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Sevgili Rota Arkadaş Okurları,

Rota Eğitim Kurumlarının dokuzuncu 
yılında altıncı kez sizlerle buluşuyoruz. 
Sizlerin eserleriyle taçlanan okul dergi-
mizde Türk diline, edebiyata, sanata, kül-
türe vermiş olduğunuz değeri görmek biz-
ler için gurur verici. 

Duygu ve düşüncelerinizin ürünlere 
dönüşmüş hali şiirleriniz, çizimleriniz, fo-
toğraflarınız, öykülerinizde görüyoruz ki 
akademik başarınızın yanında kendini ta-
nıma ve ifade etme yetilerini de kazan-
mışsınız. Biz eğitimciler, bireyin kendini 
tanıyarak toplum içinde mutlu olacağı yo-
lu seçmelerine inanırız. Sanat da bunlar-
dan biridir. 

Tolstoy'un ifade ettiği gibi “Sanat; dü-
şünebilen, gerçeği görebilen, toplumu an-
layabilen insanların işidir.” Ne mutlu ki biz-
lere eğitim-öğretim çatımız altında sizler 
gibi düşünebilen, gerçeği görebilen, top-
lumu anlayabilen bireyler yetişiyor.

Yeni sayımızda dergimizi eserleriyle 
destekleyen sizlere ve emeği geçen herke-
se şükranlarımı sunuyorum. Keyif ve il-
giyle okumanız dileğiyle…

Kadir	AÇIKBAŞLAR
Ozel Rota Eğitim Kurumları

Genel Müdürü – Kurucu Temsilcisi
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Bundan tam on yıl önceydi. Küçük bir mobilya dükkânının 
on beş metrekare, ahşaptan yapılmış bir o isinin içinde büyük 
bir özveri ile çalışan insanlar “Adı ne olsun, adı ne olsun, adı ne 
olsun?” diye birbirlerine soruyorlardı. Birden bir isim öne çıktı: 
Rota Koleji. Ve işte o isim on yıldır Türk Eğitim Sistemi'nin için-
de yer alıyor. 

Rota'nın hedefleri var. O hedeflere adım adım ilerliyor. Aka-
demik, sportif, sanatsal, yabancı dil alanlarında öz güvenli, va-
tan ve millet aşkı ile dolu kültürlü bireyler yetiştirmek öncelikli 
amacı. Bu amaç doğrultusunda bireyler yetiştirmeye devam edi-
yor.

Rota Arkadaş dergisi ile de sanat ve yazı alanında siz öğren-
cilerimizin eserlerini kalıcı hale getirerek sizlere sanat yolculu-
ğunuzda destek vermek amacıyla dergimizi altıncı kez çıkarıyo-
ruz. Çok büyük emeklerle başladığımız bu serüvende, birçok ya-
zıya imza atmış, şimdi lisede veya üniversitede olan öğrencileri-
miz var. Onları ve sizleri yazmanın ve okumanın büyülü dünya-
sına az da olsa yönlendirebiliyorsak ne mutlu bizlere.

Rota Arkadaş dergisinin altıncı sayısında çok güzel eserlere 
imza atmış tüm öğrencilerimizi ve onlara daima destek veren öğ-
retmenlerimizi kutluyor, nice dergiler çıkarmak dileğiyle, sevgi-
lerimi sunuyorum…

Sevgili Gençler,

Ders dışı etkinlikler, toplumsal yaşam için son derece önemli be-
cerilerin ve yeteneklerin gelişmesine olanak sağlamakla birlikte öz 
saygı, öz denetim gibi olumlu psikolojik etkilerle öğrencilerin kendi-
lerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Okullarda dersler her ne kadar öğretim programları doğrultu-
sunda öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerine göre işlense de kazanım-
ların ulaşmadığı noktalar olabilmektedir. Bu noktalara ulaşmak ve 
bunların yanında öğrencilere bilgi, beceri ve yeterlilik kazandırmak 
ders dışı etkinliklerle olabilmektedir.

Temel alanlar çerçevesinde yürütülen tüm aktivite, yarışma, tö-
ren, tanıtım günü, mezuniyet günü, yayın, müzik, halk oyunu, tiyatro, 
kampanya, panel,  imza günü, fuar, sergi, kermes, gezi ve proje hazır-
lamak okullarda yürütülen ders dışı etkinliklerin kapsamı içindedir. 
Yapılan bu çalışmalar siz sevgili gençlerin sorumluluk alma, girişim-
cilik, liderlik ve zaman yönetimi becerilerini geliştirdiğini ortaya 
koymuştur.

Bizlerin hazırlamış olduğu edebiyat ve sanat dergimiz Rota Ar-
kadaş; sizin eğitsel yaşantılarla, yaşamdaki dengeyi keşfetmenize ve 
serbest zamanınızı yararlı bir biçimde geçirmenize, edebiyat ve sa-
nata dair yeteneklerinizin ortaya çıkmasına bir fırsat sağlamıştır. Bu 
bağlamda hazırlamış olduğunuz Rota Arkadaş dergisi için öncelikle 
sizleri ve bu noktada sizi yüreklendirerek sizlere rehberlik yapan öğ-
retmenlerimizi kutluyorum. Derginin hazırlanışında emeği geçen 
tüm paydaşlara sevgi ve saygılarımla teşekkür ediyorum.

OCAK 2020

Tuncer	ÇELİK
               Bornova Kampüsü 

Ilkokulu ve Ortaokulu Müdürü

H.	İlker	DURU	
Gaziemir Kampüsü
Ortaokulu Müdürü
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Der  ir ETİ
 7/B

Der  ŞİMŞE
5/A

Eli  D Ş
7/A

Nis  O S
6/F Sur  AŞ

7/C



Oğrencilerimiz "Sista	 Pati-
na	Labirenti" adlı kitabın yaza-
rı Asuman PORTAKAL ile bir ara-
ya geldiler. Keyifle geçen söyle-
şinin ardından kitaba ve yazara 
dair merak ettiklerini soran öğ-
rencilerimiz, yazarımızla buluş-
manın heyecanını ve tadını çı-

kardılar. Etkinliğimizin sonun-
da yazarla sohbet edip kitabını 
imzalatma fırsatı yakalayan öğ-
rencilerimiz edebiyata dair ken-
dilerine bir anı daha eklediler. 
Değerli yazarımıza anlamlı kat-
kıları için çok teşekkür ediyo-
ruz.

OCAK 2020

SİSTA PATİNA LABİRENTİ
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“Düşler diyarına açılan yollarda yürüyorum. Çizgiler, sözcükler, renkler rehberim oluyor. 
Bazen sözcükler geçiyor öne, renklerle düşünürken 
kitaplar yazıyorum. Anlıyorum ki yol tılsımlı... Ne 
renkler ne de sözcükler yetiyor bu yolculuğa. İnsan 
insanla ilerliyor düşler diyarına."

A s u m a n  P O R TA K A L
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“Okumak, zamana ve sınırlara mey-
dan okumaktır. Hayat yolculuğunda ce-
saretle yürümektir.” düşüncesiyle çık-
tığımız yaratıcı okuma atölye macera-
mızda bizlere Yaratıcı Okuma ve Dra-
ma Eğitmeni Sayın Çiğdem ODABAŞI 
rehberlik yaptı. John STEINBECK'in 

“İnci”	adlı kitabından yola çıkarak ger-
çekleştirdiğimiz okuma atölyesinde 
okumanın bizlere verdiği güvenle ge-
çirdiğimiz keyifli dakikaları biraz da 
bizler anlatalım istedik.

YARATICI OKUMA ATÖLYESİNİ
BİR DE BİZDEN DİNLEYİN

Çiğdem Odabaşı ile birlikte okulumuzun konfe-
rans salonunda gerçekleştirdiğimiz yaratıcı okuma 
atölyesinde inanılmaz keyifli dakikalar geçirdik. Bu 
sürede hem çok eğlendik hem de hep birlikte kitabı de-
rinlemesine incelemiş olduk. “Inci” kitabındaki bazı 
sahneleri drama şeklinde canlandırarak kendimizi ki-
tabın içinde bulduk. Sınıf içinde bu sahneleri canlan-
dırırken hepimizin içindeki usta tiyatrocuları ortaya 
çıkarmış olduk. Kitap sahnelerini canlandırırken sa-
dece dıştan görülebilen olaylara yer vermedik aynı za-
manda rol alan arkadaşlarımız soyut kavramlara da 
yer verdiler. Bazı arkadaşlarımız; korku, sevinç, heye-
can, mutluluk gibi duyguları da oynadılar ve hep bir-

likte karakterin o anda en çok hangi duyguyu hissetti-
ğine karar verdik. Bu drama etkinliği sonucunda ka-
rakterlerin iç duygularını daha iyi anladık ve empati 
kurma yeteneğimiz gelişti. Tabii ki sadece drama yap-
makla kalmadık mesela buna ek olarak kitap karak-
terlerinin özelliklerini belirledik ve bunları kendi 
özelliklerimizle karşılaştırdık. Eğlendirirken öğreten 
birkaç ders saatinin sonunda hepimiz bir sonraki et-
kinliği heyecanla beklemeye başladık.

Yarattığınız farkındalık için sonsuz teşekkürler Sa-
yın Çiğdem Odabaşı…   

Ber   OB LI
7/D 

Geçen haftalarda Çiğ-
dem Odabaşı ile bir etkin-
lik yaptık ve güzel vakit ge-
çirdik. Kitapla ilgili etkin-
likler yaptı. Etkinlik sonu-
cunda kitaptaki karakter-
lerin duygularını daha iyi 
anladık. Çiğdem Odaba-
şı'na çok teşekkür ederim.

Den  ŞAHİ
7/A
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Okumak, sadece bir eylem değilmiş. Okuyan in-
sanların farklı yaşam biçimleri tanıyıp kitaptaki ka-
rakterlerin gözünden dünyaya baktıklarını yaratıcı 
okuma atölyesinde sorgulayarak, yaşayarak deney-
sel biçimde öğrendik.

Okulumuzda gerçekleştirilen atölyede Çiğdem 
Odabaşı ile “Inci” kitabı üzerine çalışmak bize bir-
çok şey kattı. Insanlar duygular olmadan tıpkı bir ro-
bot gibi olurlar. Işte duygular bu yüzden önemlidir 
bizim için. Hissettiğimiz duyguları daha çok anladık 
bu atölyede ve hatta hayata olan bakış açımız değiş-
miş bile olabilir. Kitabı yaratıcı dramalarla destekle-
yen Çiğdem Odabaşı yaşananları yorumlamamıza, 
empati kurmamıza, karakterlerin yaşadığı olayları 
daha iyi anlamımıza; sorduğu “Ben Kimim ve Ne Is-
tiyorum?” sorularına cevap vererek kendimizi ta-
nımlamamıza, aynı soruları karakterlere yansıtarak 
karakterleri daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. 

Oynattığı o zevkli ve heyecanlı oyunlar ile kitabı 
eğlenerek yorumlamamıza ve kitapları sevmemizi 
sağlayan Çiğdem Odabaşı'na çok çok teşekkür edi-
yoruz.

