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Dergimizde seslendirme uygulaması 
vardır. Telefonunuzdaki herhangi 
bir “Karekod Okuyucu” program 
ile sayfalarda yer alan karekodları 

okutarak dergimizi sesli olarak 
dinleyebilirsiniz.



         Muğla İl Mili Eğitim Müdürlüğü olarak “GENÇ KALEMLER”  projesini ilimiz 
genelinde başlatmış  olmanın haklı gururu ve mutluluğu içindeyiz. Genç Kalemler 
projesi çerçevesinde söyleyecek sözü olanlara ortam hazırlamak, öğretmen ve 
öğrencilerimizin yazdığı eserleri gün yüzüne çıkarmak, yerel insan gücünü harekete 
geçirmek ve seslerini ulusal çapta duyurmalarına olanak sağlayarak gençleri 
okumaya, düşünmeye, araştırmaya ve yazmaya teşvik etmektir. İnsanımızı güzel 
eserlerle karşılaştırarak onlarda dil ve edebiyat zevkinin oluşmasını arzuluyoruz. 
Türkçenin doğru kullanılmasını sağlamak ve insanımızın kelime dağarcığını 
zenginleştirmek de en temel gayelerimizdendir. 

          Bizler, eskiden olduğu gibi artık çocuklarımızın ve gençlerimizin şıklar, 
seçenekler ve testler arasında kaybolup yok olmalarını değil; okumalarını, 
okuduklarını düşünmelerini, anlamalarını, yorumlamalarını; birikimlerini yazmalarını ve 
uygulamalarını; yetenek ve kabiliyetlerini keşfetmelerini istiyoruz. Bu nedenle Muğla 
İl Mili Eğitim Müdürlüğü olarak ilimizi sadece akademik yönden değil; aynı zamanda 
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif açıdan da Muğla’yı model alınan, örnek ve lider 
kabul edilen öncü bir konuma taşımak en önemli hedeflerimiz arasındadır.Yayın 
hayatına başlayan, ilimiz genelinde çıkarılan ve çıkarılacak olan dergilerimizin ilimize 
ve edebiyat dünyasına hayırlı olmasını diliyorum, GENÇ KALEMLER; sürecine katılan 
ve katılacak olan edebiyat dünyasına güçlü ve usta kalemleri kazandırma misyonuyla 
edebiyat sanatının farklı türlerinde kalem oynatabilen sevgili çocuklarımıza, 
gençlerimize ve eğitim dünyamızın değerli öğretmenlerine öncelikle olmak üzere 

emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.      

Celalettin EKİNCİ
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü



            Okumak, yazmak, birbirini destekleyen, tamamlayan, birbirine anlam ve ifade veren ne 
güzel eylemdir, tıpkı iki kara sevdalı aşık gibi... Bu iki aşık doğuşundan bu güne kadar  yok 
muydu? İçimizdeki yazma aşkı dışımıza vurduğu zaman, okuyanların  ruhuna, beynine ve 
kalbine aksettiği anda birbirlerinden yabancı kişileri aynı duyguları hissettirerek dost eder, 
aynı amaçta, macerada omuz omuza yürütür.
          Çoğu insan yazma sevdalısı, aşkı ile yanar tutuşur. Ama bu sevdalıların çok azı döker 
altın kalemleri ile kağıtlara. Kiminin içinde engin nehirler akıyordur ama onun aşkı platoniktir; 
dökemez içini kâğıtlara, anlatamaz hissettiklerini boş sayfalara. Kimi ise yazar hem de çok 
güzel yazar. Bütün dünya duysun ister aşkını, dört bir yana savurur hissiyatını.
           Fedakâr ve cefakâr öğretmenlerimize değinmeden geçemeyeceğim. Bu iki kara 
sevdalı aşkı uyandıran, bu aşıklara gece gündüz, sıcak soğuk , kar kış demeden ışık 
tutan, yol gösteren insanın beynine şekil veren, taşıdığı ağır sorumluluğu şuurunda olan 
yaralara merhem olan fedakar ve cefakar öğretmenlerimiz daima gönüllere girerek ideal 
insan yetiştirme azmiyle yanıp tutuşur. Kendisini ülkesinin ve öğrencilerin geleceğine adar. 
Öğretmen yaşama hevesiyle değil, yaşatma arzusu ile doludur  ve bu konuda gelecek 
nesillere örnek olur. Kafası günlük olaylarla sanal dünya ile işgal edilmiş, ruh dünyası kısır 
boğuşmaların baskısı altında ezilmiş bir gence hakiki insana ait duyguları aşılamak için bir 
ömür ter döker. Tüm öğretmenlerimizi saygılarımla selamlıyorum.
          Değerli gençler okumanın ve yazmanın yaşı yoktur. Gencinden yaşlısına herkes 

yazar. Önemli olan sözlerin; yazarının fikir mayasıyla mayalanıp gönül fırınında pişmesidir. 
Okuyanın o tadı alması, ruhunda hazzını duymasıdır.  Perdenin ardını görmeyenin, 
duvarların ardından geçmeyenin oralarda ne olduğunu bilmesi mümkün değildir.  Yazmakta 
böyle bir şeydir işte… yazdıkça okunan, okundukça daha çok yazan, yazdıkça yolumuzu 
aydınlatan Genç Kalemlere selam olsun. Derginizde emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve 
geleceğimizin teminatı öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Genç Kalemler ekibinizi ve 
tüm arkadaşlarımızı tebrik eder, yeni bir sosyal faaliyetinizde görüşmek dileğiyle, sağlıklı, 
mutlu ve huzurlu günler sizlerin olsun, hoşça kalın…
         Selam ve saygılarımla.

Faruk KAYA
                                        Fethiye İlçe Mili Eğitim Müdürü



 
“Gönül Birliği”

 Aynı idealler uğruna çalışan, el ele vermiş bir topluluk bütün zorlukları aşar. Eğitim, 
sağlık, spor ve diğer bütün alanlarda fiziksel ve ekonomik imkansızlıklardan bahsediyoruz. 
Ama en büyük gücün dayanışma ve maneviyatın; her sorunu aşacak güçte olduğunu 
unutuyoruz. İnanç, umut, birliktelik ve güven, var oldukça diğer bütün sorunlar 
teferruata dönüşüyor. Yakın tarihimizde olan Kurtuluş Savaşı , Çanakkale … ve 15 
Temmuz Darbe Girişimine verilen tepkiler gönül birliğinin, maneviyatın gücünü ve  
inanmışlığı ortaya koyması açısından  çok önemlidir.
       Muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil kanda olduğunu beynimize 
kazıdık. Vatan, hürriyet ve birlik kavramlarını çok güzel hafızalara nakşettik. Aslında 
birbirimizden göründüğü gibi ayrılmadığımızı hissettirdik. Fakat tarih ve değerlerimizi 
gençlerimize gerektiği gibi aktaramıyoruz. Ortak duygu ve değerlerimiz gittikçe azalmaya başladı. 
Bir savaş durumunda veya deprem gibi bir felakette biz yeniden bir olabiliyoruz. Fakat önemli olan bu birin her zaman 
bütün halinde kalması. Birbirimizi seversek; hatalar gözümüze çok batmaz. Bir annenin çocuğuna ya da bir aşığın 
cananına baktığı gönül gözü ile bakarsak telafi edilmeyecek hata yok gibidir. Başarmak için önce bir ideal peşinde 
birlik olmak lazım.
         Hedeflere ulaşma yolunda eğitim bizim için, olmazsa olmazımızdır. Eğitimle ilgili sorunları bir bütün olarak 
ele alınması, herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Birlik olup ortak projeler üretip 
sorunları aşmalıyız. Eğitimli gençlik, ülkemizi çağdaş uygarlık yolunda bize yegane yol göstericisi olacaktır. Sen, ben 
kavgalarının olmadığı önce vatan millet ülküsü ile geleceğe bakmamız gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir. Bu çalışma 
ilkokuldan ortaokula; liseden üniversiteye kadar elimizden gelenin fazlasını vererek daha fazla özveri ve fedakarlık 
yaparak olacaktır. Bu fedakarca çalışma ortamı Çamköy Ortaokulunda mevcut. Çalışkan öğretmenlerimiz, özverili 
velilerimiz …iyi ki varsınız.

         “Asımın Neslini” yetiştirme adına ben daha fazlasını vermeye hazırım siz de hazırsanız buyurun Besmele 
ile başlayalım. Günü geldiğinde görüşmek ümidiyle hoşça kalın.

                                                   SEVGİLİ OKURLARIMIZ… 
           
          Niyetimiz verimli bir toprak misali, eğitimin de en kutsal amacı olduğu 
üzere gelecek adına sağlam nesiller yetiştirmektir. Günümüz iletişim çağı olarak 
adlandırılsa da maalesef bu iletişim araçları (sosyal paylaşım ağları vb.) bazen 
gençliğimizin düşünsel gelişimine olumsuz etki de edebilmektedir. Saatlerce bilgisayar 
başında harcanan zamanlar verimsizliğimizi kat be kat artırmaktan başka bir işe 
yaramamaktadır. İşte bu noktada gösterdiğimiz naçizane gayretimiz belki de koskoca 
bir okyanusa atılan taşın suyu dalgalandırdığı derecede etki edecektir. Ama yine de 
geleceğimizi teslim edeceğimiz genç beyinlerimizi bir nebze de olsa bu tür çalışmalarla 
meşgul etmek tahminimizce daha faydalı olacaktır.   
         
         Gün doğumu ile gün batımı arasındaki zaman diliminde gizli değil midir, umutlar, hayaller, yaşantılar… Her 
hayale bir cümle saklanmaz mı, her yaşanmışlık insana güzel şeyler yazdırmaz mı?Edebiyat deriz buna, şiirler ahenkle 
uçuşur havaya, kahramansız olan hikayeler çıkar meydana, gündemden kareler tartışma metni yazdırır insana. 
Yazalım, yazalım ki ruhumuzun yansımasını kaleme “yaz” emri ile harekete geçirelim zamanla. Güzelliklerin değerinin 
kaybolduğu bir kuşakta yeniden can vermek istedik biz de bu akıma.
        
        Amacımız ismimizi oluşturdu zamanla ve “ÇAMKÖY GENÇ KALEMLER” dedik dergimize. Dergimizin genel 
amacı; gençlere kendilerini gösterebilecekleri bir medya desteği sunmak ve genç yazar, genç şairlerin yetişmesine vesile 
olmaktır. Dergimizde güncel ve gençlerimizin özgün ifadeleriyle hazırlanmış yazılar bulunmaktadır.
     
