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Deniz Kenarında Sabah 
Gün ağarmaya başlamıştı. Gökyüzü açık 

pembe bir renge bürünmüş, ufukta turuncu bir güneş 

görünüyordu. Deniz bir çarşaf misali dümdüzdü. Tuzlu 

denizin kokusu sahil boyunca bütün canlılar 

tarafından duyuluyordu. Yeni doğan güneşin ışığıyla 

yansıyan kum tanecikleri parıldıyordu. İnsanların 

yokluğundan istifade eden yengeçler sahilde 

dolaşıyor ve kumları eşeliyorlardı. Renk renk 

yengeçler kumların üzerinde adeta dans ediyordu. 

Masmavi deniz o kadar berraktı ki, içinde yüzen her 

türlü balık görünüyordu. Martılar gökyüzündeki 

yerlerini almış, şimdiden sudaki avlarını gözlüyorlardı. 

      Denize yansımaları düşen ağaçlar ise bambaşka 

yaşamlar barındırıyordu içlerinde. Yemyeşil, gür 

yaprakların gizlediği kuş yuvalarında hareketlilik başlamıştı. Yavrular gagalarını açmış, yemek 

beklercesine annelerine dönmüşlerdi. Günün ilk saatlerine aç olarak başlayan yavrularına 

adeta gözlerini deviren anne kuş, yem bulma amacıyla havalandı. Yaprakların gizlediği bir diğer 

canlılar ise sincaplardı. Kabarık tüyleri olan minik vücutlarını çevik hareketleriyle ve hızlarıyla 

kimseye göstermiyorlardı. Ağaçları eşeliyor, yaprakların arasından sarkan palamutları 

arıyorlardı. Birçok besin bulmuşlardı kendilerine. Sabahın bu erken saatinde halinden tek 

memnun olanlar onlardı büyük ihtimalle. 
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      Deniz kenarındaki köyde ise yavaş yavaş kapılar açılıyordu. Uykudan uyanan insanlar 

yüzlerindeki mutsuz ifadelerle sokaklarda yürüyorlardı. 

      Balıkçıların sahile akın etmesi ile kumsalda dolanan yengeçler üzülerek kabuklarına 

çekilmek zorunda kaldılar. Balıkçı tekneleri denize açılırken güneş gökyüzündeki yolunu 

yarılamıştı. Gökyüzü maviye dönmüştü ve bulutlar yerlerini almıştı. 

      Martılar balıkçıları görünce çıkarabildikleri en yüksek seslerle bağırmaya başlamışlardı. 

Avlanmaktansa, balıkçılardan yararlanmak onlara daha kolay geliyordu. Balıkçılar ise oltalarla 

martıları kovalamaya çalışıyor, onlardan rahatsız olduklarını yüz ifadeleriyle belli ediyorlardı 

      Keresteciler, deniz kenarındaki ormana adımlarını attıkları anda bütün kuşlar ağaçlardan 

uçmaya başladı. Sincapların hepsi ağaçlardaki oyuklara saklandılar ve korkuyla izlemeye 

başladılar… 

      Evet, günaydın hayat, bugün yine beraberiz…      

  

Aylin ÖZBANK      9/D 

** 

 

 

           KOLAY NE KADAR ZOR 

Çaresizlik kapanması en kolay kapıydı, 

Gelen zorlamış giden zorlamış. 

Ramak kalmış kapanmasına kapının 

Ama, ama kapanmamış. 

 

Yanlış anlaşılmak çözülmesi en kolay soruydu, 

Gelen uğraşmış giden uğraşmış. 

Ramak kalmış çözülmesine sorunun 

Ama , ama çözülmemiş. 

 

İncitmek yazılması en kolay şiirdi, 

Gelen yazmış giden yazmış. 

Ramak kalmış bitmesine şiirin 

Ama,  ama bitmemiş. 

 

Ağlatmak taşınması en kolay yüktü, 

Gelen tutmuş giden tutmuş. 

Ramak kalmış taşınmasına yükün 

Ama,  ama düşmüş. 

 

Neden mi? 

Kapanmadı, çözülmedi, bitmedi, düştü. 

