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ALLAH AŞKI 

       Bir aşk düşünün   alemi kaplayan, kalpleri ısıtan, merhamet saçan , insanın içini huzurla 

dolduran.Bunca etkiyi yaratan aşk; Yaratana, Yüce Mevlaya,  en kudretliye…. Allah’a. 

       Bu aşkı yaşatan şey ise iman.  İman öyle bir şey ki  insanı  sarıp sarmalar, korur, insana aşk 

verir, güç verir. 

       İmanın yanında zikir de lazım. İmanın bir kalbe girmesi için zikir lazımdır, zikir kalbi temizler, 

zikir irade kazandırır. 

        Zikir insanın nefsini eğitir, o vahşiyi ehlileştirir, zikir Allah’ı anmaktır, Allahü teala  "Beni  

zikredeni zikrederim."  buyuruyor. 

       Zikrin yanında yine tövbe gerekir,  tövbe istiğfar edip af dilemeli ki insan, zikretsin.  Tövbe ilk adımdır. 

Allah’ın aşkına sahip olabilmek için. Ondan af dileyip, onun sevgisini kazanmak için. 

       Tabi bunlar ile birlikte ibadetler de var. Zaten iman edip tövbede bulunan ve zikreden bir kişi  

ibadetlerini de aşk ile tamamlar. Ve aşk vuslata ermiş olur. Artık kuş kadar hafif , süt kadar 

temizsindir…. 

        Zamanla mutlu, huzurlu bir hayat yaşarsın. Çünkü sen Allah’ı seversen o da seni sever ve seni 

korur. İnsan sevdiği ile haşrolurmuş . Sen de Allah’ın sevdiği  kulları ile haşrolursun  

       Allah katında  mükafatlandırılırsın. 
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     Ve yerin yurdun cennet olur. 

      Bu dünyada   ve öteki dünyada mutlu olursun. 

     Kısacası Allah aşkı başka şeye benzemez! Sev,  sevil,  sevin.  Adım adım huzuru  bul ! 

 

ENGİN CAN DALGIÇ 

11/A  550 

** 

BEN KAZANDIM 

Merhaba, 

Benim aşkım karşı cinse veya eşyaya değil, bilakis kendime, ideallerime, uğruna hayatın 

sillesini yediğim hayallerime.  

Sevgilin gider, eşyalar eskir, paslanır, kırılır;  ama hayallerin daima ayakta kalır. 

 Ben hayatı bana değer verenlerde buldum. Evet,  bazen üzüldüm,  kendimi  çaresiz 

hissettim. Ama bana benden daha iyisi olabileceğini hiç düşünmedim.   Beni düştüğümde 

kaldıracak, üzüldüğümde teselli edecek bir tek seni buldum.  

İnsanların dertlerini dinledim, çare bulmaya çalıştım; ama asla kendi sorunumu onlara 

anlatmadım. Biliyorum ki her işin başı bendim. 

 Kendi sınırlarımı aştım ben. Çok sıkıntı çektim. Çok üzüldüm;  ama yine de yolumun 

şampiyonu oldum, kaybetmedim. 

 Üzüntümü o ana sakladım hep. Eğlendim, hayat verdim, can almadım, can sıkmadım. 

Biliyorum ki bu savaş kendimle, kazanırsam kendi yolumu çizebilirim, kaybederse bu  yarışta  

sıralamamı kaybedecektim. 

 Her ne olursa olsun asla kendini küçümseme, eğer hayat ile olan savaşını kaybedersen 

sonsuz bir döngüde sıkışıp kalırsın. 

 Kabına bile sığmayan ruhunu ,  kendi elinle hapislere kilitlersin.  

Yaşa, çok şey öğren, çok gezip yeni bir dünya kur kendine. 

 O ne dedi,  bu böyle söyledi , hiç dinleme!  Unutma:  Onlar sadece konuşur,  kendi 

korkularının esiri oldukları gibi seni de öyle birine çevirmek isterler,  sakın onlara fırsat 

verme! 

  Bu senin hayatın, bunlar  senin kararların. 

 İnsanlara ”Sana ne!”  demeyi,   “ Bu, benim kararım, umurumda değilsin!”  demeyi öğren, 

insanların seni yargılamalarına izin verme! 