       Değerli genç kalemler dergisi okurlarımız, dergimizi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Dergimizin asıl 
muhatabı olan sevgili öğrencilerimize seslenmek istiyorum: Sizleri önemsiyor ve kendinizi geliştirme çabalarınıza saygı 
duyuyoruz. Kendinizi geliştirmenin yegane yolu da en başta dilimizi geliştirmekle olacaktır. Dergimizde emeği geçen 
tüm saygıdeğer öğretmenlerimize ve sevgili öğrenci arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şahsım ve Genç Kalemler 
ekibine ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma saygılarımı sunar, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir yaşam dilerim. En güzel  
günler sizlerin olsun …Selam ve saygılarımla.
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   Yazmak… 
   Uçsuz bucaksız hayaller aleminde sözcüklerle dans etme sanatıdır. 
Bazıları için hobi olsa da bazıları  için yaşamın ta kendisidir.      
   Peki  yazmak size ne ifade ediyor?
   Benim için yazmak bir süreçtir. Bu süreçte beni başarıya taşıyacak 
merdiven okumaktan geçiyorsa okumanın hakkını vermeliyim. Okumalı, 
araştırmalı, beynime   bilgi tohumlarını ekmeliyim. Sonra da  düşünmesini 
öğrenmeliyim. Gerisi zaten çorap söküğü gibi  kendiliğinden gelir.
       Yazın…
   Kelimeler  cebinizde, kontrolleri sizin  elinizde. İstediğiniz gibi sıralayabilirsiniz cümleleri...

Kurallı olmuş ,devrik olmuş ne fark eder. Bu cümleler sadece sizin  için bir anlam  
taşıyor da olabilir. Önemli değil. Önemli olan umudunu kaybetmemektir. 

İçinde varsa küçücük umut kırıntıları  kalk ayağa… Devam et 
denemeye… Sonunda başarı senin için kaçınılmaz bir son olacak. Eğer 
bir gün tıkanacak olursan geri dön okumaya…

GENC KALEMLER

Ayşe ANAÇ  
Türkçe Öğretmeni5
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Eşyaları taşıdık... 

Perdelerimizi astık...

Okulumuz renklendi.

Tabelamızı astık...
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Okulumuz renklendi. Bahçemizi düzenledik.

Çeşmemiz yapıldı...

Yönlendirmeleri astık...

Tabelamızı astık...

Atatürk Köşemiz Yapıldı.

Yönlendirmeleri astık...



29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramını kutladık.

18 Mart’ta Çanakkale 
şehitlerimizi andık. 

Karaoke yarışması 

düzenledik.

Okul kermesi 
düzenledik.

10 Kasım’da Ata’mızı 
saygıyla andık.

Okullara geziler 

düzenledik.

Saz Yapım Üstadı 
Yusuf Aykurt’la 

söyleşi yaptık.

15 Temmuz demokrasi 
şehitlerimizi andık.

Kut-ül Amare 

zaferini kutladık.
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23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını kutladık.

Okul gecesi 
düzenledik.

Seminerlere katıldık , 

kendimizi geliştirdik.

24 Kasım Öğretmenler 
Gününü kutladık.

Zehra Ünüvar ile 
söyleşi düzenledik.

Sivil Savunma 

Tatbikatı yaptık.

İlköğretim Haftası’nı 
kutladık.

12 Mart İstiklal 
Marşının Kabülü’nü 

kutladık.

Tiyatro gösterileri 

yaptık.
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               15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ 
Kolay mı sandınız vatanımızı almayı,

Hiç düşünmeden halka saldırmayı ,

Üzerimize yağdırdınız o kurşunu, bombayı ,

Biz verir miyiz üç beş haine bu vatanı .

Kolay mı kazandık sanıyorsunuz ,

Ne şehitler, gaziler verdik bilmiyorsunuz.

Ya biliyor da anlamıyorsunuz,

Canımızı alır da vatanımızı alamazsınız. 

Biz öyle bir milletiz ki milyonlarca tanka bedel,

İnan vatan için ölüm bize ne acı ne keder,

Korkumuz yok ölümden önderimiz atamız. 

Bize emanet edileni alacağınızı mı sandınız?

15 Temmuz gecesini hiç unutmayacağız!

Bizi bölmek isteyen hainlere de unutturmayacağız. 

Şehidim! Sen rahat uyu emanetin bizdedir. 

Cumhuriyetim de, vatanım da milletimin elindedir. 

ABDURAHMAN ÇETİN - 5B
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	 1974	yılında	Niğde’nin	Bor	ilçesine	bağlı	Çukurkuyu	beldesinde	
yedi	çocuklu	bir	aileden	gelen	Ömer	Halisdemir,	çocukluğunu	Niğde’nin	
Çukurkuyu	beldesinde	geçirmiştir.	Okul	sonralarında	Çukurkuyu’da	çobanlık	
yapan	Kahraman	Şehit	Ömer	Halisdemir’in	Hatice	Halisdemir	ile	olan	
evliliğinden	Elifnur	ve	Doğan	Ertuğrul	adlarında	iki	çocuğu	vardır.

	 15	Temmuz	darbe	kalkışmasının	önlenmesindeki	önemli	isimlerden	
biri	olan	Kahraman	Şehit	Ömer	Halisdemir,	1999	yılında	piyade	astsubay	
olarak	Türk	Silahı	Kuvvetlerine	katılmış	ve	Türk	Silahlı	Kuvvetleri	
bünyesinde	yurt	içinde	ve	yurt	dışında	görev	yapmıştır.

	 15	Temmuz	2016	tarihinde	Türkiye	Cumhuriyeti	Devleti’nin	ve	
Türk	milletinin	bekasına	yönelik	yapılan	hain	kalkışmayı	önlemek	için	
canını	çekinmeden	feda	eden	Şehit	Astsubay	Kıdemli	Başçavuş	Ömer	

TEMMUZ

Ömer HALİSDEMİR

Halisdemir,	Özel	Kuvvetler	Komutanlığı’na	girmeye	çalışan	darbeci	general	Semih	Terzi’yi,	Genelkurmay	Özel	
Kuvvetler	Komutanı	Korgeneral	Zekai	Aksakallı’dan	aldığı	“Vur”	emri	üzerine	alnından	vurarak	öldürmüştür.

Tuğgeneral	Semih	Terzi’nin	yanında	bulunan	cuntacı	askerler	tarafından	şehit	edilen	Ömer	Halisdemir,	
büyük	bir	kahramanlık	örneği	göstererek	15	Temmuz	darbe	kalkışmasının	seyrini	değiştirmiş	ve	
demokrasinin	temsili	haline	gelmiştir.

15



AŞAĞIDAKİ PARAGRAFIN İÇİNE GİZLENMİŞ 18 ÜLKEYİ 
BULABİLİR MİSİN? 

Yine paltosuz gelmiş, bir de peruk takmış.
Gelirken yanında bilgisayarını da getirmiş. Pis ve çapaçul bir durumda. 
Safran sarısı bir yüzü var. Kafasının içinde kim bilir ne tilkiler dolaşıyor. 
Vaktinde üç roman yazan adam bu mu? Zaman dünkü başarılı 
adamdan geriye kişiliksiz bir virane bırakmış. Saçma sapan amaçlar 
peşinde koşuyor. Ben insanları severim ama insanlar ayağını yorgana 
göre uzatmalı. Davul bile dengi dengine çalar. Kim bilir kaç adam 
böyle sudan sebeplerle ziyan oldu.

ŞAŞIRTMACALAR 

Kırk küp kırkının da kulpu kırık küp
Sudan çıktı iki su cadısı biri erkek su cadısı biri dişi su cadısı
Şu resmi çerçevecide çerçevelettirsek de mi saklasak çerçevelettirmesek de mi assak.

BİLMECELER 

Kimi yeşil kimi ela olmayanın hali ne ola.
Tarla da biter, makine diker, her sabah elini öper.
Üstü çayır biçilir altı çeşme içilir.
Gökte gördüm bir köprü rengi var yedi türlü.
Girersin hücreye hava ata ata, basarsın düğmeye çıkarsın en üst kata

DÜŞÜNDÜREN BİLMECELER
Kekemeler ne zaman kekelemezler?
Yeniçeriler niçin kazan kaldırmış?
Hangi kazanın kaymakamı yoktur?
İnsan ne yiyince üzülür?
Hangi yıldız gece gündüz görülür?
Elektrik olmadığı zaman ütü nasıl kızdırılır?
Leylek niçin tek ayaküstünde durur?

CEVAP yiNEPALtosuz Gelmiş, Bir de PERUkTakmış.gelir KEN YAnında Bilgisayarını Da Getirmiş. pİS VE Çapaçul Bir 
Durumda. SaFRANSArısı Bir Yüzü Var. KaFASınıniÇİNde Kim Bilir Ne Tilkiler Dolaşıyor. Vaktinde Üç ROMAN YAzan 
Adam Bu Mu? Zaman DünKÜBAşarılı Adamdan Geriye KiŞİLİksiz Bir vİRANebIRAKmış. Saçma SaPANAMAçlar Peşinde 
Koşuyor. BEN İNsanları Severim Ama Insanlar Ayağını YorGANA Göre Uzatmalı. Davul Bile Dengi DenGİNE Çalar. Kim 
Bilir KaÇADam Böyle SUDAN Sebeplerle Ziyan Oldu.
CEVAPLAR: GÖZ- HAVLU- KOYUN- GÖKKUŞAĞI- ASANSÖR
CEVAPLAR: 1. Konuşmadıkları zaman  2. O zaman halter olmadığı için.  3.Trafik kazası  
 4. Kazık     5.Film yıldızı     6. Karşısına geçip kendini eleştirerek   7. Derse geç kaldığı için.

ZEKA
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SORU: Annesi, çocuğunun 
her doğum gününde evdeki 
kumbaraya 1 TL atar. Çocuk 12 
yaşına geldiğinde kumbarayı 
açarlar. Kumbaradan 3 TL çıkar. 
Üstelik kumbara daha önce 
hiç açılmamıştır. Peki, bu nasıl 
olmuştur? Açıklayabilir misiniz?

SORU: Sadece bir tek 

kibritiniz var, içinde bir gaz 

lambası, bir gaz sobası, ve 

bir de mum bulunan karanlık 

ve soğuk bir odaya girdiniz… 

Önce hangisini yakarsınız?

