırçınlığıy-
dı. Geceleri evimizin çatısında dolaşır, bir sırtlan gibi 
saldırır,  gecenin karanlığında pençelerini hissettirirdi. 
Bazen öfkesine yenik düşüp ağaçlara, evlere, bahçele-
re ve elektrik direklerine zarar veriyordu.  Kapıları bir 
haydut gibi zorlar ve yatağımızın başucuna kadar so-
ğuk havayı getirip bize kâbus yaşatırdı. Çocukluğumun 
karabasan gibiydi. 

Böyle bir kentte yaşadıktan sonra İstanbul’a geldim. 

İstanbul’da bütün yaşamım değişti desem yeridir. Bil-
diğim her şeye ya bir kat ekledim ya da tamamen yeni-
leriyle değiştirdim. Boğazın kıyılarında, o doğa harikası 
korlarında, Haliç’te ve tarihi yapılarda, farklı iklimi aynı 
anda yaşatan yedi tepelerinde, insanların bitmeyen ko-
şuşturmasında, farklı bir meltemle tanıştım. Daha önce 
tanıdıklarımdan farklı bir rüzgârdı bu. Esintisinde hu-
zuru yaşatan, geceyi yeni renklere bezeyen, insanlara 
neşe getiren bir rüzgârdı. Martıların şarkılarına eşlik, kız 
kulesine yarenlik, Boğaz Köprüsüne kardeşlik eden bir 
meltemle tanıştım. 

Küçük çocukların uçurtma sevinçlerine ortak olan bu 
rüzgâr, biz farkında olmasak da o çoktan bizden biri 
olmuş, hayatımızın içerisinde yerini alıvermişti. Kaynağı 
nereden olursa olsun o bizim için, yaşamımız için ge-
rekli ve biz de onun vazgeçilmeziydik. İşte bu duygu-
larla rüzgarın insanlarla olan ilişkisinde yeni anlamlar 
buldum. Bu rüzgâr ve insanın gizli bir anlaşması gibi... 
Bu; sırlarımıza ortaklık, mutluluk ve üzüntülerimize şa-
hitlik, yaşadığımız her ana tanıklık etmesi için ve son 
yolculuğumuzda dahi yanımızda kalması için soyut bir 
dostluk antlaşmasıydı. 

Belki hayatın özeti olmayabilir ama bir hikâyede bir 
denemede saflaşmış yüreklerden gelen sesleriz hepi-
miz. Rüzgâr ya da diğerleri, hayatımıza yön veren her 
şey. Hayatımızda yer alan bütün değerlerin kıymetini 
bilmek ve farkında olmamız gerekir ki onlara anlamlar 
yüklerken ne aşırı ne de az bir paha biçelim. Yeniden 
merhaba diyebilmek umuduyla, yarınlarınız güzel ve 
sevgi dolu sözcüklerle geçsin.

MEHMET ENES ÇIĞIL
ORTAOKUL M. YARD.

 CARL ORFF
Carl Orff ( 1895- 29 Mart 1982 ) Carmina Burana isimli 

sahne kantatasının ortaya koyan Alman bestecidir. Orff tek-
niğini çocuklara müzik öğretmek için özel bir eğitim yöntemi 
geliştirdi. Orff, 1924’te dans öğretmeni Dorothee Günther 
ile genç kızların müzik eğitimi için Münih’te bir okul kurdu. 
Orff, çocuklardaki doğal müzik yeteneklerinin basit vurma-
lı ve yaylı çalgılar yoluyla geliştirilebileceğini düşünüyordu. 
Geliştirdiği teknikler şimdi pek çok ülkede kullanılmaktadır.

Bu metodun en temel öğesi, dans, müzik, konuşma, dil, 
vücut ve hareket birlikteliğidir. Bu temel öğeleri kullana-
rak, orff metodu uygulandığında, çocukta müzikal yönden 
gelişme sağlanır. Aynı zamanda bu gelişmeyle birlikte, ço-
cukta öğrenme disiplini, grup sorumluluğu alma, başkaları 
ile çalışmayı öğrenme ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi 
sağlanmaktadır. Taklit ve keşfetmenin, doğaçlama ve müzik 
yazarlığına yol açması ile aktif bir şekilde öğrenmeyi sağlar. 
Okuma ve yazmayı öğrenmeden önce çocuk konuşmayı öğ-
renir. 

ORFF YÖNTEMİ NEDİR? 
Ritm; müzik, dans ve konuşmada doğası gereği var olan 

temel öğedir. Bu temel öğe üzerine kurulu bir “ dil ” olan 
Orff yöntemi;

a) Ritm için vücut sesi ve jestler vurgulanarak,
b) Enstrümanların en doğalı ve ilki olan “ses” kullanılarak,
c) Her ölçü, şekil ve ses çeşitliliğine göre bütün davul tür-

lerine büyük önem verilerek,
d) Doğaçlamalara şekil veren öge olarak “ostinato” (tek-

rarlanan ritmik, sözlü veya söylenen biçim) kullanılarak doğ-
muştur.

ORFF ÇALGILARI 
Carl ORFF, tüm bunların yanında, çocuklara metodu uy-

gularken, eğitimi daha eğlenceli hale getirmek amacıyla, 
kendi adını verdiği Orff enstrümanlarını kullanmıştır.

Bu enstrümanlar: Çelik Üçgen, Ritm Çubukları, Zil, Timpa-
ni, Ksilofon, Metalofon, Bango, Marakas, Kastanyet, Tef ve 
çeşitli büyüklükte davullar en çok bilinenleri arasındadır.

        
Begüm AYYÜCE-Müzik Öğretmeni
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İslâm’ın te-
meli diye öğren-
diğimiz ‘tevhid’ 
kelimesi.. Ve bu 
yazılan cümle.. 

‘İslâm’ın’ de-
dik mesela, nedir 
‘İslâm’? Kurtuluş, 
barış, teslim ol-
mak anlamına 
geliyor İslâm, 
kelime olarak. 
Peki, hayatımız-
da anlamı nedir? 

Günlük hayatımızda ne kadar var, ne kadar yok, ne ka-
dar teslimiz yani? Ve kime teslimiz? İslâm’ın temel kay-
nağı olduğunu hepimizin bildiği Kur’ân ve Sünnet ne 
kadar var günlük hayatımızda? Onları gerçekten ‘rehber’ 
ediniyor muyuz? Ayak tırnaklarımıza, saçımıza vb ayırdı-
ğımız vakit, midemize ayırdığımız vakit kadar, gösterdi-
ğimiz özen kadar ruhumuza, kalbimize, zihnimize vakit 
ayırıp özen gösteriyor muyuz? 

‘Temeli’ dedik mesela; yani olmazsa olmazı, yapının 
ne kadar sağlam olacağını belirleyen ana etken. 

‘Öğrendiğimiz’ dedik ya da.. Ne kadar, nasıl, niçin, 
nereden öğrendik peki? Özellikle ‘nasıl’ sorusu üzerinde 
duralım. Geleneksel bir figür, seküler hayatımızda ara-
da uğranan bir liman, aileden soyadı gibi memleket gibi 

gelen bir zorunlu kimlik bilgisi mi? Yoksa biz insanların 
ayırt edici niteliği olan kalb ve zihnin de katıldığı bir ak-
siyon, yani aktif, hareket içeren, dinamik bir eylem mi?

Şimdi son olarak ‘tevhid’ kelimesine gelelim. Vahid, 
yani Allah’ın nicelik olarak bir olması (nitelik olarak tek 
olması anlamındaki ismi Ehad’dır) kökünden gelen mas-
dar bir kelime, yani ‘bir-lemek’ demek ‘tevhid’. Lâ di-
yerek olumsuzlama ile başladığımız kelime-i tevhid’de 
olumsuzladığımız olgu, başka bir ilâh olmasıdır. Peki, 
‘ilâh’ nedir, hayatımızdaki yeri nedir ya da ne olmalıdır? 

İlâh, otorite, buyuran gibi anlamlara gelir. Zaten bu 
nedenle şirk, (otoriteye) ortak koşmak, müşrik ise ortak 
koşan anlamına gelir.  Başka tanrı/tanrılar kabul etmek, 
nefsini ya da başkalarını ilahlaştırmak yani tartışılmaz 
otorite kabul etmek şirktir. 

En başa dönersek, İslâm işte bu tek ilâha teslim olmak 
ve nihayetinde niyetiyle aslının uyumluluğu ölçüsün-
de kurtuluşa ermektir. Yine ‘îmân’ da –emn kökünden, 
yani Allah’a güvenmek (güvenen teslim olur) ve kendisi 
kâinattaki her varlığa (kendi gibi olan olmayan) güven 
veren insan demektir.

Velhasılıkelam, tevhid olgusu, îmân ve İslâm olgula-
rından ayrı düşünülemez ve bunların her biri de gün-
lük hayatın her adımından ayrı düşünülemez. Aksi halde 
‘müslüman’ ve ‘mü’mîn’ kelimeleri de sadece bir iddia 
olur, üst kimlik değil.. 

Selametle..
    Derya ENSARİOĞLU - DKAB Öğretmeni

TEVHİD EKSENİNDE MUHASEBE

Çocuklar ağlamasın diyoruz. Hiç ama hiç ölme-
sin çocuklar. Yine de bir yerlerde üşüyor, inciniyor 
ve ağlıyor çocuklar. Koruyan ve barındıran sıcacık 
yuvası yoksa sokağın derinine dalıp gitmişse acı 
onu bekliyor demektir.  Yalnızca soğuk ve açlık 
mı? Yoksa hırsızı, uğursuzu gibi yanlış insanlar mı? 
İşte asıl acı ve zorluk budur.

Peki şimdi sorarım size, kim koruyacak bu ço-
cukları? Her zaman “Onlar yapar, onlar çare bulur, 
onlar yardım eder.” diye kendimizi avutuyoruz. 
Ama “onlar” kim? Ben, sen değilsek “onlar” ne? 
Dünyada milyonlarca acı içinde yaşayan çocuk 
var. Kimisi ailesi tarafından sokağa atılmış, kimi 
kaybolmuş, kimi unutulmuş… Bu çocukların suçu 

ne? Onlara biz sahip çıkmazsak sokağa zalimce 
atan anne-babaları mı sahip çıkacak?

Her gün çocuk ölümleri, kaçırılmaları ve dövül-
meleriyle ilgili sayısız haber duyuyoruz. Duymakla 
yetinmeyip bir şeyler için çabalasak her şey daha 
güzel olur. Haksız yere ölen çocukların katilleri 
hala sokaklarda elini kolunu sallayarak gezebili-
yor. Bu nedenle biz de umutsuzluğa kapılıyoruz. 
Bu ülkeden hiçbir şey olmaz deyip bir şeyler için 
çaba sarf etmiyoruz. Bunun için ilk adımı biz at-
malıyız.

Asude Asar 8/B

Kim Koruyacak Bu Çocukları?



‘’Şu boğaz harbi nedir? Var mı dünyada eşi? En kesif or-
duların yükleniyor dördü beşi.’’

-Mehmet Akif Ersoy
Yıl 1915…İşte böyle acımasızca gelmişlerdi ülkemize. 

Donanmadaki askerlerin hepsi ‘’Türk lokumu bizim ola-
cak!’’ ‘’Türkleri yalnız İstanbul’dan değil Anadolu’dan da 
atacağız!’’ ‘’İki hafta sonra İstanbul’dayız!’’ şarkılarını söyle-
yerek Çanakkale’ye doğru yola çıkmışlardı. Ancak haberdar 
olmadıkları bir şey vardı: Mehmetçik ruhu… O ruh ki aya-
ğında çarık, yarı aç yarı tok olduğunu görmezden gelerek 
kanının son damlasını dahi vatan toprakları için vermeye 
hazır, ölümden korkmayan, şehadet şerbetini içmeyi şeref 
sayan kınalı kuzulardır. ‘’Yetiş Ya  Muhammed! Kitabın gi-
diyor!’’ diye haykıran Binbaşı Lütfü Bey’den de haberdar 
değillerdi.

Ey şehidim! Savaş başladığında yaşlarınız 11,15,18… 
Bildiğim,duyduğum,yaşın çocuk daha,yüzün çocuk,ellerin 
çocuk…Kaşın gözün,sesin çocuk…Bir tek yüreğin 
kahraman,yüreğin cesur,yüreğin aziz. Yüreğin ölümsüz! 
Koca dünya büyümüş yüreğine girmiş,kahramanlığın bü-
yümüş…Ölümsüz olmuşsun. Bütün dünya ‘’Böyle bir destan 
ne yazıldı,ne de yazılı!’’ diyerek cesaretin,azametin önünde 
saygıyla eğildiler.Bizler kınalı evlatların efsanelerini duya-
rak büyüdük. Anaların evlatlarına taktığı bu ismin manası-
nı araştırdığımda tüylerim diken diken olmuştu.Biz yalnız 
sizlere değil,sizleri yetiştiren analara da çok minnettarız. 
Cephede savaşan yalnız siz değil,size kuvvet veren,sizi bu 
şekilde yetiştiren analara da çok şey borçluyuz.