 Bunalımda mısın? Aç bir müzik ister düşün, istersen dans et, seni kendine getirir her şeyi 

unutturur. Kendine zevk alabileceğin bir meşgale bul. Emin ol bu savaşı kazanırsan, 

saygınlığın artacak, davranışların, hayatın değişecek. 

  Seni  hor görenler,  seni örnek alacak. 
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Kısacası hayatımda aldığım nefese   aşık oldum ben. Bu söylediklerimi   bir kez dene bir şey 

kaybetmezsin. Eğer kazanırsan hayatın boyunca mutlu ve huzurlu olursun. Bunu asla 

unutma! 

Ahmet KUBUR 

11/C  462 

 

** 

 

KAL DİYOR ÖBÜR YANIM 

Ve sen savur, içinden geçenleri 

Umutların tesellisiz kalmasın 

Yüreğini en çok 

Dua ettiklerin kırmasın. 

 

Yanıltmak kolay günleri 

Günler ile geceleri 

Kapılırsın gülüşüne 

Ne günü bilirsin ne geceleri 

 

Bir kış günü yine yanıyor sol yanım 

Bir yanım git diyor, kal diyor öbür yanım… 

 

ENGİN CAN DALGIÇ 

11/A  550 

 

** 

 

      KARAR VERMEK 

Vazgeçer mi yağmur, şemsiye açınca? 

Kaçar mı kır çiçekleri, onları koparınca? 

Hiç küser mi kelimeler, kitaplarda unutulunca? 

Susar mı bülbül,  gülden karşılık alamayınca? 

Çayırlarda coşan bir tay hiç  “ho” lanır mı şahlanınca? 

Kesilir mi gül bağından, bülbül güle bağlanınca? 

Ne vaktinden önce doğar güneş, ne vaktinden sonra ay, 
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İnsan için her şey, dünya değil ebedi, 

Önce yanmak gerekir, evvela kül olmak, 

Kül olup semaya uçmak, semada küllerden yeniden doğmak  

Her şeye rağmen, sustukça azalır; sevdikçe çoğalır insan! 

Ve mavidir gece,  “mai”nin   en son tonudur, 

Bir denize de açılır, yârin gözlerine de… 

Bu koyu mavide zordur, fecre erişmek 

Aylar geçer hızla, aşka yol mu dayanır? 

Sora sora Bağdat bulunur,  yeter ki “gel” desin yar 

“ Gel” desin gülüm, 

Asıl mesele buna karar vermek! 

 

Ömer Faruk KOBUL 

11/D      15 

** 

 

  LİMANDA 

Geceler, 

İplik iplik örerken saçını 

Denizin gözyaşlarıydı sahile vuran. 

Seni gördüm bugün: 

Gönlüm sütliman…….. 

Erdal KARAKUŞ                                                                                                                                    

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 

 

** 

 

NESL-İ ASIM 

     Yıllardır Akif’in dizelerinde hayat bulan  “Asım’ın Nesli” ni  yaşadık 15 Temmuz’da. Çanakkale’yi, 

O Kurtuluş Savaşı’nı düşünerek yazmıştı.  Mehmet Akif,  nereden bilebilirdi ki 15 Temmuz 

gecesinde meydanlarda vatanı, namusu, bayrağı çiğnetmeyecek nice Asım’lar yer alacak? Bu asrın 

Nene Hatun’ları olacak, canı pahasına mücadele edecek! 

      Elleri silahlı, halkın seçtiği yönetime silah zoruyla el koymaya teşebbüs eden bir grup hain, 

özgürlüğümüze, hayallerimize, hedeflerimize engel olmak istediler. Kâbuslarla geçen o gecede 

karanlık adamlar, milletin kendi tanklarıyla tüfekleriyle yine milletin üzerine ateş açıp uçaklardan 

bomba yağdırdılar. En başta vatanımız hedefteydi. Ama çok şükür ki hedeflerine ulaşamadılar. 
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Çünkü o tankların, tüfeklerin önüne korkusuzca -sadece iman gücüyle- çıkan bir millet vardı 

karşılarında. Gencinden yaşlısına hepsi ortak bir düşünceyle zalimlere karşı direndiler: 

İSTİKBALİMİZE, İSTİKLALİMİZE ve DEMOKRASİMİZE sahip çıkmak! Türk halkı, asla boyun eğmez, 

eğdirtmez bu ihanet kalkışmalarına. Bütün dünya,  bu aziz milletin vatanına Çanakkale’de, Kurtuluş 

Savaşı’nda  olduğu gibi  nasıl sahip çıktığını bir kez daha gördü.  

