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AİLEM 

Ben şu anda on bir yaşındayım. Kendimi annemin ve babamın yerine koyacak olursam ki, 

bunu düşünmek bile istemiyorum, kesin çıldırırdım. Babamın çok zor bir işi var.  40 derece 

sıcağın karşısında aşçılık yapıyor.  Binlerce kişiye yemek hazırlıyor. Haftada bir gün izni var. 

Bizim ile uğraşıp, evde ki tadilat gerçekten de zor. Onun yerine geçmek asla olamayacak bir 

şey. Annem asla derdim, çünkü benim bir buçuk yaşında bir kardeşim var. Tam bir tatlı bela. 

Annem hem benim ile hem de kardeşim ile uğraşıyor. Tabi onun işi de zor. Yemek yap, ütü 

yap, bulaşık yıka ve evi temizle tam bir felaket. Onların yerine geçmek istemezdim. Bizim 

ailemiz yine de hep mutlu ve neşelidir. Ben ailemi çok seviyorum. Çünkü biz hep, her zaman,  

her konuda birbirimize destek olur,  yardım ederiz. Ne zaman ki aileden birinin yardıma 

ihtiyacı olursa hemen yardıma koşar,  o kişiye yardım ederiz. Biz hep birbirimizi çok 

seviyoruz. 

Eylül Sıla Duru  - 6/B 

** 

SANATIN BARIŞA KATKISI 

Sanat bizim için çok değerlidir. Çünkü birçok şeyi ifade eder. İnsanların birbirini tanıması, 

omlarla kaynaşmasında sanatın büyük payı vardır. Sanat, insan ilişkilerini güçlendirir. O 

insanın neler yaptığına, neyden hoşlandığını bile bilmemizi sağlar. Bu sayede karşımızdakini 

daha iyi tanımamıza yardımcı olur, tabiki karşımızdakinin de bizi daha iyi anlamasını sağlar. 



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

Mesela, okula ilk başladığımızda kimseyi tanımayız. Onları tanıdıkça arkadaşlık kurarız. 

Tanıdığımızda onun neylerden hoşlandığını, nelerden zevk aldığını biliriz ve karşımızdaki de 

bizim nelerden hoşlandığımızı vb. şeyleri bilir. Bu sayede arkadaşlığımız pekişir. Daha iyi 

arkadaşlıklar kurabiliriz. Hem onun da kültürünü daha iyi anlarız. Hem sanat birbirimizi daha 

kolay anlamamızı sağlar. Mesela çay içme sanatı, kitap okuma sanatı, yazı yazma sanatı, 

düşünme sanatı gibi şeylerle birbirimizi daha kolay anlayabiliriz. Bir de milletlerin birbirlerini 

tanımasında da sanatın büyük rolü vardır. Hem sanatla birlikte barış da olur. Bu sayede 

insanlar rahatça bir hayat sürerler. Huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürürler. Bu 

sayede aralarında sorun çıkmaz. Birbirlerini daha iyi tanıyarak güzel bir hayat sürerler. 

Onun için sanatlarını anlamaya çalışalım. Herkes ile güzel dostluklar kuralım. Birbirimizin 

sanatına değer verelim. Hem sanatımız birbirimize karşı olan ilişkilerimizi de güçlendirir. Bu 

yüzden birbirimizle iyi anlaşalım, huzur içinde yaşayalım. 

         Merve Arslan -  8/B 

** 

                          

 BENİM AİLEM  

   Benim adım çocuk, tabiki anne ve babama göre. Ben annemin yerinde olsaydım, bana 

çocuk gibi davranmazdım galiba. 

    Dur bir düşüneyim mesela annem olsaydım nasıl olurdu? Sabah 6.00’da kalk , sobayı yak , 

kahvaltıyı hazırla.Bir de yetmezmiş gibi en zor iş olan beni uyandır.Bir lokma bir şeyler yiyin 

diye yalvar , saçlarımızı tara , üstüne montu giy , dişini fırçala diye defalarca uyar.Bu arada en 

gıcık olduğum hareket bu.”Diş benim, üşüyen benim, ona ne oluyor” diye kızıyorum.Annem 

de bana gıcık olsun diye mi ne?“sonra sizin çocuklarınızın çorabını , montunu çıkaracağım” 

diyor.Bu da benim bir anlık annemin yerine düşünmeme yetiyor ve bir an “anne ya” 

deyiveriyorum.Ya babam zavallı adam.Onun yerinde olmak hiç istemezdim.Akşama kadar 

çalış, akşam anneme yardım et. Hıı, bu arada maalesef annem de çalışıyor. Onun için 

babamdan ve bizden yardım istiyor. Babam yardım ediyor ama bazen ben yardım 

edemiyorum. Neyse babama devam… Ne yapsın ki zavallı adam, tam yemeği yiyip otururuz. 