Kapının önündeki köstek de 
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Sorunun arkasındaki zorluk da  

Şiirin arkasındaki yazar da 

Yükün altındaki adam da  

Kalbimdi. 

Dayanıyor ,dayanmalı, dayanacak.. 

 

 

Berke TUNÇER 

10/C     75 

** 

 

BİR RÜYA GÖRDÜM  

Bir rüya gördüm,  

Simsiyah, gece gibi. 

Dertlerimi anlattım karanlığa, 

Dermansız insan gibi. 

Bir rüya gördüm, 

Bembeyaz, pamuk gibi. 

Sevdiklerimi anlattım boşluğa, 

Hayatı seven gibi. 

Bir rüya gördüm, 

Masmavi, okyanus gibi. 

Sevdiklerimi anlattım yunuslara, 

Küçücük bir çocuk gibi. 

Bir rüya gördüm, 

Kıpkırmızı, kan gibi. 

Acılarımı anlattım mezarlara, 

Kimsesiz, yetim gibi. 

Bir rüya gördüm, 

Sapsarı, güneş gibi. 

Umudumu anlattım sıcağa, 

Yaşamdan bıkmamış gibi. 

Bir rüya gördüm, 

Yemyeşil çimenler gibi. 

Dostlarımı anlattım ormanlara, 

Halimden memnun gibi. 

Bir rüya gördüm, 

Rengi yoktu, ‘hiç’ gibi. 

Bir şey de anlatamadım, 

Ölü gibi, ölü gibi! 
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Muhammed Raşid GÖKÇEN    10-B 

** 

 

 
Kanatlı Koruyucular 
 

Zaman kötü, değişmiyor insanoğlu, 

Hainler saldırıyor, ateşe veriyor yeri yurdu, 

Çoluğu çocuğu, genci yaşlısı dökülüyor meydana, 

Müezzinler haykırıyor mescitten alevlenen vatan aşkıyla. 

Kimi kendini feda ediyor vatan gitmesin diye, 

Kimi meydan okuyor hainlere ‘’Türkiye bizimdir!’’ diye, 

İnsanoğlunun dilinden düşmüyor tekbirler, 

Güneşin doğuşuyla sönüyor darbeciler birer birer. 

İki yüz kırk bir melek yükseliyor arşa, 

Dünyaya ışık saçıyorlar nurlu kanatlarıyla, 

Ağlamayın analar, şehitlerin arkasından ağlanmaz. 

İnanın ki bu hainlerin cenaze namazı bile kılınmaz. 

Bedir’in aslanları gibi kükrüyordu millet, 

Bu vatan çiğnetilmedi, çiğnetilmeyecek, 

Ey Türkiye’nin kanatlı koruyucuları! 

Çıkın meydana, çiğnetmeyin bu yadigârı. 

 

Gaye Cansu KILIÇ 9/D 

** 

 

 

 

 

 

Gişeci 

Huzur uğramaz bize  

Hayat hiç gülmez 

Kader anlam dilimizden 

Tam mutlu oldum zannedersin 

Bir de bakmışsın 

Çakılmışsın en derine 

Çıkmaya çalışırsın, bağırırsın  

Duyan olmaz, bakan olmaz 

Biri gelsin istersin, gelmez 
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Sonra sonra alışırsın 