Cevap 1:A şıkkı Çünkü,bu bir örüntüdür aslında.Doğan’ın DO su Recep’ in RE si Mİnenin Mİ si Faruk’un FA sıSOLhan’ın 
SOL u LAranın LA sıdır bu yüzden Sinan’ ın Sİ si olduğu için DO RE Mİ FA SOL LA Sİ bu yüzden Sinan yani nota başları 
Cevap 2: Çocuk 29 Şubat doğumludur.
Cevap 3: Şoför SİZDİNİZ. Cevap kendi adınız
Cevap 4: İlk önce kibriti yakmanız gerekir.

SORU: İki müzik 

öğretmeni karı kocanın 7 

çocuğu vardır. Çocuklarının 

isimleri Doğan, Recep, Mine, 

Faruk, Solhan, Lara’dır. 7. 

Çocuğun ismi nedir? 

A)Sinan        B) Kerem  

C) Melda     D)    Elif

SORU: Muğla’dan hareket 

eden 43 yolculu bir otobüs 

kullanıyorsunuz. Denizli´ de 7 

yolcu binip, 5 yolcu indi. Afyon´ 

da 8 yolcu indi, 4 yeni yolcu 

bindi. 8 saat sonra Ankara´ ya 

vardığınızda şoförün adı neydi?

OYUNLARI

Nil YALÇINKAYA 
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
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HAYAL ETTİK, 
DÜŞÜNDÜK, 
TASARLADIK.
KESTİK,BİÇTİK, 
YAPIŞTIRDIK.
OKULUMUZU  
RENGARENK  
YAPTIK

H.Derya EKMEKÇİ  ŞAHİN 
Görsel Sanatlar Öğretmeni 

14



HAYAL ETTİK, 
DÜŞÜNDÜK, 
TASARLADIK.
KESTİK,BİÇTİK, 
YAPIŞTIRDIK.
OKULUMUZU  
RENGARENK  
YAPTIK

 YAĞMURUN SESİ 

Bazen   sessiz     sakin   yağar,
Çiseliyor   derler,
Bilmezler,
O  bir  iç   çekiştir.
Hakim  olmaktır   gözyaşlarına
Gizli    gizli    ağlar.

Bazen   kafa  tutar güneşe ,
O  bakarken  gökte
Akar  gider  toprağa.

Öfkelidir    kimi   zaman,
Bağıra  çağıra   gelir.
Katar   önüne   niceleri
Sel  olur,
Irmak   olur…

Alican TÜFEKÇİ - 8/B

ANNE 
Anneciğim, sen benim karanlıkta bile yol gösteren
Kutup yıldızımsın ,
Her sabah kalktığımda   günümü  aydınlatan  bir
Güneşsin,
Rüyalarıma giren bir 
Meleksin,
Ama artık yoksun!
Nasıl yolumu bulabilirim kutup yıldızım olmadan,
Nasıl sabah güneş doğacak güneşim olmadan,
Nasıl rüyalarımda bir melek göreceğim meleğim olmadan,
Sen bu dünyadan göçüp gittiğin gün,
Bekliyorum seni belki gelir de yolumu bulurum diye, 
Uyandığımda karanlık yolları değil senin aydınlık yüzünü görürüm 

diye,
Bekliyorum kâbuslarımı tatlıya dönüştüren bir meleği,
Bugün de böyle bitti.
Belki zaman geçtikçe yaralarım sarılır,
Zaman her acının ilacıymış anneciğim.
Hayat bana bunu da öğretti.
Hayatta her şeyin bir merhemi var anneciğim,
Benim merhemim de sensin,
Sana kavuşacağım o  anı özlemle bekliyorum.

Ayşe Gül Arı 5/C

 
HAYVAN SEVGİSİ 

Hayvanlara iyi bakalım,
Anlayalım onları.
Yem verelim, besleyelim,
Vazgeçmeyelim onlardan.

Sevelim,özen gösterelim,
Ezmeyelim, üzmeyelim.
Vaktinde yem verelim,
İlgilenelim onlarla.

ELİF YALÇIN  6/A
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	 Akşam	olmuştu.Annemle	birlikte	sofrayı	hazırladık.Yemeğe	tam	başlayacaktık	ki	
birden	kapı	çaldı.Hemen	kapıyı	açtım.	Karşımda	annemin	Denizli’deki	arkadaşını	gördüm.	
Çok	şaşırdım.Hemen	içeriye	davet	ettim.Oturduk,yemek	yedik,çay	içtik,meyve	yedik,sohbet	
ettik.Yol	yorgunu	oldukları	için	hemen	odalarını	hazırladık.	Uyudular	sabah	oldu.	Kahvaltı	
hazırlamışlardı.	Kahvaltımızı	yaptık,oturduk.
Babam	:
-“Hava	güzel,hadi	kalkın	ben	sizi	Saklıkent’e	götüreyim.”dedi.
Çok	sevindik,hazırlandık,yola	çıktık.Uzun	bir	sıra	vardı.Sonunda	içeri	girdik.Çok	güzeldi	
ama	çok	soğuktu	suları.	İki	dağın	arasından	sular	akıyordu.	Manzara	muhteşemdi.	
Sular		dizime	,	belime	,	boynuma	kadar		geliyordu.	Çok	eğleniyorduk.	Gitme	vakti	
gelmişti.	Ama	hiç	gitmek	istemiyordum.	Hazırlandık.	Arabaya	bindik.
	Babam	dedi	ki:
-“Hepiniz	acıkmış	olmalısınız,yemek	yemeye	gidelim	mi?”	Arkadaşlarım	ve	ben	“Evet”	
diye	bağırdık.	Çünkü	çok	acıkmıştık	daha	sonra	babam	bizi	Kayaköy	diye	bir	yere	
götürdü.İki	katlı	köşkler,	minik	balık	havuzları	,mis	gibi	kokan	yemekler…	Artık	iyice	
iştahımız	kabarmıştı.Bir	an	önce	köşkün	birine	oturduk.Yemeklerimiz	geldi.Büyük	bir	
iştahla	yemeğimizi	yedik.Daha	sonra	ben	ve	arkadaşlarım	balıkların	yanına	gittik.	
Balıklar	çok	güzeldi.	Eve	döndüğümüzde	akşam	olmak	üzereydi.	Büyükler	misafir	
odasına	geçip	yine	her	zaman	ki	gibi	sohbete	dalmışlardı.Bizde		çocuklar	olarak	
odamıza	geçip	kağıttan	yaptığımız	toplarla	savaş	yapıyorduk.	Zamanın	nasıl	geçtiğini	
anlamadım.	Annemgil	yataklarımızı	hazırladılar.	Öyle	yorulmuştuk	ki	yatağa	girer	
girmez	uyuduk.	Sabah	kalktık	,	kahvaltımızı	yaptık.	Bugün	galiba	evde	olacaktık,	neyse	
biz	çocuklar	oyun	oynadık.	Öğlen	olmuştu.	Yemeğimizi	yedik.	Arabaya	bindik,	Fethiye’ye	

doğru	yola	çıktık.	Oradan	Aşıklar	
Tepesi’ne…	Geldiğimizde	sanki	Fethiye	
ayaklarımızın	altındaydı.	Arabalar,	evler	
,	seralar	her	yer	minicikti	.	Masalara	
oturup	çekirdek	yiyip	kola	içtik.	
Arabamıza	bindik,	eve	geldik.	Akşam	
olmuştu.	Televizyon	seyredip	uyuduk.	
Acaba	yarın	nerelere	gidecektik?	Sabah		
arkadaşlarım	beni	zorla	uyandırdılar.	
Sabah	saat	daha	yediydi.	Ne	oluyor,	
dedim.	Denize	gidiyormuşuz.	Ben	de	
giysilerimi	hazırladım	.	Yola	çıktık.	Yirmi	
dakika	sonra	babama	“Daha	gelmedik	
mi	?”dedim.
	Babam	:	
“Geldik”	dedi.	Deniz	masmaviydi.	
Gökyüzüne	baktığımda	rengarenk	
paraşütler	havada	süzülüyordu…																																																																																																																																					
																																																																																																																																																						
																																																																																																						  
ESRA	YÜRÜMEZ		8/C

MASMAVİ	GÖKYÜZÜ
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KURNAZ   MANAV
   Eskiden, zamanın birinde bir ülke varmış. Bu ülke çok dürüst insanlarla 
doluymuş ama  bu ülkede bir adam varmış ki kimse ona güvenmez,  ona 
hiçbir şeyini emanet etmezmiş .
  Haftanın her pazarı ülkenin tam ortasında büyük bir pazar 
kurulurmuş.  Bu adam da o pazarın tek manavıymış.  Kimse  bu 
adamdan bir şey  almak istemese de mecbur kaldıkları 
için her pazar, meyveleri  bu adamdan alırlarmış. Adamın 
meyvelerinden  hiç mi hiç memnun değillermiş.Meyvelerin  
bazıları çürükmüş, bazıları da  taze değilmiş. Bir de çok pahalıymış 
meyveler. Bütün halk bu durumdan çok şikayetçiymiş. Bu olay 
nasıl olduysa o ülkenin padişahının kulağına gitmiş. Padişahtan  
manav da dahil bütün ülke çok korkarmış . Padişah bu olaya çok 
kızmış. Adeta küplere binmiş. Padişah çok akıllıymış. Aradan çok 
zaman geçmeden manavı yanına çağırmış ve ondan tam beş çuval elma istemiş. Manav da 
korkusundan hemen gidip elmaların en iyisinden,en güzellerinden tam beş çuval  hazırlamış. 
Ama padişah halkla anlaşmalıymış, bütün planı halka anlatmış. Halktan dört kişi gece olunca 
manavın padişah için hazırladığı beş çuval elmayı, halka verdiği  çürük elmalarla değiştirmiş.
   Padişah   elmaları sabah çok erken isteyince  manav  elmalara bakamadan hemen 
yola koyulmuş. Padişahın karşısına çıktığında padişah yavaştan gülüyormuş. Padişah “ Aç 
o çuvalları!“ demiş. Manav da kendinden emin bir şekilde açmış çuvalları ama bir bakmış 
ki bütün meyveler çürük. Padişah çok sinirlenmiş.   “Şimdi  o meyveleri  ye!” demiş. Manav 
da  şaşkın şaşkın ve iğrenerek o çürük elmaları yemiş. Yarım saat sonra karnı ağrıyıp başı 
dönmeye başlamış. Ondan sonra tam bir ay geceli gündüzlü yatağında hasta bir şekilde 
yatmış ama ne kadar pişman olmuş bilemezsiniz. Yaptığının ne kadar yanlış olduğunu 
anlamış.
   Bir ayın sonunda  padişah manavı yanına 

çağırmış, 
-Anladın mı yaptığının ne kadar kötü bir şey 
olduğunu, demiş.