Ela T  ÖZ E İR
7/F 

Ege R  
7/F 

Çiğdem Odabaşı, okulumuza “Inci” ro-
manı atölyesi için geldi. Atölye sırasında 
bizlere çok nazik ve saygılı bir şekilde yak-
laştı. Onunla hem “Inci” romanının ne an-
lattığını daha iyi anladım hem de çok eğ-
lenceli zaman geçirdim. Atölye için çok te-
şekkür ederim. 

Yağm  TU Ç
7/A 

Bence Çiğdem Odabaşı ile yapmış ol-
duğumuz yaratıcı okuma atölye çalışması 
çok eğlenceli ve çok yaratıcı bir etkinlikti. 
“Inci” adlı kitap üzerinde çalışmalar yap-
tık ve kitabın bazı yerlerini minik bir ti-
yatro oyunu olarak oynadık. Ben Çiğdem 
Odabaşı'nı çok sempatik buldum. Oynadı-
ğımız “Davul Zurna-1, 2, 3” oyununu da 
çok beğendim. Ben bu etkinliği çok sev-
dim ve bence bu tarz etkinlikler daha fazla 
olmalı. 

Ber   ÖZE
7/B

Çiğdem Odabaşı'nın atölyesine severek 
katıldım. Çok güzel etkinlikler yapıldı. Çok 
güldüm, keyifli geçti. Sadece ben drama, tak-
lit yapılabileceği etkinliklerin daha fazla 
olabileceğini düşünüyorum. Bir de atölye 
öncesinde daha zengin içerikler olabilece-
ğini tahmin etmiştim ama “Bu da yeterli ol-
du mu?”, “Eğlendin mi?” derseniz eğer evet, 
ben çok eğlendim. Kendisine teşekkür ede-
rim. 

Ber  Ö DE
7/A

Çiğdem Odabaşı ile geçirdiğim za-
man çok bilgilendirici ve eğlenceliydi. 
“Inci” kitabının atölyesi çok güzeldi. 
Atölye sayesinde Çiğdem Odabaşı ile ta-
nıştım. Çiğdem Odabaşı, eğlenceli ol-
makla birlikte çok da zeki biri. Bu yüz-
den yaptığı etkinlikler çok eğitici ve bil-
gilendirici. Umarım kendisiyle yeni-
den karşılaşma fırsatı buluruz. Karşı-
laştığımızda onunla çok eğleneceğimi 
biliyorum.

Il ın Gü e AÇ
7/B

OCAK 2020
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Çiğdem Odabaşı, okulumuza ilk geldiğinde çok 
sevindim. Atölyede iki etkinlik yaptık. Birincisi 
duygularımızı hissetme etkinliğiydi. Bir konu ya 
da olay hakkında duygularımızı beden diliyle ya da 
konuşarak bu etkinliği gerçekleştirdik. Bu etkin-
likte çok eğlendim ve duygularımızın hem kötü 
hem de iyi tarafını gördüm. Ikinci etkinliğimizde 

ise hırs ve heyecan vardı, duygularımızı kontrol 
edememiştik. Bu etkinlikte “ebe tura 1, 2, 3” oyu-
nunu oynadık. Bu oyun ile nasıl hırslandığımızı ve 
hırsımıza yenik düşmemiz gerektiğini anladım. 
Okulumuzda bu tür etkinliklerin daha fazla olma-
sını dilerim. Çiğdem Odabaşı'na çok teşekkür ede-
rim.

Rüz a  AT Ş
7/B

Çiğdem Odabaşı ile yaptığımız etkinliği çok be-
ğendim. Yaratıcı okuma etkinliği sayesinde Çiğdem 
Odabaşı ile hem eğlenerek hem de öğrenerek “Inci” 
kitabı hakkında konuştuk. Keşke süresi daha fazla 
olsaydı ama bu kısa süre içerisinde bile atölyede 
çok eğlendim. Ayrıca Çiğdem Odabaşı sayesinde ye-
ni bir oyun da öğrendim, ismi "Davul Zurna 1-2-3". 
Bu oyunda bir kişi sandalyeye arkası dönük bir şe-

kilde oturuyordu ve diğer kişiler sandalyenin altın-
da bulunan inciyi oturan kişiye yakalanmadan al-
maya çalışıyordu. Bu oyun sayesinde hırsımıza ye-
nik düşmemeyi öğrendik. Çiğdem Odabaşı'yı tekrar 
aramızda görmeyi çok isterim. Çiğdem Odabaşı'na 
sevgilerimle…

Yel  A  ÖZ İ ÇER
7/B

Çiğdem Odabaşı'yla yaptığımız etkinlikte ken-
dimde hiç olmadığını düşündüğüm hırsı gördüm. 
Böyle yaratıcı bir etkinliğe katıldığım için çok mutlu-
yum. Yıl içerisinde böyle etkinliklerin olmasını iste-
rim. Yaptığımız tiyatro etkinliğinde hep dikkatle oku-
duğumu düşündüğüm kitapları aslında ne kadar dik-
katsiz okuduğumu fark ettim.  Buradan kendisine 
çok teşekkür ederim. Umarım yıl içerisinde bu tarz et-
kinlikler daha sık olur. Sevgilerimle… Met  ğan EVİ Ç

7/B

Geçen haftalarda katılmış olduğumuz Çiğdem 
Odabaşı ile olan etkinliği çok beğendim. Tek sıkıntısı 
sürenin kısa olmasıydı bu durum beni üzdü. Bize “In-
ci” kitabında fark edemediğimiz noktaları gösterdi. 
Bizimle beraber canlandırma yaptı, oyunlar oynadık. 

Çok eğlenceli etkinlikler yaptık. Ben çok eğlendim, ki-
tapları daha dikkatli ve yorumlayarak okumam ge-
rektiğini anladım. Çiğdem Odabaşı'na bu güzel etkin-
likler için çok teşekkür ederim. Tekrar okulumuza gel-
meli.

Dil  DE İ  
7/B

OCAK 2020
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Öğrencilerimizin Objektifinden

Ala  DE İ
5/B

Ege Y IR
7/C

Gay  ÇEÇ N
7/D

Çağ n SA N
6/A
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Okul Başkanlarımızdan
Sevgili	Arkadaşlarım,

Ilk olarak, okulumuz Rota Koleji Okul Meclis Başkanlığı 
seçimlerinde okulumuzun temsili  için beni seçen grup üye-
lerine çok teşekkür ederim.

Seçildiğim günden bugüne kadar arkadaşlarımı tek tek 
dinlemeye çalışıp isteklerini gerçeğe dönüştürmek için ça-
lıştım. Bu yoldaki planlarımın bazılarını sizlerle paylaşmak 
istiyorum:

* Spor ve sanat dallarına ilgiyi artırmak için bu dallarda 
başarılı olan öğrencilerimize küçük çaplı kutlama partileri 
yapmak.

*Okulumuzda var olan sosyal yardım projelerini ve katı-
lımlarını artırmak.

*Temizlik gibi konularda arkadaşlarımız arasında far-
kındalık yaratmak için çeşitli kampanyalar düzenlemek.

Arkadaşlarımdan gelen birçok istek ve önerinin arasın-
dan en çok önemsediğim konular bunlardır. Bu çalışmaları 
yaparken bana verilen görevleri en iyi şekilde yerine getire-
ceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşataca-
ğıma, milli ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlükleri-
ne saygı duyacağıma, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş ve de-
mokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma ant iç-
tim.

Bu çalışmalarda bana destek veren Sayın Müdürümüz 
Ilker DURU’ya, Müdür Yardımcılarımız Yasemin Yılmaz 
BAKIR ve Serhan YONSEL’e  ve tabii ki çok değerli öğret-
menlerime çok teşekkür ederim. Herkese başarı dolu, güzel, 
eğlenceli bir yıl dileğiyle…

Sevgili	Arkadaşlarım,

Ilk olarak okul başkanlığına beni uygun görüp seçtiğiniz 
için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin bu 
güvenine layık olmak için var gücümle çalışacağım. Bunun 
için de sizlerle sürekli iletişim halinde olacağımı bildirmek is-
terim. Kısaca neler yapmak istediğimi anlatmak istiyorum.                                                                               

*Istek ve şikâyetleriniz için bir dilek ve şikâyet kutusu ha-
zırlayacağım.

*Iki haftada bir sınıf temsilcilerimizle toplantı yapacağım 
ve bu toplantılarda istekleriniz doğrultusunda yol alacağım.

*Bahar ayı etkinlikleri, partiler, kermesler, yarışmalar dü-
zenlemeye çalışacağım.

*Sınav grubumuz için sınav öncesi ve sonrası sınav kaygı-
sını yıkmak adına motivasyon etkinlikleri düzenlemeye çalı-
şacağım.

*Ziller çok monoton çalıyor. Hep aynı şarkı oluyor. Bu yüz-
den zilleri sizin istediğiniz şarkılarla değiştirmek gibi bir ik-
rim var.

Bunlar tabii ki yapmak istediklerimin bir kısmı. Bunun gi-
bi birçok düşüncem var. Umuyorum ki bu sene sizinle iyi an-
laşacağız ve birlikte eğlenceli, güzel bir şekilde bu seneyi bi-
tireceğiz. Sevgi ve saygılarımla…

Ber  Ö DE
7/A

Bor  Kam ü ü
Or a lu O  B şka ı

Ege GÖ E C
7/B

Gaz i  K m ü ü
Or a lu O  B şka ı
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Ere  S L
6/B

Bad  O T
6/B

Bat  AK
6/F

Karikatürleşen Deyimlerimiz
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ŞİİR VE RESMİ BULUŞTURDUK 
Öğrencilerimizin görselleri yorumladığı şiirlerinden…

Hayal Sokaðý
Hayal gücüm sanki
Uzun bir sokak gibi
O sokağın zarifliği
Saçlarıma vurmuş sanki.

O hayal sokağında 
Yürüyorum durmadan.
Yürüdükçe, yürüyorum
Arkamda bir sürü hayal.

Sonuna yaklaşıyorum sanki
Uçuşan kuşlarla bir.
Öğreniyorum her geçen gün
Hayallerimde açan çiçekleri.

Ar a H OĞL
7/A

Gün batımının güzelliği
Kuşların o güzel sesi
Bir dağın tepesinden çekilen
O gün batımının resmi.

Parmağıyla ufku işaret eden 
Bir adamın görüntüsü.
Gökyüzünün pamuktan süsü 
Yeşilliklerden bir örtü.

Bir Umut

Ber  KO ÜR
7/E
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Özlemimde Boðuldum
Koydum hayallerimi, duygularımı bavula;
Bekliyorum seni yalnız başıma,
Hasret kaldım, özledim;
Mutsuzluğumu dindiremedim.
 
Yanımda olsan keşke,
Bana arkadaş olsan,
Seni unutamam ki,
O güzel günlerimizi.
 
Siyah anlatır oldu beni,
Umutsuzluğumu, bekleyişimi.
Bir gelsen, gülsen,
İçimdeki yağmurlar durur belki.
 
Bakıyorum boş yollara,
Gelmeni diliyorum,
Kararmış etrafım,
Öylece bekliyorum.