Biz rahatça özgürlüğümüzü yaşayabiliyorsak biliyoruz 
ki bütün bunlar hep sizin sayenizdedir. Sizin göstermiş ol-

duğunuz cesaret,98 yıldır dostlarımızın göğsünü kabarttı, 
düşmanların aklını şaşırttı. Sizlerin göstermiş olduğu bu 
yiğitlik, ümit ediyorum ki bizlere örnek olur.Sizin desta-
nınızı kitaplardan okudum. Emin Ali Bey’in Seddülbahir 
Cephesi’nden bir hatırası var ki sizlere olan saygım, minnet 
duygum daha da çok arttı.

‘’Burada Fransızlar beş altı günden beri keşif ve şiddet-
li topçu ateşleriyle hazırladıkları kuvvetli bir hücuma bas-
kın baskın şekilde yaptılar. Hedefleri Kereviz Dere’yi aşıp 
Alçı Tepe’yi solundan tehdit etmekteydi. Bu hücumda in-
filak kuvveti sonunda büyük bir duman ve toz bulutları 
içinde kaldık.Bulutlar sıyrılınca gördük ki 6. Alay 6. Bölük 
Mülazım-ı evveli Ulvi Bey yere düşmüştü. Yanına gittim. 
Baktım,bir obüs parçası ayağını almış götürmüş.O vakit 
doktorlar bir deriyle köküne bağlı olan bu ayağı kesmek 
istediler. Bilir misiniz ne dedi ‘’Aman ayağımı kesmeyin! 
Sonra bölüğümün başına bir daha gidemem.’’ İşte bu va-
tan sevgisidir ki tüm dünyaya kendisine saygı duyduran… 
Yıllar sonra Avustralya genel valisi ve eski Anzak askeri Lord 
Casey şöyle söylemiştir: ‘’Savaşın sonunda bizler o yarıma-
dadan Türk milletine duyduğumuz derin takdirle ayrıldık. 
Sizler kahraman olduğunuz kadar insan ve uygar bir mille-
tin evlatlarısınız.’’

Siz bu vatanın kaderini bağımsızlık olarak çizdiniz. Sizi 
gururla,sevgiyle ve hürmetle bir daha anıyoruz.Hüzünlen-
meyin ve ümitsiz olmayın. Sizi hiç unutmayacak ve size la-
yık olmaya çalışacak evlatlarınız var.

EDANUR KARAMUK  8-A 

Aziz Çanakkale Şehitleri;
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Torunu Olmakla Övündüğüm Büyük Sultan,

Günlerden bir gün Meryem adlı tatlı bir kız varmış . Bir 
gün onlara kuzeni Ferzan gelmiş.Onunla oynamış, oyna-
mış  ama doyamamış . Tam gidecekleri sırada Meryem çok 
üzülmüş. Ferzan annesine de sorup Meryem’i evine çağır-
mış. Ferzanların evi çok uzaktaymış ve Ferzan onu kalmaya 
çağırmış. Meryem annesine yalvarır gözlerle bakmış. An-
nesi de dayanamayıp gitmesine izin vermiş ve  ona sıca-
cık bir öpücük kondurmuş . Ferzanla Meryem arabada da 
oynamışlar. Ferzanların evlerine gelmişler. Ferzan’ın annesi 
Melike Hanım onlara yemek koymuş ve afiyetle yemişler.
Akşam olunca annesi onları öpüp yatağına yatırmış ama 

nedense birkaç dakika sonra Meryem’i hüzünlü bir şekil-
de yanında bulmuş.Melike Hanım ona neden hüzünlü ol-
duğunu sormuş.Meryem de annesini özlediğini söylemiş.
Melike Hanım onu teselli etmeye çalışmış ama Meryem’in 
yüzü bir türlü gülmemiş.Sabah olunca  kahvaltılarını edip 
hemen yola koyulmuşlar. Meryem annesini görünce: “Ca-
nım anneciğim!” diye bir çığlık atmış ve annesine kocaman 
sarılmış. Artık biliyormuş ki  herkes ailesinin yanında çok 
daha mutlu olurmuş.

        
 Esma ŞENOL 4-A

Nasıl başlasam, nasıl hayranlığımı dile getirsem bilemiyorum. Mektup yazılması istendi. Tabiî ki yazarım ama sıradan 
biri değilsin ki; koskoca seni, Fatih Sultan Mehmet’i yazmamı istiyorlar. Hangi birini sığdırayım ki satırlarıma, neyi anla-
tayım? Küçük yaşta o zekâya nasıl sahip olduğunu mu, yoksa düşmanları nasıl yerle bir ettiğini mi? Ben senin yerinde 
olsam düşünebilir miydim acaba? Şahı toplarını döktürebilmeyi?  Gemileri karadan yürütmeyi?  Bir de Peygamber Efen-
dimiz tarafından müjdelenmiş olman daha da etkiliyor beni.  Çok düşünüyorum aklım almıyor. Nasıl sorusunu sormaktan 
alamıyorum kendimi.  Şanslıyız biz; çünkü senin gibi bir mucize yok diğer ülkelerde. O kadar minnet borcumuz var ki 
sana. Şimdi sana olan borcumuzu vatanımızı milletimizi sonsuza kadar severek ve koruyarak ödemeye çalışıyoruz. Silu-
etin gözüküyormuş uzaydan  biliyor musun? Nasıl gurur verici bir iz… Senin kadar güçlü olmayı istiyorum ben. İstikrarlı 
olmak istiyorum. Belki sen gibi yönetemem bu ülkeyi ama bu ülke için hayırlı bir vatandaş olmak istiyorum. Fatih Sultan 
Mehmet’in torunlarıyız biz, derler. Bu cümle öyle hoşuma gidiyor ki kendimle gurur duyuyorum. Seni tanımayı isterdim. 
Seninle beraber savaşmayı, ordunda yer almayı, aynı topraklarda seninle secdeye varmayı… Çok şükür ki iman gücü yıktı 
bütün zalimleri.

Büyük ata, büyük komutan, büyük lidere saygı de dualarımla.

    Yusuf  İslam TOSUN 7-B
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Ahmet diye bir çocuk varmış. “Yemek” sözcüğü kullanıl-
sa aklı başından gidermiş. Arkadaşları onu obur çocuk diye 
çağrırlarmış. Hatta bazen şaka olsun diye karnını gıdıklar-
larmış. Ahmet biraz kiloluymuş. Günlerden salı imiş. Ahmet 
bilgisayar oynarken burnuna nefis bir koku gelmiş. Hemen 
mutfağa koşmuş. Bir bakmış ki kilerin üzerinde tarçınlı ku-
rabiye duruyor. Ahmet tam kurabiyelere atılırken annesi :

-Durrrr! diye bağırmış.
-Ahmet: 
-Ne oldu? diye sormuş.
-Annesi: 
Onları fırından yeni çıkardım, ellerin yanar. Hem de daha 

pudra şekeri lazım, demiş. 
Sonra çekmeceye gitmiş. Aramış, ama pudra şekeri bu-

lamamış. Annesi Ahmet’e:
 -Hadi koş markete, demiş.
Sonra oğluna 50TL vermiş. 
-Ahmet: 
Para üstünü alabilir miyim? diye sormuş. Annesi tam 

azıcığını alabilirsin derken Ahmet merdivenlerden inmeye 
başlamış. Annesi bağırmış ama duydu mu emin olamamış. 
Ahmet hemen markete girip pudra şekeri almış. Sonra da 
bakkala koşmuş elinde 30TL varmış. Biraz abur cubur aldık-

tan sonra bakkaldan çıkmış. Elindekileri bitirip bir sokaktan 
geçerken gözü hamburgerciye takılmış. Hemen içeri girip 
bol patates kızartması almış yanında da bir hamburger… 
Ve afiyetle yemiş. Oradan çıkmış . Ve direk tatlıcıya gitmiş 
bol şıralı bir halka tatlı almış. Ve bir lokmada mideye in-
dirmiş. Son 50 Kuruşu kalmış. Onla da dondurmacıya girip 
dondurma almış. O da eve gidene kadar bitmiş. Eve gidin-
ce hemen bilgisayara geçmiş. Yaklaşık 2 saat sonra Ahmet 
çok bitkin bir halde annesinin yanına gelmiş.

-Anneee! Karnım çok ağrıyor! demiş. Annesi çok telaş-
lanmış hemen nane limon kaynatmaya başlamış. En sonun-
da bu olayın nane limonluk bir şey olmadığını anlamış. He-
men komşulara haber vermiş ve ambulans aranmış. Ahmet 
acil tedaviye alınmış. Mide fesadı olduğu ortaya çıkmış. O 
günden sonra Ahmet 1 hafta boyunca yatakta kalmış. Ar-
kadaşları onu ziyarete gelmiş. Ve Ahmet sağlına kavuşmuş 
abur cuburdan uzak durmuş ve sağlıklı beslenip hep mutlu 
yaşamış.

        
                                    Yusuf EKER 4-A

OBUR ÇOCUK

Elif çok merhametli bir kızdı. Arkadaşlık yapmaktan 
çok hoşlanırdı. Ama mahallelerinde hiç arkadaşı yoktu. 
O yüzden canı çok sıkılıyordu. Oysa bir arkadaşı olsa ne 
güzel olurdu! Oyun oynarlardı, sırlarını paylaşırlardı... 
Elif bunların hayalini kurdu. Sonra aklına çok iyi bir fikir 
geldi, hemen annesinin yanına gitti. Elif:

-Anne senin küçükken hiç arkadaşın oldu mu?
-Tabi ki oldu Elif, sabredersen seninde olabilir.
Elif annesinin söylediklerinden bir şey anlamadı. O 

hemen bir arkadaşı olsun istiyordu. Ama kendi kendine 
söz verdi, sabredecekti.

 Günlerden bir gün Elif, evlerinin yanından çok ses 
geldiğini fark etti. Elif annesine sordu:

-Anne yanımızdaki ev yıkılıyor mu?
Annesi gülerek:
-Hayır, oraya birileri taşınıyor. Hem belki de sana ar-

kadaş geliyordur.
-Ay inşallah anne! Çünkü canım çok sıkılıyor bir arka-

daşım olsa hiç fena olmaz, değil mi?
Elif her gün yanındaki evi izliyordu. Bir gün bir kız 

çocuğu gördü. O da aynı 
Elif’e benziyordu; saçları kahverengi, gözleri ise ma-

viydi. Elif çok sevindi. Sonunda taşınmaları bitmişti. Elif 
bu fırsatsı kaçırmayarak, elinde mis gibi kokan kurabi-
yelerle kapılarına gitti. Kapıyı Derin açtı. Derin:

-Buyuru, siz kimsiniz?

-Benim adım Elif. Yeni taşındığınızı gördüm, size bir 
hoş geldiniz diyeyim dedim.

-Teşekkür ederiz bu arada benim adım da Derin. Ta-
nıştığımıza memnun oldum.

Ardından el sıkıştılar. Derin:
-Arkadaş olalım mı?
-Tamam olalım.
Elif ve Derin çok mutluydular. Elif:
-O zaman yarın benim evime gel. Birlikte oynarız.
Derin kabul etti. Derin Eliflerin evine geldiğinde he-

men yukarı çıktılar. Oyuna daldılar. Derin:
-Ne kadar güzel bir dolap!
Teşekkür ederim. Bakmak ister misin?
-Olur, hadi baklalım.
Derin, dolabın kapağını ellerken ikisi de kayboldu-

lar. Birden pespembe bir yere geldiler. Her yerde çilek 
gördüler, çok sevinmişlerdi. İlk önce çilek yediler sonra 
çilek havuzunda yüzdüler. En sonunda ise çileklerle zıp-
ladılar. Çok eğlenmişlerdi. Birden bire ikisi de uyandı. 
Demek bunların hepsi rüyaymış! Çok şaşırmışlardı. Ar-
dından birbirlerine bakıp gülüştüler. O kadar çok oyun 
oynamışlardı ki, yorgunluktan ikisi de uyuyakalmışlardı. 
Artık her zaman birlikte oyun oynadılar. Gün geçtikçe 
daha iyi arkadaş oldular. Ve araları da hiç bozulmadı.

Elif Lal Toksun 5/A

GİZEMLİ ÇİLEKLİ DOLAP
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ANNE

İlk  kucağında taşıdın beni,
Sonra ömür boyu kalbinde,
Ve  hiç çıkarmadın aklından beni,
Emin ol ,hep seveceğim seni.

Ayrılmadın yanından,
Uyutmadım geceleri,
Hep rahatsız ettim seni,
Hakkını helal et annem beni.

O sevgi dolu yüzünü,
Yüzündeki en ufak hüznünü,
Beni her zaman düşünüşünü,
Asla ödeyemem annem .

Ve  hiç bırakma beni,
Ömrün boyunca yerim,kucağın olsun annem,
Aklar düşse de başına ,sarsa da etrafını  ölüm,
Ben hep buradayım annem.