Manav da utanç içinde çok sessizce “Evet” demiş. 
Sonra da ,

-Ben yaptığımın çok kötü bir şey olduğunu 
anladım, bir daha asla bunu yapmayacağım, 
demiş. Dediği gibi de olmuş. Bu kötülüğü bir 
daha halka hiç yapmamış. Bu ülkede herkes 
dürüst olmuş. Ve sonsuza kadar herkes çok 
mutlu yaşamış.

ALİŞAN DOĞRAMACI 8/A
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SEV
Sevmeyi sevmeliyiz,
Her şeyin başında.
Çünkü sevmekten 
türer,
Sevgi aslında.

Sevenler çok olsa,
Sevgi artar 
Çünkü insanın,
Sevildikçe sevgisi artar.

Bir sürü duygu ,
Oluşur sevmekten.
Sevmek ise,
Emekten.
     
Cemre ÖZTÜRK 7/B

AFFET  BENİ  ANNE
Yanımda   olmayınca    anladım  
 değerini   anne,
Affet   beni ,
Sensiz    yaşayamıyorum, yaşayamam   
asla
Ne olur    geri dön , çok  özledim  seni!

Dinlemedim  ,  umursamadım  
dediklerini!
Çok  pişmanım!  Lütfen  affet  beni .
Dayanamıyorum  artık  annem  , aç  
gözlerini!
Gerçekten  bir daha üzmeyeceğim    
seni .

Kalk,  yalvarıyorum  kalk artık!
Dayanamıyorum  sensizliğe,
Ne olur   artık  affet  beni,
Yalvarıyorum  artık  aç  gözlerini.

Elif İrem KILIÇ 5/A
 

DOSTLUK 

İyi dostluklar kuralım,
Birbirimizi üzmeyelim.

İyi gün dostu değil,
Kötü gün dostu olalım.

Birbirimize yardım edelim,
Kardeş gibi olalım.
Sevelim birbirimizi,
Hiç küsmeyelim. 

ELİF YALÇIN  6/A
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SABIR

Ekip			biçeriz,
Sularız	,gübreleriz,
İşimize	emek	verip,
Sabırla	bekleriz	.

Bir	işin	olması	için,
Sabrın	olması	gerek.
Zorluklarla	baş	edip,
Zirveye	çıkmak	gerek.

Başarmanın	tek	yolu;
İşimize	emek	vermektir.
Asıl	konu	da		sabretmektir.
Sabır	da	zorluklara	göğüs	
germekten	geçmektedir.

EMİNE	ÇOBAN	7/A

SILA
Buram		buram	tütersin	gözümde	gönlümde,
Uzaktayım	ben	sılada	,	gurbette	.
Özlem	çeker	dururum	kalbimde,
Beklerim	yurduma	kavuşmayı	,
Sevdiklerimle	karşılaşmayı.
Zaman	su	gibi	gelir	geçer,
Aylar	geçer	,yıllar	geçer,
Görürüm	ailemi	,özlemim	diner.
Sevdiklerimle	vakit	çabuk	geçer,
Günler	kalır	ayrılmamıza	,
Birlikteliğimizin	bozulmasına	,
Ayrılırım	onlardan.
Ama	sayılı	gün	çabuk	geçer,
Özlemim	geçer	,sılam	diner.

EMİNE	ÇOBAN	7/A

HAYAT	YOLUNDA	ADIMLAR

Çok	geç	değil,
Her	şey	affedilir,
Zamanla	düzelir,
Geçmişte	kalabilir.

Kalp	kırma,	
Yanlış	yolda	olma,
Doğrudan	şaşma
Düşmanla	yakın	olma.

Körle	yatma,
Şaşı	kalkarsın.
Yalanlara	inanma,
Boşlukta	kalırsın.

Her	biri	farklı,
Dostlar	apayrı,
Çalışmak	başarı,
Geleceğin	sağlam	adımı.

Fatma		ÇİL		8-A				
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1. Çocuğunuzu korkutmayın. 
Çocuğa fazla baskı uygulamaktan kaçının. 
Kesinlikle dayak gibi bedeni cezalarda bulunmayın. 
Çünkü problemleri çözmek için dayağı kullanırsanız 
çocuk büyüdükçe dozu artırmanız gerekebilir. 
Öyle bir gün gelir bünye bu dayağı kaldırmayabilir. 
Evden kaçma, size karşı gelme ve hatta intihar gibi 
bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. 
2. Ailevi problemlerinizi çocuğunuzun 
yanında kesinlikle tartışmayınız. 
Sizin yapmış olduğunuz 
tartışmalar çocukta 
güvensizlik ve endişe 
duygusu oluşturabilir. 
3. Çocuğun yanında 
okulu, öğretmeni 
eleştirip tartışmayın. 
Böyle davranışlar 
çocuğun okuldan 
ve öğretmeninden 
soğumasına neden 
olabilir. 
4. Çocuğunuz okulda 
yaptıklarını size anlatmak 
istiyorsa onu dinleyin. 
Onu önemsediğinizi ona 
hissettirin. 
5. Çocuklarınız sürekli bir büyüme ve 
gelişme içerisindedir. 
O sizin çocuğunuz olsa bile sizden ayrı bir kişilik 
yapısı vardır. Bu nedenle onu tanımaya ve anlamaya 
çalışın.
6. Çocuklar hayatını deneme ve taklit yoluyla 
öğrenmektedir. Bu nedenle çocukların oyun 
oymalarına, arkadaşlık ilişkileri kurmalarına izin 
verin. Onu sürekli korumayın ama çok da serbest 
bırakmayın. Aşırı koruyucu bir ailede yetişen 
çocuk yaş olarak büyüse dahi çocuksu davranışlar 
sergilemeye devam eder. 
7. Çocuğunuzun her isteğini karşılamayın, onlara 
tutamayacağınız sözleri vermeyin. 
Çocuğunuzu ne kadar sevseniz dahi ona karşı 
kararlı ve kesin davranışlar sergileyin. 
Eğer çocuğunuza tutarsız davranışlar sergilerseniz 
çocuk size karşı bir bocalama yaşayabilir hem de 
sizin bu zafiyetinizden faydalanmak isteyebilir. 
8. Sürekli nasihat vermekten kaçının. 
Çünkü çocuklar nasihatten daha çok 
davranışlarınızdan etkilenirler. 
Bu nedenle çocuğunuzun nasıl biri olmasını 
istiyorsanız siz de öyle bir kişi olun.                                     

 9. Çocuğunuzla aranızda saygı ve 
sevginin olmasına özen gösterin. 
Çünkü çiçeğin nasıl suya ihtiyacı varsa, 
çocuğunda sevgiye ihtiyacı vardır. 
10. Çocuğunuzla bağırarak 

konuşmayın. 
Çocuklarda, yumuşak ses tonuyla ve kesin ifadelerle 
söylenenler daha çok iz bırakır. 
11. Çocuklarınızı korkutarak, sindirerek, suçluluk 
duygusu aşılayarak yetiştirmeyin. 
Yanlış davranışlarını hemen cezalandırmayın. 

Onun dinleyin, suçundan daha büyük, onu 
rencide edecek cezalar vermeyin. 

12. Çocuklarınızın sorularına mutlaka 
mantıklı ve doğru cevaplar verin. 

Sorduğu sorular karşısında; “Bu 
da sorulur mu?”, 
“Sen bunu bilmiyor musun?” 
gibi ifadeler kullanarak soru 
sorma şevkini kırmayın. 
Soru sorma şevki kırılan 
çocuğun aslında öğrenme azmi 
kırılıyordur. 

13. Çocuğunuzu başka 
çocuklarla kıyaslamayın. 

Her çocuğun yeteneği farklıdır. 
Bu kıyaslamalar çocuğun kıyaslanan 

çocuğa veya kardeşine düşman 
olmasını sağlamaktan başka hiçbir işe 

yaramaz. 
14. Ona üstesinden gelebileceği işler vermeye ve onu 
motive etmeye özen gösterin. 
Böyle yetişen bir çocuğun kendine güveni daha fazla 
olur. 
15. Kuralları hemen öğrenmesini sağlamaya 
çalışmayın. Kurallara uymuyor diye hemen 
çocuğunuzu cezalandırmayın. 
Bu tür ana baba davranışı çocukta yalan söylemeye 
neden olabilir. 
16. Çocuğunuz eğer sizi çok kızdırıyorsa hemen 
sinirlenmeyin. 
Ona kızabilirsiniz ama asla onu aşağılamayın. 
Küçüktür, anlamaz diye düşünmeyin. 
Sizin bu aşağılamanız karşısında o da sizi 
başkalarının yanında güç durumda bırakabilir. 
17. Çocuğunuza haksızlık yaptığınıza inandığınız 
bir durum olduğunda bunu ona açıklamaktan, 
ondan özür dilemekten çekinmeyin. 
18. Çocuğunuzdan örnek çocuk olmasını 
beklemeyin, çünkü oda sizden örnek anne baba 
olmanızı istemiyordur. 
Sadece ona karşı sevecen, anlayışlı ve sevgi dolu 
olmanızı beklerler. 
19. Çocuğunuza zorla yemek yedirmeye çalışmayın. 
Yemek yedirirken rahat davranın, sağlıklı 
yiyecekleri alternatif olarak çocuğa sunun. 
Sofraya onun istediği yemekleri koymaya da özen 
gösterin. Yemek saatinden önce abur cubur şeylerle 
karnını doyurmayın. 

NASIL ETKİLİ ANNE  BABA OLUNUR ?