Yalnýzlýk
Elimde şemsiye, yanımda bavulum.
Terk ediyorum bu şehri,
Yalnız, kimsem olmadan terk ediyorum.
Kimsesiz, tek başıma…

Rüzgârdan saçlarım savruluyor.
Şemsiyeden damlalar süzülüyor,
Gözlerimden yaşlar…
Titriyorum öylesine.

Tren raylarına bakıyorum,
Ümitsizce bakıyorum.
Hayattan umudumu kesmiş,
Sadece mutsuzluğu düşünürmüş gibi bakıyorum.

Ağaçlar savruluyor rüzgârdan.
Damlalar süzülüyor yapraklardan.
Toprak kokusu yayılmış her yere,
İçime çeke çeke kokluyorum.

Ayaklarım üşüyor, ellerim titriyor.
Sadece tren raylarına bakıyorum.
Sadece üzülüyorum, ağlıyorum.
Titreyerek, kimsesiz ağlıyorum.

Özlemin
Uzayıp giden raylar var yanımda 
Yağmurlu bir havada!
Bekliyorum tek başıma 
Elimde şemsiyem, karşımda dağlar 

Yağıyor üstüme yağmurlar 
Bense, elimde şemsiye ile 
Etrafıma her baktığımda 
Özlemin var her yerde 

Özlemin içimde bir dağ olmuş 
Her raya baktığımda
Trenden inecekmişsin gibi hissediyorum 
Ama biliyorum, gelmeyeceksin 

Bekliyorum, rayların karşısında 
Sessizce seni bekliyorum ama 
Özlemin içimde yankılanıyor. 
Bense bekliyorum, sessizce.Eli  KA Ğ

7/A

Cer  AT N
7/A

Dil  U T
7/A
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Gece
Takılıydı kulaklık kulağımda
Yürüyordum ıssız bir yolda
Gece bağırıyordu yukarda
Ben de buradayım, diyordu o da.

Yalnız değildim, ay vardı yanımda
Hissediyordum geceyi aslında
Garip bir duygu vardı aklımda
Her gecenin sonunda.

Gökkuþaðý
Yine günlerden yağmurlu bir gün
Ben yine düşler kurmaktayım.
İlham getirdiğine inanırım yağmurun,
Dışarı çıkar, hayaller kurarım.

Tam da ben düş kurarken
Düşümün en heyecan verici yerindeyken
Kesildi yağmur bir anda
Kaldım düş kurmayı bırakmak zorunda.

Bir de gözlerimi açtım ne göreyim?
Gökkuşağı tam karşımda
İki ucu da yakınımdaki dağlarda
İstesem altından geçebileceğim kadar yakında.

Biraz canım sıkılsa da 
Oldukça mutluydum aslında
Sonuçta rüya da olsa
Görmüştüm gökkuşağını yakınımda.Süme  C m e IL

7/C

Neh  I D
7/F

Öz ü ÇETİ Ş
7/F
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Cumhuriyetimizi
Devam Ettirenlerin

 Kaleminden…
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Cumhuriyet Bayramý
Bana öyle bir tarih verin ki,
En büyük bayram olsun.
Şanlı milletimi anlatsın,
Tarih sayfalarına adını yazdırsın.
 
O tarih 29 Ekim 1923,
Cumhuriyet'in ilanı.
Atatürk ve silah arkadaşlarının,
Bizlere en büyük armağanı,
 
En değerlimiz,
Korumamız gereken emanetimiz,
Cumhuriyettir yönetimimiz,
Özgürlük, hürriyet, medeniyetimiz.
 

Cer  AT N
7/A

Cumhuriyet Bayramý
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün.
Özgürlüğün kurulduğu  gün!
Ulu önder ve arkadaşlarının,
Zafer bahçelerinde olduğu gün bugün. 

Herkesin sevinç çığlıkları attığı,
Kuşların bile umutla cıvıldadığı,
Genç, yaşlı her yaşın alın terinin karşılığıdır bugün.

Şimdi bizim görevimiz,
Özgürlüğü, umudu ve sevinci yaşatmak!
Düşmanlara fırsat vermeden, 
Al bayrağımızı dalgalandırmak!
 

Def   EK İR
5/B

Ben Cumhuriyet Çocuðuyum
Cumhuriyetin 96. yılı,
Gururlu Türk halkı,
Ülkemizin kurtuluşunu,
Coşkuyla kutlamalı cumhuriyet çocuğu.

Ata'mın emaneti,
Çocukların geleceği,
Hürriyetimin simgesi,
Özgür olmalı cumhuriyet çocuğu.

Savaşarak kazandık,
Bugünlere taşıdık,
Yarınların umudu bizde,
Sahip çıkmalı cumhuriyet çocuğu.

Barış dolu dünya hayalim,
Kalbimden silinmez cumhuriyetim,
Hedefime yürüyeceğim,
Cesur olmalı cumhuriyet çocuğu.

Dor  E İR
5/E

Yýl 1923
Bugün 29 Ekim,
Yıl 1923,
Bize bir bayram verdi,
Dünyadaki en büyük güç.

Demir ağlarla örüldü,
Fabrikalar kuruldu,
İlkeler yolumuzdur,
Karamsarlık duruldu.

Ülkemizin adıdır,
En büyük Ata'mdır,
Savaşların sonunda,
Türkiye vatanımdır. Eli  lü  BÜ Ü Cİ İ

5/E
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Bugün öyle bir gün ki cumhuriyetimiz 
kurulalı tam 96 yıl olmuş. Dile kolay tam 
96 yıl… Düşünmek bile tüylerimi diken di-
ken ederken, gırtlağımda boğum boğum 
düğümler oluşurken neresinden başla-
sam, neresini anlatsam da Ata'mın çocuk-
ları; onun ve cumhuriyetin kıymetini, onu-
runu, gururunu, gücünü hemen sırtlansa. 
Bugünün sadece bir kutlama ya da ezbere 
bir bilgiyle güzel bir şey algısından çok da-
ha değerli, çok daha kıymetli olduğunu 
gösterebilsem. Cumhuriyetin bir erdem 
savaşı ve madalyası olduğunu, insanca ya-
şama mücadelesinin zaferi olduğunu tüm 
kardeşlerime hissettirebilsem.

Cumhuriyeti öyle hissetmeden ko-
nuşmak, kutlamak; yaşadığımız hayata, 
vicdanımıza nankörlük olur. Once tanıya-
caksınız, anlayacaksınız ki onu hakkıyla 
anabilesiniz, anlatabilesiniz, kutlayabile-
siniz. Cumhuriyet kurulmadan önce, o 
yokluk günlerinde, zor şartlarda eğitim 
hakkının, anlama bilincinin olmadığı, da-
ha adil ve iyi bir hayatın varlığından ha-
bersiz yaşanan zamanlarda, milyonlarca 
insana öncülük yapabilmek, Cumhuriyeti 
anlatabilmek, onu gösterebilmek ve halkı 
o mücadeleye inandırmak nasıl zor nasıl 
imkânsız gibi. Düşünmesi bile insana ola-
naksızmış hissine sokarken, vazgeçme-

den direnilmesi insanı daha da güçlü kılı-
yor.

Ata'mız kimsenin esaretine girmeden, 
bağımsızca, başkalarının isteklerine mec-
bur olmadan özgürce, insan olmanın bi-
linciyle, değer görerek hakkımız olanı sa-
vunabilmenin, içimizden geldiği gibi ne-
fes almanın, erdemlerimizle, değerleri-
mizle yaşlanabilmenin,  vicdanı hür, zihni 
hür umutlarla yeni insancıl mutlu çocuk-
lar yetiştirmenin hakkını avucumuza cum-
huriyetle koydu. 

Adı güzel, anlamı güzel, yaşaması gü-
zel bu ilkenin bir de geçmişi var tabi. Biz-
ler huzurlu, mutlu kendi kendimizi yönet-
me hakkına sahip olduysak geçmişte bu 
uğurda bir o kadar canlar yandı. Analar 
bağrına taş bastı. Hepsi ama hepsi Ata'mı-
zın önderliğinde yüce milletimizin azmiy-
le, vatanı koruma inancıyla, birlik bera-
berlik, bütünlük duygusuyla onurlu in-
sanlar sayesinde oldu ve tam 96 yıl önce 
bugün şenlik alanlarında kutlanırken, 
kandan geçilmeyen, acılarla sınanmış 
meydanlarda kuruldu cumhuriyet. 

 “Egemenlik kayıtsız şartsız milletin-
dir! Ey yükselen yeni nesil gelecek sizsi-
niz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüksel-
tecek ve yaşatacak sizsiniz.” sözleriyle 

Ata'mız cumhuriyeti bizlere emanet et-
miş. “Ozgür olun, birlik olun, düşünün, his-
sedin; kendiniz için en güzelini, doğrusu-
nu seçin; mutlu, huzurlu yaşayın; kimse-
nin sizi hor görmesine incitmesine izin 
vermeyin; milletinize vatanınıza, bayra-
ğınıza, birbirinize sahip çıkın” demiş biz-
lere. 

Bizlere doğmadan inanan Ata'm, sen 
rahat uyu! Biz Türk gençlerinin ihtiyacı 
olan kudret, damarlarımızdaki asil kanda 
mevcuttur. Ve tüm dünya bilsin ki bastığı-
mız toprağı toprak diye basıp geçmeyece-
ğiz, altında binlerce kefensiz yatanı zihni-
mizden asla silmeyeceğiz. Emanetine sa-
hip çıkacak, cumhuriyetimizin bekçisi ola-
cağız. Nice 96 yılları, özgürce, insanca, 
mutlulukla, onurla, gururla, yediden yet-
mişe huzurla, minnetle kutlayacağız. Cum-
huriyeti egemenliğimizle ilelebet yaşata-
cağız! 

VARLIĞIMIZIN YEGÂNE TEMELİ 

15

CUMHURİYET

Ec e  c  K A N
8/B
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Atatürk’ü Anlamak
Geçmişi yâd etmek yerine
Geleceğe umutla koşmak gerek.
Gösterişli törenler yerine
Devrimlere sahip çıkmak gerek.

Hüzünlü şiirler yerine
Fikirlerini hayata geçirmek gerek.
Geleneği sürdürmek yerine
Uygarlığa yelken açmak gerek.

Aynı sözlerle övünmek yerine 
Yenilikçi fikirler geliştirmek gerek.
10 Kasımlarda ağlamak yerine
Pırıl pırıl gençlerimizle övünmek gerek.

Batıya öykünmek yerine
Anadolu'yu yükseltmek gerek.
Betona gömülmek yerine
Çiçeklerle bezenmek gerek.

Atatürk'ü anlamak için
Ayrışmak yerine
Birlik olmak,
Farklılıklara saygı duymak gerek.

Mus  Ege K
7/D

Cumhuriyet nedir? Bağımsızlık, ül-
kemizin yönetilme biçimi, politik veya 
siyasi bir yönetim biçimi midir? Keli-
melerin sözlük anlamı bir kavramın ma-
nevi varlığını her zaman için karşıla-
maz. Anlamı için kurulan cümlelerin ye-
tersiz kaldığı yerler vardır. Manasını 
açıklayamadığı ve açıklayamayacağı ke-
limeler… Bu kelimelerin birisidir, cum-
huriyet. Evet, politik bir yönetim biçi-
midir ama biz bunu oylarımızla değiş-
tirmedik. Can vererek, gayret göstere-
rek geldik manevi varlığını açıklaya-
madığımız cumhuriyet kavramına.

