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Sabahleyin yıldızlar pek belirgin değildirler ama ordadırlar. 

Bizler de pek belirgin değiliz ama bir yerlerde bulunuyoruz, varız. 
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Derleme ve Düzenleme 

Erol Kala - Müdür Yardımcısı 

Esin Şantir – Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 

Neslihan Ramadani - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 

Kapak ve Tasarım – Cengiz Kovaç 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

Sunu 

 

Bu yıl da, 23 Nisan Kosova Türk halkının milli 
bayramı nedeniyle en az bir kitabın yayınlanmasına 
vesile olmanın mutluluğunu taşıdığımızı ifade etmek 
istiyorum. Bu kitap farklı bir bakışla, gençlerimize 
özgüven ve cesaret vermeye çalıştığı gibi kültür ve sanat 
kubbesine küçücük yıldızları kazandırmak adına çok 
değerli bir esere tekabül etmektedir. 

Özgün yaratıcılıkta kültürün, sanatın, edebiyatın 
ve bütün güzel uğraşıların ilham kaynağı olan içinde 
bulunduğumuz coğrafya, tarih boyunca nice değerli 
sanatlar ve sanatçıları dünya sanatına kazandırmıştır. Bu 
şahıslar çalışmalarıyla ve eserleriyle değerlerimize değer 
katmış, varlığımızın korunmasına neden olmuştur. 
Toplumsal yolculuğumuzu ileriye taşımış, kültür 
zenginliğimize zenginlik katarak, toplumsal bir kültürel 
algının oluşturulmasının baş tol oyuncuları olmuşlardır.  

Genç ve acemi küçük ellerin çalışmalarını 
toplayan bu eser, teşvikten öte Kosova'da Türkçe 
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yazınına yeni genç kuşakların kazandırılmasını 
amaçlamaktadır. Bugün belki onlar pek belirgin değiller, 
ama onlar parlamaya aday yıldızları andırıyorlar. Bu 
yüzden de yeni seher yıldızları yazınımıza kazandırmak 
ve diğer çocuklara örnek olabilmek adına genç kuşağa 
bu kitabı atfetmiş bulunuyoruz. Bu eserin yayınlanması 
için küçük yazarlarımıza göstermiş oldukları cesaret ve 
yaratıcılıklarından dolayı takdir ediyor ve hepsini 
kutluyorum.  

23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı 
Kutlamaları Tertipleme Kurulu olarak yeni ve değerli 
eserlerin gün yüzünü görmesine katkı sunmaktan onur ve 
halkımızın beğenisine takdim etmekten mutluluk 
duyduğumuzu ve bundan böyle de bu tür çalışmaları 
desteklemeye hazır olduğumuzu bildirmek isterim. 

Saygılarımla, 

 

 

Mahir YAĞCILAR 
 

23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Kutlamaları 
Tertipleme Kurulu Başkanı 

Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı 
KDTP Genel Başkanı 
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Başınızı yavaşça gökyüzüne doğru kaldırın. Belkide, 

Güneş ışıkları gözünüzü acıtacaktır, elinizi gözlerinizin 

üzerine siper edip, gölgelendireceksiniz. 

 Kim bilir, belkide gözleriniz acımayacak ve Güneşi doyasıya 

izleyeceksiniz. Güneşin ardında bulunan yıldızları 

görmeyeceksiniz, muhtemelen. Ama orada olduklarını 

bilirsiniz. Sadece Güneş’ten daha az ışık yaydığı için 

belirsizdir, anlaşılmazdır. Yavaşça karanlık çöker ve Güneş’in 

veda etmesiyle belirirler, başınızın üzerinde. Bizler de Seher 

Yıldızları gibiyiz işte. Var gücümüzle belirmeye çalışırız. Siz 

bizi görmeseniz bile, bizler oradayız, varız. Sadece bazı 

durumlarda görünebiliyoruz sizlere. Gökyüzünde 

kavuşamamış bir yıldızın hüznünü bilir misiniz?  