20. Çocuklarınız kavga ettiğinde hemen hakemlik 
yapmaya, bir suçlu aramaya çalışmayın. 
Çözüm yolları bulmalarını sağlayıcı tedbirler alın. 
21. Çocuklar zaman zaman şiddet duygusu ve 
etrafına zarar verme duygusuna kapılabilirler. 
Çocukların bu duygusuna belki engel olamazsınız 
ama çevreyle ilişkilerinde şiddet kullanmalarını 
engelleyecek kurallar koyabilirsiniz. 
Koyduğunuz kuralları da mutlaka ödün vermeden 
uygulayın. 
22. Çocuklarınızın şiddet duygusunu bastırmayın, 
duygularını size açmasına fırsat verin. 
Duygularını size aktarırken çocuğu eleştirmeyin. 
Eleştiri çocuğun duygularını sözle dışarı vurmasını 
engelleyebilir. 
Duygularını dışarı vuramayan 
çocuk bunu şiddet olarak 
arkadaşına, çevresine ve hatta 
kendisine yansıtabilir. 
23. Çocuğunuza okuma alışkanlığı 
kazandırmaya çalışın. 
Bunun için özellikle okul öncesi 
dönem çok önemlidir. 
Özellikle 0-6 yaşları. Bu yaşlarda 
bol resimli kitaplarla, bilmecelerle, 
tekerlemelerle, çocuğunuza kitap 
okuyarak onun okuma alışkanlığı 
kazanmasının temellerini sağlam 
atmış olursunuz. 
24. Okuma alışkanlığı olan bir 
çocuk sahibiyseniz, çocuğunuzun 
kin ve nefret duygusu aşılayan kitap 
okumasını engelleyin. 
Onun sevgi, dostluk, barış gibi 
çocuğun gelişimini olumlu yönde 
etkileyecek kitaplar okumasını 
sağlayın. 
25. Çocuğunuzu iyi tanımaya çalışın. 
Ondan kapasitesi üstünde verim beklemeyin. 
26. Anne ve baba olarak ortak kararlar alınız ve 
davranışlarınızda her zaman doğru ve tutarlı olun. 
Anne ve baba arasındaki çelişkili davranışlar 
çocuğun bocalamasına, çatışma yaşamasına neden 
olacaktır.
 27. Çocuğunuzun okula geliş gidiş saatlerini 
sürekli kontrol altında tutunuz. 
Onun kötü arkadaş ilişkileri kurmaması ve zararlı 
alışkanlıklar edinmemesi için ona iyi örnek olun, 
arkadaşlarıyla siz de iletişim içine girin. 
28. Çocuklarınızın sürekli bir gelişim içerisindedir. 
Bu nedenle çocuklar cinsellikle ilgili size sorular 
zaman zaman soracaklardır. 
Onların cinsellikle ilgili soracakları sorulara 
hazırlıklı olun. 
Yalın bir şekilde ama dürüst olarak sorularını 

cevaplamaya özen gösterin. Ilımlı ve eleştirel 
olmayan yaklaşımınız onun bu bilgileri dışarıdan 
yanlış olarak almasının önünü kesecektir. 
29. Özellikle ergenlik çağında çocuklar fizyolojik ve 
duygusal yönden bocalamalar yaşarlar. 
Fizyolojik gelişim hızlı olurken duygusal gelişim 
yavaş olduğu zaman çocuklarda hırçınlık ve asi 
davranışlar görülebilecektir. 
Bu dönemde çocuğu anlayışla ve mantıklı 
karşılamak onun ergenlik çağını en az buhranla 
atlatmasını sağlayacaktır. 
30. Çocuğun okul başarısı için öğretmen ve okul ile 
iletişim içinde olunuz. 
Çocuğa harçlık verip okula göndermek ile 
sorumluluklarınızın bitmediğini biliniz. 
31. Çocuğunuza yeteri kadar harçlık veriniz. 
Harçlığı ona haftalık olarak vermeniz onun 
kendini yönetmesini ve sorumluluk sahibi olmasını 

sağlayacaktır.
 32. Evde çocuğunuzun verimli ders 

çalışabilmesini için gerekli mekansal ve 
psikolojik imkanları sağlayınız. 

33. Çocuğunuza karşı ceza ödül dengesini 
sağlam kurun. 
Bunun formülü şudur: “Ceza, neyin 
yapılmayacağını söyler, ödül ne 
yapılırsa daha iyi olacağını gösterir. 
Mümkün olan her durumda ödülü 
tercih edin.” 
34. Çocuğunuzu olmasını istediğiniz gibi 
değil, kendi olduğu gibi kabul edin. 

Böylece çocuğun en iyi kişi yani kendisi 
olmasını sağlamış olursunuz. 
35. Çocuğunuzu ilgilendiren kurallarını 

onunla beraber koyun. 
Göreceksiniz ki birçok şey sorun 
olmadan çözülecektir. 

36. Çocuğunuzla vakit geçirmeye özen 
gösterin. Onunla beraberken dünyaya 

onun gözüyle bakmaya çalışın. 
37. Çocuklarınız size çok şey öğretebilir. 

Bu nedenle onları düzenli izlemeye özen gösterin. 
O sizden ne kadar çok şey öğreniyorsa, sizde 
ondan çok şey öğreneceksiniz. 
38. Çocuğunuzun istediği mesleği seçmesine izin 
verin. 
Çocuğunuza mesleğin adının değil, yaptığı işi iyi 
yapmanın saygınlık getirdiğini anlatın.
 39. Son olarak şunu asla unutmayın: 
“Sizin çocuğunuz olarak doğmak onların elinde 
değildi, ancak seçme hakları olsaydı, sizden başka 
kimsenin çocuğu olmak istemezlerdi...”

NASIL ETKİLİ ANNE  BABA OLUNUR ?

Osman ECE
Rehber Öğretmeni
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Her zaman başımızdadır okul müdürümüz:  SAMİ  ZORBAŞ

Yol gösteren  müdür yardımcısı: MAHMUT CAN

Her  zaman   çözüm   üreten: OSMAN  ECE 

En iyi öğretmen:  BİLGE  KÖLEOĞLU

En  sevecen:  KUTLU  COŞKUN

En  cana yakın: SENEM  KOÇYİĞİT

En  sevilen :  ALİ ANIL YELKEN

En  disiplinli :  NİL YALÇINKAYA

En sıcakkanlı:  YUSUF   KAYA

En  iyi  öğüt veren:  AYŞE  ANAÇ

En hoşgörülü:  İLKNUR   AKDOĞAN

En  güler  yüzlü:  SELMA  TÜRKMEN

En heyecanlı :  FATMA GÜNGAÇ

En dahi:   MUHAMMET  OKUMUŞ

En  komik :   FATİH  CANAVARCI

En   bilgili :  UĞUR  CANİKLİ

En   tatlı:  ÇİĞDEM  KÜLAKÜ

En   dinamik:  SERDAR  SÖNMEZ

En neşeli:  RAZİYE ACAR

En yardımsever :  NAZLIM   AYDIN 

En   vicdanlı  :  ÖZLEM  DEMİR   ESER

En  güzel  ressam:  DERYA  EKMEKÇİ  ŞAHİN

En   güzel   sesli:  ASLI  ÖZABALI  GÖKÇEASLAN

En   becerikli:  AYŞE  KAYA

En   sporcu :  ERSİN ERYILMAZ

Matematik  dahisi:   OSMAN  SAĞIR

Bilişimin kalbi :  İBRAHİM   BAYTEKİN     

       

                   FEYZA DİVARCI        
                YAĞMUR  KUZU  8/B

ÖĞRETMENLERİMİZ   





            Bir varmış, bir yokmuş .Evvel zaman içinde,kalbur saman içinde uzak diyarların birinde çok 
güzel  bir ev varmış. Bu evin bahçesinde portakalları çok sulu olan bir  portakal ağacı varmış.Bu 
ağacın portakalları diğer portakallara hiç ama hiç benzemiyormuş. 
 Yine bir kış mevsimi gelmiş çatmış,portakal ağacı meyve vermeye başlamış .Portakal ağacı 
her zamanki gibi sulu sulu meyveler vermiş.
 Kış bitmiş ,yaz gelmiş,yaz bitmiş,kış gelmiş.Ama artık portakal ağacı sulu sulu  meyveler 
vermez olmuş. Evin tek kızı olan Ecrin bu duruma çok üzülmüş.Ecrin’ in babası,portakal ağacının 
portakal vermediğini görünce   ağacı kesmiş.Ecrin babasına engel olamamış.Babası ağacı kestikten 
sonra odunluğa atmış.
 Bir iki gün sonra Ecrin odunluğa gitmiş. Odunlukta bir ses duymuş,sese doğru ilerlemiş.
Konuşan portakal ağacının bir dalıymış. Portakal ağacı :
-Ecrin üstümdeki odun beni incitiyor, üstümden çeker misin, demiş. Ecrin ne yapacağını  şaşırmış, 
Odunu portakal ağacının üstünden çekmiş. Portakal ağacı birden bire bir periye dönüşmüş.Ecrin  
gördüklerine inanamamış.Peri :

-Artık özgürüm , portakal ağacının içinde yıllarca 
beklememe gerek  kalmadı, demiş. Ecrin:
-Burada neler oluyor? Bana her şeyi anlatır mısın, 

demiş.

Peri: 
Yıllar yıllar önce kötü bir büyücü beni bir 

portakal ağacına dönüştürdü.Büyünün 
bozulması için ağacı kesmeleri lazımdı,
 bu sayede özgür kalabilecektim. 
Büyünün etkisi azaldığı için bu kış 
meyve veremedim , yani gözyaşlarım 
akmadı, demiş.
 Ecrin hayretle ,

 Yediğimiz portakallar senin gözyaşlarındı 
demek ki! Peri:

Evet, benim gözyaşlarımdı, demiş.
 O günden sonra  peri  sonsuza dek  özgür  kalmış .Ecrin 

ise çok mutlu olmuş.

SULU PORTAKAL AĞACICE
M

RE
  A

RT
AN

 5
/C

24



SEN GİTTİĞİNDEN BERİ ANNEM 

Gecenin fırtınası gündüze kalmıyormuş,
Yaşadıklarımın acısı hemen geçmiyormuş,
Kalbim acıyor içim yanıyormuş,
Sen gittiğinden beri be annem.

Diktiğin çiçeklerin hepsi kurudu,
Bahçemizdeki kiraz ağacı yıkıldı.
Kalbim kırıldı sen yokken,
Ben çoktan yıkıldım  be annem.

Seni hiç bırakmayacağım diye söz verdin ya,
Sözünde durmadın.
Hiç bırakmayacağım ellerini dedin ya,
Ellerimi bırakalı çok zaman geçti be annem.

Önceden sabahları hep sen kaldırırdın ya beni,
Şimdi kendim kalkıyorum.
Yatağımı hep sen düzeltirdin ya,
Artık ben bile düzeltmiyorum be annem.

Sen gittiğinden beri çok değiştim,
Büyüdüm,büyüdükçe yıprandım,
Yalnız kaldım.
Sen gittiğinden beri be annem.

Çektiğim acılar kalbimi taşladılar,
Annesizlik ne kadar zormuş,
Beni parçalara ayırdı,
Dönsen de işlemez kalbim artık be annem.