Artık bağırmazsın 

Çıkmak için de çabalamazsın 

Güneş doğar, batar 

Rüzgâr eser geçer 

Durmazsın karşısında, duramazsın 

Yoruldum artık 

Baktığım yerde olmayışından 

İçten bir şekilde bakmayışından 

Tam olduk derken 

Her şeyin başa sarmasından 

Sevgimin karşılıksız olmasından 

Dönüp geriye baktığımda yaşananların gerçek olmayışından 

Çok yoruldum 

Günü gelince 

Sevgini yerini huzur alır derler 

Nefretin yerini kin 

Özlemin yerini yaşanmışlık 

Aklın yerini kalp 

Bu hikâyede benim yerimi inan ki sen aldın 

İyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum 

Ama içim rahat 

Sadece biraz yokum 

Sen de biraz fazla varsın sanırım 

Kimseye hissettirmeden  

Sessizce aldık yerlerimizi 

Işıkları kapatın, film başlıyor 

Kim başrol kim figüran  

Her şey belli olacak birazdan 

Emin olduğum bir şey varsa 

O da senaryonun hep aynı olduğu 

Bir de bu filmi yalızca ikimizin izleyeceği 

Tekrar tekrar 

Gişeci! Bize oradan iki bilet 

Evet, aynı film olacak  

Tamam, bu sefer mısırlar benden 

Cansu ÖZBAŞ 10-C 

** 
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HOŞGELDİN 

Günün ilk ışıklarıyla uyandım, aşağıya indiğimde annemin 

sana bir sürprizim var dediğini hatırladım. Kahvaltıyı 

hazırladım ve annemi uyandırdım. Annemin sürprizini çok 

merak ediyordum acaba babamdan bir mektubumu diye 

iyice meraklandım. Kahvaltı masasına oturmadan anneme 

sordum. Annem kahvaltıdan sonra bana sürprizi 

açıklayacaktı. Kahvaltıyı yaptık, annem sofrayı toparladıktan 

sonra elinde bir mektupla çıkageldi. Bana mektubu 

okumamı söyledi. Mektubu açtım, mektup askerlik 

şubesinden gelen bir celp bildirimiydi. Öğlen olduğunda 

askerlik şubesine gittim nereye gideceğimi çok merak 

ediyordum acaba babamın yanına gidebilecek miydim. 

Şubede karşı komşumuz olan Ali Bey benim babamın yanına Bursa’ya gideceğimi söyledi. 

Gözlerim doldu sevinçten babam benim komutanım olacaktı. Eve koşa koşa geldim haberi 

anneme söyledim oda çok mutlu oldu bu habere.2 gün sonra Bursa’da olmam lazımdı hemen 

biletlere baktım uygun bir bilet aldıktan sonra hazırlıklara başladım. Annem börekler, çörekler 

yaptı yolculuk için. Yolculuk vakti geldi çattı. Annemle vedalaştık ve otobüse bindim.8 saatlik 

bir yolculuk sonunda artık Bursa’daydım. Otobüsten indiğimde babam 

karşımdaydı,hüzünlendim kendimi tutamadım ağlamaya başladım ve babama doğru koştum 

ona sımsıkı sarıldım.Öpüşüp,koklaştıktan sonra ayrıldık.Garnizon Komutanlığı’nın yoluna 

düştük.Garnizon Komutanlığı’na vardığımızda babam beni Acemi Birliği’ne bıraktı.Önce 

üstümüze uygun kıyafetler verildi,sonra tıraş olmaya gittik.Tıraş sırası bana geldi.Oturdum 

berber koltuğuna,tıraşımı oldum sonra ayna getirdiler kendime baktım ve gülmeye 

başladım.Çok komik gözüküyordum uzun dalgalı yumuşak saçlarım yerine diken gibi kıpkısa 

saçlarım vardı.Bizi talime çağırdılar yaklaşıl1,2 ay eğitim aldık.Askerliğimin 3. Ayı idi.Kötü bir 

haber vardı Suriye Sınırından sürekli ülkemize tehditler geliyordu ordaki düzeni sağlamak için 

Suriye’ye gönderildik.Babamda başımızdaki subayımızdı.Bir birlik oluşturuldu eski sınır 

bölgemize kadar ilerlememiz lazımdı.O günün akşamı babam konuşma yaptı şehitlikle 

alakalıydı.Ben babamı kaybetmekten çok korkuyordum,oda beni asla kaybetmek 

istemiyordu.Namaz sonrası dualarında sürekli ‘’Allah’ım bana evlat acısı 

yaşatma’’diyordu.Sabah oldu kalktık,yemeğimizi yedik,hazırlandık artık savaşa hazırdık.Yola 

çıktık Kobani Bölgesi’nde araçlardan indik heran saldırı olabilirdi dikkat çekmemek için 

yürüyerek devam etmeliydik.İlerledikten biraz sonra kara peçeli kişiler bize saldırdı 20 ya da 