Bize katılmayı, bizimle beraber Seher Yıldızı olmayı ister 

misiniz? 
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YAZARLAR 
_______________________________________ 

ADEM CAN KANTARCİ  VII-5 
AHMET KERPAN   VIII-6 
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AZRA KALA     VIII-5 
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BURAK KİKA    VI-6 
BÜŞRA TOSKA   VIII-6 
CANAN KRASNİÇ   IX-5 
CANSET MULLAŞABAN  VIII-5 
CEYDA ŞEGA    VIII-6   
DANYAL PACOLARİ   VIII-6 
DİLARA DOĞAN   IX-5 
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ENİSA PEŞİ    VII-5 
FETİYE KARASELO   VIII-6 
FUNDA ŞİNİK    VII-5 
FURKAN BALIK   VIII – 6 
HİRA DAMKA    VIII-6 
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İREM ŞANTİR    VI-6 
İSMAİL TADUŞKA   VIII-6 
İSRA KERPAN    VI-5 
KİRAM ÇESKO   VII-6  
MELİH EGE SADIŞ   VI-5 
MELİSA DRİNİ   VII-5 
MERVE ŞABANİ   IX-6 
MUHAMMED TAHA AKSOY  VI-5 
MÜCAHİT PUPUS   IX-5 
MÜKERREM KANLİNURO  VI-5 
NOYA CİBO    VIII-5 
OZAN ERGİN    VI-6 
RAHİMA RECEPLARİ   VI-5 
SADBERA RENDA   IX-5 
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Fıtınalı Bir Gece 

 

2014 yılıydı. Annem bize karne hediyesi olarak Gökçe 
Ada’ya gideceğimizi müjdeledi. Çok mutlu olduk. 
Havalimanında uzun bir aradan sonra uçak kalktı Otobüse 4 
saat yolculuk yaptık feribota bindik ve annemin en iyi 
arkadaşında kaldık. Onun yazlık evi vardı. Çok mutlu geçti 
ama bir gece aniden fırtına başladı fırtına okadar çok vardı ki 
hortum bile başladı. Camları kapattık Camlar az kalsın 
kırılıcaktı. Ben hayatımda böyle birşey görmemiştim. Gece 
fırtına yüzünden hiç uyuyamadık. Sabah olmuştu. Sabah çok 
güneşliydi ancak fırtına yoktu sıcak değildi denizler taşmış 
toprak çalı çırpı dört tarafa uçmuş deniz çamur olmuştu. 
Denizdeki oturma yerlerini hortum almış denizin ortasına 
fırlatmıştı. Birkaç hayvancağız ( Kuzu ) deniz yüksekliğinden 
dolayı deniz ortasında mahsur kalmıştı. Kurtarma ekipleri, 
traktörler vesaire hepsi oradaydı. Sonra annemin arkadaşı bizi 
Kefaloz denizine götürdü, orası o kadar temizdiki şeffaf 
balıklar bile görünüyordu. Sonra hava düzeldi. Bizimde 
gecemiz böyle geçmiş oldu. O geceye dair kalan korku dolu 
saatler ve heyecanlı dakikalardı. Karne hediyesi olarak 
düşündüğüm bu tatil maceralarla dolu geçti. 

Alara Şengül 
VI-5 
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Umudun Elli Tonu 

 

Öğretmen bir gün 
öğrencilere ‘Umut nedir?’ diye 
sormuş.  Öğrencilerden hiçbiri, 
şimdiye kadar bunu düşünmemişti. 
Acaba neydi. Kimilerine göre bir 
oyuncak bebek gibi görünmüş. 
Kimilerine ise yeni çıkan bir uzay 
gemisin adıydı. Kaderin de bunlardan farkı yoktu, çünkü o da 
bu sözcüğü ilk kez duyuyordu. Nihayet zil çaldı ve öğrenciler 
toplanıp evlere gittiler.  

