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                                                                        DOSTLUK 

   Mine gözlerini açtığı anda çoktan güneş doğmuştu. Pencereyi açtı bugün oldukça enerjik 

başlamıştı güne… Saçlarını taradı ve mavi baykuşlu yüzüğünü taktı. Sanırım Mine bugün güzel 

görünmek istiyordu. Çantasına defterini ,kalemini koydu. Güler yüzü ve neşesiyle kahvaltı 

yapmak için aşağıya indi. Kahvaltısını yaptıktan sonra evden tam çıkacaktı ki. Havanın güneşli 

olmasına rağmen çilediğinin farkına vardı. Şemsiyesini almadı çünkü; yağmurda yürümek onu 

mutlu ediyordu. Çileyen yağmurun altında yürümeye başladı. Gözü sık sık ağaçlardan 

damlayan yağmur damlalarına bakıyordu. Uzun süre yürüdük sonra okula vardı. Okula 

geldiğinde kartonunu evde unutmuştu. Bugün uygulama sınavı vardı ve kartona ihtiyacı 

vardı. Kara kara düşünürken arkadaşı Melis ona: 

-Neyin var Mine? Diye sordu. Mine ise:  

-Kartonumu evde unuttum.  Sınava nasıl gireceğim? Eve de gidemem. dedi. 

 

Onun bu halini gören Melis; 

-Sıkma canını güzel arkadaşım bende fazladan karton var ben sana veririm. Arkadaşlar böyle 

günler için var . Diyerek Mine’nin omzuna dokundu. Mine çok sevindi. Zor zamanında 

Melis’in ona yardım etmesi onu çok mutlu etti. Melis’e teşekkür etti. Dostlukları o günden 

sonra hiç bitmedi ve hep birbirlerine yardım ettiler. 
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Zeynep Gizem Kızıl 

12\A   177 

** 

 

Ey Demokrasi Kahramanları; 

  Sizlerin gösterdiği kahramanlıkları gördüğümde çok etkilendim. Yaşım küçük olsada sizlerin 

vatan için gösterdiği mücadele de beni derinden etkiledi 7’den 70’e tek bir vücut olup 

elinizde herhangi bir cephane olmadam tanklara karşı mücadele ettiniz. Sizlere karşı 

doğrultulan silahlardan kaçmadınız, onların karşısına dikildiniz. Kimileriniz arkanızda bir çok 

gözü yaşlı anne , eş ve çocuklar bıraktınız. Sizler gururumuzsunuz. Arkanızda başınız dik bir 

şekilde mücadele ettiniz. Sizleri Kurtuluş Savaşının Çanakkale ruhunun bu ülkede tekrar 

doğmasına vesile oldunuz. Sizleri”yurdumuzun solmayan güller”Olarak tanımlamak istiyoruz. 

Aynı bayrak altında olduğumuzdan gurur duyuyorum. İnanın Ömrüm yettiği kadar adlarınızı 

heryerde taşıyacağım ve hep gururla anacağım. Ruhunuz şad olsun. 

                                                                                                                   Saygılarımla Aleyna ULU 

Aleyna ULU   12/B Sınıfı 

** 

 MUTLULUĞUN ADI HAYAT 

   Hayata Ankara’da gözlerini açan küçük, tombul bir kız çocuğuydu Hayat. Ankara’da bir 

kasabada yaşıyordu ailesiyle birlikte. Annesi ev hanımıydı , babası kasabada manav dükkanı 

olan bir esnaftı. Ayşe hanım Hayat’ı çok zor dünyaya getirmişti. Herşeye rağmen Hayat 

dünyaya gelmiş sıcacık bir yuvası ve onu çok seven bir ailesi vardı. Ali bey hergün işten eve 

karısının ve kızının özlemiyle gelirdi. Ayşe hanım kocası gelinceye kadar Hayat’ı uyutur ve 

yemeğini hazırlayıp Ali beyin gelmesini beklerdi. Böylece aradan yıllar geçmiş ve Hayat artık 

okula gitme çağına ulaşmıştı. Bütün yaz ve eylül ayına başlamıştı. Okulların açılacağı gün 

yaklaşıyordu Hayat anne ve babasıyala kırtasiye dükkanına girdiklerinde Hayat’ın ilk ilgisini 

çeken masanın üstündeki tüylü kalemler olmuştu. Annesine  

-Anne bana bu kalemlerden alırmısınız? Demişti. Bunu Ali bey duymuştu ve kızının istediği 

kalemi ona almıştı Hayat gerekli olan bütün kırtasiye ihtiyaçlarını almış anne ve babsıyla eve 

dönmüşlerdi. Ertesi gün okul başlıyordu.Hayat o kadar çok neşeli ve mutluydu ki hiç kimse 

onun mutluluğunu bozamazdı .Her zaman olduğu gibi Ali bey yine işten gelmiş ve karısının 

hazırladığı enfes yemekleri yemek için üzerini değiştirip ellerini yıkamıştı. Ayşe hanım kızını 

odasından çağırıp yemek yiyeceklerini yiyeceklerini ve babasının geldiğini söylemişti. Hayat 

bütün eşyalarını bırakıp anne ve babasını yanına gelmiş ve yemek için masaya gelmişlerdi. 