Ben benimle oyun oynayıp ilgilensin isterim. O da hiçbir gün beni kırmaz. Anneme ve bana 

yetişmeye sarf eder. 

     O yüzden pek babamın yerinde olmak istemem. Ben en iyisi yine çocuk olarak kalayım. Ne 

kadar büyüdüğümü fark etmeseler bile onlar benim ailem. İYİ Kİ VARLAR. 

 

Dilek Kaplan – 8/A 

** 

 

BENİM ÖĞRETİCİ MELEĞİM, ÖĞRETMENİM ! 

Geleceğin aydın yolunu sen çizdin, 
Işık saldın dünyaya bilginle şefkatinle. 
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Bütün çocukların kalbindeki bilgi ışığısın, 
Öğretmenim benim, öğretici meleğim. 
 
Küçük yaşta koştum okula, 
Geldim senin şefkatli kollarına. 
Hem anam hem babam oldun; 
Öğretmenim benim, öğretici meleğim. 
 
Bir güneşsin yurduma, 
Koştun nice yardımıma. 
Işıksın sen yoluma, 
Öğretmenim benim, öğretici meleğim. 
 

                                       İREMNUR KAPLAN      6/A 

** 

 

BİR ÖĞRETMENİN HAYATI 

Birinci sınıfa geldiğinde öğretmenine baktı, 

İçinde sevinç ve mutluluk, pınar gibi aktı. 

Heyecan sardı içini öğretmenini görünce, 

O gün karar verdi, öğretmen olacaktı. 

 

Okulları bitirdi,bir öğretmen oldu; 

Öğrencileriyle tanışmanın mutluluğuyla doldu. 

Korkak kuşlar gibiydi minik öğrencileri, 

Onun sıcaklığıyla hepsi çözülüverdi. 

 

Onlar bilgi öğrendikçe öğretmenin sevinci arttı. 

Nasıl onur duydu,nasıl da gururlandı! 

O,güzel günlerini hep öğrencilere adadı, 

Köyde ,kasabada,şehirde yılmadı;hep çalıştı. 

 

Emekliliği gelince şöyle bir arkasına baktı, 

Zamanı boşa harcamamış, çiçekler açtırmıştı. 

Öğrencileri doktor, mimar,zanaatkar olmuşlardı. 

Ömür boyu öğretmenlerine minnettar kalmışlardı. 

 

Bir gün ölüm geldiğinde, gözlerini yumduğunda, 
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A'yı B'yi öğreten diller sustuğunda, 

Koşar, eli çiçekli gençler öğretmenin mezarına, 

Duayla, minnetle , hüzünle,gözyaşıyla. 

 

GÜNEŞ ÖZBEK  8-A (ÖDÜLLÜ ŞİİR) 

** 

 

ÇÜNKÜ ÖZLEDİM SENİ 

 

Özledim seni… 

Gülüşünü, gözlerini, 

Dünyalara bedel sözlerini. 

 

Bir bulsam izini, 

Hiç bırakmam peşini. 

Çünkü özledim seni. 

 

Keşke hiç gitmeseydin. 

Hep yanımda kalsaydın. 

Özledim seni, biliyorsun değil mi? 

 

Bazen neden gittiğini düşünüyorum. 

Şimdi her şeyi biliyorum. 

Bir gün yanına geleceğim. 

Çünkü özledim seni. 

 Hümeyra KESKİN 

  6-B         81 

** 

 

 

BEYOBASI HAKKINDA NADİ SÜL İLE RÖPORTAJ   
 

        Değerli  Öğretmenlerim, Sevgili Arkadaşlarım;  

        Ben Ahmet Savaş. Genç Kalemler Kulübündeyim.  

        Bu nedenle değerli  büyüğümüz NADİ SÜL ile bir röportaj yaptım.Ona bazı sorular 
yönelttim.Sağ olsun oda beni kabul etti  ve sorduğum soruları bütün samimiyetiyle 
cevapladı.Şimdi dilerseniz sohbetimize geçelim.                                                                                                                                                                                                                                                    

   1-Beyobası halkının nüfusu kaçtır? 

   3300 

   2-Beyobası halkının geliri nedir?  

    Narenciye ve belirli kısmı çiftçilikle uğraşır. 
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3-Yaşadığımız yer ile ilgili projeleriniz nelerdir? 