Biz her yıl Cumhuriyet Bayramı’nı 
niye kutluyoruz? Şükranlarımızı, şehit-
lerimize ve ulu önder Mustafa Kemal 
Atatürk'e iletmek için mi? Bence anma 
günüdür 29 Ekim, bence bayram günü-
dür.  Uğruna şiirler yazılan, ülkenin 
dört bir yanında kutlanan bayramdır 
29 Ekim. Saltanatın bittiği gündür, kız 
çocuklarının okuma isteğidir 29 Ekim. 
Kısacası Türkiye'dir. 

Biz, cumhuriyet çocuklarıyız. Belki 
eskisi gibi değiliz, zorunluluk gibi geli-
yor bu özel gün. Kutlamak zorunda gibi 
hissediyoruz. Oyleyse niye kutluyoruz 
bugünü? Işte asıl soru bu. “Biz bu ülkeyi 
kolay kazanmadık.” gibi laflar etmeme 
gerek yok sanırım. Çünkü hepimiz bili-
yoruz uğruna verilen evlatları, babala-
rı… Bize de bugünü saygıyla anmak düş-
mez mi? Uğruna yapılan şeylerden son-
ra onlara unutulmadıklarını hissettir-
sek mi? Teşekkür etmeye çalışsak… 
Cumhuriyet, hepimizin içinde az da ol-
sa bulunan millet aşkıdır. Cumhuriyet 
bayram, cumhuriyet sen, cumhuriyet 
ben, cumhuriyet bu vatan için canını ve-
ren yiğit, cumhuriyet ölen evladı için va-
tan sağ olsun diyen koca yürekli anne-
dir. Biz bu bayramı kutlamalıyız çünkü 
cumhuriyet biziz. Cumhuriyettir bizi 
biz yapan, bizi birbirimize bağlayan. 
Cumhuriyettir bayrak sallarken mutlu 
olan minik kızın sevinci. Cumhuriyettir 
bayrağa aşkla bakarken caddelerde ge-

zen gencin gözleri. 1923'te yapılan Lo-
zan Antlaşması ile benimsedik biz bu 
rejimi. 

Cumhuriyet; bir rejim değil, ülke-
dir, Türkiye'dir. Biz cumhuriyete sarıla-
cağız. Bağlanacağız gönülden. Bunu na-
sıl mı yapacağız? Her yıl 29 Ekim'de kut-
layacağız bu rejimi. Coşkuyla sarılaca-
ğız bugüne. Teşekkür edeceğiz Ata-
türk'e, şehitlerimize. Her yıl daha da 
coşkuyla kutlayacağız. Oğreteceğiz ço-
cuklarımıza, kardeşlerimize. Biz yaşa-
yamadıysak onlara yaşatacağız cum-
huriyet çocuğu olmayı. Kazıyacağız 
cumhuriyet duygularını o masum 
kalplerine. 29 Ekim bir bayram değil, 
daha fazlasıdır. Işte kelimelerin açıkla-
yamayacağı o gizemli bir o kadar da yü-
ce bir kelime…

Cumhuriyeti onlar kurdu, biz yaşa-
tacağız. Oğreteceğiz minik kalplere. 
Atatürk'ün ve şehitlerimizin emanet et-
tiği bu vatanın kurtuluşunu, yeni ve de-
mokratik bir ülke haline geldiği bu gü-
nü unutmayacağız. Unutturmayacağız. 
Bizler her bayrağa bakarken, marşımı-
zı okurken hatırlayacağız o günleri. 
Umutla bakacağız yarına. Bizler cum-
huriyet çocuklarıyız ve öyle de kalaca-
ğız!

CUMHURİYET

Zey  D la A VE
7/F
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Ben her 10 Kasım Ata'mızı kay-
betmenin verdiği büyük hüznün ve 
üzüntünün yanında onu daha iyi an-
lamamız gerektiğini düşünürüm. 
Onun hayatı, ilkeleri ve bizden yap-
mamızı beklediği şeyler gelir aklı-
ma. Onu en iyi şekilde anlamalıyız 
ki bizden sonraki gelecek nesillere 
daha iyi anlatabilelim.

Günümüzde her Türk insanının 
yüreğinde, coşkulu bir Atatürk sev-
gisi vardır. Ama acaba vatanını se-
ven çağdaş bir insan olarak Ata-
türk'ü ne kadar tanıyoruz? Onu ger-
çekten anlayabiliyor muyuz? He-
men hemen hepimizin evlerinin du-
varlarını Atatürk fotoğrafları süs-
lüyordur. Arabalarımızın üstünde 
Atatürk imzalı çıkartmalar vardır. 
Ama bunlar yeterli mi onu anladı-
ğımızı göstermek için? Hayır, ben-
ce değil. Çünkü Atatürk bir sözün-
de şöyle demiş: “Beni görmek de-
mek, mutlaka yüzümü görmek de-

mek değildir. Benim ikirleri-
mi, benim duygularımı anlı-
yorsanız ve hissediyorsanız 
bu yeterlidir, benim manevi 
mirasım bilim ve akıldır.” Ata-
türk'ün, silah arkadaşlarının 
ve yüce Türk halkının birlikte 
yürek yüreğe vererek ne fedâ-
karlıklarla kurtardığı bu mil-
let ancak bilimle, sanatla ve 
akılla ayakta kalabilir.

Geçmişe bakmak yerine 
geleceği nasıl daha güzel ya-
pabiliriz diye düşünmek gere-
kir. Atatürk, biz çocuklara ve 
gençlere çok güveniyordu. 
Onun bu güvenini boşa çı-
kartmak istemiyorsak daima 
çok çalışmalı, onun ilkelerini 
hayata geçirmeli ve çağdaş bir 
ülke seviyesinde olmalıyız. 
Atatürk'ü anlamak onun ilke 

ve devrimlerini çok iyi bilmek ve uy-
gulamak demektir.

Atatürk'ü anlamak demek sa-
dece onun için şiirler yazmak de-
ğildir. Atatürk'ü anlamak demek, 
onun bu yurdu bağımsız ve özgür 
yapmaya çalışırken yaşadığı zor-
lukları bilmek demektir. 

Bu vatan kolay kurtarılmamış-
tır. Daima sana minnettar kalacağız 
Sevgili Ata'm ve emin ol ki Türk 
gençliği olarak Türkiye Cumhuri-
yeti'ni ilelebet yaşatmak için tüm 
varlığımızla çalışacağız!  

 

ATATÜRK'Ü ANLAMAK

Ey ü  YI R
6/A

Seni Yaþamak Gerek
Atatürk'ü anlamak demek 
Onu yaşamak demek. 
Kurduğu cumhuriyeti 
Tüm dünyaya anlatmak demek. 

Cumhuriyetçiliğinle, laikliğinle… 
Seni sonuna kadar yaşatmak demek. 
Özlüyoruz Ata'm varlığını, bilgeliğini… 
Seni tüm dünyaya anlatmak gerek.  

Yokluğunda daha da güçleniyor, 
Eserlerinde var oluyor, aydınlanıyoruz. 
Gözlerimizi kapattığında
Tüm dünyaya seni anlatıyoruz. 

Atatürk'ü anlamak demek 
Onu yaşamak demek. 
Kurduğun bu cumhuriyeti 
İlelebet yaşatmak demek. 

Uğur C  AĞ M Ğ U
7/F
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Öğrencilerimizin Çizimlerinden

Lar  ŞAHİ
8/A Den  ü n AR N

8/G

Ala  ME ÜT
5/A

İre  BE
8/G
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Hayatına Dokunduklarımızın
Kaleminden…
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Öðretmenim
Sana bakınca güçlü ışığımı görüyor,
Kokunu alınca bir çiçeği anımsıyor,
Sesini duyunca bir kuşu dinliyorum.
Sımsıcak şefkatin ise annemi hatırlatıyor.

Bir fidanız sevgiyle dikerken emek verdiğin,
Bir kitapsınız okudukça bilgilendiğim.
Tükenmeyen kalemimde mürekkep, 
Yazdıkça silinmeyen satırlarımsınız.

Sensiz yaşam olmaz, suyum olursun,
Sensiz aydınlık olmaz,  ışık olursun,
Yeşertirsin tohumları, toprağım olursun,
Sensiz öğrenci olmaz, yoluma rehber olursun.

Ece  B l A K
5/B Öðretmenim

Dünya güneşsiz,
Öğrenci öğretmensiz olmaz.
Güneş dünyayı,
Siz bizi aydınlatırsınız öğretmenim.

Fidan suyla,
Öğrenci öğretmenle büyür.
Siz de bizi,
Sevgiyle ve bilgiyle büyütürsünüz öğretmenim.

Yolunuz yolumuz,
Işığınız ışığımız olsun.
Öğretmenler gününüz
Kutlu olsun.

Ece CÖ Ü
5/E

Her Þey Ýçin
Öğretmenim,
En zor anımda yanımda olduğun için,
Sıcacık kollarını açtığın için,
Bir tebessümünle içimi ısıttığın için
Teşekkür ederim.

Her böceği bir çiçeğe dönüştürdüğün,
Kalbini bizimle paylaştığın için,
Bizi geleceğe hazırladığın,
Daha iyi bir dünya olmasını sağladığın için
Teşekkür ederim.

Ben senin gelecek için yaktığın,
Yüzlerce mumdan biriyim.
Gün gelir kapını çalarsam
Bana gururla sarılırsın değil mi?

Söz veriyorum öğretmenim;
Hiç sönmeyeceğim.
Geleceğim için,
Yanmaya devam edeceğim.
Her şey için teşekkürler öğretmenim…

Eki  R
7/B
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Sevgili Oğretmenim,

Ben 227 numaralı öğrenciniz. 
Daha doğrusu öğrencinizdim. Be-
ni hatırladınız mı? Hani sınıfın en 
sessizi diye adlandırdığınız. En 
akıllılarından dediğiniz, hiçbir za-
man sözünüzden çıkmayan kız. 
Hâlâ hatırlamadınız mı? Sorun de-
ğil, çünkü birazdan hatırlayacak-
sınız.