Hayat ilk defa okul çantasını hazırlayacaktı ve bunun için yemeğini çok hızlı yemişti ki annesi; 

-Kızım biraz yavaş ye boğulacaksın. Demişti Hayat: Anne daha okul çantamı hazırlayacağım 

çok işim var. Lütfen bana engel olma. 

Hayat odasına geçmiş okul çantasına yeni aldıkları,kalem,defter,silgi ve boya kalemlerini 

koymuştu.Sabah erken uyanmak için yatağına girmiş ve hemen uyumuştu.Anne ve babası 

onun bu heycanını anlamışlardı. Hayat’ın ne yaptığını öğrenmek için odasına girmişlerdi ve 



KÖYCEĞİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ / GENÇ KALEMLER / 31 Mart 2017 

onun mışıl mışıl uyuduğunu gördüler. Hayat’ın üzerini örtmüşve onun öperek onlarda 

odalarına geçmişlerdi. 

Sabah olmuş dışarda şırıl şırıl yağmur yağıyordu. Hayat çoktan uyanmış ve hazırlanmıştı. 

Kahvaltısını yapıp babsı ile birlikte yola çıkmışlardı.Hayat okula gidince yeni arkadaşlarıyla 

birlikte oyun oynamıştı .Eve geldiğinde gün boyu neler yaşadığını bir bir annesine anlatmıştı. 

Hayat artık okula alışmış ve tek başına servise binip okula gidiyordu.Okuldan eve dönerken 

oturduğu koltuğun üzerinde bir yüzük bulmuştu ve çok beğenmişti.Ama onun olmadığı için 

yüzüğünü servis şoförüne vermiş. Hayat eve geldiğinde annesine öğretmenin ona ödev 

verdiğini ve ve bir kartona yaşadığı yerin resmini yapmasını söylemişti. Hayat annesinden 

yardım almış ve resmi yapmıştı. Babasına gösterip nasıl olduğunu sormuştu ,Ali bey ; Çok 

güzel olmuş kızım afferim sana,sanki bir eksilik var şuraya birkaç ağaç çizelim mi ne 

dersin?demişti. 

Hayat;Tabikide baba. Demiş ve resmini tamamlamıştı. Ertesi gün Hayat okula gittiğinde ilk 

önce o göstermişti ödevini. Öğretmeni; Hayat ödevini yapmışsın ve çok güzel olmuş bir ödülü 

hak ettin; demiş ve Hayatın saçlarını okşayıp ona bir yıldız vermişti. Hayat çok mutlu olmuş ve 

eve gittiğinde annesine bütün bunları anlatmıştı ve annesinide mutlu etmişti. Annesi ona bu 

şekilde devam ederse hayatının her alanında mutlu ve başarılı olacağını anlatmış. Hayat 

hayatı boyunca yaşamında hep sorumluluklarını yerine getiren bir insan olarak devam etmiş 

                                                                                                               Yadigar Eren     12\A     158  

** 

Sevgili Kahramanlarım 

   Bizler için canını hiç sayan ölümü göz önüne alan yiğit Kahramanlarımız. Sizler olmasaydınız 

belki biz şimdi hayatta olmayabilirdik. O haince saldırıyı yapan sizleri, bizleri, vatanımızı, 

bayrağımızı teslim ettiniz yiğitçe savaştınız . Biz sizlere canımızı borçluyuz, vatanımızı, 

ülkemizi borçluyuz. 

Bayrağı korumak, Türkiye’yi korumak boynumuzun borcudur. O gece kadın ,erkek ,çocuk 

demeden herkes  sokakta hainlere karşı geliyordu. Canı kastına olsa bile savaştılar. Hainler 

saldırdığı o geceyi hiç unutamayız unutmamalıyız da çünkü biz korkmadan yılmadan onlara 

karşı geldik. Atalarımız büyüklerimiz şehitlerimiz  bu vatanı kolay kurmadılar aç, susuz, 

kıyafetsiz gereğinde mermisiz, silahsız savaştılar.  

Bu vatan kolay kurulmadı kolay yıkılmazda  yakamazlarda vatanımızı kurtardığınız için sizlere 

sonsuz sevgim ve teşekkürlerim dileğiyle. 