Daha geniş yollar, imar durumumuzun geçmesi,sulama ile ilgili sorunlarımızın beton arıklar 
yaparak sulamanın daha iyi yapılabilmesini Beyobası halkı olarak bunu çok arzu ederiz. 

4-Beyobası’nda işsizlik sorunu var mı?    

500-1000 arası işsiz gencimiz var diyebilirim. 

5-İşsizliği nasıl ortadan kaldırabiliriz? 

Farklı iş sahaları ve kolları açarak, bu sorunu çözebiliriz. 

6-Beyobası halkının sorunları nelerdir? 

Portakallarımızı pazarlamak için hal veya kooperatifler kurulabilir.    

7- İleriki yıllarda okul, hastane vb. yapılar inşa edilebilir mi?  

Evet edilebilir. Yeni bir okul çalışmamız projede var. 

8-Bu bölgede kazaları nasıl azaltabiliriz?  

Sürücülerin yavaş ve dikkatli olması ,yayaların da çok dikkatli olması gerekiyor.Ama en 
önemlisi insanları eğitmek gerekiyor.   

 Ahmet  Savaş  7-A 

** 

 

ENGELLİLERE ÖZÜRLÜ DENMEMELİ 

 Kendinizi hiç engellilerin yerine koydunuz mu? Koyduysanız neler hissettiniz? Gelin bir 

engellinin hayatını inceleyelim. 

 Engellilerin hikayeleri şöyle başlar: Anne sağlıklı bir bebek beklerken bebeğinin engelli 

olduğunu öğrenince kahrolur. Fakat zamanla alışır. Çocuğunun üzerine titrer. Bazı adamlar 

öyle adamlardır ki… Çocukları engelli olduğu için eşlerini terk ederler. Eşler de terk edilince 

psikolojik olarak yıkılırlar. Bazı anneler psikolojik olarak yıkılmalarına rağmen çocuk için 

yılmayıp devam ederler. Ona bir hayat sunmayıp,onunla ilgilenmemek bir engeldir. 

Engellilere özürlü demek bir tür saygısızlıktır. Nasıl ki birisi size hakaret edici sözler 

söylediğinde kötü hissediyorsanız , engelliler de kendilerine özürlü dendiğinde sizin 

hissettiklerinizi hissediyorlar. Hatta bazen bu öyle bir noktaya geliyor ki , intiharla bile 

sonuçlanabiliyor. Evlenme çağında olan bir engelliye evlenme çağında olan engelli bir kızı 

göstermişler ve sormuşlar: 

- Seni bu kızla evlendirelim mi? 

Evlenme çağındaki engelli birey: 

- Hayır, demiş. 

 Adamlar: 

- Neden? diye sormuşlar.  

Evlenme çağındaki engelli de: 

- O engelli de ondan, demiş.  

Sakın unutmayın! Hepimiz birer engelli adayıyız. Her an her şey olabilir. Engellileri 

dışlamamalı ve en önemlisi de onlara “özürlü” dememeliyiz! 
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        Hümeyra KESKİN 

             6/B  - No:   81 

** 

 

 

                                                          DOST 

     Bazen kan bağımız olmayan insanları kardeş yerine koyarız.İşte o insanlar, dost dediğimiz 

insanlardır.Peki aslında tam olarak nedir dost?Biz ağladığımızda gülen insan mı?Yoksa bizimle 

birlikte ağlayan mı?Ya da sadece iyi günde yanımızda olan mı?Yoksa en dibe battığımızda, en 

kötü günlerimizi yaşadığımızda yanımızdan ayrılmayan mı?Bence dost kavga ederken bile 

incitmekten korktuğun, iyi günde kötü günde yan yana olduğun ne kadar küssen bile sonra 

yanına döndüğün, seni arkandan bıçaklamayan insandır. Senin mutsuzluğuna gülen değil, 

senden daha çok üzülen insandır dost.Aslında ayna gibidir dost.Sen güldüğünde ağlamaz ,sen 

ağladığında da asla  gülmez.  Arkadaş kelimesini herkese  kullanabiliriz .   Ama dost özel 

insanlara mensup bir kavramdır. Dost unutamayacağımız insandır.   Bir çok arkadaşımıza  on, 

on beş, sene sonra “Kimdi o ?” diyeceğiz . Ama dostumuzu bir an olsun  hatırımızdan 

çıkarmayacağız. Dost dediğimiz  insanları iyi seçmeliyiz.  Eğer yanlış insana dost dersek, bizi 

en çok üzen onlar olacaktır. Bazı insanlara bana dostluk kavramını yaşattırdıkları için çok 

teşekkür ederim. 