Ben, her zaman insanlara ışık 
ve bilgi saçan, yüzündeki gülü-
cükleri düşürmeyen, bizi her gün 
içtenlikle karşılayan, bilgilerini 
paylaşmaktan korkmayan, yorul-
mayan, pes etmeyen, sabırlı, gay-
retli, ileri görüşlü, ze-
ki bir kişinin kızıyım. 
Yani, sizin öğretme-
nim. Ben sizin bana 
çizdiğiniz yolda düz-
gün bir şekilde ilerle-
meye çalışan bir kı-
zım. Sizin bana öğret-
tiğiniz her şeyle bir-
likte bu yolda gidiyo-
rum. Yoldan bazen sa-
pabiliyorum fakat son-
ra ışığınızı görüyorum 
ve tekrardan doğru 
yolda gidiyorum. Fa-
kat aklıma takılan bir 
soru var. Evet, bir so-
ru. Soru şu ki “Ne-
den?” Yani “Neden siz?” Anneme 
veya bir başkasına sorduğumda 
çünkü o senin öğretmenin gibi ba-
sit cevaplar veriyorlar. Fakat bun-
lar benim için yeterli cevaplar de-
ğil. Çünkü aynı şekilde başka kişi-
ler de bize bir şeyler öğretiyor. Pe-
ki, o zaman siz neden farklısınız? 
Siz neden her zaman üstün göste-
riliyorsunuz? Ben bu sorunun ce-
vabını buldum. Her zaman dediği-
niz gibi düşündüm ve buldum. Siz 
daha üstünsünüz çünkü siz benim 
hayatımdaki her şeyi kapsıyorsu-

nuz. Siz benim için annesiniz çün-
kü bir annenin yüreğindeki feda-
kârlık sizde var. Siz benim babam-
sınız çünkü beni her daim kolla-
yıp, koruyorsunuz. Siz benim kar-
deşimsiniz çünkü beni seviyorsu-
nuz, bana yardım ediyorsunuz. 
Siz benim arkadaşımsınız çünkü 
benimle oynuyorsunuz ve beni 
güldürüyorsunuz. Siz benim için 
sadece bir öğretmen değilsiniz. 
Siz benim dünyamsınız.

Bu yüzden size teşekkür et-
mem gerekiyor. Hayatımda güzel 
izler ve anılar bıraktığınız için… 
Benimle bilgilerinizi, arkadaşlığı-

nızı, sevecenliğinizi paylaştığınız 
için… En önemlisi ise beni sevdi-
ğiniz ve bana değer verdiğiniz için 
teşekkür ederim öğretmenim.

Benim Caným
Öðretmenim
Sen bir gül gibisin,
Bize hep gülümsersin.
Bilirim bizi seversin,
Benim canım öğretmenim.

Doğruyu, güzeli, saygıyı, sevgiyi…
Bize sen öğretirsin.
Kalbime sevgiyi sen koyarsın,
Benim canım öğretmenim.

Atatürk'ü översin,
Onu örnek almamızı istersin.
Ata'mızın izindeyiz,
Benim canım öğretmenim.

Suçumuzu affedip
Bize doğru yolu öğrettin.
Kötülüğe karşı iyiliği sen seçtin,
Benim canım öğretmenim.

Sed  U Ç Y
7/A

Ber  AK
8/B
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Öğrencilerimizin Objektifinden

Ey ü  TO
6/C

Ser  KA Mİ
6/E

Züla  AL Ş Ğ U
5/B

İl a BA C
6/F

Rüya  ER
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Hayal Gücünü Kullananların
 Kaleminden…

Sahip olduğunuz şeyleri görmek için gözlerinizi değil,

hayal gücünüzü kullanmalısınız. 

Alaattin ÇAĞIL
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Melisa'nın ödev yaparken canı sıkıl-
mıştı. Düşüncelere dalmış, içinden konu-
şuyordu. Insanlar için faydalı bir şey yap-
mak istiyordu. Insanları mutlu etmek, on-
ları sevindirmek… 

Ama yapacak bir şeyi olmadığını, öğ-
renci olduğu için hiçbir şey yapamayaca-
ğını düşünüp üzülüyordu. Sonra telefo-
nunu açtı, sosyal medyada gezinirken ak-
lına bir ikir geldi. Bir sosyal medya say-
fası açacak, oradan bilgiler verecek, in-
sanları doğayı korumak hakkında bi-
linçlendirecekti. Çünkü çevresinde çöp-
ler, o çöpleri yere atan insanlar görmek is-
temiyordu. Bu ikri uygulamaya geçir-
mek için annesinden yardım istedi. 

Pazartesi okula gittiğinde arkadaşla-
rıyla konuşup onlardan kendisine destek 
olmalarını isteyecekti. Sosyal medyada 
hesap açarken aklına bir soru geldi, ismi 
ne olacaktı? Insanların ilgisini çekecek 
bir şey olmalıydı, doğanın ona çağrıştır-
dığı kelimeleri düşündü. Insanlar, çevre, 
korumak, kurtarmak, doğayı… Bir anda 
bağırdı “Dünyayı insanlar kurtaracak!” 
Sayfasını açtı, adını yazdı ve pro iline de 
bir doğa resmi koydu. Artık her şey hazır-
dı. Telefonunu kenara bırakıp ödevini 
yapmaya devam etti. Birkaç saat sonra 
ödevi bitti. Saat çok geç olmuştu, yatağı-
na yatıp yarını bekledi. 

Sabah olduğunda hemen hazırlandı, 
aşağıya indi. Servis gelmişti bile. Okula 
gitti ve arkadaşı Asya'yı gördüğü anda ko-
şarak ona sarıldı. Birbirlerine merhaba 
dedikten sonra, hemen konuya girdi ve 
olanları anlattı. Asya da ona elinden gele-
ni yapacağını söyledi. Günler geçtikçe Me-
lisa'nın takipçileri arttı, ona yardım ede-
cek daha çok insan buldu. Ve artık belirli 
bir kitleye ulaşmaya başlamıştı. Mutluy-
du, fakat birkaç ay sonra bu mutluluk hüz-

ne dönüştü. Çünkü hesabı büyüdükçe, bu 
olaya tepkili insanlara rastlayan Melisa 
“Bunlar ne kötü insanlar.” demişti için-
den. Sonra bir anda ona yardım etmeye 
çalışanları ve tepki gösterenleri karşılaş-
tırdı. Iyiler ve kötüler diye geçirdi için-
den. Takipçileriyle doğada bir yürüyüş 
yapmak isteyen Melisa, takipçilerine ken-
disinin belirleyeceği bir güzergâhta ge-
zeceklerini, çöp bulurlarsa toplayacakla-
rını, doğayı yavaş yavaş etkilemeye baş-
layacaklarını söyledi. Bir ay bile geçme-
den gezi grubunu toplamıştı. O pazar sa-
bahı yola çıktılar ve ormana gittiklerinde 
bir sürü çöp gördüler. O çöpleri görünce 
Melisa yine o çöpleri atanları düşündü ve 
çok üzüldü. O gün gezi çok güzel geçti, her-
kes çok mutlu oldu.  

Geziden sonra Melisa'nın hesabı bü-
yüdü, daha büyük geziler, organizasyon-

lar yapmaya başladı. Tabii ki, Melisa da 
büyüdü. O, şu anda 24 yaşında bir inşaat 
mühendisi, doğaya zarar vermeyecek çev-
re dostu binalar yapıyor. O günden bu ya-
na, sadece tek bir şey değişti, düşüncesi… 

Ve artık, Melisa şöyle düşünüyor: 
“Dünyayı tüm insanlar değil, iyilik kurta-
racak”.   

DÜNYAYI İYİLİK KURTARACAK

Hayal Ýçinde
Hayal ettim kendimi bulutların üstünde,
Hayal ettim bir horoz şekeri elimde,
Tüm gerçekleri unuttum.
Sadece hayal ettim kendimi mutlu bir şekilde.

Uçurtma uçurdum ilk defa hayallerim sayesinde. 
Kuş gibi özgürce uçtum gökyüzüne.
Gezdim koştum özgürce  hayaller ülkesinde.

Yumduğum gözlerimi açtım,
Halen bedenim odamın içinde.

Artık gerçeğimle baş başaydım, 
Tekerlekli sandalyemin üzerinde...

Der  ir ETİ
7/B

Def  A GÜ
6/A
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Düşünmek, kimi insana göre 
sözle kimi insana göre ise re-
simle anlatılır. Tabii ki bu durum 
herkes için geçerli değildir. Bili-
yorsunuz, dünya her zaman adil 
değildir. Insanlar  iyiler ve kötü-
ler olarak değil, düşünebilen ve 
düşünemeyenler olarak ikiye ay-
rılır. Tabii ki bu ayrım kime ve ne-
ye göre? 

Bu sorunun cevabı çok basit. 
Bu ayrım Scott'a göreydi. Scott 
doğuştan öğrendiklerini olduğu 
gibi kabul etmeyen, araştıran ve 
sorgulayan, gelişme çağında bir 
gençti. Bu yönüyle arkadaşla-
rından  ayrılırdı. Fen bilimleri 
ögretmeni Scott'ın okuldaki dü-
şünce kulübüne katılmasını is-
tedi. Scott, bu kulüpte yaptığı ba-
şarılı çalışmalarla önce okulda  
sonra bilimsel çevrelerde adını 
duyurdu.

Scott, özel hayatında çok 
mutsuzdu. Annesi kalp hasta-
sıydı. Annesi için ne yapabilece-
ğini bilmiyordu. Annesi kalp pili 
kullanıyor ve bu pilin birkaç yıl-
da bir değiştirilmesi gerekiyor-
du. 

O gün Scott'ın aklına farklı 
bir ikir geldi ve bu ikrini dü-
şünce  kulubünde arkadaşlarıy-
la paylaştı. Acaba bu kadar bü-
yük bir kalp pili olmadan daha 
küçük bir mekanizma ile kalp ça-
lıştırılamaz mıydı? Bunu arka-
daşlarıyla birlikte bir araştırma 
projesi haline getirdi. Bu proje-
sini bir üniversite hastanesi ile 

paylaştı. Universite ile birlikte 
bu projenin hayata geçirilmesi 
için çok ünlü bir bilim adamıyla 
temasa geçti. Universitenin de 
onayıyla projeye başladılar. 

Aradan sekiz ay geçti ve ol-
maz denen mucizevi bir şey ol-
du. O küçük küçük düşüncelerin 
birleşmesiyle oluşan büyük icat 
gercekleşti. Artık bütün kalp 
hastalarının kalpleri  kendi ken-
dini şarj edebilen küçük bir 
elektrot yardımıyla çalışabili-
yordu. O kocaman ve hantal kalp 
pillerini kullanmalarına ve ame-
liyat olmalarına gerek kalma-
mıştı. 

Scott, etrafında olan şeyleri 
fark etmenin ve problemlere 
akılcı çözüm bulmak için düşün-
menin ne kadar önemli olduğu-
nu anlamıştı.  Scott ilk başta sa-
dece annesi için  ortaya attığı bu 
küçük düşüncenin sonucunda 
oluşan büyük icadın insanların 
hayatını ne kadar kolaylaştırdı-
ğını gördü.

Meraklı olmak, düşünerek bi-
limsel gerçekleri ortaya çıkar-
mak bütün insanların ortak he-
de i olmalıydı.

KÜÇÜK DÜŞÜNCELER
BÜYÜK İCATLAR

Mel  ŞEN
8/A

Benim Dünyam
Bazen dalgın görünürüm, gerçeklerden uzakta.
Dışardan boş gibi gözüküyor olsam da,
Bilin ki içimde farklı bir dünya var aslında.
Aklım üretici, bense tüketiciyim bu dünyada.

Gökyüzünden mektuplar yağıyor.
Nerden geliyor ki? Hiç bitmiyor.
Seçip yakalıyorum bir tanesini,
Yine bir saçmalık mı çıkacaktı yoksa dâhice bir şey mi?
Pek fark etmezdi aslında ikisi de aynıydı sonuçta.

