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ANNEM 

Ağaç olsan yaprağın olurum 

Deniz olsan tuzun olurum 

Bahçe olsan çimenin olurum 

Güneş olsan yıldızın olurum 

Yeter ki sen iste annem 

Ben senin her şeyin olurum. 

 

Senin hakkın ödenmez 

Seni sevmeye ömür  yetmez 

Kalbimde sevgin bitmez 

Yıldız olsan ışığın sönmez 

Yeter ki sen iste annem 

Kalbim ömrüne yetişmez . 

 

 

 

                                                                                                                       ESRA KARTAL  

                                                                                                                              10\AY  
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** 

İLK EĞİTİM 

Eğitim evrelerinden olan en önemli kısım, 0-5 yaş dönemi olan çocukluk dönemidir. Bu 

dönem çocuğun iyi bir şekilde yetişmesindeki en iyi dönemdir. 

Çocuk bu dönemde her şeyin ilk temelini öğrenir. Çocuğun ilk öğretmeni annedir. İyi bir aile 

ye sahip olmak iyi bir çocuğun yetişmesinde çok önemlidir. Aile bu dönemde çocuğa yanlışı 

doğruyu neleri yapıp, neleri yapmayacağını öğretmeye çalışır. Herkes  farkında ki, her yeni 

gelen nesil saygı, sorumluluk hususlarında sıkıntılıdır. Buda hepimizi korkutuyor. Yeni 

nesillerimizin bu kadar kötüye gitmesin deki sebeplerin en başında doğru eğitim vermeyen 

aileler geliyor. Ne  yazık ki çocuklarımızın her istediğini yapmak , her istediklerini almak 

onlara yapılan bir iyilik değil kötülüktür.   

Çabalamadan , çalışmadan her şeyi kolayca ellerine verdiğimiz için hayal kuracak bir şeyleri 

kalmıyor. Çünkü istedikleri her şeyi onlara veriyoruz. Bu yüzden kolayca elde etmeye 

alıştıkları için çabalamak istemiyorlar. Oysaki her şeyi elde etmek için önce hak etmek lazım, 

hak etmek içinde çabalamak lazım. Ailelerinde bunun farkında olmadıkları için, kendilerinde 

aslında yanlış bir şey yapmadıklarını, aksine çocukları için her şeyi yaptıklarını düşünüyorlar . 

Evet haklılar, onlara istediklerini vermeye çalışıyorlar ama çocukları için farkında olmadan 

kötü şeylere neden oluyorlar. 

 

Bunun farkına vararak daha bilinçli şekilde , daha iyi eğitim vermeye çalışsak çocuklarımızı 

hayata karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlayabilme yolunda mesafe almış oluruz  

 

                                                                                                                                               Kader ÇİÇEK  

                                                                                                                                                    12\AY    

** 

                                                                      SEN OSMANLI TORUNUSUN 

Eğer olmasaydı hayat, olmazdı insan 

Olmasaydı döngü, yaşanabilir miydi dünya 

Hayat su gibi akıp gidiyor 

İnsan bekliyor, dünya dönüyor 

Uzun bir yol var önümüzde 

Geçmişten gelen sevgi günümüze 

 

Geçmeyelim yurdumuzdan 

Bu hayat emanettir atalarımızdan 

Hatırla 1951 i ey Osmanlı torunu 
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Bastığın yerde yüz binlerce kefensiz yatan 

 

Kaybolursa  yıldızlar o zaman söner ışıklar 

Bilinmez değerler işte o an yok olur insanlar 

Hepimiz Osmanlı torunuyuz 

Sevelim birbirimizi tutalım ellerimizi 

Tanıtalım kültürlerimizi bilsin bütün dünya bizi 

 

Kopmayalım geleneğimizden , 

Türkün dostu yoktur  Türkten 

Boğdu ay yıldız kırmızı beyaz renk ten 

 

Biz tüm Türk kardeşiyiz 

Ülkemize bağlıyız hepimiz 

Toprağa kavuşmadan 

Bitmesin bu sevgimiz 

Mehemet Doğan KÖSEOĞULLARI 

10-AY 

 

 

** 

AYRILIK 

 

Ben seni nedensiz sevdim 

Ayrılığı düşünmeden 

Kalbini kırmadan usulca sevdim 

Sensizliği düşünmeden 

 

Sükût ediyorsam, bir sebebi var 

Yıkılmadı hala, ördüğün duvar 

Seni seven gönlüm senden hep yoksun 
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Beni ayrılıkla, vuran bir oksun 

 

Yokluğunda bomboş bu koca şehir 

Yaşadığım her gün, şu hayat zehir 

Bunca yıl vuslatlı, ettikçe tehir 

Senden başka vefa, kime dil döksün 

 

                                                                                     Emine OKUL 

                                                                                      12\AY 

** 

YÜREK  YANGINLIĞI 

Bir gün gazetelerde okunacak adın 

Hayal gibi gelecek herkes 

Yanmış mum gibi eriyecek 

Ama hatıralar kalacak geriye 

 

Gözyaşları olacak senin çeşmen, 

Hayal gibi gelecek herkes 

Bir uzun ömür geçecek ardından. 

Ama hatıralar kalacak geriye. 

 

Yürek yangınlığı çıkacak bir alev 

Söndürmeyecek bir çeşme gözyaşı 

Sensiz geçecek bir ömür 

Hayal gibi gelecek bir ömür 

 

                                                                                                                         Musa ÇOBAN 

                                                                                                                     10\AY 

 

 