                                                                                                 YASEMİN  GÜMÜŞ            8-A 

** 

 

DOSTLUK 

  Dostluk nedir hiç düşündünüz mü?Bence tanımı ,sevmek ve dürüst olmaktan geçer.  

    Arkadaşlar davranışlarımızın hep iyi olduğunu söylerken, dost kusurlarını söyler.İşte 

dostluk ve arkadaşlığı ayıran en önemli faktör budur.Dostluk, en karanlık anında birinin mum 

yakmasıdır.Yapmacık sevgilerden uzak ve gerçekten sevildiğini hissettiğinde dünyanın sırrına 

ermiş, dostunu bulmuşsun demektir. Ben böyle milyonlarca sözcükle dostluğu anlatabilirim. 

Bunu sen de yapabilirsin.Ama bu pınara dalmadıkça anlayamazsın dostluğu.Bu durum bir 

kitabı okuyup orayı gezmemek gibidir.Sevilmek bir mücevherden daha değerlidir. Zengin bir 

insana ''Dostun ve arkadaşın var mı?''diye sorsan ''Evet''der. Ama zor zamanında yanında 

kimse yoksa, o ağlarken kimse omuzunu sıvazlayıp''Geçecek''demiyorsa.O dost mudur? 

Dostluk affetmek, merhamet demektir.''Özür'' dileyip gözyaşları arasında sarılmak demektir. 

  Herkes arkadaştır ama dost değildir . 

                                                    GÜNEŞ ÖZBEK    8-A 

** 

 
HAYDİ GELDİ! 
Beyazdır rengi, 

Dondurucudur rengi, 
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Giydim yünlüleri, 

Haydi, kış geldi. 

 

Güneşlidir günleri, 

Severiz denizi, 

Giydim inceleri, 

Haydi, yaz geldi. 

 

Dökersin yaprakları, 

Duyurursun kışı, 

Seversin rüzgârı, 

Haydi, güz geldi. 

 

Yeşildir rengi, 

Açar çiçekleri, 

Güzel kokar her yeri, 

Haydi bahar geldi. 

 

 BUSE   KOÇYİĞİT  7/B 

** 

 

IŞIĞIMIZ ÖĞRETMENLER 

             Bizi hayata hazırlayan, 

Sevgisi, bilgisiyle büyüten, 

Bizi çocuğu gibi gören, 

Işığımız öğretenler. 

Güneş gibi parlayan lider, 

Saygıyı eş koşan önder, 

Anamız, babamız, her şeyimiz; 

Işığımız öğretmenler 
. 

Sevgi dolu yüreğiyle, 

Kocaman gülüşüyle, 

Mutluluk doldurur içimize, 

Işığımız öğretmenler. 

                                                                                                           

 Ahmet  Savaş  7-A 

** 
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KİM OLDUĞUMU BİLİYORUM 

     Kim olduğumu biliyorum. Neyi sevdiğimi, neye yeteneğim olduğunu, neyi hedeflediğimi 

biliyorum. Ne istediğimi de biliyorum. Bana neyin mutluluğu vereceğini, ne yapmam 

gerektiğini biliyorum. Bunları bildiğim için de hedeflerimin, kendi belirlediğim hedeflerimin 

peşinde koşuyorum. Kendi hayatımı ben belirleyeceğim. Başkalarının benim için uygun 

gördüğü hayatı değil, kendime uygun gördüğüm hayatı yaşayacağım. Örneğin; biz okulda 

ileride elimize alacağımız mesleğimiz ile hiç ilgisi olmayan dersler görüyoruz. Sıkılıyoruz. 

Oynayarak geçirmek istediğimiz vakitler, derslerle geçiyor. Biliyorum, onlar bizi hayallerimize 

taşıyacak şeyler ama baştan yeteneğimize uygun eğitim alsak daha güzel olurdu. Kararları 

kimin vereceğine gelince de ; okulda da, evde de sizin için kararlar veren insanlar var. Halbuki 

o kararları sizin vermeniz lazım. Ben bir sürü insan biliyorum öğretmeni veya ailesi istediği 

için başka mesleği seçen. Ama siz hayatınız boyunca, o iş ile zaman geçireceksiniz. Mutsuz 

olduğunuz bir hayatı sürmeniz çok adice. Mesela, ben yılın başında neyi hedeflersem o notu 

alıyorum ve yılın sonunda ne kadarını yapabilmişim bakıyorum. Ama bütün hedeflerim kim 

olduğumu bildiğim üzerine .  