Seni seven bir kızın,
Her zaman arkanda duran bir ailen,
Ömür boyu yanında,
Ve asla unutma ki:
‘’ÇOK SEVİYORUM ANNEM SENİ’’
        

    İclal BOZKURT 6-A

Bir kuş ötüyor  ve cıvıltıları geliyor kulağıma,
Bir anne ağlıyor ve hıçkırıkları  hissediliyor kalbimde,
Bir çiçek kokuyor ve geliyor o iç açıcı bahar kokuları burnuma,
Dünya geliyor aklıma,
Ve milyonlarca aç insan,
Evlatsız kalan yüzlerce anne,
Babasız kalan yüzlerce yetim,
Ve duygusuz kalan trilyonlarca insan .
Ezan sesleri beş vakit,
Ve vaaz sesleri her bir köşede,
Kuran huzuru ve insan kusuru,
Tek  bir dua dilimde,
Rabbim sen beni affeyle
 
                           İclal BOZKURT 6-A

İNSAN HAKLARI
İnsanlığa önem verip,
Bu bildiride yayınlandı,
Bütün insanlar sevinip,
Derin uykudan uyandı.

O evrensel bildiride,
“İnsan Hakları” var, dinle!
Bildiriyi okuyalım,
Arkadaşım gel seninle.

“Tüm insanlar hür doğar,
Dil, din, ırk, renk bakımından.
Ayrı bile bulunsalar,
Kaybetmezler haklarından”

“Köleliği” çirkin bulur,
“Özgür” olmayı savunur.
İnsanları sevdiğini,
Bütün dünyaya duyurur.

Çarptırılmaz hiçbir kimse,
İnsanlık dışı cezaya,
Karışamaz hiçbir kuvvet,
Ne almaya, ne satmaya.

NAZLI TORAMAN 6/A

                                                                                                                        

BİR İLKBAHAR GÜNÜ
Bir ilkbahar günü anladım,
Annemin bahar gibi koktuğunu.
Yürüdüğümüz kırlardaki çiçeklerin
Annemin kokusunu taşıdığını.

Elbiselerindeki bahar dalları,
Her mevsim baharı yaşatır bana.
Elimi sıkı sıkı tuttuğunda
Kar yağarken bile bahar gelir bana.

Saçları rüzgârda dans eden,
Sözleri sevgi çiçekleri açtıran,
Bakışları bana yaşama sevinci veren
Sesi bana ninni gibi gelen

Zor anımda elimden tutan,
Sevincimi bir bakışımdan anlayan,
Benim hayat boyu sığınağım olan,
Canım annem benim.

BENGİSU ERDOĞAN 6-B
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Seni çok seviyorum, inşallah o güzel ellerinden öpmek nasip olur da öpebili-
rim. Senin nur yüzünü görmek, dünyanın en güzel sözlerini senden duymak ve 
o gül kokunu koklamak inşallah bana ve diğer Müslümanlara nasip olur.

Sen Müslümanlığı her yere yaymak için çabaladın. İnşallah biz de çabalarız 
da sen mutlu olursun. Senin mutlu oluşunu görmek için canımı bile veririm. 
Cennete girersem  ilk işim seni arayıp bulmak olur.

Senin o söylediğin güzel hadis-i şerifleri dinlerken her zaman aklıma sen geliyorsun. Senin o 
nurlu ellerini binlerce kez öpüyorum. Çok iyi bir kişi olursam rüyama girer misin?

Müslümanlığı oluşturmak için ne kadar çaba sarfettin? Sorularımla seni sıkıyorsam çok ama 
çok özür dilerim. Sen her şeyin en iyisine layıksın. Altı yaşında yetim kaldın.Bu nasıl bir duygu 
anlatabilir misin?

Seni çok ama çok seviyorum
Ellerinden milyonlarca kez öpüyorum.
                                                                                                                                                      

     Seni seven torunun;
                                                   Bengisu Erdoğan                                                                                                                                          

         

Nur Yüzlü,Gül Kokulu,Sevgili Peygamberim

Merhaba Peygamberim;

Benim adım Osman.Gökyüzü Kolejinde ikinci sınıfa gidiyorum.Her pazarte-
si ve perşembe günleri Kur’an okuyorum. Arkadaşım Yusuf Kur’an-ı Kerim’de 
benden daha iyi ama ben de Kur’an-ı Kerim ‘de olduğum için ilerdeyim. Karde-
şim Ömer cüz okuyor. Ben onunda bir gün Kur’an’a geçeceğine inanıyorum.

Siz Peygamber olduğunuz için duygularınızı biraz anlatabilir misiniz? Siz 
Allah’ı gördünüz mü? Ben sizi çok seviyorum. Siz nasıl Peygamber oldunuz? 
Uhut savaşında dişiniz kanarken nereye gittiniz? Ben de peygamber olmak 
isterdim. Allah’ın kaç tane meleği var? Benim bildiğim meleklerin isimleri Cebrail, Azrail, Mikail, 
İsrafil. Ben sadece bunları biliyorum. Siz diğer meleklerle tanıştınız mı? Allah’ın isimlerini sizinle 
öğrenmek isterdim. Ana sınıfındaki Zeynep öğretmen bana sadece 65 tanesini ezberletti. Diğer 
isimleri ezberleyemedim.Siz kitap okuyor muydunuz? Ben kitap okuyorum. Siz küçükken zeki miy-
diniz? Ben zeki bir çocuğum.

Keşke sizin zamanınızda yaşayabilseydim. Sizin doğum gününüz nisan ayında mıydı? Benim 
doğum günüm Haziran ayında. Keşke ben de sizinle cennete gelebilsem. Sizinle cennete gelebilmem 
için sol kolumdaki meleğin defterinin boş olması gerekiyor.

Siz cennette diğer peygamberleri gördünüz mü? Ben sizin en sevdiğiniz arkadaşınızın ismini ta-
şıyorum. Hz.Osman. Siz bize her zaman doğru yolu gösterdiniz. Ben de elimden geldiği kadar sizin 
gibi olmaya çalışacağım. İnşallah sizinle cennette buluşuruz.

                                                                                                                
                                                                                                                 Osman Said Uluç /2-E
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Çanakkale şehitlerine,
Dünya görmemişti böyle bir çağı,
Geçilmez yazıyor tarih yaprağı,
Avucuma alsam sıksam toprağı,
Süzülür elimden kan Çanakkale.
Çanakkale milletin, komutanların 

ama en önemlisi şehitlerin destanıdır. 
Destan yazamaz her millet ama biz 
şehitlerimizle yazdık destanı. Anneler 
oğullarını vatan için toprağa verdiler. 
Oğulları büyük bir hevesle gittiler sa-
vaşa, şehit olmayı göze alarak. Kınalı 
Ali’den Seyit Onbaşı’na kadar yüzlerce 
kişi destanlar yazarak şehit oldu va-
tan topraklarında.13-14 yaşlarındaki 
çocuklar okullarını bitiremeden, daha 
hayata yeni başlamışken bitirdiler ha-
yatlarını. Ne olursa olsun dönmediler 
yollarından. Hayatları söz konusuydu. 
Aslında biliyorlardı dönmeyeceklerini 
ama içlerindeki vatan sevgisi ağır bas-
mıştı. Belki savaşa küçük çocuklarını, 
eşlerini, annelerini bırakacak kimseleri 
olmadığından isteyerek gitmeyenler 
de oldu. Ama onlarda farkındaydılar 
her şeyin. Eğer yurdunu korumazlar-

sa milletine ne olacağını biliyorlardı. 
Aynı zamanda ileriyi düşündüler bel-
ki de. Şu an ki nesli düşündüler. Eğer 
gitmezlerse ilerinin esir bir millet, belki 
de köle bir millet olabileceğini düşün-
düler. Empati kurdular belki de onla-
rı istemeyecekleri duruma düşürmek 
istemediler. Bir de askerlerin anneleri 
vardı. Oğullarını askere diye değil de 
şehit olmaya gönderen.

 İşte böyle kocaman yürekli şehitler-
le kazanıldı bu vatan.Onlar sayesinde 
büyüdü bu millet,onlar sayesinde şuan 
bu topraklarda yaşıyoruz,onlar saye-
sinde yeni sabahlara.Sizin kanlarınızla 
yaşıyor bu toprak.Her doğan bebek 
sizin sayenizde özgür doğuyor.Rahat 
uyuyun siz, bu topraklar bundan son-
ra ve sonsuza kadar bizlere emanet. 
Süpermanler olsun bu dünyanın kah-
ramanı ne yazar bizim kahramanları-
mız sizlersiniz. Yaptığınız her şeyden, 
canınız pahasına bu vatanı kurtardığı-
nızdan dolayı sizlere minnettarız.

                         Tuğçe Özdeniz 8-A 

Aziz  şehidim ;
   Bu mektubu kahramanca direnişinizden doksan sekiz 

yıl sonra yazıyorum. Birkaç basit kelimeyle anlatabilir mi-
yim bilmiyorum ama uğruna canınızı verdiğiniz bu vatanı 
korurken bedeninize saplanan düşman kurşunlarına karşı 
ben de canımı verebilirim. Yapabildiğim bir şey varsa o da 
vefalı olmaktır. Size layık torunlardan olup,geçmişimi unut-
mamaktır.

   Düşman suçlama ve küçümsemelerine göz yummayıp 
,kahramanca savaşarak bize bu vatanı kazandırdığınız için 
teşekkür ederim.Bu satırlar kahramanlığınızı anlatmaya ye-

ter mi bilmiyorum ama size vefamı göstermek istiyorum.
   Çanakkale’ye vatanı elden almaya gelmişlerdi. Elleri-

ne geçen tüm teçhizat ve cephaneyle gelmişlerdi. Adeta 
yakıp yıkıyorlardı. Kimi zaman karadan kimi zaman sudan 
saldırdılar ama imanımızı ve asaletimizi geçemediler. Et-
rafında yerde yatan arkadaşlarını gördükçe çoştun, canla-
dın, dirildin. Sen cephede kan dökerken arkada analarımız, 
kardeşlerimiz,bacılarımız dua ettiler sizlere,bir şey olmasın 
diye.Gözyaşlarını tutamıyorlardı,kınalı kuzuları düşmanla 
çarpışıyorlardı.

   Daha bıyığı terlememiş yiğittin, okulun, ananı, baba 
,nişanlını, dostunu bırakıp geldin.”Dinim,imanım,vatanım 
elden gidiyor;hayatımda neyin nesi?”diye geldin burala-
ra. Nişanlından,ailenden,kardeşinden ayrılıp geldin.Elin-
de yeni kına vardı,daha dün evlenmiştin.Çocuğunun ko-
kusunu içine çekememiştin de onlardan ayrılıp geldin ve 
dönemedin,özgürlük için.

   Ey Şehidim ;
Tarihe altın harflerle yazdığın hatıranı bitirmeye ne gö-

nül ne de kelimeler yeter. Nasıl bitireceğimin verdiği acizlik 
son verirken, ölene kadar sana, vatanına, dinine layık bir 
hayat için canını verebilecek bir nesil bıraktığınızı bil iste-
dim. Vatanımı korumakta asla geri adım atmayacağıma söz 
veriyorum.

Yerinde rahat uyu, Ey Aziz Şehidim!
                                                                                                                                          
                                                    Yakuphan Eruygun 8-A
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Yazar Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK Söyleşimiz

Okulumuz 5. sınıf öğrencilerinin 
Genel Müdürümüz  Yazar Dr. Hüse-
yin Emin Öztürk ile yaptığı söyleşi-
miz:

1)Bize kısaca hayatınızdan bahseder misi-
niz?

1958 Yılında Kayseri’de doğdum . İlk ve orta 
öğrenimini Kayseri de daha sonra Atatürk Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
bölümünü bitirdim. Marmara Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Bölümü’nde 

yüksek lisans, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü’nde doktora öğrenimi gör-
düm. “Çocuğun Sosyalleşmesine Televizyonun Etkileri” adlı tezi ile bilim doktoru unvanını aldım. 

Türkiye Diyanet Vakfı’na bağlı değişik işletmelerde kurucu yönetici olarak görev yaptım. Vakıf Yayın-
ları İşletmesi müdürlüğü, AK Radyo ve Televizyon şirketi kurucu genel müdürlüğü ve İstanbul İl Genel 
Meclisinde Milli Eğitim Komisyonu başkanlığı görevlerinde bulundum. Kurucusu olduğum Özel Gökyüzü 
Eğitim Kurumları’nın yönetim kurulu başkanı olup evli ve dört çocuk babasıyım. 

2) Yazılarınızı yazarken eğitici olmasını mı,  yoksa duygusal olmasını mı tercih edersiniz ?

İki türü de tercih ederim.Sanat eserlerimde mutlaka hepsi  vardır.Hikayelerimi ve şiirlerimi oluştururken 
mesaj içeren ögeler kullanmanın gerekli olduğuna inanıyorum.

3) Sizce yazar olmak nasıl bir duygudur ?

 Resim yapmak gibidir.Yaptığın resmin çok başarılı olması gibidir yazarlık.Sanatkarlık sevindirici ve 
mutluluk vericidir.Ama en büyük sanatkar Allah’tır.

Bir şair  ya da yazar duyguları sayesinde yaşar.Örneğin Mehmet Akif Ersoy o güzel dizeleri duygu yo-
ğunluğu yaşadığı için yazmıştır ama öncesinde bilgilerle kendini doldurmuştur.Yazmak yaşamaktır.Eser-
lerin okuyucular tarafından okunuyorsa ve beğeniliyorsa  bir yazar için en önemli mutluluk odur. 

