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ARKA SOKAK 

   Bir gün evden çıkıp yaşadığınız yeri uzun uzun gezin. Ya da hayatın 

koşuşturmacasından kurtulup bir ara sokağa girin. 

   Kimileri arka sokakların ıssız ve tehlikeli olduğunu düşünür. Haklıdırlar. Bu zamanda 

yaşanan olaylar pek çok insanı arka sokaktan kaçırmış herkesi merkeze yakın binalara 

yerleştirmiştir. Ama bir de burdan bakın kendinize. İnsanların korkmadan girdiği, alışveriş 

yaptığı bir ara sokak düşünün.Herkesin birbirini tanıdığı yabancılara bile hoşgörü ile yaklaşıldığı 

,hiç kimseye ayrımcılık yapmadan selam veren ,ayakkabılarını ve dertlerini kapının önünde 

bırakabilen insanlar düşünün.Her gün aynı saatte tezgahını açan ve her gün aynı saatte 

okuldan gelen çocuklara yiyecek dağıtan amcalar ve teyzeler düşünün.Bir de her sabah aynı 

saatte işe yetişmeye çalışan kocalar,kocalarının arkasından su döküp “Su gibi git,su gibi gel 

.”diyen eşler düşünün. 

   Aslında düşünecek o kadar şey var ki insanın orada yaşayası geliyor. Ömür denen 

yolda huzur ve hoşgörünün birleşmiş halinde bir ara sokakta olmak ümidiyle… 

ARİFE KESKİN 

8.SINIF 

** 

EKSİK PARÇALARIMIZ 
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        Hepimiz yapboz oynamışızdır. Yapboz parçalarından biri kaybolunca da yapbozdaki 

eksik parçalı resmin hiçbir anlamı kalmaz. Hayatı bir yapboz olarak varsayarsak o eksik 

parçalarımızı azda olsa dolduracak güzel şeyler vardır. İşte bu “güzel şeyler” diye 

adlandırdığımız ve eksik parçalarımızı dolduran şeyler ”şarkılar” dır. 

         Biliyor musunuz şarkılara neden parça deniyor? Çünkü ihtiyaç duyduğumuzda bazı 

şarkılar eksik bir yanımızı tamamlıyor, demiş  “eksik parçalarını şarkılarla tamamlayan” birisi. 

İşte bundan dolayı ben şarkı olmak isterdim. Bazen gözden akan iki damla yaş veya gözdeki 

buruk bir gülümseme… Bazense günden güne aydınlandığını sanan ama kararan dünyadaki 

mutluluğun anlamını bilmeyen insanlara,  mutluluğu öğreten şarkılar… 

          Kısaca söylemek gerekirse ben şarkılar olur ve her gün kalpten kalbe akardım. 

Bazılarının kalbinde hüzün rüzgârları estirirken bazılarının kalbinde sevinç bayramları 

ettirirdim. Bazen mutlu eder bazen teselli ederdim. Yani ben onların eksik parçaları olurdum. 

 

Kübra MUMCU 

7.SINIF 

** 

MERAKLI İNSANLAR NEDEN BAŞARIR 

En son neyi merak ettiniz? Neyi araştırıp öğrenip yeni bir bilgi edinme sevinci istemsizce 

yüzümüze yansıdı? En son ne zaman etrafınızdaki insanlar sizin o araştırdığınız konudaki üstün 

bilginizi hayranlıkla dinledi ve sizi takdir etti? 

Bilemiyorum. Belki de bu mutluluğu yaşamalı çok uzun bir zaman olmuştur. Ama hiçbir 

şey için geç değil. Çünkü teknolojinin oldukça ilerlediği bir zamanda yaşıyoruz. Eğer merak 

edersek internet sayesinde o merak ettiğimiz şey sadece bir tık ötemizde. Yani oldukça geniş 

olanaklara sahibiz. 

Tabi şuna da değinmek istiyorum ki eğer bir insan merak etmedikten sonra ona ne 

kadar öğretmek isteseniz de bir işe yaramaz. 

Tıpkı George Bernar Shaw ’ın  “Biz bilginin peşinde koşan çocuklar arzuluyoruz, çocuğun 

peşinde koşan çocuklar değil” dediği ve Mevlana’nın da “Bilgi beş harflidir, beşte dördü ilgidir.” 