Sizlerde yeteneğinize uygun hedefler belirlemeli ve kim olduğunuzu bilmelisiniz.  

                                                                                                     ÜMMÜHAN TURAN 

     8/B  -  36 

                                       ** 

 

OLGUN BAŞAK EĞİK DURUR 

       Herkes bulunduğu yere göre giyinir değil mi? Örneğin bir iş kadını toplantıya giderken 

daha resmi, evde daha günlük, rahat giyinir. Ama her yere aynı kıyafeti giyerek giysek garip 

kaçar. Örneğin, markete giderken sokak tarzında giyiniriz. Ama o kıyafet ile bir iş toplantısına 

ya da özel bir akşam yemeğine gidilmez. Herkes bulunduğu ortama ve zamana göre 

giyindiğine göre bulunduğu yere göre ve zamana göre konuşmalıdır. Nerede, nasıl, ne zaman 

konuşacağını bilmelidir. Ben bu iki konuyu birbirine bağlayarak anlatmak istedim. Olgun 

insanlar; yani bilgili, kibar, geçmişi yaşamış, bilgisini doğru kullanan insanlar nerede, ne 

zaman, nasıl konuşacağını bilen insanlardır, ama boş insanlar; nerede, nasıl, ne zaman 

konuşacağını bilmezler. Çok konuşan, ama boş konuşan insanlardır onlar. Patavatsızdırlar. 

Üsluplarına dikkat etmezler. Yani “dolu ile boş”, “bilen ile bilmeyen” sözlerindeki gibi. Bunun 

içinde başağa benzetilmiş. Başak da eğik durur ama doludur. Onlar bükülmezler, eğilirler. 

Saygıyı belirtirler. Yağmura, toprağa, havaya, onu diken ellere saygı gösterirler.  

  

 ÜMMÜHAN TURAN 

       8/B   - 36 

** 
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MEHMETÇİK ABİLERİM 

Artık bu haberleri dinledikçe Mehmetçik Abilerimize içim yanıyor, adeta içim 

parçalanıyor. Siz abilerim benim ve daha benim gibi diğer kardeşlerimi korumak, kollamak 

için kışın soğuk, yazın sıcak demeden bizler için o en değer  verdiğiniz  anne ve babalarınızdan 

kısacası ailenizden, evinizden, memleketinizden  ayrı   kalıyorsunuz. 

Kimileriniz şehit, kimileriniz de bu kutsal görevlerinizi layığı ile yerine getiriyorsunuz. Nitekim 

günümüzdeki terör olayları yüzünden bu günlerde televizyonda sizlerin çok değerli 

Mehmetçik Ablilerimin her gün şehit haberlerini izledikçe gözyaşlarımı tutamıyorum, onlara 

çok üzülüyorum. 

Kısa olacak ama size son olarak şu sözlerim ile nokta koyuyorum. Siz değerli Mehmetçik 

Abilerime sonsuz dualarımı her gün ediyorum. Umuyorum, bir gün sizin çocuklarınız da 

benim gibi siz değerli insanlara çok dua eder. 

Biliyorum, gün gelecek size karşı çıkan insanların ocağı da sönecek. 

  

 EYLÜL SILA DURU / 6-B 

** 

ÖĞRETMEK “AŞK” DEMEKTİ 

Ne anne ne baba sevgisine , 

Ne bir çiçeğe benzer ne gonca güle. 

Ne heceye sığar ne cümlelere, 

Hiçbir sözcük yetmez onu tarif etmeye. 

 

Onların bize verdiği emeği, 

Hiçe sayamam öğrettiği bilgileri. 

Niyeydi, çıkarsızca didinmeleri? 

Nedendi bu kadar çaba ve özveri? 

 

Düşünüyorum onların yok muydu ? 

Candan sevdiği biricik çocukları? 

Şaşırtıcı mıdır bizi evlatlarına eş tutmaları? 

Kendilerine ve mesleklerine adamaları. 

 

Eğitim meşalesini taşıdılar her köşeye  

Yıldırır mı, işler mi karakuşlar öğretmeni mi? 

Aydınlatılmalı beyinler onun bilgileriyle, 

Ulaşır eli, bilgiye susamış beyinlere  
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Öğretmek onların kutsal vazifesi, 

Başöğretmen Atatürk, teslim etti bu görevi. 

Onlar, ant içmişti bu görev uğruna, 

Dönülmezdi bu yoldan, öğretmek aşk demekti. 

 

 Dilek Kaplan  8-A 

 

 