 4)Gül Ağacı kitabındaki hikayeleri  yazarken nasıl bir süreç izlediniz?

 Hepsi farklı türden hikayeler .Hepsi birbirinden değişik konular içeriyor.Hepsini farklı zamanda farklı 
anlarda yazdım.Yolda yürürken ya da biriyle sohbet ederken gördüğüm veya hissettiğim duygularla hika-
yeleri oluşturdum. Mesela denize bırakılan balıklar hikayesinde bir kişinin elindeki balıkları gördüm ve o 
obje bana ilham verdi ve hikaye doğdu.

5) Gül Ağacı’ndaki olayları yaşadınız mı, yoksa tasarladınız mı ?
Kitabın içinde üç  çeşit tür hikaye vardır.Bazıları  hayaldir, bazıları  %100 gerçektir, bazıları hayal gerçek 
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karışıktır. Mesela Kınalı Kuzu kitabında kendi tasarlamış olduğum bir bölüm de vardır, gerçek hayattan 
esinlenerek yazmış olduğum bölümler de vardır.Hayal olmadan sanat eseri olmaz.

 6) Yazdığınız eserler içinde en çok beğendiğiniz hangisidir ?

 Yazar için eserleri  bir anne babanın çocukları gibidir.Başarılı olan eserin biraz daha fazla sevildiği doğ-
rudur ama her yazılan eserin  farklı bir yönü vardır. Bu farklı yönler onları diğerlerinden ayırır.Her birinin 
birbirinden faklı yönleri olduğu için hepsini  severim.

   7) Çocukluğunuzda  büyüyünce ne olmak istiyordunuz ?

 Ortaokulda  bir şair olmak istiyordum.O zamanlar beni düğünlere götürüp türkü söyletirlerdi.Şiiri ve 
sanatı o zamanlarda da çok seviyordum.Ayrıca  çok da kitap okuyordum. En büyük hayalim edebiyat fa-
kültesine gitmekti ve kazandığımda çok sevindiğimi hatırlıyorum.

Sizlerinde gelecek ile ilgili hayalleri olmalı.Bu hayallere ulaşmak için o yolda çalışmalısınız.

8) Hikaye yazmayı mı yoksa şiir yazmayı mı daha çok seversiniz ?

Ruh dünyasına bağlıdır.Şiir yazmak zordur ve şiir sözün özü olması gerekir.Hikaye daha kolaydır.Şiir 
duygu gerektirir.Hikayenin de şiirin de etkisi birbirinden farklıdır.Mesela bazı şiirler türkü olmuştur.Böyle-
likle şairin yazdığı şiir türküyle kalıcı olmuştur. Sorunuza gelince ilk olarak şiir yazarak  bu duygu dünya-
sına giriş yaptım.Bu yüzden şiirin benim için ayrı bir yeri vardır.

9) Hangi kitabınızı film yapmak isterdiniz?

İsmail Güneş Yaralı Keklik  adlı romanımın senaryosunu yazmıştı.Film için o kitabımın uygun olduğunu 
düşünüyorum.

10) Eserlerinizde Derviş Dede karakterine sıkça yer verdiğiniz görülüyor. Gerçek hayatta Derviş 
Dede’ye benzettiğiniz biri var mı? 

 Derviş Dede karakterini kendi dedemden esinlenerek oluşturdum.Ayrıca dedemin babası şehitmiş.Yani 
Derviş Dede’de kendi dedemden izler vardır.

Bu söyleşi için Yazarımız Dr. Hüseyin Emin Öztürk’e  çok teşekkür ederiz.



YEŞİL IŞIK

 Yeşil ışık hayattır.
Geçiş izni verir.
Kırmızıya saygı duy,
Onda sadece beklenir.

Eğer kural çiğnersen,
Hayatına mâl olur.
Sen akıllı insansın,
Kurallara uy!

Şimdi birde kemer tak,
Tam tamına örnek ol!
Herkes sana özensin, 
Yeşil ışık sönmesin.

ŞİMAL KANGALLI  6/A
                                                                                                                                                      

                        

ANNECİĞİM

Sen bir meleksin,
Ben seni çok severim.
Ben seni üzsem de,
Sen beni hep seversin anneciğim.

Ben mutluyum,sen mutlu,
Daha ne isteyeyim anneciğim.
Senin sevgin en büyük hazinem,
Başka bir şey istemem anneciğim.

                Zehra Zişan Tekerek 6-A

KİM KORUYACAK  BU ÇOCUKLARI?

Filistindeki,  Suriyedeki çocukları,
İşkence edilen, eziyet gören çocukları,
Yetim, öksüz kalan çocukları
Kim koruyacak söyleyin bana

Sokakta çalıştırılan çocukları,
Eğitim almayan çocukları,
Kötü alışkanlıklar edinen çocukları,
Kim koruyacak söyleyin bana

Yollarda sürünen çocukları,
Toplum tarafından dışlanan çocukları,
Ülkesine kimyasal bomba atılıp can çekişerek ağlayan çocukları
Kim koruyacak söyleyin bana?

                                                                   Zehranur Yılmaz 8/A

Tekerlemeler

Tak tak!
Kim o?
Benim adım Memo.

Değirmene girdi köpek,
Değirmenci vurdu kötek,
Hem köpek yedi köpek,
Hem kötek yedi köpek.
Efe Enes Gürbüz
1/C

Okumak Ne Güzel

Okuma yazma bilmiyordum.
Yazamazdım, sayamazdım.
Öğretmenim öğretti,
Bana abece.

Bütün harfler yüzüme
Alaylı bakardı.
Eğri büğrü çizgiler,
Çok canımı sıkardı.

Okumak çok güzel.
Yazıyorum, okuyorum.

Nazlı Denizli 1/C

KIRA GEZİ

Hava ılık, güneş var, 
Tatlı, güzel bir bahar.
Hazırlanın çocuklar,
Bugün gezimiz var.

Yumurta, soğan, ekmek,
Bizlere hazır yemek.
Amacımız eğlenmek,
Çabuk olun çocuklar!

Selam verip okula,
Çıkalım hemen yola.
Hep el ele, kol kola
Yürüyelim çocuklar.

Tek çiçek koparmayın,
Tek yeşil dal kırmayın!
Ama gülüp oynayın,
Kırlar sizin çocuklar.

ŞEYMA KÖYMEN 2-A SINIFI

SAĞLIKLI NESİLLER

Çevremiz kirlenmesin,
Temiz olsun her yerimiz.
Kirletmeyelim çevremizi,
Sağlıklı yaşayalım hepimiz.

Bizim temiz çevremiz,
Gelecekteki güvencemiz,
Bizden sonraki nesillere,
Bırakmalıyız tertemiz!

Sağlıklı nesiller için,
Temiz çevre gelir akla.
Temiz olmak herkesin borcu,
Böylece herkes yaşar sağlıkla.

    KORAY BAŞEKEN 2-A
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TEMİZ ÇEVRE İSTİYORUZ

Temiz çevre istiyoruz,
Doğayı çok seviyoruz.
Pırıl pırıl bir dünyada,
Yaşamaya hasretiz biz!

Denizler bizim, göller bizim.
Ovalar bizim, dağlar bizim.
Bu hazine hepimizin.

Doğayı temiz tutalım,
Yerlere çöp atmayalım,
Hepimiz el ele verip,
Yeşil bir dünya kuralım.

HASAN EREN KAVAK 2-A

ANNEM

Önüme engeller çıkartsan da dünya,
Ben korkmam,
Annemin eli omzumda.
Beni üzmeye çalışsan da hayat,
Ben korkmam,
Annemin nefesi boynumda.
İçimde hissettiklerimi,
Neleri sevip sevmediğimi,
Aldığım her nefesi
Bilen tek kişi, canım annem.
Anneler Günün kutlu olsun
Canım, kanım, biricik annem…

                              Yağız  Cankara   2/B

                                             

CANIM KARDEŞİM

Seni gördüğüm ilk gün, 
Korkmuştum, anlayamamıştım neden ağladığını.
Beşiğinde çikolatalarla seni,
Merhaba der gibi getirmişlerdi yanıma.

Büyürken seninle birlikte ben,
Küçücük ellerinden tuttum hep.
Bazen ağlasan, üzsen de beni,
Canım kardeşim yanındayım,
Çünkü kocaman seviyorum seni.

         Semih Söylemez  2/C 

MEVSİMLER

İlkbaharda açar çiçekler,
Ne güzel kokar güller, laleler.

Yaz gelince gireriz denize,
Yaz gelince oynarız oyunlar.

Gelir sonbahar dökülür ağaçlardan yapraklar,
Eğer sonbahar gelirse çocuklar için eğlence demektir.

Eğer kış gelirse çocuklar için kardan adam zamanıdır,
Haydi o zaman kar topu savaşına!!!

                                                       Selim Morgül 2-E

GÜNEŞ

Gündüz aydınlatırsın bizi ,
Isıtırsın Dünya’yı .
Gece saklanırsın,
Özletirsin kendini.

Sen en büyük gezegensin, 
Sen olmasan olmaz yerim. 
İyi ki varsın güneş 
Gülüşünle hep mutlu et.

YUSUF ZİYA DUZCAN  2-E

 ANNE

 Yavrum diye öper, sever, okşarsın
Bir yanım incinse hemen koşarsın
Ben güldükçe sen güler coşarsın,
Seni canım gibi severim anne.

Hakkın öyle çok ki ödenmez asla,
Sevgin ebedidir, hiçbir zaman ölmez.
Bu kutsal sevgiyi bilmeyen gülmez,
Seni her toplumda överim anne.

                  Zeynep Naz Şahin 2/B
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TRAFİK IŞIKLARI 

Yeşil ışık yanar yanmaz                        
Trafiğe yol açılır.
Araçların homurtusu
Etrafa saçılır.
 
Biraz sonra sarı ışık                                                     
Güzelce yanmaya başlar.
Bunu gören şoför kardeş
Fren yapıp yavaşlar.

Derken hemen arkasından
Kırmızı ışık savrulur.
Bu ışığı gren herkes
Adım atmaz hemen durur.

Tüm trafik kuralları
Hepimiz bilmeli.
Kurallara uyarak
Kazaları önlemeli. 
                      
                    Bengisu Erdoğan

      OKULUMUZ
Okul bizim ikinci evimiz,
Her sabah geldiğimiz,
Bilgiler edindiğimiz,
Bizleri ilginç kılan,
Uzun uzun dersleriyle,
Eğlenceli bir yuva.

Kantiniyle,kütüphanesiyle
Teneffüsleriyle,dersleriyle
Bahçesiyle,sergisiyle
Kocaman bir yuva.

Bize verilen görev,
Sorumluluk duygumuzu; 
Geliştirir, pekiştirir.
Her zaman beğenilir.

Sınavlarda sorulan 
Sorular cevaplanır.
Öğretmenler not verir.
Karneler sevindirir.

En çokta veliler,
Annemiz babamız,
Sevinir karnelere,
Tabii güzellerse.
                         

 ARDA ÇOLAK  2-D

SEVGİLİ ÖĞRETMENLERİM

Alfabeyi,sayıları,
Toplamayı,çıkarmayı,
Bölmeyi,çarpmayı,
Her şeyi senden öğrendim.

Mutlulukla anlattın,
Gülümseyerek öğrettin,
Neşeyle ders yaptın,
Yaramazlıklarımıza katlandın.
Sana gerçekten çok borcumuz var.

Bu borcu çok çalışıp tamamlayacağım.
Size çok teşekkür ederim.
Sizi ve tüm öğretmenleri emeklerinizden dolayı tebrik ediyorum.
Sizi çok seviyorum,canım öğretmenlerim.

NİLÜFER GÜNER  4-B

 TRAFİK IŞIĞI

Kırmızı canını acıtır.
Sarıda bekle yola koyulacaksın.
Yeşil sabırsızlar için şimdi geçeceksin.
İşte bir dakika da bunları yaşarsın.

O üç renk yolunu gösterir trafik ışığıdır.
Önemsiz dersin trafiğin içinde ölürsün.
O önemsiz şey var ya hayatını kurtarır.   

         HİMAY ASLI ÖZÜPEKOĞLU  6/B 
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ŞAKACI TOMRUK
Güzel derelerin aktığı, güneşin pırıl pırıl parladığı bir or-

manda şaka yapmaktan hoşlanan Tomruk adında bir ayıcık 
yaşarmış. Tomruk, yaptığı şakalarla herkesi bıktırırmış. As-
lan, sincap, karga ve tavşan ne dedilerse söz dinleteme-
mişler.