Dediği gibi. Yani insan eğer merak etmeye kendini alıştırır, araştırır, öğrenir bilgi sahibi olursa 

başarır. Bilimsel gelişmeler ve buluşlar ile merak ’ın arasında da böyle bir ilgi vardır. Merak 

eden insan araştırıp öğrenir ve merak ettiği konu hakkında bilgi sahibi olur. Zaten bir insanın 

merakı yani ilgisi de diyeli biliriz, hangi yöne dönükse çoklu zekâ kavramına göre kişinin zekâ 

tipi de o yöndedir. Ve eğer ilgili olduğu konunun peşinden giderse de mutlaka vazgeçmez ve 

başarılı olur.  

Kısaca söylemek gerekirse arkadaşlar. Eğer merak ettiğimiz konuların peşinden 

gidersek o merak ettiğimiz konu hakkında buluşlar yapabilir yani başarılı olabiliriz. Tabii ilgili 

olursak ve eğilimlerimizin peşinden koşmasını bilirsek… 
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          Kübra MUMCU

            7. SINIF 

** 

NE GÜZEL! 

Her gün bilgisayar açsak, 

Her gün televizyon izlesek, 

Her gün telefon oynasak, 

NE GÜZEL! 

 

Akıllı tahtalar açık kalsa, 

İnternet bize sınırsız olsa, 

Alışveriş yapmak bedava olsa, 

HER ŞEY NE GÜZEL! 

 

Dersler otomatik olsa, 

Öğretmenler dışarıda kalsa, 

Akşam ödevler bitmiş olsa, 

HAYAT NE GÜZEL! 

 

MEB böyle soru sormasa, 

TEOG derdi olmasa, 

Çocuklar sadece çocuk olsa, 

HAYAT NE GÜZEL! 

 

Dünya emrimize amade olsa, 

Murat BOZ bizimle olsa, 

Bunların hepsi gerçek olsa, 

HAYAT NE GÜZEL! 

 

Annemiz bir terlik atar, 

Hoca bir çığlık atar, 
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Bu hayaller çamura düşer, 

N’aparsın işte;hayaller,hayaller.. 

 

ELİF FATMA KESKİN 

7. SINIF 

** 

TOPRAK KOKUSU 

   

Hayata gözlerini her gün yeniden açmış gibi… Her şey ona tozpembe görünüyor.Kuşlar 

cıvıltılarıyla uyandıklarını onu haberdar ediyor gibiler.Penceresi açık,içeriye mis gibi temiz hava 

doluyor.Yataktan çıktığı gibi dışarıya atıyor kendini.Dağlar ,hayvanlar,yeni doğmuş güneş ona 

gülümsüyor sanki. 

 

Bahçede bir gezinti yapıyor. Etraf sessiz, sakin, telaşsız. Bütün doğa onun için sustu.Yürümeye 

devam ediyor.İleriden gelen harika su sesi içine biraz daha neşe katıyor.Yürüyor,yürüyor. 

 

Ağaçların kırılmış dallarına, dökülen yapraklarına bakıyor. Ölümü düşünüyor ve ardından 

annesini.Geçen baharda göndermişti toprağa o kıymetlisini.Toprak kokusu,anne kokusu… 

                                                                                            

Emre TOKCAN  

                                                                                           8.SINIF 

 

** 

UNUTMUŞUM YAŞAMAYI 

Unutmuşum… 

Baharda uçurtma uçurmayı, 

Kışın kartopu oynamayı, 

Hissetmeyi yükseklerde esen rüzgarı. 

 

Unutmuşum… 

Yolda gördüklerime selam vermeyi, 

Arkadaşlarla sohbet etmeyi, 

Bunların içinde kaybolmuş kendimi. 
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Unutmuşum… 

Kendimden emin bir şekilde yürümeyi, 

Yalnızlığımla dertleşirken , 

Unutmuşum unutmamam gerekenleri. 

 

Hacer KESKİN 

8.SINIF 

 

** 

 

Okulumuz çapında düzenlenen “okulumuzun sloganı” yarışmasında Fatmanur Özeren birinci 

olmuştur. 

“İMAM HATİPLİYİZ, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİYİZ.” 
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