Gezintiye devam ediyor, bazı yapılar görüyorum.
Henüz tamamlanmamış onlarca fikirler, düşünceler…
Bazıları çığır açacak nitelikte, bazıları çılgınlıktan daha da öte.
Bazıları bitmek üzere, bazıları bırakılmış sonsuzluğun içine.

Bir sesle ayrılıyorum dünyamdan, üzülsem de.
Ama yine de neşeleniyorum aklıma hep geldikçe.
Her zaman hayal yağmuru yağıyor orada.
Yapılar inşa olmaya devam ediyor benim hayal dünyamda.

Çağ n E  R Ğ UL
7/E
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Kavurucu yazın ortasındaydık. Küçük 
evimizin duvarlarından dünyaya açılmayı 
beklerken hep sıvaları akan camımızdan 
bir kuş gibi uçtuğumu hayal ettim. Ozgür, 
özgüvenli ve biraz da farklı, uçuk. Hep sıra 
dışı olmak istedim hayallerimin de sıra dışı 
olmasını ama benim için kara şiir defterim 
sıra dışıyken yaşadığım küçük doğu köyün-
de ayıptı, yasaktı. Bir kız eline bırakın kita-
bı, kalem bile alamazdı; okuma yazma bil-
mez, ev işinde harika olur, süslenemez, yır-
tık kıyafetleriyle yazın sonuna kadar farklı 
farklı tarlaların çapasını yapar, evini derler 
toplar, yemek yapar, evini geçindirir. Ama 
bu kadın ne ister? O da istemez mi bilgiyi, 
öğrenmeyi, okumayı; yılda bir kez de olsa 
evde ayaklarını uzatmayı, tarlada güneş al-
tında çalışmaktansa istemez mi o da güneş 
altında sadece teninin bronzlaşması için 
durmayı. Ama hayır, soramazsınız çünkü 
sormak ayıp sorgulamak ise yoktur bura-
da. Bir kız için hayal etmekse en büyük gü-
nahtır, kafanı eğmekse şarttır. Işte bu yüz-
den susup bilgi ağacının yasak meyvesini 
yememelisiniz buralarda. 

Saman yatağımdan perde olmayan kü-
çük camımızdan giren güneş ışıklarıyla 
uyandım. Her sabah yaptığım gibi kalbim 
hızlı hızlı çarparken yastığımın altına sok-
tum elimi ve kara şiir defterim orda mı diye 
yokladım. Kavrayınca defteri rahatça bir 
nefes verdim. Şalvarımın cebine koydum 
ve çoktan varmıştır diye düşündüğüm kar-
deşlerimin ardından çıktım evden. Yeme-
nimi bağlayıp güneşten biraz olsun korun-
mak için elimi yüzüme siper ettim. Çeşme-
nin başına geldiğimde anladım ki yolu yarı-
ladım. Çeşmenin kenarına oturdum, elimi 
yüzümü yıkadım. Şiir defterimi çıkarma-
dan etrafı kimse var mı yok mu diye kontrol 
ettim ve yazmaya başladım kontrol elim-
deydi artık. 

“Güneş yakar su serinletir

Çare bulursan her şey iyileştirir

Kimse hayalini dinlemez eleştirir

Yazmak seni derinleştirir

Sormak sorgulamak yalnızlaştırır 

Onca laf söz seni alıştırır, bir zamandan 
sonra aşındırır

Hayal edersen sevindirir seni yıldızlara 
ulaştırır.”

Defteri kapattım devam etmek için say-
fanın köşesini kıvırdım ve kimse görmeden 
hızlıca tekrar cebime koydum. Tarlaya var-
dığımda ablam koştu yanıma. “Neredesin 
sen?” dedi. “Çok mu geç kaldım?” dedim. Ha-
ifçe kafasını salladı. Hepimiz tarla sahibi 

ağadan korkardık. Ablamın gözünde hep 
vardı o korku, belki de yıllarca onun tarla-
sında çalıştığı için yer edinmişti gözlerin-
deki acı duygu. Onu öyle gördükçe ben da-
ha çok üzülürdüm onun için çünkü onun ka-
çacağı bir defteri, ağladığında gözyaşlarını 
silecek sayfaları ve sığınacağı, korunacağı 
bir kalemi yoktu. Anne babamızın yerini 
doldurmaya çalışırken tüm hayatını bizim 
ellerimize vermişti. Hiç evlenmemiş ço-
cukları olarak kardeşlerini görmüştü. 
Onun da okumasını, yazmasını isterdim an-
cak ne vakti vardı ne de yapabileceğine da-
ir umudu. En kötüsü de buydu işte hayal ku-
ramamak ve dünyanın acı gerçekleri içinde 
kendini kaybetmek. Renkli hayalleri kur-
şun kalemle çizmektir hayat. 

Hava kararmaya başladı tarlanın sahi-
binin traktörü park etti tarlanın kenarına. 
Hepimiz çapaları bırakıp onu selamladık 
günlük harcımızı almak için hayallerimize 
ulaşmış gibi sevinçle traktörün oraya koş-
tuk sanki aldığımız şey bizi bulutların üstü-
ne çıkarmış gibi. En sona ben kaldım yine. 
Hepimize hakkımızı verdi. Sıra bana geldi. 
Durdu yüzüme baktı. Ve suratıma bir tokat 
attı. Gözlerim doldu ama tuttum yaşlarımı. 
“Geç kalmışsın bugün.” dedi. Sesimi çıkar-

madım. Yaverini işaret etti. “Görmüş seni. 
Kalem varmış elinde. Doğru mu?” dedi. Ilk 
önce hayır demek istedim. Ama bu sefer 
ezilmek istemedim. Bu bir hataydı, belki de-
ğildi. Kafamı kaldırdım. “Evet.” dedim. ”Çok 
güzel şiir yazarım.” “Şiir mi?” Kendimle gu-
rur duya duya ilk kez birine açtım şiirlerimi 
gururla belki de hayal etmek o kadar da kö-
tü değildir, diye diye içimden çıkardım kara 
defteri şalvarımdan. Elini uzattı. Korktum 
biraz, titredi ellerim ama verdim defteri. Ce-
binden çakmağı çıkardı ve defterimin ucu-
nu tutuşturmaya başladı. Ileri atıldım. Ab-
lam tuttu kollarımdan kırdı kanatlarımı. Ilk 
kez bu kadar çaresiz hissettim ve gözyaşla-
rımı tutamadım. “Demek şiir yazıyorsun. 
Bak gör şimdi işte bu çıkan küller kadar de-
ğersiz o yazılar. Senin gibi kızların görevi 
evini çevirmek. Bir daha zamanında gel-
mezsen iki haftalık harcından keserim, ha-
berin olsun. Böyle işlerle uğraşma, edebi-
yattır yazıdır senin gibi kızlara göre değil-
dir. Etrafa iyi bak ve ait olduğun yeri bir da-
ha gör ve sakın unutma.” Ben hüznün yarat-
tığı insanlardan olmak istemedim hiç, hep 
kalemlerin yarattığı bir insan olmak iste-
dim. Ama bizim dünyamız acımasızdı. 
Renksiz dünyalar yarattı umutsuz bir haya-
li bir amacı olmayan insanlar için. Dizleri-
min üzerinde kaldım ve ayaklarının dibin-
den gitmesini izledim. Bir hafta boyunca ye-
dek defterlerime baktım durdum ama var-
madı elim kaleme, yedirememiştim kendi-
me yanan şiirlerimin külleriyle göz göze 
gelmeyi. Dayanamadım ıstırap gibi geçen 
yedi günün sonunda köy muhtarıyla konu-
şup Istanbul'a kadar yolu olan kamyonlar-
dan birine binmek için adımı yazdırdım an-
cak bu rahat bir tren yolculuğundan bir     
saatlik uçak yolculuklarından farklıydı. Is-
tanbul'a gelene kadar durulan her yerde 
bir tarlada çalışıyordunuz. O gün hayatım 
boyunca utanacağım bir şey de yaptım. Kar-
deşlerimin birikmişlerini de aldım yanıma 
onlara sormadan, kendi birikmişimle bir-

PARLA
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leştirdim. Annem birbirimizin ekmekleri-
ne el sürsek bile bir iske vururdu ellerimi-
ze, en çok da ondan utandım ya ama çare-
sizdim işte, gündüz de görünmek isteyen 
ay kadar çaresiz. Şafak vakti kimseden ha-
bersiz çıktım evden, bindim kamyona. Ha-
yal ettim dedim ve inandığım her şeyi ya-
pabilirim. Ama kader biz planladıkça gü-
lerdi değil mi? Güler miydi gerçekten? Diz-
lerimi karnıma çektim başımı dizlerime 
yasladım böyle saatlerce durabilirdim ve 
durdum da. Uyudum uyandım, çalıştım pa-
ramı aldım, bazı geceler düşündüm, bazı ge-
celer kâbuslarımda bile hayallerime tutun-
dum. Belki biraz yıprandım belki de yaş-
landım ama hep defterime hep hayal etme-
ye tutundum ve hiç bırakmadım, bıraka-
madım.

Kaç gün geçti bilmem, saat o zaman kaç-
tı bilmem ama şoför bağırdı “Istanbul, 
inin!”. Herkes heyecanla indi, tabii ben de. 
Yer yön bilmezdim ama ben hep hayalleri-
mi takip ettim çünkü onlar beni mutlu ola-
cağım yere götürürdü ve hep götürdü. Ve 
ben hayalim olan kadın edebiyat derneğini 
kuracak ve ellerimde büyütecektim. Aradı-
ğım gibi bir yer bulana kadar küçük yarı za-
manlı işlerde çalıştım. Harcamalarımdan 
kıstım ve büyük şehre alışmaya çalıştım 
ama burada her şey çok büyüktü her şey 
“fazla”dan ibaretti. Ama bu sefer benim ha-
yallerim de fazladan ibaretti, bu yüzden ne 
olursa olsun vazgeçmedim ve kendime gö-
re küçük ama şirin bir eski dükkân buldum. 
Panoyu malzeme alarak yaptım ve iki hafta 
boyunca herkese açılış için broşür dağıt-
tım. Nihayet dükkânın önünde küçük bir 
topluluk oluştu ve arka sokaktaki ses siste-
mi dükkânından ödünç aldığım mikrofonla 
konuşmaya başladım. “Lütfen birkaç daki-
kanızı ayırıp dinler misiniz?”  Küçük toplu-
luğumda birkaç kişi daha panoya ve derne-
ğin adı yazan tabelaya göz gezdirdi ve kü-
çük topluluğa biraz daha yaklaştı. Gözleri-
mi kapadım ve gülümseyerek geri açtım. 
“Buralı değilim, daha önce hiç büyük bir şe-
hir görmedim ve ilk kez bu kadar kişinin 
önünde konuşuyorum. Amacım yazan, sor-
gulayan ve eline kalem almayı seven ve göz-
yaşlarını kitaplara akıtan kadınları bir ara-