Bir sabah Tomruk’un canı yine şaka yapmak istemiş. Gü-
vercinle sincabın yuvalarında olmadığı bir anda yine yapmış 
yapacağını. Yuvaya dönen sincap ile güvercin şaşkınlıktan 
bayılacak hale gelmişler. Güvercin bir de ne görsün? Yuva-
sında, yumurtalarının yerinde iri iri cevizler. Sincap desen, 
cevizlerinin yerinde küçücük yumurtlarla karşılaşmış. Olayı 
ağacın arkasından seyreden Tomruk kahkahalarla gülmeye 
başlamış. Gülerken de ben size şaka yaptım diye bağırı-
yormuş. Sincap ile güvercin bu şakadan hoşlanmadıklarını 
söyleseler de Tomruk aldırış etmemiş. Yine bir gün Tomruk, 
şaka yapmak için onu kimsenin tanımadığı bir ormana git-

meye karar vermiş. Ormanın derinliklerine indiğinde orada 
bir taşın kenarına oturup yalandan ağlamaya başlamış. Or-
manda yaşayan hayvanlar hemen Tomruk’un başına top-
lanmışlar. Tomruk:

- Evimi kaybettim. Yolumu bulamıyorum. Lütfen bana 
yardım edin. demiş. 

Ona yardım etmek için ormanda bir o yana bir bu yana 
giden tavşanı görünce yine kahkaha atmaya başlamış. Yaşlı 
tavşan yorgunluktan güçsüz düşmüş ve Tomruk’a çok kız-
mış. Ama Tomruk yine oralı olmamış. Bu arada baykuş Cup 
Cup olayı uzaktan seyrediyormuş.  Hava kararmaya baş-
ladığında Tomruk gerçekten yolunu kaybettiğini anlamış. 
Cup Cup yanına gelip Tomruk’a;

- Sana bir şartla yardım ederim. Bundan sonra kimseye 
kötü şakalar yapmayacaksın demiş. 

Tomruk bu şartı kabul etmiş ve evine döndüğünde hata-
sını anlayıp bütün arkadaşlarından özür dilemiş. 

                                                                                                               
Arda Orhan İmrek 2/C

AÇ KEDİCİK
Ali okuldan geldiğinde annesinden yoğurtlu makarna yapmasını istedi. An-

nesi makarnayı yaptı ancak evde yoğurdun olmadığını fark etti. Ali’yi çağırıp 
bakkaldan gidip yoğurt almasını istedi. Ali annesinin istediği yoğurdu almaya 
giderken yolda yorgun, bitkin bir halde duran küçük kediciği fark etti. Ona yar-
dım etmek istiyordu ama ne yapabilirdi ki. Eve götürse annesi almayabilirdi. 
Biraz düşündükten sonra önce kediciğin karnını doyurmaya karar verdi. Bakkala 
gidip süt ve kedi maması aldı. Kediciğin önüne koydu. Kedicik yemeklerini ye-
dikten sonra onu alıp bakkal amcaya emanet etti ve her gün ziyarete geleceğini 
söyledi. Annesinin istediği yoğurdu alıp eve geri döndü. Annesi merak etmişti. 
Neden geç geldiğini sorunca olanları teker teker anlattı. Annesi oğluyla gurur 
duyuyordu. Birlikte mutlu bir şekilde yoğurtlu makarnalarını yediler. 

                                                                      Ömer Faruk Kalmuk 2/C
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CANIM  ÖĞRETMENİM

Sen öğrettin bana kalem tutmayı,
Sen tanıştırdın kitapla,defterle arkadaş olmayı,
Ne güzel yaptın yolumu aydınlattın.

Mum gibiydin ilminle aydınlattın,
Sıcaklığınla ısındırdın,
Sevginle sevdirdin öğrenmeyi.

Anne kucağından sonra senin kucağınla tanıştım,
Gülümsedin huzur verdin bana,
Allah’ım da huzur versin sana,
Canım öğretmenim.

                                                           İrem Aras 2-c

AĞAÇ SEVGİSİ

Kucak açarsın herkese
Bu dost, şu düşman demeden
İyilik yaparsın herkese
Bir karşılık beklemeden.
Güzel yurdumun süsüsün
Bulutlara dal uzatan
Kuru, yeşil örtüsüsün
Gölge veren, dal uzatan,
Ne kadar çok çeşidin var
Elma, armut, meşe, kavak
Tatsız geçer sensiz bahar
Sensiz toprak olur kurak.

 ZEYNEP HAVVA YAKUPOĞLU 2-D
Arkadaşlık

Ne güzeldir
Arkadaşlık,
Olmasaydı arkadaşlık
Kalırdık yalnız.

Ne güzeldir
Arkadaşlık,
En değerli hazinedir
Arkadaşlık.

Ne güzeldir
Arkadaşlık,
Sırlarını saklar
Sırlarını paylaşır.

Ne güzeldir
Arkadaşlık,
Kötü günde
Olur yanımızda.

Ne güzeldir
Arkadaşlık,
Çok değerlidir
Arkadaşlık.
                             

HAZAR UMUT BİTNEL  2-D

KİTAP

İnsana  faydası çok,
Kitaptan iyi şey yok.
Öykü,masal ve şiir,
Yazılmış bize dair.
Atasözü,bilmece,
Okurum gündüz gece…
Küçük olsa da yaşım,
Bilgiyle dolar başım.
Kitabımı yıpratmam,
Onları koruyorum,
Çünkü çok seviyorum.

  EMİR TUNÇDAĞ 2-D

DOĞAYI KORUYALIM

Temiz tutalım çevremizi,
Zarar vermeyelim ormanlara.
Yemyeşil doğamızı,
Yok etmeyelim asla.

Hepimiz yaşıyoruz burada,
Ağaçlar yaşam kaynağımız.
Bilelim kıymetini,
Yok etmeyelim asla.

 Mehmet Yasir Öz    2/C 
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 ANNECİĞİM

Ben annemi çok severim, 
Melek annem, güzel annem, 
Üzülmesin sakın derim,
Melek annem, güzel annem. 

İyi doğru sözler onda, 
Şefkat dolu gözler onda, 
Sevgi, ışık var yolunda, 
Melek annem, güzel annem.
                 
                               

MERT ŞAHİN DEDE  2-D

Sevgili Öğretmenim

Bilmiyordum
Ne okuma ne yazma.
Sönmez ışıklar tutan,
Siz oldunuz yoluma.

İki yıl içinde bana,
Çok bilgiler verdiniz.
Anne sevgisi gibi
İçimdedir sevginiz.

               EFE ÖZDEN 2-D

Canım Annem

Saçların kahverengi,
Gözlerin ela,
Tenin esmer,
Canım annem.

Seni çok seviyorum
Beni hiç bırakmadın.
Ben ağladım, sen ağladın
Canım annem.

Kalbimde hep sen varsın,
Benim baş tacımsın.
Ben seni hiç bırakmam
Canım annem.

Eda Çelik 2-E

Yaşasın Tatil

Yaz tatili başladı,
Haydi çocuklar havuza.
Sakın hasta olmayın,
Gidersiniz doktora.

Yaz tatili bitti,
Haydi çocuklar okula.
Sakın yaramazlık yapmayın,
Öğretmeniniz üzülür sonra.

Elif Kutay Andiç 2-E

Doğamız

Ağacımız yuvamız,
Yaşam kaynağımız.
Deresi var, gülü var.
Şırıl şırıl akarsuyu var.

Ruhu var, bedeni var,
Cana can katan toprağı var.
Var ki gökte bir de
Güneşi var Ay’ı var.
Emirhan Güleryüz  2-E

Canım Öğretmenim

Benim canım öğretmenim,
Okumayı yazmayı, cümle kurmayı
Senden öğrendim ben, hesap yapmayı.
Rakamları, toplamayı, çıkartmayı.
Bildiğim ne varsa senden öğrendim.

Hiçbir şey bilmiyordum.
Seni tanımadan önce
Bütün korkularım uçup gidiverdi,
Seni görünce, sen bana gülünce.
Seni çok seviyorum, benim güzel öğretmenim.

Hatice Zeynep Ekşi 2-E
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GEL  23 NİSAN

23 Nisan geldi,
Hazırlıklar yapıldı,
Çocuklar gösteriler sundu,
Ebeveynler alkışladı.

Yine gel 23 Nisan,
Eğlencelerle gel,
Şenliklerle gel,
Çocukları eğlendir.

                 Ayça Aydın 3/ A

NEVRUZ

Geldi  yine Nevruz,
Bayram  oldu doğada.
Başladı yine piknikler,
Gelin katılın sizler.

Çiçekler, böcekler…
Coştular çiçekler,
Doğada yeşiller,
Geldi yine Nevruz.
                                         
 HÜSEYİN YASİR YAĞDI    3-A 
                                                  

NEVRUZ

Bugün nevruz, bugün bahar,
Cıvıl cıvıl öten kuşlar,
Etrafta gezen kelebekler,
Mis kokulu çiçekler.

Bugün nevruz, bugün bahar,
Çocuklar etrafta koşuşturuyorlar.
Bugün nevruzun başlangıcı,
Bugün Nevruz Bayramı.

               MELİH AKDERE 3-A
                                                              

SEVGİLİ ATATÜRK

Ne yapardık o  olmasaydı?
Erkek, kadın, yaşlı, genç,
Hiç ayırt etmezdi,
Sevgili Atatürk.

23 Nisan’ı çocuklara,
19 Mayıs’ı gençlere armağan etti.
Bu güzel yurdu bize verdi,
Sevgili Atatürk.

              ŞÜHEDA ALİOĞLU  3-A
                                                           

KİTAP OKUMAK

Kitap okumak…
Canım kitabım,
Güzel kitabım.
Eğlencelidir o, 
Güzel kitabım, 
Canım kitabım.
O benim kitabım,
Serviste,
Okulda okurum onu.
Her yerde kitap okuyun,
Bilgi alın,
Sevin onu.
Okurum onu ben,
Herkes de okusun,
Güzel kitap!
                                       
          Ece SÖNMEZ  3-B

ANNE

Anne seni seviyorum!
Sen de beni sev.
Ben seni hep seviyorum,
Sen de beni hep sev.

Sen bana yemekler yaptın,
Sen bana istediğim her şeyi yaptın.
Ben sana hiçbir şey yapmadım,
Sen bir gün yaşlanacaksın o zaman yapacağım. 
                                                                  
                                           Ömer Yusuf Öz  3/B

BENİM  ÖĞRETMENİM

Benim canım öğretmenim sizi çok seviyorum,
Bana siz öğrettiniz okumayı,yazmayı.
Okul, arkadaşlığı siz sevdirdiniz,
Anne şefkati ile yaklaştınız.

Derdimi,sıkıntımı sordunuz,
Hasta olduğumda ilacımı verdiniz,
Beraber güldük,beraber ağladık,
Benim canım öğretmenim.
    
                                           İlayda Yeğen 3-c
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AZİMLİ ELA
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde 8.sınıfa giden 

bir öğrenci varmış. Ela çok azimli, sabırlı, çalışkan bir öğ-
renciymiş. Öğretmeni onun karnesine hep beş verirmiş. Ela, 
arkadaşları ve öğretmeni tarafından çok sevilen bir kızmış. 
Özellikle ailesine çok yardım edermiş. Sofrayı toplar, odası-
nı toplarmış. Annesine ve babasına saygılı davranırmış. Ela 
da öğretmenini çok severmiş. 

Bir gün Ela sınavdan düşük not almış ve öğretmeni çok 
şaşırmış. Ela öğretmenine, azimle çalışıp notunu düzeltece-
ğine söz vermiş. Öğretmeni de onun başaracağına inandı-
ğını söylemiş. Ela bir sonraki sınavdan 90 puan almış. Öğ-
retmeni Ela’yı tebrik etmiş ve herkes onu alkışlamış. Aferin! 
Aferin! Aferin! demişler. Ela da çok mutlu olmuş.

                                                                                                                                                      
       Bahar İÇÖZ  3-B

                                                                                                                                                      
       

ALİ’NİN HEDEFİ
Bir köyde Ali adında bir çocuk yaşarmış. Ama ailenin bir 

sorunu varmış. Sadece aileyi geçindirmeye paraları varmış. 
Ali’nin de büyük bir hedefi varmış. Ali okuyup öğretmen ol-
mak istiyormuş ve bunun için İstanbul’a gidip üniversiteyi 
kazanmalıymış. 

Bir gün Ali ödevini bitirince yan komşuya, Hüseyin Am-
canın yanına, gitmiş ve durumunu anlatmış. Hüseyin Amca, 
Ali’ye onun yapabileceği bir iş vermiş. Ve Hüseyin amca 
Ali çalıştıkça gurur duymuş. Ali çok çalışmış ve en sonunda 
anne ve babasına İstanbul’a gidip üniversiteyi kazanmak 
istediğini söylemiş. Anne ve babası ancak karınlarını doyu-
racak, barınma ihtiyaçlarını karşılayacak paraları olduğunu, 
yol parasının bile olmadığını söylemişler. Ali hemen içeri 
koşup kazandığı paraları getirmiş. Paraları çalışarak kazan-
dığını anlatmış. Anne ve babasının gözleri dolmuş.

Ve Ali hedefini gerçekleştirip İstanbul’a gidip üniversi-
teyi kazanmış. İlerleyen zamanlarda öğretmen olup ailesi-
ni yoksulluktan kurtarmış. Ailesiyle beraber sonsuza kadar 
mutlu yaşamışlar.