Ben istedim ki hep yanımda ol,
Ellerimden tut beni parka götür,
Bana pamuk şeker al,
Ama olmuyor, olmuyor be annem.

 GÖZDE KULA  8/B

KÜÇÜKTÜK BİZ  O ZAMANLAR 

 Küçüktüm ben o zamanlar 
Ayırdılar beni ailemden.
Koydular karanlık odaya
Kilitlediler onca kez…
Bu kilitli kapı ardında,
Ben yoktum sadece,
Onca küçük çocuk benim gibi
Ailesiz kalmıştı artık.
Dışarıda zaman ilerliyor.
Ama içeride,
Bir dakika yıllar sürüyordu.
Bizim yaşlarımızda çocuklar,
Oyun oynuyor, eğleniyor, gülüyordu.
Ama bizler;
Dilenmekten başka bir şey yapmıyorduk.
Bizi köle gibi çalıştıran insanlar,
Bizden para gelmeyince
Aç bırakıyor, dövüyor, kızıyorlardı.
Bizim için yüzyıllar süren 
Bu acıyı , kalbimizde taşıdık:
Her an, her zaman, her dakika
Büyümüştük artık o karanlık odada
Hepimiz birer genç olmuştuk.
Bizlere bakılınca genç duruyorduk.
Ama biz hep kalbimizdeki acıya yenik 
düşüyorduk.
Kelimeler,cümleler, satırlar…
Yetmiyordu, yetemiyordu, yetemeyecekti  
hiçbir zaman… 

HASİBE ÖZDEMİR 6/B
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 Kayhan,Karabaş  adlı köpeği ile oyun oynamayı, onunla 
gezmeyi çok seviyordu. Karabaş henüz bir buçuk yaşında fakat 
oldukça sevimli bir köpekti. Babası Karabaş’ı beş aylıkken 
ona doğum gününde hediye etmişti. Kayhan Karabaş’a çok 

çabuk alışmıştı. Onu genelde kendisi besliyor, onunla oyunlar 
oynuyordu. Karabaş da Kayhan’ı çok seviyordu.

  Bir de Kayhan’ın ikiz kardeşi Ayhan vardı. Karabaş bazen 
Ayhan ile oynuyordu. Kayhan onları çok kıskanıyordu çünkü 

Karabaş’ı babası Kayhan’a hediye etmişti. Kayhan her zaman 
Karabaş’ın kendisini sevmediğini düşünüyor ve çok üzülüyordu.
  Bir gün Kayhan evin bahçesinde top oynuyordu. Birden 
evin bahçesine giren bir tilki gördü. Kayhan çok korkmuştu. 

Çünkü ilk kez tilki görmüş ve onun ne olduğunu anlayamamıştı. Ne yapacağını şaşıran Kayhan 
“Babaaa!”diye bağırdı. Aniden bir havlama sesi duyuldu. Hemen tilkiye doğru koşan Karabaş 
onun kaçmasını sağladı ve Kayhan’ı kurtardı. Kayhan Karabaş’a haksızlık yaptığını, aslında 
Karabaş’ın onu çok sevdiğini anladı ve çok gururlandı. Kayhan Karabaş’ın kendisi için iyi bir dost 
olduğunu böylece daha iyi anlamış oldu.

CESUR KARABAŞ

Biliyor	musun?

	Kokunu	özledim,	bakışını,	gülüşünü,	bana	sarılışını	özledim.	Gözlerinin	maviliğinde,	
kaybolmayı	özledim,	belki	de	o	kokuydu	seni	bana	bağlayan.	Hatırlıyor	musun?	Ben	
hasta	olduğum	zaman	işe	gitmeyip	yanımda	kalmıştın.	Bana	pamuk	şeker	almıştın.	
Bisiklet	sürmeyi	öğretirken,	düşsem	de	pes	etmemeyi	öğrettin.	Güçlü	olmayı	sen	
öğrettin	bana.	Hayatta	her	şeyin	istediğim	gibi	olmayacağını,	zorlukların	
karşıma	çıkacağını	söyledin.	Bu	zorluklarla	baş	edecek	gücün	içimde	
olduğunu	söylemiştin.	O	zaman	anlayamamıştım	bunu…
						Biliyor	musun?
	Ben	yine	hastayım	ama	yanımda	sen	yoksun!	Karşımda	
aşamayacağım	dağ	gibi	sorunlarım	var.	Keşke	o	mavi	gözlerinle	
“Ben	yanındayım,	korkma!	“	deseydin.	Sana	hiç	itiraf	ettim	mi?	
Gözlerin	bana	denizi	hatırlatıyor.	Acaba	sen	burada	olsaydın,	
benim	gözlerimde	senin	denizin	olur	muydu?	Bazen	de	bana	
öyle	bir	bakıyordun	ki	gökyüzünü	sevdiriyordun.	Belki	de	o	bakıştı	
beni	dünyaya	bağlayan.	Her	seferinde	o	maviliği	görmek	için	
bakıyordum	gözlerine.	O	denizi,	o	gökyüzünü…	Peki	ya	ben	şimdi	
kimin	gözlerine	bakıp	sen	benim	denizimsin,	diyeceğim.	Keşke	
gelsen,	her	gece	benim	üstümü	örtsen,	her	sabah	“Hadi	kızım	
uyan”	desen	de	beni	uyandırsan.	Baba	hani	bana	eskiden	“Seni	
bırakmayacağım.”	demiştin	ya	hani	söz	vermiştin	ama	yoksun	
işte,	yoksun,	sözünde	durmadın!	Babalar	kızlarının	kahramanıdır	
ya	hani,	ya	benim	kahramanım	kim?	Ben	bile	bilmiyorum	ama	şunu	

bil	ki	her	şeye	rağmen	SENİ	ÇOK	ÖZLÜYORUM…																																																															
																																																																																																																																													

AZRA	KARİN	ESKİN	8/B
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MUTLULUK
 Mutluluk, insanın ayağına gelmez. İnsan çıkıp onu aramalıdır. Bazı 
insanlar en ufak şeylerden mutlu olurlar.İşte bu insanlar gerçek mutluluğu 
bulmuş ve onu kullanmayı başarmışlardır.Böyle insanlar daima mutlu 
olurlar. 
 Mutlu insanlar kendilerini severler.Bu yüzden diğer insanları da 
severler.Mutluluk adı verilen bağımsız güç beraberinde sevgi , barış ve sevinç 
getirir.Bunları sadece mutluluk yapabilir.Mutlulukta usta olanlar mutluluğu 
kullanırlar.Eğer düzgün kullanılırsa mutlulukta onlara sevgi,başarı  ve sevinç 
gibi hediyeler verir. 
 Kısacası bütün kapıları mutluluk açar. Mutluluk bütün kalplerin 
anahtarıdır…   

Sıla ERDEM 7/A

ÖĞRETMENİM 

Bir umut ışığı gibiydin bana,
Yol gösterdin, başarılı yollar.
Sınıfa girdiğin anda,
Sevgini saçtın ortalığa.

Zor günlerimde teselli ettin,
Derinleşen yaralarımı sardın,
Başarılı dersler anlattın,
Beni zirvelere taşıdın. 

Zor günlerimde hep sen vardın,
Elimden tutup beni ayağa kaldırdın,
Bana annem gibi davrandın,
Olmasan da yanımda hep 
aklımdasın 

(Zeliha öğretmenime ithafen)
Sıla   KAYA   8/B

ANNEM
Anne gibisi yoktur,
Derdi ıstırabı pek çoktur,
Gözlerinde uyku yoktur,
Ana gibi yar yoktur.

Anne başlarda taçtır,
Evlatlarına muhtaçtır, 
Kendi yemez hep açtır,
Anneler başta taçtır.

Anneciğim, seni seviyorum.
Rüyamda görünce hep 
gülüyorum,
Gece gündüz arıyorum,
Anneciğim seni çok 
seviyorum.

Sümeyye poliçe  7/D 

27

Halide GÜLDÜR 6/B



GÜZEL   ANADOLU’M

Çok  güzel  bir  Anadolu
Yemyeşil,  çiçeklerle dolu 
Çok severim Anadolu’yu 
Benim  güzel  Anadolu’m

Hayvanlarla dolusun
Kedi,köpek,inek,tavuk,
Masmavi  gökyüzünle,
Benim güzel Anadolu’m

Şehri  var köyü var,
Tarihi  eserleri  var,
Doğal  güzellikleri var,
Benim  güzel  Anadolu’m

Tarlasında  buğday,
Serasında  domates,
Bahçesinde  fasülye,
Benim  güzel  Anadolu’m

Gökyüzünde  bulutlar,
Kırlarda  ağaçlar,
Dumanı   tüten  evler,
Benim  güzel  Anadolu’m

Ömer  Faruk CEYLAN  8/A
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ÇANAKKALE 

Dillere  destan olan bir gün,
Dumanlar  tütüyor dağ başında;
Düşman geçmiş siper altına,
Bekliyor masum milletimizi,
Bekliyor bizim Mehmet’imizi , Ahmet’imizi , 
Ömer’imizi.

Bir tarafa geçmiş itilaf,
Namlusunu doğrultmuş;
Bir tarafa geçmiş ittifak,
İtilafa kafa tutmuş.

Kalmışız arada , şehitlerimiz  var ortada,
Vatan toprağı bulanmış şehit kanlarına;
Mermiler ki o kadar fazla,
İğne atsan düşmez, çarpışmadan yere inmez.

Her dakika , her an  bir şehit, bir vatan evladı  
kaybediyoruz,
Bu kadar acımasız düşman askeri , düşünmez ki 
kimseyi,
Tüm vatan evlatları evden ayrılırken helallik 
istiyor,
Ama düşman askeri bizim canımızı istiyor!

Bütün milletimiz yoksulluk içinde ,
Oğullarını cepheye gönderiyor;
Ama düşman askeri, geriye ölülerini  
gönderiyor.
Ne kadar acımasız düşman askeri,
Hiç düşünmez ki kimseyi.

Bir vatan evladı, 
Adı Seyit Onbaşı;
Kaldırdı imanla o mermiyi ,
Sanki mucize gibiydi;

Birden ateşledi fitili ,
O an sular , seller durdu,
Nihayet  ulusumuz kurtuldu,
Mustafa  Kemal’in önderliğinde,
Milletimizin gayretiyle;
Şehitlerimizin gayretiyle.