ya toplamak ve onlarla ortak amaçlarımı 
paylaşmak. Ben hep küçük bir tüyün kanat-
larım olacağına ve bu kanatların beni uçu-
racağına inandım. Küçük köyümde gitme 
dedikleri yoldan gittim, yapma dediklerini 
yaptım ve koşma deseler de hep hayalleri-
min peşinden koştum ve anladım ki sırtı-
mın acısı bu taşıdığım ağır sözlerden ya da 
duyduğum ağır hakaretlerden değil kanat-
larımın ilizlenmesinin acısıymış. Herkesin 
bunun ne olduğunu anlaması-
nı ve hep hayal kurmasını isti-
yorum. Umutları hep kiraz çi-
çeklerine benzetmişimdir, ko-
layca açıp kolayca solarlar. Be-
nim bu dernekteki amacım, he-
pinizin hayallerini yeşertmek 
ve asla soldurmamak. Ben ya-
nan şiir defterimin küllerin-
den doğduğum an, gitmem ge-
rektiğinin, özümü bulmam ge-
rektiğinin farkına vardım. Siz 
de farkına varın, hepimizin 
kendine ait dünyalarda parla-
dığının farkına varın. Sönmeye 
yüz tutanların elinden tutun 
ve onları daha güçlü olarak aya-
ğa kaldırmak için bana yardım 
edin. Her insanın bir ışığı var-
dır ve her ışığın bir hikâyesi. 
Şunu unutmayın ki gece ne ka-
dar karanlıksa yıldızlar o ka-
dar parlaktır. Hayalimiz neyse 
ve ne kadar zor olursa olsun 
vazgeçmeyelim. Kendimiz gibi 
parlamaya devam edelim ne 
kadar zor olsa da. Parla, hayal 
et, gülümse. Bu geceyi ışığı-
mızla biz aydınlatalım. Hayal 
edin!”

 Herkes alkışladı ve ıslıklar 
çaldı neredeyse oradaki her-
kes derneğe üye oldu. Hayatı-
mın geri kalanında da hep ha-
yal ettim ve gerçekleştirdim. 
Aynısını yapmaları için herke-
se yardım ettim. Asla vazgeç-
medim ve hep parladım. Kendi 
küçük dünyamda en karanlık 
gecede bile parladım, ışığımı 

hiçbir zaman söndür-
medim.

Küçük Kartal
Günlerden bir yaz günüydü,
Küçük Hasan çok üzgündü.
Yine dalga geçmişti onunla İri Hüsnü,
Uzamadı boyu diye bir türlü.

Pencereden hüzünle bakan oğlunu görünce,
Babası “Hadi!” dedi, “Bir resim yapalım seninle.”
Hasan bir kartal çizince,
Ekledi : “Kartal gökyüzüne yakışır bence.”

Tepeye birlikte çıktılar,
Babası “Bak!” dedi, “Havada başka kartallar…”
“Benim kartalımdan büyük onlar.”,
“Evet, ama kartalın amacı gökyüzündeki bulutlar.”

Hasan kartal uçurtmasını saldı rüzgâra,
Çekindi, koca gökyüzünde küçücüktü ne de olsa,
Küçük kartal açtı kanatlarını rüzgâra,
Ulaştı sonunda bulutlara.

Hasan o gün anladı,
Kartal uçurtma hep aklında kaldı,
Küçük ya da büyük direnirsen rüzgâra karşı,
Kazanırsın hayat denen bu yarışı.

Poy  SÜE
6/B

Yas  UY
8/A
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Okulumdan evime giden yolu her dü-
şündüğümde bütün kötü anılarım, haya-
tımın en sıkıntı verici yanları geliyor aklı-
ma ister istemez. Yırtık ayakkabılar yü-
zünden sürekli ıslanan ayaklarım, gelip 
geçen arabaların tek okul kıyafetime ça-
mur sıçratması; mahallemiz Bozyurt'taki 
tek odalı evlerde yaşayan insanların kışın 
çamur, yazın toz toprak yüzünden çektiği 
çileler, yoksulluğumuz, hastalıklar… Bel-
ki de o yoldaki yürüyüşlerimden birinde 
karar verdim mimar olmaya. Insanların 
hak ettikleri gibi güzel yerlerde yaşaya-
bilmesi, çocukların sıcak ve temiz evler-
de büyüyebilmesi en büyük hayalimdi. 
Bu tatlı hayal ile üniversite sınavına gir-
dim ve… Kazanamadım.

Kazanamadığım haberini aldığım 
gün sadece hayal etmenin başarılı olmak 
için yeterli olmadığını anladım. Kendimi 
değiştirmeden dünyayı değiştiremez-
dim. Çalışmadan, emek vermeden başa-
rılı olamazdım. Hayalimin bana hediye 
edilmeyeceğini, onu hak etmem gerekti-
ğini çok acı bir şekilde öğrenmiştim. Ha-
yalimin peşinden koşmalıydım. Ne iste-
diğimi ve ne yapmam gerektiğini artık bi-
liyordum: Mimar olmak istiyordum ve 
çok ama çok çalışmalıydım. Oncelikle bir 
planım olmalıydı. Yeni kitaplar almalıy-
dım, bir dershaneye gitmeliydim ama hiç 
paramız yoktu. Çatısı akan, tek odalı evi-
mizin kirasını ödemekte zorlanan yaşlı 
ve hasta babam dershane ve yeni kitaplar 

için para bulamazdı.     

Iş aramaya başladım. Çok geç-
meden bir lokantada garsonluk yap-
maya başladım. Lokantanın adı da 
“HAYAL LOKANTASI” idi. Bu isim ho-
şuma gidiyordu. Hayallerim için Ha-
yal Lokantası'nda çalışıyordum. Bel-
ki çok para kazanamıyordum ama 
lokantanın sahibi artan yemekleri 
akşam eve götürmeme izin veriyor-
du. En azından ailemin karnını do-
yurabiliyordum ve yemeğe fazla-
dan para harcamıyordum. Akşam-
ları iş çıkışı doğruca eve koşuyor-
dum, saatlerce ders çalışıyordum. 
Ancak tek başıma ne kadar başarılı 
olabilirdim ki? “Sorularımı sorabi-
leceğim bir öğretmenim bile yok.” di-
ye üzülüyordum. 

Işte böyle üzgün geçen bir gece-
nin ertesi günü lokantada masaları 
siliyordum. Arka masadan bir ses 
duydum: “Bakar mısınız?” Bu ses ta-
nıdık bir sesti. Arkama döndüm ve 
yıllar sonra yine o güzel tebessümü 

ve tatlı bakışlarıyla Semiha Oğretmen'im 
tam karşımdaydı. Ilkokuldan sonra hiç gö-
rüşmemiştik ama ne ben onu unutmuş-
tum ne de o beni unutmuştu. 

Semiha Oğretmenim emekli olmuş ve 
bir dershanede çalışmaya başlamış. Be-
nim durumumu öğrenince beni kendi ça-
lıştığı dershanede ücretsiz okutabilece-
ğini söyledi. Bu arada da Engin isminde 
eski bir öğrencisini aradı. Engin Bey dok-
tormuş. Onun öğrenciliği de benimki gibi 
zor geçmiş. Engin Bey, Semiha Oğret-
men'i kıramadı ve bana para yardımında 
bulunacağını söyledi.

Sanki gizli bir el, bütün hayatımı be-
nim için düzenliyordu. Hayatım yoluna 
girmeye başlamıştı. Sabahtan öğleye ka-
dar dershaneye gidiyor, öğleden akşama 
kadar lokantada çalışıyor, akşam da eve 
gidip neredeyse sabaha kadar ders çalışı-
yordum. Çok yoruluyordum, uykusuz ka-
lıyordum ama mutluydum. Ne zaman pes 
edecek gibi olsam Atatürk'ün, dershane 
duvarında asılı olan sözü geliyordu aklı-
ma: “Dinlenmemek	üzere	yürümeye	karar	
verenler,	asla	ve	asla	yorulmazlar.”

Işte Hayal Mimarlığın ilk projesi olan 
“Bozyurt Hayal Konutları” böyle doğdu. 

HAYAL LOKANTASI

İl e ÇAV Ş
5/D
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Küçüğüm ama hayallerim var benim. 
Ebemkuşağına bağlı adacıklar, içinde ya-
şayan temiz ruhlu insanlar ve güzel ya-
şamlar var. Elma şekeri en sevdiğim. Hiç 
unutamam güzel hayallerimizi, gökyü-
zünden düşen pamuk şekerlerini… Göz-
lerimizde umut, yüreğimizde sevgi var. 
Dostlarımızı özledikçe koşarız ebemku-
şaklarına. Bineriz kuşlarımıza, geçeriz 
kardeş adaya. Uçan balıklar tutarız engin 
maviliklerde. Gökyüzünde parıldayan gü-
neş en çok yüreğimizi ısıtır. Şelalelerden 
akan sular kâğıttan gemilerimize yol olur. 
En güzel sevgileri yıldızların altında pay-
laşırız, dolunayın ışığında parlar gelece-
ğimiz…

Yüreğimizi umut ve sevgiyle doldu-
rur, adım adım geleceğimize yürürüz. Ar-
kamızda kök salmış ağaçlar bırakarak or-
manlar oluştururuz gelecek nesillere. Sır-
tımızda sevgi yüklü kitaplar, aklımızda 
asırlık bilgiler, hiç bitmez yaşam sevinci-
miz. Doyasıya yaşarız sevincimizi. Renkli 
kelebekler çıkarırız yüreğimizden, dün-
yayı sevgi yumağı yapsın diye. Oynatırız 
kuklalarımızı, şenlendiririz dünyayı. 
Ebemkuşağındaki renklerle boyarız her 
şeyi; her güne ayrı bir renk, ayrı bir neşe 
katarız. Hepimiz birer çocuğuz geleceğe 
koşan… 

Büyük hayallerimiz var. Yüreğimizde 
bir şarkıdır tutturduğumuz, dilimizde 

sevgi ve barışa dair... Ufleriz sevgiyi ba-
lonlarımıza, uçururuz dünyanın dört bir 
yanına. Kırgınlıklar yaşanmaz bizim 
dostluklarımızda. Umut, sevgi ve barış. 
Hepsi bizden yana. Gel katıl sende bana, 
ne yaşandıysa bu dünyada hep güzellik-
ten yana…

HAYAL EDİYORUM

Mer  ŞEN Ğ
6/D
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Öğrencilerimizin Çizimlerinden

Ber   ÖZE
7/BBil  A S

7/D

Hak  ALÇİÇ
8/G

Eli  ÜNA
8/D
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Günümüzde, “En iyi roman nedir?” so-
rusuna herkesin farklı bir cevabı vardır. Ki-
mileri bazı klasikleri, kimileri kendi favo-
rilerini bu sorunun cevabı olarak göste-
rirler ancak çoğu usta edebiyatçı, yazar, 
okur ve eleştirmenin gözünde “Savaş ve 
Barış” en iyi roman olarak kabul edilir. Hat-
ta bazı kitapların ön kısmında bu eski ro-
mana bazı saygı mesajları yollandığını gö-
rebilirsiniz. Ustelik bu sadece edebiyat 
eserleri ile de sınırlı değil. Peki, bu roman 
hâlâ söylendiği kadar iyi mi acaba? 