        Her zafer gibi bu Demokrasi Zaferi’nin de yürek burkan sonuçlarıyla karşılaştık. 241 can!  241 

can,  241 aile, acı, üzüntü demek. Her biri ayrı bir destan yazdı. En başta da Ömer Halis Demir. Tabii 

onun gibi nice  Ömer Halis Demir’ler… Şairin de dediği  gibi “ Bayrakları bayrak yapan, üstündeki  

kandır. / Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır! “  

         Ve son olarak: Yıkılmadık, ayaktayız! Parçalayamadılar vatanımızı. Hâlâ hayallerimiz, 

hedeflerimiz  var. Hatta geleceğe yönelik daha da umutluyuz eskiye göre.  Çünkü biz daha da 

güçlendik. Toplum olarak birbirimize bağlılığımız o hain darbe girişimi sonrası daha da kuvvetlendi. 

          Şimdi yapmamız gereken en önemli şeylerden biri de bu yaşananları unutmamaktır.  Ancak 

böyle yaparsak Mehmet Akif’in  “ Asım’ın nesli diyordum ya; nesilmiş gerçek / İşte çiğnetmedi 

namusunu çiğnetmeyecek! “ sözünü hakkıyla yerine getirmiş oluruz. 

 Artık herkesçe bilinen 4 gerçek var: 

           BAYRAK İNMEZ!    EZAN DİNMEZ!      ŞEHİTLER ÖLMEZ!     VATAN BÖLÜNMEZ! 
 
Halime Nur KESKİN 
11/B      547 

 

** 

 

    SEVDA KURŞUNU 

Senin gülüşün anlatıyor her şey, 

Bitmez ol, sen ol, her şeyim. 

Bana bakışına bittim, budur işin gerçeği 

Bir sevda kurşunu  geçti,  sol yanımdan…. 

 

Bu sefer uğramadı, duygu yüklü kervan 

Satamadım kafiyeleri, bulamadım derman. 

Uçurtmam gökte kaldı, daha da ipi salmam 

Bir sevda kurşunu geçti, sol yanımdan……. 

 

Kaldırım taşlarını saydım seni beklerken, 

Bulutlar gölge oldu, gelecek  derken 
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Sen önümden geçtin, gül koklayayım derken 

Bir sevda kurşunu geçti, sol yanımdan….. 

 

Ömer Faruk KOBUL 

11/D      15          

 

** 

 

      SEVDİ  DİYE 

 Üşüyor,  gök deniz 

 Sustu bu gece Köyceğiz 

 Yanıyor yeryüzü  

 Sevdi bu gece Köyceğiz 

 

Esen bir rüzgar olup 

 Savursam  yaprakları  

Dağlardan insem 

Dağıtsam saçlarını 

 

 Bir dalga olsam 

 Gölde çarpsam kıyılara 

 Yuva olsam kuşlara 

 Dinlesem anılarını 

 

Durdu bu gece dünya… 

 Bıraktı zaman koşmayı… 

Köyceğiz sevdi diye… 
 
Ahmet KUBUR 
11/C   462 
 
** 
 
VATAN İÇİN 

Vatan uğruna döktüğün kandır. 
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Bizim için verdiğin candır. 

Ey! Şehit oğlu şehit 

Bizlere emanetin vatandır! 

 

Kim demiş korkağız diye? 

Vatan bize en güzel hediye. 

Demokrasi için sıradayız hepimiz, 

Özgürlük için can vermeye. 

 

Tank, top, tüfekle gelseniz de üstümüze 

Vermeyiz bu toprağın bir zerresini bile! 

Vatan için gideriz ölüme, 

Sahip çıkarız şehidimin emanetine. 

 

Bizde tükenmez kahramanlar, 

Yetişiyor nice canlar, 

Biz Türkoğlu Türküz, 

Yazıyor bizi destanlar! 

 

Gökten iniyordu şehitler nur, 

Halkı meydanlara davet  etti Reisicumhur 

Vur  yiğidim  Allah aşkına vur! 

Bu halka ne top dayanır, ne de sur! 
 
Cem TAŞDEMİR 
11/A   459 
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