30 kişilerdi tahminime göre gözcülerdi hiç kaybımız yoktu çünkü.Malesef ki bu sefer karşımızda 

2000,3000 kişi vardı.Çok zor bir savaş olucaktı,çatışma başladı mermilerin sesi sağır edici 

sesteydi.Bir yandan sürekli babamı izliyordum çok korkuyordum ona bişey olmasından.Savaş 

bitmiş gibiydi siyah peçeliler kaçıyordu.Biz kazanmanın gururunu ama şehitlerimizin olmasının 

burukluğunu yaşıyorduk.Bulunduğumuz yere büyük helikopterler istedik şehitlerimizi 

aldırmak için,helikopterler geldi şehitlerimizi helikopterlere bindirdik onlar bize ateş açtı.O sıra 

canımdan bir can vuruldu.Babam vuruldu askerlerimiz o pislikleri vurmuştu ama nafile babam 

vurulmuştu babam!Babamın yanına koştum ama babam nefes almıyordu.Helikopterlerin 

birini bindim ama çok halsizdim gözlerim ağlamaktan şişmişti.Türkiye’ye döndük babamı 
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defnetmem için bir hafta süre verilmişti.Babamı defnettim ama onun üzüntüsünden annemde 

hastanelik olmuştu.Şimdide aklım annemde kalmıştı ama savaş hala devam ediyordu,geri 

dönmem lazımdı.Askerlerimiz El-Bab’a kadar girmişti ben de El-Bab’a indim.Artık hep ön 

sıralarda savaşıyordum.Dua ediyordum babama kavuşmak için onun gibi şehit olabilmek 

için,Allah onun dualarını kabul etmişti,belki benim duamıda kabul ederdi.Sabah 5 gibiydi 

kalktık,hazırlandık ve yola devam ettik öğle vakti olmuştu yeni bir ordu çıktı karşımıza yine ön 

saflarda savaşıyordum ardından ensemde bir sıcaklık hissettim elimi enseme götürdüm ve 

elim kan olmuştu vurulmuştum ama direncim yerinde gibiydi ayağa kalktım bir kaç tane daha 

kurşun yedim ama hissetmedim,bir anda karşımda bitivermişti babam bana 

’’Hoşgeldin’’diyordu.’’HOŞGELDİN’’.   

 Kadirhan ÇEVİK  9-D 

** 

KİLİTLİ BEYİN 

  Kalabalık taşlar… En uzaktaki yeteneğini, 

unuttuğun yerden çıkarsan dahi hayal 

edebileceğinden fazlası olduğu aşikâr. Kocaman bir 

karmaşanın tam ortasındasın ya da görebileceğin 

yere, bilebileceğin kime göre tanımlayabilirsen 

oradasın. Etrafındaki karışıklığı parmak hesabınla 

küçümseme. Çünkü evrende böyle bir mütevaziliğe 

yer kalmadı. Göz kapaklarını kısıp havadaki 

çerçeveni taradığında, ayaklarının altındaki enkazda 

en ufak bir sevgi kırıntısı yok. 

 Merhametin idamını izlemeye gelen kör beyinlerin 

yazılı sesleri yankılanıyor soğuk betonda. Nefesleri 

başladığı anda öyle bir zincire vurulmuş ki boyunları, 

sorunun hafifliğini taşıyabileceklerini bilmiyorlar. 

Eğer bir mücadele söz konusu ise zafer bahçesinden 

kemik sesleri yükseliyor. Baş döndüren yoğun ışığın 

aydınlattığı adımların dokundukları işe yarıyor. 

Ağızlarındaki sözler, sayılabilir konu oluyor ancak. 

Farklı renge hayattaki üçüncü el yazısına kapılıyor açılmıyor. Grinin üzerine devrilmesine öyle 

alışmışsın ki ardını bekler hatta hazırlanır oldun. 

  Öyle doğdun, her saatinde hazıra katlanmak zorundasın. Umudu dört yanından deldiler 

ve önlerinde kanını kaybetti. Önce can çekişti sonra çırpınarak sonunu gördüler. 

       Yarın uyanacağın güneşin çekmecende tozlandığını duyarsan cebindeki cesaretini yokla. 