Ben kitabı okudum ve her ne kadar be-
ğenmiş olsam da bu, kitabın bende bir ha-
yal kırıklığı yaratmadığı anlamına gelmi-
yor. Bu arada kitabı tavsiye ediyorum fa-
kat Rus edebiyatına yabancı iseniz bu ki-
tabın sizi tatmin etmeyeceğini söylemek 
zorundayım. Eğer gerçekten kitabı oku-
mak istiyorsanız ilk önce diğer Rus edebi-
yatı klasiklerine bakmanız şiddetle tavsi-
ye edilir.

Romanımız Napolyon Dönemi ve son-
rasına dayanıyor. Kitap genel olarak savaş 
sonrası dönemi ve insanların yaşadığı o 
büyük buhranları anlatıyor. Fakat olay kı-
sa sürede dallanıyor ve tam bir savaş tra-
jedisine dönüşüyor. Kitabın en beğendi-
ğim yanlarından biri yazarın yaptığı eleş-
tirilerin günümüzde bile mantıklı gelmesi 
ve bu eleştirilere hak vermeniz. 

Eleştirilerin zamansızlığını ne kadar 
beğendiysem karakterlerden de bir o ka-
dar hoşlanmadım. Evet! Herkesin bayıldı-
ğı, başlarından geçen olaylara herkesin ağ-
ladığı karakterler. Dürüst olalım, daha ön-
ce yazarın hayatını okumuşsanız veya Rus 
edebiyatına ilginiz varsa olayları yarım   
saat önceden tahmin edebilirsiniz. Çünkü 

karakterler yaptıkları hareketler ile res-
men kendilerini öldürmeye çalışıyorlar. 
Haliyle bu durum romanın anlatısına za-
rar veriyor ve herkesin o “şaheser” dediği 
sona ulaştığınızda “Bu muydu, yani o bü-
yük son?” diyorsunuz. Ben kitabı okurken 
sürekli olayların bitmesini diledim ve bir 
an önce eleştirileri görmek istedim. Işin 
daha kötü tarafı bu karakterlerin hikâye 
boyunca gelişim göstermemesi. Kitabı 
okuyanlar karakterlerin daha iyi bireyler 
olduklarını savunacaklardır fakat bu pek 
doğru sayılmaz. Karakterler ahlaki olarak 
gelişseler de onlarla geçirdiğiniz zamanın 
içinde başka birer bireye evrildiklerini his-
settirmiyorlar. Sadece birinden korktuk-
ları için davranışlarına dikkat ediyorlar-
mış gibi bir izlenim bırakıyorlar ve inanın 
bu bir karakter için yapılabilecek en tem-
bel ve yanlış tercihlerden biri.

Mızmızlanacağımız son konu ise aşk 

ilişkileri olacak. Romanda aşk önemli bir 
yer taşıyor fakat bu aşk, romanın giriş-
gelişme-sonuç bölümleri arasında kaybo-
lup gidiyor ve okuyucu için önemini yitiri-
yor. Biz çoğu zaman kimin kiminle nasıl 
bir ilişkiye sahip olduğunu unutuyoruz. 
Düşünün ne kadar az önemsediğimizi. Ki-
tabın sonunda “Doğru! Bu karakterler 
âşıktı öyle değil mi?” diyoruz. 

Her ne kadar olumsuz yanları eleştir-
sem bile olay örgüsünün bir ağaç gibi kol-
lara ayrılmasına sonra ayrılıp tekrar bir-
leşmesine ve bu güzel numarayı tekrar 
tekrar yapmasına bayıldım. Hatta kitabı 
okurken “Acaba yazar bize olayları nasıl 
anlatacak?” deyip durdum. Işin ilginç ta-
rafı bu kitabı sevmeyen insanların çok bü-
yük bir kesimi olayların monoton ve sıkıcı 
bir şekilde anlatıldığını söyler fakat ben 
aksini düşünüyorum. Bence bu kitabın en 
iyi olayı anlatımıdır. Anlatım bu kitabı di-
ğer Rus eserlerinden yukarıya, zirveye çı-
karıyor. Diğer beğendiğim bir şey ise kita-
bın çok doyurucu olması. Yeni nesil ro-
manlar giriş, gelişme ve sonuç bölümleri-
ni iyi ayıramıyor ve ağzımızda oldukça ek-
şi bir tat bırakıyorken “Savaş ve Barış” do-
yuruculuk anlamıyla da çok başarılı bir ki-
tap. 

DÜNYANIN EN İYİ ROMANI
SANILDIĞI KADAR İYİ Mİ?

Ere  S İ
8/A
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Öğrencilerimizin Objektifinden

Gül ü  Den  AK Ü
6/B

Işıl KO M
7/A

Ara  H DA
5/A

Den  ŞAHİ
7/A

Sud  E K
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*Maaş sözcüğü nereden geliyor? Ingilizcede “maaş” sözcü-
ğünün karşılığı olan “salary” ile tuz anlamına gelen “salt” ne-
den aynı kökten? Türkçede pahalı olan şeye neden bu benzer-
likten etkilenmiş gibi “tuzlu” deniyor? Hepsi birbiriyle bağlan-
tılıdır.

Her şey Antik Dönem'de, Afrika kıtasında tuz madenlerinin 
bulunmasıyla başlıyor. Arap yarımadasını da kapsayan bu böl-
gede tuz açısından oldukça zengindir. Tuz o dönemin en önemli 
madeni. Altından daha değerlidir. Ama neden?

Buzdolabı gibi bir teknoloji olmadığı için yiyecekler tuzlan-
mak zorunda. Bu yüzden tuz, en temel ihtiyaçtır. Şimdiki petrol 
savaşları gibi o zaman da tuz savaşları veriliyor. Dolayısıyla tuz 
madenleri askerler tarafından korunuyor. Roma Imparatorlu-
ğu da askerlerinin maaşlarını tuzla ödüyor. Bu yüzden maaş ile 
tuz aynı kökten geliyor. O dönem yaşamak için tuza ihtiyaç var-
dı. Şimdi ise maaşa… Değişen pek bir şey yok sanki.

* “Adam” sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiştir ve ilk anla-
mı “erkek” değil “insan”dır. Dolayısıyla “bilim adamı, iş adamı” 
gibi tabirlerde “cinsiyetçi” bir ifade yoktur. “Adam” denince ak-
la hemen “erkek” gelse de erkek olmak, adam olmak için yeterli 
değildir.

*Başın sağ olsun ifadesindeki “baş” sözcüğünün Eski 
Türkçedeki bir anlamı da “yara”dır.”Sağ olasın” ise aslında “sa-

ğalsın (iyileşsin)” demek. Yani başın sağ olsun dediğiniz kişiye 
aslında “yaran iyileşsin” demiş oluyorsunuz.

*Türkçede renk adı olan “boz” un dışında bir boz daha var. 
Yavrusunu kaybetmiş dişi devenin çıkardığı ses, feryat demek. 
Anadolu insanının çektiği acıların en dokunaklısını yansıtan 
eserlere bu yüzden bozlak denir.

*Bazı bülbül türleri dut yedikten sonra ishal olur ve bu öt-
melerini hayli zorlaştırır. Işte dut yemiş bülbüle dönmek deyi-
mi buradan gelir.

*Türkçede reddetmek anlamına gelen “yok” ifadesini söy-
lerken başımızı neden yukarı doğru sallarız? “Yok” sözcüğü Es-
ki Türkçede “yüksek yer” anlamına gelir. Bu sözcük “-ış” ekiyle 
birleşince yükselen yer anlamına gelen “yokuş” sözcüğü oluş-
muş. “Yukarı” sözcüğü de yine bu “yok” kökünden. Anado-
lu'nun bazı yerlerinde “yukarı” yerine “yokarı” denmesi de bu 
yüzdendir.

* “Bitmek” iili Türkçede hem “tükenmek” hem de “ortaya 
çıkmak” demek. Bu karşıtlık, dilimizin bize her sonun yeni bir 
başlangıç olduğunu söylemesinin şiirsel bir biçimidir.

Değerli Oğretmen *'e katkılarından do-Ferhat	TAŞTEKİN
layı çok teşekkür ediyoruz.

YOKTUR TÜRKÇESİ OLMAYAN SÖZCÜK, 
VARSA DA YA UNUTULMUŞTUR YA DA
HİÇ ANIMSANMAMIŞTIR

* turkçeogretmenimiz
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Eki  R Ş
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Hiçbir insan yoktur ki geceleri 
başını gökyüzüne çevirip hayaller 
kurmasın, o pırıl pırıl ışıldayan 
gök cisimlerini merak etmesin.

Bilimle buluştuğumuz gece-
mizin amacı başımızı gökyüzüne 
çevirip yaparak ve yaşayarak öğ-
renmek, aynı zamanda öğrenir-
ken eğlenmeyi gerçekleştirmek-
tir. Astronomi gecemiz Rota Koleji 
Ortaokul Fen Bilimleri Zümremiz 
ve Ege Universitesi Astronomi Bö-
lümü'nden Duygu Esendemir, Mu-
rat Esendemir hocalarımızın 7. sı-
nıf öğrencilerimizi bir araya geti-
rerek gerçekleştirdiği bilgi yarış-
ması ile başlamıştır. Yapılan bilgi 

yarışmasında öncelikle 7. sınıf öğ-
rencilerimiz on üç gruba ayrıldı 
daha sonra ekrana yansıtılan on 
adet soru ile yarışmaya başlandı, 
sorulara en fazla doğru cevabı ve-
ren grup ise ödüllendirildi.

Daha sonra tüm öğrencileri-
miz grup öğretmenleri tarafından 
A grubu ve B grubu olmak üzere 
iki gruba ayrıldı. Iki aşama şeklin-
de gerçekleşen gecemizin birinci 
aşaması olan teleskop gözlemiyle 
Ay, Satürn ve Jüpiter'i gözlemleye-
rek öğrencilerimiz unutulmaz bir 
deneyim elde ettiler.

Gecemizin ikinci aşaması ise 

ROTA'DAN GÖKYÜZÜNE
AÇILAN PENCERE
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atölye çalışmalarıydı. Oluşturulan et-
kinlik alanında üç farklı atölye kategori-
si ve öğrencilerimizin yoğun ilgisini çe-
ken astronomi materyallerinin satışının 
gerçekleştiği bölüm bulunmaktaydı. Ya-
pılan atölye çalışmalarında öğrencileri-

miz kendi takımyıldızlarını oluşturup, 
güneş saati tasarlayıp, hayal güçlerini 
yansıtacak uzay çizimleri yaparak atöl-
ye çalışmalarını tamamladılar.

15 Ekim 2019 Salı günü 6.sını düzen-
lediğimiz “Rota’dan	 Gökyüzüne	 Açı-

lan	Pencere”	etkinliğimizi geçen sene-
lerde olduğu gibi bu sene de büyük bir 
coşku ile gerçekleştirdik. Etkinliğimizin 
gerçekleştiği gecede öğrencilerimizle 
uzayın derinliklerine doğru yola çıkarak 
eşsiz bir gece yaşadık.