Yiğit kahramanlarıma 

Tuğçe KAPLAN /  10 A SINIFI 

** 

                               SIR 

   Son ders zili çaldı, artık herkes evine gidiyordu. Neşeli halleriyle dikkat çeken sevda 

defterlerini, kalemlerini, toplayıp çantasına koydu. Şarkı mırıldanarak evinin yolunu tuttu. 
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   Eve doğru giderken yolun hemen ilerisinde büyük bir ağaç gördü. Bu ağacı sanki ilk defa 
görüyordu. Meraklı gözlerle ağacın yanına doğru ilerlemeye başladı. Ağaç sevdanın ilgisini 
çok çekmişti. Ama bir o kadarda tedirgindi.  Hava birden bulutlarla kaplandı, yağmur 
yağmaya başladı. Ağacın altına giren Sevda yağmur dininceye kadar orada bekledi. Bu arada 
ağacı inceliyordu Sevda çünkü onun dağaya karşı hep bir ilgisi vardı. Meraklı gözlerle 
bakarken bir yüzük gördü. Hemen eline alarak incelemeye başladı tam o sıra da ağaç birden 
hareketlendi ve konuşmaya başladı. Sevda çok korkmuştu. Geri geri gitmeye başlar ağaçta 
ona; 
-Dur! Benden korkma Benden sana zarar gelmez dedi.                                                                                                          

Sevda ise hala korkuyordu. Sen nasıl konuşabiliyorsun dedi. Ağaçta;                                                                                       

-Ben yüzyıllardır burdaydım hiç kimse beni fark etmedi taki sen bulana kadar dedi. Elindeki 

yüzük ile yeraltı zenginliklerini görebilirsin dedi . Sevda;                                                                                                                               

-İyi ama nasıl? Dedi.  Ağaç                                                                                                                                                                   

-Tek yapman gereken gövdemden içeriye gireceksin merdivenlerden aşağıya indiğinde seni 

muhteşem bir yeşillik, renkli renkli çiçekler hayvanlar karşılıcak orada vakit geçirebilirsin dedi. 

   Sevda buna çok heyecanlanmıştı ağacın gövdesinden içeriye girince dediği gibi harika bir 

dünya vardı orada. Tekrar dışarı çıktığında çok teşekkür etti. Ağaç ise                                                                                                 

-Eğer tekrar gelmek istersen bu yüzük lazım bunu sakın kaybetme dedi. Sevda elindeki 

yüzüğü kartona koyarak evin yolunu tuttu. Annesi eve gelen Sevdaya                                                                                                   

-Kızım neredeydin dedi. Sevda bahaneler uydurarak annesini geçiştirdi. O yüzüğü kimseye 

söyleyemezdi.  

   Sabah büyük bir heyecanla kalkıp üzerini giydi hafta sonu olduğu için dışarı çıkacaktı. 

Annesinden uzun sarı saçlarını örmesini istedi. Daha sonra gizemli yüzüğü alarak ağacın 

yanına gitti. Çünkü onu bekleyen harika bir diyar vardı.  

 Pınar AYHAN 

180   12/A                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                   

** 

                            Son Sene Heycanı 

  Artık üniversite bitiyordu bu son senemizdi. Bu sene uygulamalı derslerin çok olduğu artık 

defter ,kitapla değil kalem,kağıt,kartonla  uğraşacağımız söyleniyordu. Ne çabuk geçmişti 

yıllar. Liseye başladığım günü hatırlıyorum ne kadar özenli ve güzel hazırlanmıştım. Bu kadar 

heyecan ve merakın yanında küçük bir tedirginlik vardı içimde. Ama üniversiteye 

başlayacağımda bu duyguların yanına dahada eklendi. İçimde kocaman bir duygu yumağı 

oluştu. Ama dışarıdan görenler hep çok neşeli olduğu sanıyorlar ve bunu dile getiriyorlar.  

   Üniversitenin son senesinin ilk günü okula gitmek için hazırlanfım saçlarımı özenle taradım, 

giyinip sırt çantamı alarak evden çıktım. Dışarda hava çok güzeldi. Hafif bir yağmur çiliyordu. 

O kadar güzeldi ki şemsiye açma gereksiniminde bile bulunmadım. Durağa kadar yürüdüm. 

Otobüse bindim. Yolda giderken dışarıyı seyrediyordum. Yağmuru gören ağaçların resmen 

yüzü gülüyordu. Okula vardım ve beni tüm sevecenliğiyle Selin karşıladı. Hiç değişmemişti 

yine o aynı sıcak kanlı Selindi. Ama Selinde her zamankinden daha farklı bir durum vardı. 
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Daha bir neşeli daha bir mutluydu. Benim ona neden bu kadar mutlu olduğunu sormamı 

beklemeden o bütün nefesi ve kuvvetiyle anlatmaya başladı. 2 ay sonra Volkanla yüzük 

takacaklarını, nişanlanacaklarını söyledi. Ben çok şaşırmıştım. Böyle bir şeyi açıkçası 

beklemiyordum. Niye üniversitenin bitmesini beklememişlerdi ki. Ama Selin adına çok 

sevindim.  O bunu gerçekten istiyordu ve çok mutlu olacağına inanıyordu. Onu tebrik ettim. 