Parmaklarına geldiğinde ise sakın bırakma.  

Leyla Nur USTA 12/A 

** 
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İSTİKLAL MARŞI’NIN IŞIĞINDA 

Cuntacılar sarmış boydan boya boğazı, 

Düşünmemişler binlerce kefensiz yatanı 

Komutanımız demiş, sokağa çıkmamızı  

Dinlemez mi halk bu uzun boylu adamı.  

Teyzemin elinde Kur’an, amcamın bayrak  

Meydan okudukları tank, uçak  

Gerek yok hiçbirine, hepsini kullansınlar  

Bizim iman dolu göğsümüz gibi serhaddimiz var  

Sözde Müslüman, görünüşte yurdun askeri  

Bak bir de gerçeklere kâfir vatan haini  

Öldürmek için kullandığı halkın mermisi  

Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli  

Şehit ikizler şerbet içerken de beraberdi, doğunca 

da.  

Sen niye şehit oldun Ömer Halis? 

Lazımdın daha bu vatana  

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 

Karanlık gecede karanlık insanlar  

Sokağı aydınlatan yüreklerdeki iman  

Darbe yapacakmış bize sözde Müslüman  

Bilmiyor bizim halkımız doğuştan kahraman  

Biz ezelden beridir hür yaşadık hür yaşarız  

Bu ne çılgın kâfir, bilmez ki tankın önüne yatarız 

Sağcı solcu fark etmez, 

Konu vatan oldu mu canımıza can katarız. 

Korkmadık, biliyorduk, sönmeyecek bu şafaktaki al sancak  

Askerlerimizi kandırdı kâfir, bir de Müslüman olacak  

Bir Allah demesine sanmasın bu halk kanacak  

Hangi yüreği yemiş ki bizim vatanımızı bozacak. 

Biz şehit oğluyuz incitmeyiz atamızı, 
Geride kalmasın gözleri farkındayız biz yapacağımızın.  
Ne savaşlar gördü atalarımız yenileceğimiz cuntacılar mı kaldı  
Destan yazar bizim halkımız ışığında İstiklal Marşı’mızın  

Melisa MÜMİNOĞLU 10/C 

** 
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Dur, İçme! 

Tüm paranı ver, kenar mahallede sigara yak, 

Dertlerden kurtulalım, gel de şu fikre bak. 

Bira yeterince yermiyor, hızlanma vites boşaldı 

Alkol yüzünden bu ülkede söyle kaç kişi boşandı? 

 

Aynı yanlışı tekrar yaparsın, çünkü gözlerin kör oldu. 

Efkâr mı getirdi seni, uyan artık bardağın doldu 

Özrü kabul olmadı; içtiğini değil, öfkesini kustu. 

Sakın şaşırma, görünce etrafı puslu. 

 

Şaşıyorum, tek sigara içen benim sanki deyince. 

Yüzlerindeki ifade anlatıyor, sarhoş dayağı yiyince. 

İçindeki kir akıyor, yaktığı tütün ciğerini delince 

Kendi içinde bir yara açtın, belli, bayağı derince. 

 

Bağımlılık, darağacı olmayan bir idam ipi 

Bomba misali güdümlü, çekilecek fitil gibi 

Sor o zaman kendine, kim bu neslin katili 

Sonuç ne olur bilmiyorum, dumanlı hastane sahili. 

 

İtirazım yersiz, suratıma bakmayan bu hastalık 

 Öldürüyor beni, çoktan karıştı yoklukla varlık. 

Bir pakete on lira verip deme sakın bu nasıl darlık 

İçkiden değil, uykusuzluktan olsun gözaltında sarkık 

 

Dur gitme, sırtını çevirdiğin her şey gerçek 

İstediğini yap ama üzülme bedenleri yere sersek 

O kadar bağlısın ki, çözüm yolun bir tek 

Dertleri meze yap, bu gece acılar pek sek. 
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Bu kadar acıyı çekmen, söyle ne için? 

Bırakmamakta kararlısın, tavrın bu kadar kesin. 

