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Döğüşebelen Ortaokulu

 

BİR ON SEKİZ MART GÜNÜYDÜ 

Bir on sekiz Mart günüydü. 

Denizlere su yerine kan akıyordu. 

Nereye baksan bir şehit, bir acı, 

Ocaklara düşen bin ateş vardı. 

 

Bir on sekiz Mart günüydü. 

Dökülüyordu düşmanlar, 

Boğazın derinliklerine bir bir. 

Zafer Mehmetçiğin ellerindeydi. 

 

Bir on sekiz Mart günüydü. 

Bitmişti savaş sonunda, 

Zafer de bizimdi artık. 

Kavuşmuştu yiğitler analarına, bacılarına 



KÖYCEĞİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ / GENÇ KALEMLER / 5 Mayıs 2017 
 
 

Yaşasın on sekiz Mart, yaşasın Cumhuriyet ! 

 

                                                                                             Sudem ŞAHİN 

                                                                                    7/A SINIFI  

 

 

 

 

** 

EĞİTİM VE BİZ 

           Hoşgörünüze sığınarak yazıma bir soruyla başlamak istiyorum: Sizce eğitim sistemimiz 

yeterli mi? Yanıtınızı duyar gibiyim … Evet, haklısınız yeterli değil .Bizim diğer ülkelerdeki 

çocuklardan neyimiz eksik ?Ülkemizdeki çocukların hepsi birbirinden zeki. Yeteneklerimizi 

ortaya çıkaracak eğitim sistemine ihtiyacımız olduğundan zeki olmak pek bir anlam ifade 

etmiyor. 

          İsterseniz sizinle önce Asya’ya bir yolculuk yapalım. Oradaki öğrenciler dersleri çoğu 

zaman bahçede işliyorlar. Size tuhaf geldi değil mi  ? Onlar ders işlerken aynı zamanda ruhlarını 

da arındırıyorlar ve doğa ile iç içe olabiliyorlar. Bence bu çok güzel bir şey . Avrupa ‘ya gidecek 

olursak farklı bir durumla karşılaşabiliriz. Orada bir öğrenci düşünelim. Matematik dersi çok iyi 

ama sosyal dersinden eksiği var. Bizde olsa sosyal dersinden kurs verilirdi oysa bu öğrenciye 

matematik dersinden kurs veriliyor. 

          Ülkemize dönecek olursak okullarımızda teknolojik donanım eksiğimiz yok denecek 

kadar az. Dersleri işlerken akıllı tahtadan yararlanıyoruz. Buna rağmen çantalarımız yine de 

çok ağır. Örneğin benim çantamın ağırlığı yirmi beş kiloya kadar çıkabiliyor. Peki, sizin 

çantanız nasıl, siz bundan şikayetçi değil misiniz? 

          Şimdi biraz da kitap okuma konusuna değinelim. Ülkemizde kişi başına yılda bir kitap 

düşmektedir. Evet ,yanlış duymadınız. Sadece bir kitap. Gelişmiş ülkelerde ise bu sayı 

katlanarak artmaktadır. Oysaki kitap okumak ne kadar önemli. Okullarımızda günde en az on 

dakikalık süre okuma saati olarak değerlendirilemez mi? Şuna inanıyorum ki ,kitaplarla baş 

başa olmak bizlerin gelişmesine büyük bir katkı sağlayacaktır. Bu konuda herkese , özellikle 

öğretmenlerimize büyük görevler düşmektedir.  

Öğretmenlerim, sizlere şunları söylemek istiyorum: 

Öğrencilerinize destek olun, onların yeteneklerinin ortaya çıkması için 

çaba gösterin ,onları çocuklarınız gibi koruyup kollayın ve en önemlisi 

ışık vererek geleceklerini aydınlatın. 

           Yazımı öğrenci kardeşlerime seslenerek bitirmek istiyorum. 

Sadece kendinizle yarışın ve büyük Atatürk’ün ‘TÜRK, ÖĞÜN, ÇALIŞ, 

GÜVEN.’ sözünü aklınızdan çıkarmayın. 



KÖYCEĞİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ / GENÇ KALEMLER / 5 Mayıs 2017 
 
 

 

Günsu GÜVEN 

7/A SINIFI 