                                                                                                                                           
                                                       Esma Ece Kiraz  3-B

 EN GÜZEL HEDİYE
O gün Ali’nin doğum günüydü, bütün gece gözüne uyku 

girmemişti. Çünkü babası Ali’ye çok güzel bir sürprizi ol-
duğunu söylemişti. Acaba bu sürprizi neydi? Belki Ali’nin 
çok istediği akülü araba ya da oyuncak bir arabaydı. Sabah 
uyandığında ev halkı uyanmış, Ali’yi bekliyordu. Ali heye-
canla anne ve babasının yanına gitti. Babası Ali’ye gözle-
rini kapamasını söyledi. Ali gözlerini açtığında karşısında 
minicik yavru bir köpek duruyordu. Ali bu durumdan hiç 
de memnun kalmamıştı. Çünkü bu hayalini kurduğu hedi-
yelerden biri değildi. 

Ali ilk başlarda bu yavru köpeğe hiç ısınamadı. Her fır-
satta ona kötü davranıyor, keşke babam bana başka bir 
hediye alsaydı diyordu. 

Günlerden bir gün Ali okula gitmek için evden çıktı. Kö-
peği de her zamanki gibi Ali’nin peşinden... Ali tam köşeyi 

dönünce kocaman bir köpek çıktı ve Ali’nin üstüne saldırdı. 
İşte o an Ali’nin köpeği tüm gücüyle Ali’ye saldıran köpe-
ğin bacağını ısırdı ve Ali’yi kurtardı. Ali o an gözyaşlarına 
boğuldu ve anladı ki bu minik köpek onun en iyi dostuydu. 
Ali köpeğinden özür diledi ve köpeğine Can Dostum adını 
koydu. 

                                                                                                                               
                                           Erdem FETTAHOĞLU  3-B



BENİM MELEK ANNEM

Sever, koklar her zaman 
Besler, uyutur büyüyene kadar.
Kimseye benzemez kokusu,
Canım annem, melek annem.

Meleklerin en güzeli,
Annelerin bir tanesi,
Her şeyin en kıymetlisi,
Canım annem, melek annem.

Sarılınca dünya benim olur.
Tarifi olmaz her şey O’ dur.
Başımızın tacı, göz bebeğimiz,
Benim annem, melek annem.

              İDİL KARA 3/C

VATANIM

Vatanım benim
Güzel vatanım
Hep seninle kalacağım
Canım vatanım.

Seninle her günüm
Seninle her saniyem
Çok güzel geçer
Canım vatanım.

Senin her bölgen
Ayrı bir güzel
Doğun, batın, dağın, taşın
Canım vatanım.

 IRMAK BULUNDU 3/C

CANIM ANNEM

Nur yüzlü annem
Gül kokulu annem
Melek yüzlü annem
Benim canım annem

Mis kokulu annem
Yanına yaklaşınca
Sarılınca bana
Çok mutlu olurum annem

         GÖKÇE KAÇAR  3/C

BAHAR

Ağaçlar çiçek açtı
Yaşasın bahar geldi
Dört bir yan lale doldu
Yaşasın bahar geldi

Kendini gösterdi güneş
Neşelendi çocuklar
Saçlarda papatyalar
Yaşasın bahar geldi.

Uçtu kelebekler
Canlandı her yer
Göklerde uçurtmalar
Yaşasın bahar geldi.

 CEMİLE ŞEVVAL ÇİL  3/C

CANIM ANNEM

Bu dünyadaki
En güzel sığınağım,
Senin kucağın
Canım annem.

Bu dünyadaki
En büyük şansım,
Benim annem olman
Canım annem.

Beni hep koklayan
Ödevlerime hep
Yardım eden 
Benim güzel annem

     SÜMEYYE SUDE YAĞDI  3/C

CANIM ÖĞRETMENİM

Bana her şeyi en güzel öğreten
Bana her şeyi en güzel anlatan
Her gün okulda hepimizi sevgiyle karşılayan
Sensin benim canım öğretmenim.
Bizi okulda koruyan
Her şeyimizle ilgilenen
Hep bizim iyiliğimizi düşünen 
Sensin benim canım öğretmenim.

      ASEL TOPALOĞLU 3/C

SİZE DUYDUĞUM SEVGİ

Küçücük yüreğim,
Büsbüyük sevgim var.
Okumayı öğrettiniz.
Yazmayı öğrettiniz.

Bende bu kadar emeğiniz varken,
Sizi nasıl sevemeyebilirim ki?
Canım öğretmenim,
Size olan borcumu asla ödeyemem.

Uslu bir öğrenci belki olamadım,
Ama bir şeyi yapabiliyorum,
Sizi sevmeyi beceriyorum öğretmenim.

                         ESMA KÖYMEN  4-C
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DÖVDÜ

Osman ağlayarak abisine:
-Abi,abi.
-Efendim.
-Beni dövdü.
-Kim söyle onun kemiklerini kırayım!
-ANNEM!!!

                 ONUR AYÇETİN   4/C

İŞTE
Ali’nin annesi:
-Oğlum baban seni çağırıyor,hadi koş.
-Hayır!
-Neden?
-İŞTE!!!
-Yooo,baban evde.

              ONUR AYÇETİN  4/C

HAYATIMIN ANLAMI

Hayatımın anlamısın,
Az da olsa komiksin,
Yaramazın da yaramazısın,
Tableti vermediğim zaman
Isırırsın beni.
Mendille burnunu siler,
Islatıp benimkini de silersin.
Ne acayip kızdır benim kardeşim.

Ayakkabılarını kendi giymek ister,
Nerelere dalarsın bilmem.
Laleleri koklayan,
Aynanın karşısında duran,
Mis kokulu kız 
Isıtır her yeri işte o benim kardeşimdir.
                                                                                                
                     ZEYNEP KARAGÖZ   4/C

Türkler ve Japonlar
Japonlar ile Türkler arasında temel bir düşünce tarzı 

farklılığı vardır.
Şöyle özetleyebiliriz :
Japonlar: Biri yapabiliyorsa, ben de yapabilirim. Hiç kim-

se yapamıyorsa, ben yapmalıyım.
Türkler: Biri yapabiliyorsa ben neden yapayım? Hiç kim-

se yapamıyorsa, ben nasıl yapayım? :))

                                                            Yağız ÇAKAL

YAZ GELSE
                                             
Yaz gelse de köye gitsem,
Arkadaşlarımla oynayabilsem.
Bisiklete binebilsem,
Tozu dumana kattırabilsem.

Yazın köye bir gidebilsem,
Gezip, tozup eğlensem,
Özgürce  koşup oynayabilsem,
Çocukluğun tadını bir çıkarabilsem.
         
Yaz gelse de köye gitsem,
İstediğim her şeyi yapabilsem.
Güzel vakit geçirebilsem,
Ah ne de güzel olurdu!
                                         
                             MERT  AY  4/C

CANIM ÖĞRETMENİM

Canım öğretmenim,
Siz bir tanesiniz.
Bana okumayı öğreten,
Sizsiniz.

Canım öğretmenim,
Siz bir tanesiniz.
Bana çarpmayı, bölmeyi öğreten,
Sizsiniz.

Canım öğretmenim,
Siz bir tanesiniz.
Bana dürüstlüğü öğreten,
Sizsiniz.

Canım öğretmenim,
Siz bir tanesiniz.
Bana sevmeyi öğreten,
Sizsiniz.
 
               Ela Elif EMEK 4-C
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GÜLE GÜLE 4-B     
                         
Bir yaş daha büyümek sevindiriyor beni,
Öğretmenimden ayrılmak hüzünlendiriyor beni.
Bu okulda olduğum sürece, 
Göreceğiz birbirimizi.

Yaşasın, mezun oldum! 
Ben de artık ortaokulluyum.
Örnek olmalıyım küçüklerime, 
Saygı göstermeliyim büyüklerime.

Eski arkadaşlarımı çok özleyeceğim,
Yeni arkadaşlarla tanışacağım,
Yeni öğretmenlerle tanışacağım,
Elveda ilkokul, hoş geldin ortaokul!

EMİR MİRAC İSLAMOĞLU  4-B 

 

ARKADAŞ

Arkadaşım var iki tane,
Rahat ediyorum onlarla bin kere,
Kardeşim gibi severim,
Allah vermiş, şükrederim.
Dağları onlarla aştım,
Arkadaşlık nedir diye sorsalar,
Şaşırır kalırdım!..

                      Miraç KURT 4/C

ABLACIĞIM   
        
Seni çok severim,
Okulda hep özlerim,
Senin yanaklarını yerim,
Benim güzel ablacığım.

Okulda hep düşünüyorum,
Ne yapıyorsun acaba ?                       
Çok ders çalışıyor musun ?
Bu üniversite sınavına.

ERTUĞRUL AKAY  4 /C

KAHVALTIM

Her sabah kalktığımda,
Hazır olur masamda,
Peynir, ekmek, süt ve yumurta.

Annem hazırlamış  masayı,
Bitirmeden çıkmam dışarı,
Krallara  layık bu kahvaltıyı.

                    MERT  AY 4-C  

ANNE SEVGİSİ

Sen benim annemsin, 
Her zaman sevdin beni.
Benim için üzüldün, sevindin,
Ama ben görmesem bile, sen beni çok sevdin.

Bana kızdın ben üzüldüm,
Oysa sen bana iyilik verdin,
Bense kötülük sandım,
Bana verdiğin iyiliği.

Ben hastalandım yanımdasın,
İhtiyaç duydum yanımdasın,
Bu yüzden seni seviyorum,
Benim canım annem.

Mehmet Emin DURMUŞ 4/C
 

ANNECİĞİM
          
Bize hep emek veriyorsun,
Anne sen çok yoruluyorsun,
Bizi çok seviyorsun,
Benim güzel anneciğim.

Sınavlarda çok uğraştın,
Gece gündüz çalıştın,                       
Bize hep baktın,
Benim güzel anneciğim.

ERTUĞRUL AKAY    4 /C
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 CANIM  AİLEM 

Beni neşesiz günümde  hep  neşelendiren,
Sevgili canım ailem.
Beni hiçbir zaman üzmeyen,
Sevgili canım ailem.

Geceleri  yanımda olan, başucumdan  ayrılmayan,
Sevgili  canım ailem.
Beni her zaman düşünen,
Sevgili  canım ailem.

Benim kötülüğümü asla istemeyen,koruyan,
Sevgili canım ailem.
Beni her zaman  çok seven,
Benim canım ailem.

                                        Beyzanur AKSU 4-C 

ANNEM 

Annelerin annesi, 
Ailemin  çiçeği,
Benim annem,
Güzel annem.

Dünyanın neşesi,
Cennet bir tanesi,
Benim annem,
Güzel annem.

Bir nur eseri,
 Güzellik eri,
Benim annem, 
Güzel annem.

Arkamdan koşar, 
Her işimi yapar,
Benim annem, 
Güzel annem.
 
Ensar BATI 4/C

ÖĞRETMENİM

Öğretmenim,öğretmenim,
Bizim için ne çektiniz.
Biz öğreneceğiz diye
Belki çileler çektiniz.

Bazen düşünüyorum sizi hayallerimde,
Sevgilerimle,bunu bilin.
Ve hayatımda da
Size yer ayırıyorum,bilin.

Ben çok çalıştım,okudum.
Ayaklarımın üstünde durdum.
Sizin sayenizde,
Sevgili öğretmenim.

BEYZANUR AKSU  4-C

CANIM ANNEM

Geceleri ısıtan,
Ürktüğümde yanımda olan,
zeytin çekirdeğini benim için ayıran,
En sevdiğim,
Lale gibi kokan güzel annem.

Annelerin en güzeli,
Nelerle doludur kim bilir kalbi,
Neler vardır sevgisinde,
En güzel annem,
Mis kokulu annem.
                             
           ZEYNEP KARAGÖZ    4/ C

CANIM BABAM

Centilmen babam,
Ailenin direği olan.
Neler yapar neler,
Işık kadar hızlı,
Mis kokulu saçları olan babam.

Babaların yakışıklısı ,
Ailemizin kralı,
Benim için
Ailemiz için,
Mis kokular saçar babam.

                ZEYNEP KARAGÖZ   4/C
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Osman Hamdi, Osmanlı’daki ilk güzel sanatlar akademisini 
açtığı için önemli bir ressam. Resim sanatının Osmanlı’da resmi 
olarak başlamasını sağladı ve resimle ilgilenen sanatçılar bu dö-
nemden sonra mesleğe kavuştu. İlk arkeoloji müzesini açan da 
oydu. Osman Hamdi Bey’in tarihsel kimliğinin önemi, resimlerini 
de değerli kılıyor. 

Osman Hamdi birçok eserinde olduğu gibi bu eserinde de 
yine kendisini resmetmiş. Resimde, arkada görünen kapı açık 
ve belli belirsiz içeriyi görüyoruz. Sanatçı burada dış mekânı ve 
içeriyi aynı anda okuyor. İçerinin tamamı görünmüyor; çünkü 
sanatçı, mekânın içindeki manzarayı izleyicinin hayal gücüne 
bırakıyor. Osman Hamdi, bu resminde oryantalizmin kurallarını 
yıkmaya ve daha doğal bir ortam yaratmaya çalıştığı için tablo 
son derece değerli.