İşte böyle bir milletiz biz ,
Vatan toprağını kimseye vatan etmeyiz;
Dünyada  en az bir  Türk  kalana kadar,
Mücadeleye devam ederiz.
                                                                                                           
                           Oğuzhan  ACAR  8/A  



					
					Uzun	zaman	önce	uzak	mı	uzak	bir		diyarda	bir	krallık	varmış.Ülkenin	kralı	iyi	kalpli,	
dürüst	biriymiş.Karısını	ve	biricik	oğlunu	çok	severmiş.
				Kral	bir	gün,	her	sabah	olduğu	gibi,	ormanda	o	beyaz	atının	üstünde	bir	patikada	
gidiyormuş.Sonra	bir	atın	kendisine	hızla	koştuğunu	görmüş.Yanına	gelen		at	simsiyahmış.
Üstünde	yüzü	kapalı	bir	adam	varmış.Önce	askerlerinden	biri	sanmış	ancak	adam	yüzünü	
açınca	oğlu	olduğunu	anlamış.
-Oğlum	burada	ne	işin	var,	ya	başına	bir	şey	gelseydi	?
Oğlu:
-Baba	çok	üstüme	düşüyorsun.23	yaşındayım.		Hala	saraydan	çıkmak	için	senden	izin	
alıyorum.Ha	bir	de	seninle	konuşmam	gereken	bir	konu	var.	Ben	bir	sonraki	sefere	
katılmak	istiyorum,	demiş.
Kral:	
-Hayır,	demiş	ve	yönünü	krallığa	çevirerek	ilerlemeye	başlamış.	Oğlu	saraya	girene	kadar	
babasına	ısrar	etmiş.	Kral	dayanamamış	ve	oğluna		bağırmış.	Ancak	kral	seferden	bir	
gün	önce	hastalanmış.	Sonraki	güne	kadar	hastalığı	geçmemiş.Ayağa	
kalkacak	hali	yokmuş.Karısı	oğlunu	göndermesini	istemiş	.Kral	seferi	
iptal	edemezmiş.İptal	ederse	diğer	krallıklara	güçsüz	gözükecekmiş.
Oğlunu	göndermekten	başka	çaresi		yokmuş.Sefer	aşağı	yukarı	
bir	hafta	sürermiş.
				Krallık	son	dönemde	bolluk	içindeymiş.Krallığın	suyu	
padişahın	denetiminde	olan	barajdan	sağlanıyormuş.Bu	baraj	
kirlenirse	ülkenin	bolluğu	tehlikeye	girermiş	ve	öyle	de	olmuş.
Padişah	barajın	temizliği	zor	ve	masraflı	olduğu	için		bakımını	
sürekli	erteliyormuş.
				Bir	gün	köylünün	biri	eve	su	götürmek	üzere	dereye	gitmiş.
Su	alırken	dereden	geçen	çöpleri	görmüş	ve	herhalde	birisi	
yanlışlıkla	atmıştır	diye	önemsememiş.Son	zamanlarda	ürünler	
azalmaya,	hayvanlar	ölmeye	başlamış	ve	zehirlenme	vakaları	
iyice	artmış.Köylüler	padişaha	şikayette	bulunmuşlar.
Her	geçen	gün	şikayetler	artmış	ama	padişah	bir	şekilde		
onları	geçiştiriyormuş.		
					Kralın	oğlu	seferden	zaferle	dönerken	çok	
susamış	ve	su	içmek	için	atından	inip	dereye	gitmiş.
Suyu	içmiş	ve	olduğu	yere	yığılmış.	İnsanlar		oğlanın	
başına	toplanmışlar.	Yere	yığılanın	kralın	oğlu	olduğunu	
anlayınca	onu	krala	götürmüşler.Hemen	doktor	
çağırmışlar.Doktor	oğlanın	sudan	zehirlendiğini	söylemiş.
						Kral	yaptığından	çok	pişmanlık	duymuş.	Bu	
olaydan	sonra	sorumluluklarından	hiç	kaçmamış.Hep	
birlikte	mutlu	mesut	yaşamışlar.

PADİŞAH  ve  OĞLU

Ökkeş Can KILIÇ 8/A
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ALÜMİNYUM  
KAPLAR

Fatma GÜNGAÇ
Fen Bilimleri

Alüminyum Kapların Zararları

	 Alüminyumdan	üretilen	malzemeler	piyasada	çok	fazla	yer	
alıyor.	Bu	kaplar	insan	sağlığı	açısından	son	derece	tehlikelidir.	İhmal	
edilmemesi	gereken	bu	durum	bir	süre	sonra	potansiyel	sağlık	
problemlerini	de	beraberinde	getiriyor.	Kimyasalının	içerdiği	zararlı	
maddeler	birçok	olumsuz	durumun	yaşanmasına	sebep	olacaktır.	
Bu	nedenle	özellikle	mutfak	alanında	kullanılan	bu	kaplardan	uzak	
durulması	en	doğrusudur.	Alüminyum	kapların	zararları	birçok	
hastalığa	davetiye	çıkaracak	cinstendir.
 
	 Ev	hanımlarının	sık	sık	besinler	için	kullandığı	bu	kaplar	çok	ciddi	sağlık	problemlerini	de	
beraberinde	getirir.	İnsanlar	evlerindeki	bu	alüminyum	eşyaları	kullanmamalıdır	ve	bu	maddeden	
olabildiğince	uzak	kalmalıdır.	Alüminyum	maddesi	adeta	besinlerin	yapısına	işleyerek	vücuda	ve	
organlara	ciddi	derecede	zarar	verir.	Bu	durum	ihmal	edilmemelidir.	Özellikle	büyüme	çağındaki	
çocuklarda	ve	gençlerde	çeşitli	gelişim	ve	işlev	bozukluklarına	da	sebep	olur.	Alüminyum	kapların	
zararları	ısı	gördükçe	içerisindeki	maddeler	erime	gösterince	daha	da	tehlikeli	bir	hale	geleceklerdir.	
Bu	nedenle	de	kaplar	sıcak	yerlerde	tutulmamalıdır.

Nelere dikkat edilmelidir? 

•	Yiyeceklerin	bozulmaması	için	kullandığınız	alüminyum	saklama	kapları	yerine	paslanmaz	çelik	gibi	
daha	sağlıklı	olan	saklama	kaplarını	kullanın.		Alüminyum	yerine	ise	yağlı	kağıt	
kullanabilirsiniz.
•	Alüminyum	folyoya	sarılı	olan	yiyeceklerin	ısıtılması	ise	tehlikeye	davetiye	çıkarır.	
Bu	işlem	tamamen	yanlıştır.	Çünkü	ısınma	süresine	bağlı	olarak	alüminyumun	
yiyeceklere	bulaşması	muhtemeldir.
•	Islak	yiyecekler,	etler,	limon	gibi	gıdalar	alüminyum	folyoda	
saklanmamalıdır.	Bu	ürünlerin	alüminyum	ile	kimyasal	bir	tepkimeye	
girdiği	bilinmektedir.
•	Özellikle	fırında	yemek	pişirirken	alüminyum	folyo	yerine	yağlı	kağıt	
kullanmayı	tercih	edin.
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ALÜMİNYUM  
KAPLAR

Fatma GÜNGAÇ
Fen Bilimleri 15 TEMMUZ GECESİ 

Bir çocuğum ben, beşinde sekizinde
Unutkanım epeyce, her şeyim bugünümde
Garip bir gece yaşıyorum, bir telaş var herkeste
Annem babam, komşular, bir garip endişede

Caddelere yönelmiş, tanklar, toplar,silahlar
Meydanlarda insanlar, ellerinde bayraklar
Her yanda yankılanan, selalar ve dualar
Babama soruyorum “Ne demek bütün bunlar?”

Anlatıyor usulca, gözüme baka baka
Kötü niyetli insanlar, girmiş asker kılığına
Herkesi inandırmışlar, iyi olduklarına
Aldatmışlar herkesi, vatanı yıkmak uğruna

Kötü insanlar sarmış, ülkenin her yerini
İyi insan rolü yapıp, kandırmışlar askeri
Komutanlar güvenip, silah vermiş onlara
Alçakça doğrultmuşlar, silahları tüm halka

Meydandaydı o anda, asker kılığındaki kötüler
Sandılar ki korkacak, cesur, güçlü iyiler
Şehit olma pahasına, üzerlerine yürüdüler
Kötüler çok korktular, sonunda pes ettiler.

Allah korudu bizi, vatanı ve milleti
Kahraman oldu herkes, kurtardı ülkesini
Çanakkale ruhuyla, bütün kalpler birleşti
Şükürler olsun Allah’ım, Yaşasın Demokrasi!

 Tolga Can Pınar  8/A    178
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DÜŞÜN 

Bir vatan düşün evlat !
Parlıyor doğan güneş 
Mutlu bir yuva mutlu eş  

Bir bahçe düşün  evlat !
Ağaçlar var sıra sıra 
Evlat babasının ardı peşi sıra 

 Bir ev düşün evlat  !  
Odun sobası ısıtmış odaları 
Pişmiş aş kokusu var etrafta 
Hatıralar bir bir kazınmış akıllara 
Dün , bugün , yarın hepsi bir arada 

Bir çocuk düşün evlat !
Neden başı elleri arasında, 
Neden düşünüyor sürekli dertli dertli, 
Neden mutlu olması  gerekirken 
Dökülüyor sürekli yaşlar gözlerinden? 

Ağlasa !
Anlatsa her şeyi. 
Geçecek mi acıları, 
Sarılabilecek mi yaraları, 
Zaman geri getirecek mi 
Giden anaları , babaları , bacıları?

Duyulur mu ki sesi 
Hıçkırıklarının arasından ?
Akan göz yaşları  kapatınca koca gözlerini 
Görüyor muydu  tüm sevdiklerini,  hayalini ?
Öyle de oldu , babası karanlıkta dondu.

Zeynep Sena  KAYA  8/A

15 TEMMUZ GECESİ

15 Temmuz gecesi,
Yükseliyor göğe kurşun sesi.

Tek bir vatanımız var elimizde,
Vermeyiz onu kimseye.
Bütün halk el ele,
Yürüdüler hainlerin üstüne.

Sanki bitmeyecekti o gece,
Şehitler hep kalbimizde.
Şanlı bayrak aynı yerinde,
Dalgalanıyor her yerde.

Bir kez daha kanıtlandı,
Türk’ün vatanına sevdası.
Atatürk’ün kurduğu bu ülkede,
Ne mutlu Türk’üm diyene!

HAVVA KAZIK  8/A  

TÜRK’ÜN SESİ
Kiminiz şehit,
Kiminiz gazi,
Hiç dinmedi  Türk’ün sesi.