Bağımlı kalmak her daim zararlı seçim 

Esrar içip alma lütfen hayvani bir biçim. 

 

Pardon, bu konuda içi boş şeyler söylemem 

Engel olmak için sabah akşam seni gözleyemem 

Kendini neden öldürüyorsun, bir açıkla, neden? 

Dik başlılığın mı şimdi bunca hastalığa değen? 

 

Taha Ebrar Bayraktar / 10-B      

** 

Acı Sana Benzer 

Acı neye benzer dediler bugün! 

Yutkunamadım... 

Boğazıma attığın o son düğümde tıkandım kaldım! 

Konuşamadım... 

Acı neye benzer dediler bugün! 

Bakakaldım gökyüzüne! 

Sanki bir şey ifade edercesine... 

Yağmur başladı gözlerimin ferinde... 

Acı neye benzer dediler!  

Fotoğrafımı çıkardım... 

 

Taha Tarık Pilatin / 10-A 

** 
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    YARININ GÖLGESİNDE DÜN VE BUGÜN 

    Mutsuzken gülebilirim, mutluyken ağlayabilirim. Zamanımı 

kitap okuyarak geçirebilir, uyumam gereken zamanda film 

izleyebilir, çalışmam gereken zamanda uyuyabilirim. 

Zamanımı istediğim gibi yönetirim. Kızabilirsin, engellemeye 

çalışabilirsin. Lakin değiştiremezsin. 

   Bugün19, dün 6 yarın 30 yaşındayım. Zaman hızlı yani. 

Tutamıyor, durduramıyorsun. Geleceği bugünden inşa 

ediyoruz, doğru fakat düne baktığımda onu görebilmeliyim. 

Onu yarın için yok etmemeliyim. 

  Bana sorduklarında yüzümde tebessümle anlatabilmeli, 

dünün heyecanını yine yaşayabilmeliyim. Çocuklarım, 

torunlarım sorduğunda onları kahkahalara boğacak olan dünlerimi yarın için yıktıysam vah 

halime. 

 Geri dönemiyoruz. Hayat bu! Film gibi müzik gibi başa saramıyoruz. Oldu ve bitti! O anı 

kitaplar gibi rafa kaldırıyoruz lakin dönüp tekrar okuyamıyoruz. Elimizde sarı bir bezle tozunu 

alıp hatırlaya biliyoruz sadece. Tabi o kitap tozundan arındırılacak kadar değerliyse. 

 O yüzden yarınınız için duyduğunuz bu endişeyi bugününüz için duyun çünkü siz farkında 

olmadan yitip gidiyor elinizden.  

 

Tülin İLHAN  10/A 

** 

                          

UNUTTUN MU TARİHİNİ? 

Uzatır şehitler ellerini bize, 

Türk akıncılarının geçtiği yerde. 

Onlar saldırınca düşmana, korkusuz ve mertçe 

Tanrı Dağı’ndan Kürşat’ın narası yayılır azgın maviliklerde. 

O maviliklerde kucak açar bize Kıbrıs şehitleri, 

Başlarında vardır Yüzbaşı Topel, 

Aynı ilk günkü gibi yiğit ve dipdiri. 

Anadolu’dan Asya’nın derinliklerinde bile, 

Var  Türk askerinin ihtişamlı tarihi. 

İşitiyor musun, Sakarya’dan Mustafa Kemal’in sesini? 

Haykırıyor, “Durmak yok Türk oğlu, atıl ileri!”. 
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Vatan dara düşmüş ise sakın çekilme geri. 

Kanındaki kut ile aydınlat kandilleri. 

İstanbul’da Rum’u nasıl yendiyse Fatih, 

Onun edasıyla saldırdı düşmana Fethi. 

Nasıl uçtu Sabiha, hainlerin üstüne, 

Savundu işte Ömer, vatanı o kocaman göğsüyle. 

Karşında koca cihan,  ordusu ile gelse ne çıkar? 

Senin yüreğinde bu büyük ecdadın kanı var! 

O kan ki, suladı vatan çiçeklerini, 

O çiçekler ki aydınlattı yurdun her bir yerini. 

  

Mert Kaan KURT   10-B 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