                                         Hülya KÖSE - Görsel Sanatlar Öğretmeni

RÜSTEM PAŞA CAMİİ / OSMAN HAMDİ BEY
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 BEYAZ’IN SİYAHI 
Çok önce zamanlarda Fransa’da büyük bir iç savaş 

çıkmıştı. Binlerce ölü, kayıp ve kaçan vardı. Savaşın çık-
masının tek nedeni ise kralın savurganlığı ve açgözlü-
lüğüydü. Bir ülkeden bir toprak veya para aldığı zaman 
tüm ülkeye sahip olmak istiyordu. Kazandığı her kum ta-
nesi için 40 gün 40 gece bunu kutlardı. Halk artık kralın 
bu savurganlığına katlanamıyordu. Ve büyük bir savaş 
planlamanı yapmaya başladılar. Kral bu haberi duydu-
ğunda pek umursamadı ama kendi halkının ne kadar 
güçlü olduğunu bilmiyordu. Her akşam halkın seçimiyle 
seçilen kişiler saat 03.00 sularında yeraltı evinde buluşu-
yor ve ülkeyi nerelerden ve nasıl işgal edeceklerini ko-
nuşur, tartışırlardı. Kralın haberi olduğu halde o sadece 
eğlenmesine bakıyordu.

Birkaç ay geçti halk artık hazırdı. Onlar artık kralın 
gözündeki köylüler, artık koskocaman bir ordu olmuş-
lardı. Aslında onların tek derdi krallaydı ama bazı yanlış 

savunmalar yüzünden zavallı, suçsuz insanlarda ölmüş-
tü. Kral geçte olsa bazı şeyleri umursamaya başlamıştı. 
Hemen bir parmak kıpırdatması için gözünün içine ba-
kan askerlerine seslendi ve ordusunu kurdu. Savaş tamı 
tamına 1.5 yıl sürdü. Hiç kimse bırakmaya niyetli değildi; 
ama kralın ordusuna yeni gelen General Antanio Joseph 
Terrict halk arasında “acımasız” olarak tanılıyordu. Ge-
neral yüzünden binlerce insan ölmüştü. O kadar kazan-
mayı seven birisiydi ki karşısındaki bir vursa o yüz kişiyi 
vuruyordu. Hırs ona kalan tek mirastı. Ailesindeki tüm 
erkekler kendilerini savaşlara adamışlardı. Onların göz-
lerinde masum olan hiçbir şey yoktu. Generalin kralla bir 
yakınlığı vardı. Antanio’nun babası Christ krala para kar-
şılığında savaşlar için ağır silahlar yapıyordu. Kral için bu 
problem değildi zaten istediği şeyde para saçmaktı.

General bir ant içmişti. Her zaman kralı korumaya 
ve onun emirlerine uymaya… Generale göre halkın bu 
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yaptığı edepsizlikten başka başka 
bir şey değildi. Krala karşı yapılan bir 
ihanete benziyordu. General bu du-
ruma o kadar sinirleniyordu ki sanki 
kendi başına gelen bir olaydı. Hırsını 
halktan fazlasıyla çıkarmıştı. O za-
manlar İngiltere’nin asil kraliyetine 
bağlı olan bilim adamlarının daha 
yeni bulduğu ve ne işe yaradığı bi-
lenmeyen kezzap türü üretmişlerdi. 
Bu sıvı güllerin içinde bulunuyordu 
ve general bu gülleri toplarla halka 
attı. Generalin gözü dönmüştü. Halk 
ise yerle bir olmuştu bu halka yapılan 
çok büyük bir kötülüktü. İnsanların 
vücutlarında yanıklar ve kırmızılıklar 
oluşmuştu. Halkın artık dayanacak 
ne gücü ne de erzağı kalmıştı. Krala 
göre savaşı o kazanmıştı ama hayır bu savaş orantısızdı. 
Kral hilelerle ve kötülüklerle halkı bitirmişti ve bu olayı 
daha da büyütüp halkı komşusu olan İspanya’nın küçük 
bir köyüne sürgün ettirmişti. İşte o hırslı halk o zaman 
anlamıştı yenik düştüğünü. Doğdukları, yaşadıkları ve 
geleceklerinin de o arada yaşamasını istedikleri ülkeden 
ayrılıyordu.

8 . Gemi Deimos yolcuları yerlerini almışlardı. Bu ge-
minin anlamı gök tanrılarına karşı gelen halkın savaş-
çı ruhu anlamına geliyordu. Bu geminin içinde Gene-
ral Antanio’da vardı. Kral onunun savaşmasına karşılık 
olarak onu İspanya’nın en güzel eğitim veren koğuşuna 
gönderiyordu. Geminin kalkmasına az kalmıştı. General 
kendini kamufle etmişti. General de yerini almıştı. Ken-
di kendine şu zamana kadar ne kadar iyilik yaptığını 
düşünüyordu ama tüm hayatını savaşta insanların son 
nefeslerini verdirerek geçirmişti. Geminin limandan ay-
rılacağına dair anons yapıldı. Herkes yerini almıştı ama 
bir bayan koşa koşa gemiye geliyordu neyse ki yetişmiş-
ti. Hemen geminin denize bakan köşesindeki üzerinde 
çiçekler bulunan sandalyenin yanına geçmişti. General 
insanları bu kadar incelemezdi ama bu bayan generalin 
dikkatini çekmişti. Bayanın her yeri zifiri siyah olan bir 
elbiseyle örtülüydü ve aynı renkte de bir şapkası vardı. 
Bayan hızla dalgalanıp köpüren denizi izliyordu. Kadın 
yavaşta kafasını sandalyedeki çiçeklere çevirmişti. Çiçek-
ler renk renkti çiçekler ona acılı geçen hayatını hatırla-
tıyordu acı dolu hayatı onu daha ne kadar üzebilirdi ki? 
Tüm sevgisini, inanışını, mutluluğunu bir yılda kaybet-
mişti. Sırtını dayayacağı hiç kimsesi kalmamıştı. Sahip 
olduğu her şeyini işkenceler, acılar alıp götürmüştü.

General bu bayanı uzunca izledi. Yıllarca ailesiyle be-
raber inandığı tek şey olan kabullendiği bir kuralı bu ba-
yan bozmuştu. Masumluk diye bir şey vardı bu bayanda 
hem de fazlasıyla. Galiba generali bu kurala bağlayacak 
hiçbir şey kalmamıştı. Bu beyaz bayanın neden siyah-
larla örtündüğünü merak ediyordu. Konuşmak istiyordu 

bu bayanla onun hikâyesini öğrenmek istiyordu, ama 
koskoca generalde bir kırıntı bile cesaret kalmamıştı. 
Halk ondan nefret ediyordu. O zaman bu bayanda on-
dan nefret etmeliydi. Kendine lanetler okuyordu ama bir 
o kadar da halk ona lanet etmişti. Bu söylediği yeminler 
onu ne hale getirmişti.

Bu bayan dakikalardır generalin bakışları altında ses-
sizce çiçekleri izliyordu. Bayan masumdu fazlasıyla san-
ki içindeki masumiyet yüzüne vurmuştu. Peki ya neden 
böyleydi? Yüzü ise bembeyazdı ve pembe yanakları var-
dı. Bu sıcak temmuz gününde terlemiyor muydu?

Bayan üzgündü çünkü ailesi, arkadaşları, evi, köyü yok 
olmuştu. Hepsi kötü kral ve “acımasız” yüzündendi. Elbi-
seleri siyahtı bir saat önce ailesini toprağın altına bırak-
mıştı. Üzgündü ve üzgün kalacaktı. Kötü generalin halka 
attığı gülleler tüm bedenini yakıp, parçalamıştı. Siyah gi-
yiyordu, gülmüyordu, yalnızdı. General ailesinin kafasını 
bedeninden ayırmıştı ve bunların hepsi gözünün önün-
de olmuştu. Aslında kaçmak istemiyordu ama babasının 
son isteği üzerine kaçmıştı. Aklından hep şu cümle geçi-
yordu “Keşke bende onların yanında olsaydım “Yaşamak 
istemiyordu çünkü bu dünya ailesini almıştı. Peki ya ne-
den onu bu dünyada bırakmıştı? Canını almak istiyorsa 
şimdi almalıydı. Bayan gözünü kapattığında aklına hep 
o acılı sahneler geliyordu. Her saniyesini aklına kazımıştı 
bir daha unutmamak üzere. Bayan yanında duran çiçek-
lere tekrar baktığında aklına ailesinin mezarının üzerine 
bıraktığı çiçekler geldi. Çiçekleri alıp garip bir mutlulukla 
denize attı.

Her şey bir anda olmuştu. Bayanın aklına hiç gel-
memişti denize attığı çiçeklerin sonsuzluğa gittiği yere 
birazdan kendinin de gideceğini. General tam bayanla 
konuşmak için cesaretini toplayıp, ayağa kalkmıştı ki. Bir 
anda olduğu yerde kalakaldı. Herkes o köşeye koşmuş-
tu ama her şey için çok geçti. Bayan çoktan sonsuzluğa 
ulaşmıştı bile...

                                                       M. Pelin LADİKLİ 8-B



MY GLORIOUS PROPHET

My dear Prophet, 
My glorious Prophet, if you hadn’t lived, we wouldn’t have 

known such a beautiful religion. Fathers continue to bury their 
daughters; but you came and salvation came with you. My little 
heart is full of love for you. There isn’t any person like you, 
sometimes I think what a lucky people they are who saw you. The 
real value isn’t in material things; it is in You and arrive to Allah’s 
mercy and grace. Today our teacher read Yasin’s meaning, what 

beautiful words there are. 
My dear Prophet Muhammad, I want to talk with you and see your glorious face. How 

could I not? You say, we shouldn’t be afraid of Allah. A Muslim must read Quran and 
must live accordingly to the rules of Islam. If they don’t follow it, they aren’t a Muslim. 

I know Allah see us every time and everywhere; but some people do bad things and I don’t want to warn them, 
because I know they do it again. 

My teacher said: “How can you love someone you don’t see?” We can believe you without seeing you. I pray to 
Allah every day to see your face and I finished this letter with a poem;

I want to find life with your glorious face.
I sacrifice myself to my Prophet.
I keep my prayers for you with me all the time. 

İclal Bozkurt 6/A
Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu/İSTANBUL

MY HERO 

Dear my Prophet,

My name is Simay. I am a Turkish girl. I am Muslim. I wonder about you because 
everybody says good things about you. For example, my father says Muhammed is the 
prophet that rescued girls killed by their fathers. My mother says, Muhammed love every 
children. I hope one day I meet you in heaven. I heard from my grandfather that Allah 
says, if Muhammed wasn’t created, the world wasn’t created, too. I think, if Muhammed 
lived today, the world would be a better place. I love you and miss you.

By Simay Başaran 5-A
Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu/İSTANBUL

OUR BELOVED PROPHET

Dear Prophet,

You are an almighty person. You are a perfect person. We love you. We read Quran 
for Allah. We love Quran and prayer. Quran is a very good guide for us. We always 
pray for you, because we are Muslims. Luckily there are a lot of Muslim people in the 
world. I want to see you, your mother and your father. Islam is the most beautiful 
religion in the world. I want to go and see your shrine and Kaaba. They are in the Saudi 
Arabia. Muhammed (pbuh) is the most beautiful prophet in the world. Quran is the most 
beautiful book in the world.

Yours truly,
Enes Talha SARI 5-B
Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu/İSTANBUL
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OUR PROPHET

Dear Prophet (P.b.u.h)
We all thank Allah to making us part of your Ummah. You are our guide to reach to 

Allah.
You are our model to be a real Muslim, to be the ones who really believe and try to be 

with you in the Jannah.
Whenever I think I’m alone, suddenly that feeling comes out; I’m not alone and I will 

never be. Whenever I’m in such a confused situation that I can’t get rid of,I think about 
you. Because you are always by our side, you are always in our minds and hearts, you 

are always telling us what to do with your life and sayings.
Even in our age, the way you lived is turning us to the right way. My only wish is to live just like you. Because 

when I listen or read how did you faced with problems that I nearly lived through  the same,I feel ashamed about 
the difference between you and I.

We really miss you. I think when you’re gone something just changed extremely. People are gettin worse day by 
day and going far away from you. We really need you here. Because when you’re gone, we realized that it’s too hard 
to protect ourselves and our beliefs.We need your help to make our intentions alright.

We have lots of problems at the present. Instead of caring about Allah,you and the other side, we mostly care 
about food, money, sleep; ourselves. We became too selfish to be a Muslim. Maybe we are all siners but some of us 
are ashamed for these things. So, please know that we want to be so much beter than that. We want to be a real 
Muslim. 

I started the letter as showing that I’m so glad to be a part of your Ummah. But actually I’m not sure, I’m 
praying to be in your Ummah and really deserve this. Don’t forget to visit me in my dreams,please. We love you 
so much.

Yours respectfully,
Sudenur 

by Sudenur Kayış  8-A   
Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu / İSTANBUL

OUR SAVIOR

Dear  Prophet Muhammed,
I love you very much. You granted Quran to us. You saved the world. But the message 

of Islam is fading. Nowadays, most of the people are turning into bad people. Only you 
can save the world. I wish you were alive.