Yaşlınız, genciniz
Kimseye boyun eğmediniz.
Vatan  için bu memlekette
Canınızı  verdiniz.

15 Temmuz tarihinde
Türk’ün  zaferiyle. 

MUKADDES  KARCI   8/A  
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TEKNOLOJİ TASARIM ÇALIŞMALARIMIZ
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MEVLANA DER Kİ,
& Söz vermek bir mana ise “Sözü Tutmak” bin bir mana..

Herkes söz vermesini bilir ama “Şeref” yürekli olana...

& Ey Gönül! Sevdiğini hiç gitmeyecekmiş gibi seversen, gittiğinde de hep gelecekmiş gibi 

beklersin.

& Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım.

& Asalet; Boyda Değil, Soyda İncelik; Belde Değil, Dilde Doğruluk; Sözde Değil, Özde 

Güzellik; Yüzde Değil, Yürekte Olur

& Dost ise düşünme ver ömrünü gitsin, Dost değilse hiç bekletme yol ver gitsin..

& Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek bir cevabım var. Lakin bir lafa 

bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mi diye...

& Ya göründüğün gibi ol, Ya olduğun gibi görün.

& Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden akıl seviyesini anlarsın.

& Uğruna fedakarlık yapmadığın sevgiyi yüreğinde taşıyıp da kendine yük etme.

NE OL , NE OLMA !
Günlerini say, servetini say, büyüklerini say ama yerinde sayma !

Fidan besle, gariban besle, çocuk besle; ama kin besleme !

Davet et, hayret et, affet, tövbe et; ama ihanet etme !

Paranı ver, Selamı ver, canını ver; ama sırrını verme !

Oku, okumaktan zarar gelmez; ama lanet okuma !

Eşini beğen, aşını beğen; ama kendini beğenme !

Elini aç, gözünü aç, kapını aç; ama ağzını açma !

Emek ver, kulak ver, bilgi ver; ama boş verme !

Satıcı ol, alıcı ol, bulucu ol; ama bölücü olma !

Hedefe koş, yardıma koş; ama ortak koşma !

Rakibini geç, sınıfını geç; ama gülüp geçme !

Zulmü devir, nefsi devir; ama çam devirme !

Ev al, araba al, dua al; ama beddua alma !

Yaklaş, konuş, tanış; ama uzaklaşma !
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 21.Grup Lider Yöneticiler projesi 
kapsamında okul müdürlerimiz  

okulumuzu ziyaret etti.
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ÇASİMO HİZMETİNİZDE
	 Okulumuz öğretmenleri tarafından velilerimizi ve 
misafirlerimizi bilgilendirme amacıyla oluşturulan “ÇASİMO” 
adını verdiğmiz robotumuz hizmete başladı. Robotumuz 
okulumuza gelen veli ve misafirlerimizin okulumuz içinde 
zaman kaybetmeden işlerini halletmesini sağlamaktadır. 
Çasimo’ya yüklediğimiz yazılım sayesinde okul kat planları, 
nöbetçi öğretmen, branş öğretmenleri, öğretmen ve 
öğrenci ders programları gibi okul hakkında gerekli olan 
bilgilere ulaşılabilmektedir. Ayrıca velilerimiz öğrenci arama 
bölümünden öğrencisini aradığı takdirde, öğrencisinin o 
saatte hangi derste olduğu, ders öğretmeni, sınıf öğretmeni, 
günlük ders programı ve dersin bitimine ne kadar süre 
kaldığı bilgisine de ulaşabilmektedir. Böylelikle velilerimiz 
hem öğrencisi hakkında bilgi sahibi olmakta, hem de 
dersleri bölmeden teneffüs saatinde öğretmeniyle rahatlıkla 
görüşebilmektedir. Zamanla ihtiyaç duyulan özellikler 
robotumuz Çasimo’ya eklenecektir.  

Proje ekibi : İbrahim BAYTEKİN Bilişim Teknolojileri, 
Muhammet OKUMUŞ Fen Bilimleri, H.Derya EKMEKÇİ 
ŞAHİN Görsel Sanatlar, Ayşe KAYA Teknoloji Tasarım

VOLEYBOL
 ve 

FUTBOL

TAKIMLARIMIZ
36



Sazını da Al Gel

Yöremiz Çalgıları

 Saz kelimesi çalgılara verilen genel bir isimdir. Ancak 
ülkemizde saz denilince akla ilk olarak bağlama adı verilen 
enstrüman gelmektedir. Sazını da Al Gel projesiyle tüm 
sazlara kucak açan okulumuz ilk olarak yöremizde ikamet 
eden, aynı zamanda çalgı yapım ustası olan Yusuf AYKURT’u 
öğrencilerimizle buluşturdu. Kendisini yakından tanıma 
fırsatı bulan öğrencilerimizin yapmış olduğu röportajı sizlerle  
paylaşıyoruz. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
Ben 1968 yılında Fethiye’de doğdum. Halen Fethiye’nin Çamköy Mahallesinde yaşamaktayım. 
 
Çalgı yapımına nasıl merak sardınız?Bununla ilgili herhangi bir eğitim aldınız mı? 
Saz çalmayı öğrenmek için 1983 yılında bir saz aldım. Kendi kendime kulaktan dolma alaylı olarak 
çalmayı öğrendim. Bu sazı kendim yapabilir miyim diye merak içindeydim. 1995 yılında amatör 
olarak yapımına başladım ve hiçbir yerden eğitim almadım.  

Hangi çalgıları yapıyorsunuz?
3 telli cura olmak üzere bağlamanın bütün boyut ve çeşitlerini yapıyorum.   

Yöremize ait olan 3 telli cura hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?
Yöremizde 3 telli curanın ustası ve icracısı rahmetli Fethiyeli Ramazan GÜNGÖR’dür. O öldükten 
sonra 3 telli curayı onun formunda ve standartlarında yapacak kimse yoktu. Ondan sonra ben de aynı 
formda yapmaya başladım ve devam ettiriyorum. 

Son olarak bu geleneğin gelecek nesillere aktarılması adına neler söylemek istersiniz?
Bu geleneğin sürdürülmesi için müzik ile uğraşan öğretmen veya bölgemizde 3 telli çalan kişilerin 
çocuklara ve gençlere ders verip öğreterek gelecek kuşaklara aktarılmasına yardımcı olmasını 
istiyorum.

       Hepimizin bildiği bestesi Wolfgang Amedeus Mozart ‘ a , sözleri A.Muhtar  ATAMAN’a ait 
olan uyarlama şarkının notalarına sayfamızda yer verdik. Siz de bu şarkıyı çalgınızla deneyin. 
Şarkıyı hala bulamadıysanız aşağıdaki karekodu telefonunuzdan okutup şarkıya siz de eşlik 
edebilirsiniz.
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1.In this party we need birthday cake,balloons,candles,beverages etc.
2.This animal has got colourful feathers.
3.The natural home or environment of an animal.
4.It is the habitat of the sea animals.
5.The antonym of hardworking.
6.In this place there are a lot of trees.
7.This place is the habitat of camels.
8.This animal is a reptile and it hasn’t got any legs.It is poisonous.
9.In this party everybody wears different costumes.
10.We need this cake for birthday parties.
11.A  …….. is a person who teaches something to students.
12.In this programme ,people talk about sports and matches.
13.The synonym of honest.
14.The antonym of cheap.
15.The antonym of birth.
16.We should ……. animals.
17.We should ……. glass,paper and plastic.
18. The antonym of young.
19.Someone who never tells the truth.
20.This animal has got tusk and trunk.

 CROSSWORD PUZZLE
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Okulumuzdan Bazı Çalışmalar
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KARDEŞ SEVGİSİ 

         Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde uzak mı uzak diyarlarda bir 
krallık varmış.Bu krallığın bir de adaletli mi adaletli bir kralı varmış.Bu kralın bir de üç oğlu varmış.
Kralın çocukları düşe kalka büyümüşler ve birer delikanlı olmuşlar.Bu üç genç bir gün babalarıyla 
konuşmak için babalarının taht odasına gitmişler.Babalarına,
-Baba biz büyüdük artık, hazine avına çıkmak istiyoruz,demiş en büyükleri.
-Ağabeyim doğru söylüyor baba,demiş ortanca kardeş .Küçük kardeş de onaylamış ağabeylerini . 
Kral :
-Tamam ama bütün ihtiyaçlarınızdan bol bol alacaksınız, demiş.
-Söz veriyoruz baba  her  şeyden bol bol alacağız, demiş aynı anda üç kardeş. 

          Üç kardeş bütün hazırlıklarını bitirip yola çıkmışlar.Az gitmiş uz gitmiş, dere tepe düz 
gitmişler. Çayırlar,dağlar aşmışlar.Bir gün bu üç kardeş bir hazine haritası bulmuşlar. Haritayı 
buldukları için çok mutlu olmuşlar.Hemen haritayı çözmeye başlamışlar. Sonunda haritayı 
çözmüşler ve hazineyi bulmuşlar.Buldukları bu hazine üç kardeş arasında bu sorun yaratmış.
Ortanca kardeş ve küçük kardeş hazineyi paylaşamamış.Büyük kardeş hazineyi eline alarak bu 

hepimizin deyip kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu anlatmış ve sonra da
-Şimdi saraya babamın yanına geri dönelim, demiş.Diğerleri de ağabeylerini haklı bulup 
saraya geri dönmüşler.Ömürlerinin sonuna kadar mutlu yaşamışlar. 

                                                                                            MELEK SUDE POLİÇE   6/B

KARDEŞLİK

Kardeşlik adına sevelim, 
sayalım,
Anılarımız olsun bizim de,
Resimlerin içinde.
Denize girelim.
El ele birlikte,
Şen olalım her zaman,
Leylekler uçursun bizi ,
İyilik , huzur dolu, günlere
Kavuşalım hep beraberce.

Sarılalım doyuncaya kadar,
Erkek kız fark etmez.
Verelim el ele,
Güzel dostluk kuralım.
İyilik ile,
Sevgi ile hepimiz,
İleriye gideriz.

Raziye Nur KUZU 6/A

ÇOCUKLAR 

Çocuk her evin neşesi,
Dünyanın bir tanesi.
Çocuklara iyi bakalım,
Çocukları üzmeyelim, 
kırmayalım.

Çocuklar bizim en 
değerlimiz,
En önemli hazinemiz.
Kıymetini bilmezsek eğer,
Çiçeklerimizi kaybederiz.

Nurzülal ARTAN  6/A
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