Bu son senenin nasıl geçeceğini çok merak ediyordum açıkçası. Bu sene içimde, çok daha 

farklı bir heyecan, bir kıpırtı vardı. Bu dönemide güzel geçerek üniversiteden mezun olmak 

dileğiyle… 

 

 Gülbin KARTAL 

 175 12/A 

** 

                                  YAĞMURLA GELEN BAŞARI 

   Yaz bir kez daha gelmişti. Zaman o kadar hızlı geçiyordu ki okulun son haftalarıydı. Efsun 8. 

sınıfa giden güzel mi güzel, şen şakrak, neşeli bir kızdı. Efsun için normal bir gündü. Elini 

yüzünü yıkadı. Üstünü değiştirdi ve kahvaltı yapmak için annesi ve babasının yanına gitti. 

Efsun her zamanki gibi düz sarı saçlarını güzelce taramış ve salmıştı. Efsun kahvaltısını 

yaptıktan sonra okula gitmek için odasına gitti ve çantasına kalemini, defterini katıp 

babasının yanına gitti. Efsun okula geldiğinde arkadaşı tarafından karşılanmıştı. En iyi 

anlaştığı Efsun kadar da güzel olan Eylül derslerinde de başarılı idi. Eylül’ün babası 

kuyumcuydu. Dükkanında yüzükler, bileklikler, saatler, küpeler bir sürü takı eşyası satıyordu. 

Efsun Eylül ile birlikte sınıfa doğru gittiler. Efsun’un öğretmeni Can bey Türkçe öğretmenidir. 

Efsun çok güzel kompozisyon yazdığını biliyordu. Can bey Efsun’un “yağmur” ile ilgili sınıflar 

arası kurulan yarışmaya girmesini istemiştir ve efsunda yarışmaya severek katılmıştır. Efsun 

için okulda zaman çabuk geçiyordu. Arkadaşlarıyla şakalaşıyor sohbetler ediyor ve dahası 

öğretmenlerinin anlattığı dersi severek dinliyordu. Ve bunu derslerinde başarılı olmasına 

veriyordu. Zaman öyle hızlı akıp geçmişti ki Efsun için eve gitme zamanı gelmişti. Efsun eve 

gitmek için okulun servisine bindi ve Can öğretmeninin kompozisyon yarışması için ne 

yazabileceği hakkında düşünmeye başladı. Efsun eve geldiğine burnuna mis gibi kokan 

annesinin hazırlamış olduğu yemekler kokuyordu. Efsun bir an acıktığını hissetti. Yemeğe 

oturmadan önce üstünü değiştirdi elini yüzünü yıkamaya lavaboya gitti. Efsun tam lavabodan 

çıkarken annesinin koridorda sırayla yan yana dizmiş olduğu kartonları gördü. Efsun’un 

annesinin de anaokulundan yeni geldiği belliydi. Çünkü kartonların içinde öğrencilerinin 

fotoğraflarını koyup yanda kalan boşluklarıda öğrencilerine resim yaptırıp guaj boyayla 

boyattırmıştı. Kurumaları içinde annesi koridora koymuştu. Efsun’un babası hala gelmemişti. 

Hava da kararmıştı. Gök gürlemeye başladı nerdeyse yağmur yağmaya başlayacaktı. Ayla 

hanım akşam sofrasını kurmuştu Efsunun babası hala gelmemişti. Hava da kararmıştı. Gök 

gürlemeye başladı nerdeyse yağmur yağmaya başlayacaktı. Ayla hanım Cenk beyi telefonla 

aradı Cenk beyin arabası bozulmuş ve eve 15 dakika sonra gelmişti.  

   Cenk beyin üstü başı çamur ve yağmurda yağdığı için çok ıslanmıştı. Efsunun babası üstünü 

değiştirdi ve yemek yemek için masaya oturdular. Efsun yemek yerken aklına bir fikir geldi. 

Bu gün öğretmeninin ona “yağmur” konulu komposizyon verdiği aklına gelmişti. Efsun karnını 
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doyurmadan masadan kalkıp yağmurla ilgili duygu ve düşüncelerini yazdı. Efsun da bir o 

kadar  da yağmuru seviyordu. Yazısını yazdıktan sonra yatağına yatıp uykuya daldı ve sabah 

olduğunda ağaçlarda kuşlar vardı. Can bey hariç tüm öğretmen ve arkadaşları çok 

beğenmişti. O kazanmıştı. 

 Damla TEPE 

 12/A 161 

 

 

 

 

         

 

                                               

                                                                                                                                                

 

 