If you were here, I would talk to you to learn everything about you. You could teach us 
everything about Islam and help people to get better. So, everything would be different 
in Turkey and in the world. Because, there are wars in some parts of the world. People 
behave badly each other. They don’t respect the others. If you were here, there would be 
no more vandalism, car theft, robbery, pickpocketing and the other bad things.Everybody 
would be happy and live in peace.

As every Muslim wants, I want to be able to see you. I want you to help us. Because, 
it is very difficult to live without you. I promise I will go on your way forever.

Ufuk Eren DALKIRAN 7-A
Özel Maltepe Gökyüzü Ortaokulu/İSTANBUL
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Spor Ahlakı ve Fair Play
Fair Play
Fair Play bir 

Anglosakson te-
rimidir. Dürüst 
oyun, dürüst dav-
ranış anlamını ta-
şır.

Fair Playın tam 
anlamı ise: Etik 
üstü davranıştır. 
Etik davranış her 
konuda kuralları 

dürüstlükle ve saygı ile uygulamak demektir. Fair Play ise 
tüm bunların üstünde kişisel çıkarları ve hırsları bastırarak 
yaşamda üstün insan ruhunu ortaya koymaktır. Sevgi, dost-
luk, kardeşlik anlayışı olan Fair Playın sınırı yoktur. Dünya-
da tüm sınırlar yapaydır. Çünkü en önemli sınır gönüllerin 
sınırıdır.

Kelime ilk kez İngiliz Kolejlerinde kullanılmaya başlan-
dı ve genel de birbirine çok yakın olarak üç anlam taşır:. 
Öncelikle “iyi oyun” anlamına gelecek biçimde kullanıldı. 
Sonra “iyi oyunu ortaya koyacak ruh hali ve sporcuya ya-
kışan davranış biçimi” diye, değerlendirildi. Daha sonradan 
da “iyi oyunu temin edebilmek için, oyuna katılanların tü-
münün mutlak olarak yerine getirmek zorunda oldukları 
davranış biçimlerinin tümü” olarak değerlendirildi.

Ülkemizde ise bu kavram genelde “sportmenlik” veya 
“sportmence” kavramı olarak kullanılıyordu. Ama son yıl-
larda artık “fair play” kavramı da dilimize yerleşmiş oldu.

Uluslararası platformda fair play kavramı için iki ayrı bel-

ge hazırlanmıştır. 1974 yılında Uluslararası Fair Play Komis-
yonu tarafından hazırlanan Fair Play Deklerasyonu tüm üye 
ülkelere gönderildi.

Bu belgede özet olarak “Kendisine ve dolayısıyla diğer-
lerine (rakibine, takım arkadaşlarına, hakemlere, izleyicilere 
ve kamuoyuna) saygıya dayanan bir hayat görüşüdür. Bu 
görüş her ne pahasına olursa olsun kazanmayı, başarılı ol-
mayı reddetmektedir.” yazmaktaydı.

Bu kavram sadece sporcular için değil, yöneticiler, ha-
kemler, izleyiciler, yarışmalarla ilgilenen tüm medya ku-
rumları içinde geçerliydi. Onlar da doğrudan veya dolaylı 
olarak yarışmaların yukarıda ifade edildiği biçimde cereyan 
etmeleri için çaba sarf etmeleri gerekmektedir.

Özünde fair play olgusu ahlak felsefesi üzerine kurul-
muştur.Gerek ahlaklı davranışlar, gerekse olumsuz davra-
nışlar hem Antik çağdaki spor olaylarında, hem de günü-
müzdeki modern olimpiyatlarda karşılaşılan olaylardır.

Dünyada ilk Fair Play Organizasyonun adımı 1963 yılın-
da Gating (Almanya) da UNESCO Gençlik Enstitüsünün ter-
tiplediği bir seminerde atılmıştır. Seminerde şovenizm ve 
sporda şiddet konusu tartışmaya açılmıştı.

Toplantıda ICSPE (Uluslar arası Spor ve Beden Eğitimi 
Kuruluşu) ve AIPS (Dünya Spor Yazarları Derneği) temsil-
cileri hazır bulundular. 17 Eylul 1963 de Paris’te bir araya 
gelen UNESCO, ICSPE ve AIPS temsilcileri

Sporda Modern Olimpiyatların kurucusu ‘Pierre Couber-
tin’ adına bir ödül ihdas ettiler. Aralıkta bir büro kuruldu.29 
Mayıs 1973 de bu organizasyon CIFP (Uluslararası Fair Play 
Konseyi) adını aldı. 20/Ekim/1987 de ise Lozan’da yapılan 
toplantıda IOC Uluslararası Olimpiyat komitesi CIFP’ yi Ken-
di kuruluşlarına dahil etti ve çatısı altına aldı. CIFP Konse-
yinde halen Erdoğan Arıpınar (Türkiye), Togay Bayatlı (AIPS 
Onur başkanı) unvanı ile yer almaktadırlar.

Sağlıklı olmak, insan mutluluğunun en öncelikli parçası-
dır. Sağlıklı olmadığımızda yaşam kalitemizde düşüş oldu-
ğunu ve hayattan yeterinde zevk alamadığımızı hissederiz. 
Sağlık genellikle kendiliğinden var olan bir durum olarak 
algılanır. Oysaki sağlığımızı korumak için çaba gösterme-
miz gerekmektedir.

Sağlıklı bir yaşam için alınması gereken önlemlerin pek 
çoğu günlük yaşamımızda uygulamamız gereken küçük ve 
kolay çabalardan oluşur. Nerede olursa olsun günlük yaşa-
mı düzenleyen bazı temel kuralların bilinerek uygulanması, 
sağlığın korunmasını ve diğer bireylerle paylaştığımız ya-
şamı kolaylaştırır. Bu kurallardan en önemli bazıları temiz-
lik, sağlıklı beslenme, bedensel ve zihinsel çalışma, düzenli 
yaşam, sigara, alkol, uyarıcı ve uyuşturucu maddelerden 
uzak durma, kazalardan korunma, sorunlarla başa çıkmada 
doğru ve uygun yöntemler kullanmadır.

Spor ise birçok derde deva…
Spor yapan çocuklar, enerjilerini sporla boşalttıkları için 

dersin başına oturduklarında daha verimli çalışır ve boşa va-
kit geçirmezler. Yaşıtlarına göre daha az hastalıklara yaka-

lanır ayrıca, daha çabuk iyileşir. Takım ruhuna sahip olduk-
ları için de yalnızlık hissetmez ve kendilerini dinleyecek bol 
zamanları kalır. Gençlik döneminde de bu çağın dinamiz-
mini sporla değerlendirdikleri için alkol ve sigaradan uzak 
kalırlar. Gençliğin aşırı heyecanını spora aktarmak, olaylara 
yaklaşımlarda daha serinkanlı olmayı sağlar. Aynı zaman-
da gençler için 
çok gerekli olan 
kendine güven 
duygusu ve ifade 
yeteneği artar. 
Yediklerine, içtik-
lerine ve uykuları-
na dikkat ettikleri 
için de iyi besle-
nir.

        
                     Çilem TUĞ

   Beden Eğitimi Öğretmeni

SPOR VE SAĞLIK
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2012’DE BAŞLAYAN COMENIUS PROJESİ SERÜVENİMİZ 
BULGARİSTAN YOLCULUĞUMUZLA SONA ERDİ

Özel Maltepe Gökyüzü  Ortaokulu olarak 2012 yılının Eylül ayında başladığımız 
“Building The Bridge of Cultural Friendship (Kültürel Arkadaşlık Köprüsü Kurma)” 
isimli projemizin son toplantısı 28 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan’ın 
Sofya şehrinde gerçekleştirilmiştir. Bulgaristan’ın ev sahipliği yaptığı toplantıya Tür-
kiye, Polonya, Portekiz ve Yunanistan’ın projeden sorumlu öğretmenleri ve bazı öğ-
rencileri katılmışlardır. Gerçekleştirilen toplantıya Türkiye adına Proje koordinatörü-
müz Gülşah CENGİZ,  Proje yardımcımız Seçil AYAZ, Ortaokul Müdür Yardımcımız 
Enes ÇIĞIL,  Rehber öğretmenimiz Naciye YAKUPOĞLU, Matematik öğretmenimiz 
Zafer DEMİR ve Görsel  Sanatlar öğretmenimiz Hülay KÖSE’NİN yanı sıra “Comenius 
Kulübü”nde görevli sekiz kız öğrencimiz 
ve bir erkek öğrencimiz  katılmıştır. Her 
ay farklı bir etkinliğin yapıldığı projede 
bu ayın etkinliği olarak her ülke kendine 

özgü danslarını sergilemiştir.  “Comenius” 
kulübünde görevli kız öğrencilerimiz ise “Bilecik yöresi, Çayda çıra, Kafkas yöresi” 
halk oyunlarını sergilemişler; oyunları, halk müzikleri ve yöresel kıyafetleriyle izle-
yenlerin beğenisini toplamışlardır. 

 Projede görevli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz Sofya’da bulundukları 
süre içerisinde projenin isminin gerektirdiği gibi güzel dostluklar kurmuşlar; katıldık-
ları ortak çalışmalarda hem okulumuzu hem ülkemizi en güzel şekilde tanıtmışlar ve 
temsil etmişlerdir. 2014 yılı Ağustos ayında sona erecek olan projemizde görev alan 
tüm öğretmen ve öğrencilerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ COMENIUS 
YOLCULUĞUMUZ

HIZLA VE GURURLA DEVAM EDİYOR
2013 yılının Ocak ayında Özel Gökyüzü İlkokulu koordina-

törlüğünde, İspanya, İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, 
İtalya, Finlandiya ve Portekiz’den ortak okullarla hazırlanan 
“Let’s Meet to Know Each Other through Our Great Cultures” 
adlı Comenius Projemiz, Avrupa Birliği tarafından kabul edildi 
ve 2013-2014 eğitim-öğretim yılında resmen başlamış oldu. 
Ekim ayında İspanya’nın Madrid şehrindeki ortak okulumuz-
da buluşan proje ortakları, 3-9 Şubat 2014 tarihleri arasında 
İngiltere’nin Londra şehrindeki ortak okulumuzda bir araya 
geldi. Bu önemli toplantıda okulumuzu temsil eden Gökyü-
zü Eğitim Kurumları Kurucu-Genel Müdürü Dr. Hüseyin Emin 
Öztürk, Eğitim Uygulama Koordinatörümüz Kemal Sarı ve 
Yabancı Diller Bölüm Başkanımız Zekeriya Ayaz, bir hafta bo-
yunca, projenin yıllık programı çerçevesinde öğrencilerimizin 
hazırlamış olduğu ürünleri ortaklarımızla paylaştılar, onların 
ürünlerinin değerlendirmesini yaptılar, bir sonraki ziyaretin 
ayrıntılarına karar verdiler, ortak okulumuzdaki derslere katıl-
dılar, idarecilerle-öğretmenlerle-öğrencilerle tanıştılar, onlara 
okulumuzu-ülkemizi tanıttılar ve okulumuzla-kültürümüzle 
ilgili çeşitli hediyeler verdiler. Kurucu-Genel Müdürümüz Dr. 
Hüseyin Emin Öztürk, İngilizceye çevrilen ilk kitabı olan “The 
Rose Tree” adlı eserini imzalayarak tüm ortaklarımıza hediye 
etti.  

Proje grubumuz, öncelikle Cambridge ve Oxford şehirlerini 
ziyaret etti, hem Cambridge ve Oxford Üniversiteleri’ni gezdi 
hem de bu üniversitelerin kitaplarını hazırlayan dünyaca ünlü 
yayınevleri Cambridge University Press ve Oxford University 
Press yetkilileriyle bir araya gelerek, Cambridge-Oxford sınav-

ları, İngilizce kitapları ve İngilizce öğretim teknikleri hakkında 
bilgi alışverişinde bulundu. Daha sonra, her yıl dünyanın dört 
bir yanından milyonlarca insanın ziyaret ettiği Londra’nın en 
ünlü yerlerine geziler düzenledi: Londra Merkez Camii, Mada-
me Tussaud’s, British Museum, London Eye, Buckingham Pala-
ce, Big Ben & Houses of Parliament, Hyde Park, London Brid-
ge, Tower Bridge, Tate Modern, Shakespeare’s Globe Theatre, 
Oxford Street, Canary Wharf (Londra borsası – İngiltere’nin 
finans merkezi). Akşam yemeklerini, Londra’da 17 şubesi olan 
Tas Restaurant’larında yiyerek, bu nezih mekanlarda Türk 
kültürümüzün ne kadar canlı bir şekilde yaşatıldığına ve Türk 
yemeklerimizin İngilizler tarafından ne kadar çok sevildiğine 
tanık oldular.

Hem İspanya, Almanya, Fransa, Danimarka, İtalya’dan gelen 
hem de İngiltere’de bizi misafir eden Avrupalı ortaklarımıza 
karşı, okulumuzu ve dünyaca ünlü Türk kültürümüzü en iyi 
şekilde temsil ettiğimiz için çok mutluyuz ve gururluyuz. Bu 
önemli projede yer alan tüm idarecilerimize, öğretmenlerimi-
ze, velilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyor, başarılı 
projelerimizin devam etmesini diliyoruz.      