    Kader eve gelince ilk işi ‘umudun ne olduğunu’ annesine 
ve babasına sormaktı. Annesinin ve babasının yanına gitti ve 
onlara: Umut nedir? diye sordu. Annesi ve babası birbirlerine 
kederli bir şekilde baktılar ve babası cevap verdi: 

Sana büyüyünce bunu daha detaylı anlatırım. Ama 
şimdi örnek verebilirim demiş ve devam etmiş: Kışın, kar 
bahçamizi örter ya, yavaş yavaş. Orada bulunan bir gül 
diyelim; dikeni olsa bile kendisini korumasız hisseder. Çünkü 
karın onu örteceğinden korkar. Ama içinden her zaman 
‘buradan kurtulabilirim’ der. İşte bu umudu gösterir, kızım 
der. Kader bunu onlar ve odasına gider. Yarın öğretmenine ve 
arkadaşlarını bunu anlatacaktı. 

Aradan yıllar geçti ve bir gün Kader’in babası 
hastalanarak, yatağa düşer. Kader kendisini tıpkı o gül gibi 
solmuş ve korumasız hissediyordu. Ancak babası onu yanına 

n 
e 
iri,
emişti.
öre bir 
ünmüş. 
ir uzay 
lardan farkı yoktu, çünkü o da 
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çağırdı ve ona şunları anlattı: ‘Kızım, sen benim bu 
Dünya’daki eşsiz gülümsün. Eğer sen solarsan ufuğun 
pembeliğini, gökyüzünün maviliğini ve gülün kırmızılığın 
rengi solar. Umut dört duvar arasında kaybolup gider. Ama 
sen o gül olacaksın ki o bahçede ayrılıp kendi gül bahçeni 
kuracaksın der ve ona ‘’ Umuttaki Ufuğun Renkleri ’’ adlı bir 
günlük verir. Bu günlükte babasına ait her şey vardı. Gün 
geldi ve babası vefat etti. Kader kitabı açar ve okumaya 
başlar. Bu kitapta babasını gerçekleştiremediği bir hayali 
vardı. Bunun nedeni şuydu; çünkü babası zamanında çok 
emek vermış, ama çok güçlü rakipleri olduğu için bunu 
başaramamıştı. Tıpkı kurtlar sofrasında bir kuzu gibi. Ancak 
hala hiçbir şey için geç değildi. Kader de eğer bunun emeğini 
verirse oda bu şirketi kuracaktı. 

                                       4 Yıl sonra 

Kader artık babasının ve annesini hayalini 
gerçekleştirdi. ‘’Umudun Ufuktaki Renkleri’’ adlı bir çiçek 
şirketi kurmuştu. Artık kendisinin gül bahçesini kurmuştu. 
Sonunda umudun ne oluğunu anlayabilmişti. İnsanlar ona bu 
şirketin ismi nerden geliyor diye sorduklarında, Kader şunu 
söylüyormuş; Eğer bulutları aşıp, uzayıp sonsuzluğunu 
omuzlarına alıp, ufukları o renkle boyarsan, bir de umuda 
fısıldarsan demek ki bir uzay sonsuzluğu kadar sevgi 
getirmişsindir dünyaya... 

 
Sena Renda 

VII-5 
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Aqua Florya 
 

 
         Ben beş yaşında iken dayım bize bir sürpriz yapıp bizi 
Aqua Florya’ya götürdü. Aqua Florya’da hemen hemen tüm 
hayvanlar vardı. Orada hayatımda görmediğim hayvanları 
gördüm. Ben en çok Vatos balığından, planlardan ve tarihi 
gemilerden etklilenmiştim. Tabiki de orda köpekbalığı da 
vardı. Balıkları resim çekmek yasaktı çünkü fleşler balıkların 
gözlerine zarar verip şaşırtırıyordu. Çeşit çeşit balıklar vardı. 
Oradaki çalışlanlardan bir kaçı suyun içine girip köpek 
balıklarını yemliyorlardı. Ardından tıpkı yağmur ormanına 
benzeyen bir alana girdik. 
Orada Tarantula, yılan, timsah ve zehirli kurbağayı gördük. 
Biraz yürüdükten sonra karşımıza iki zürafa çıktı, bunlardan 
biri Zarife diğeri Şakir idi. Bizim şansımıza fil ölmüştü 
göremedik. Sonra kuzey kutubunu andıran bir yere girdik. Bir 
ara ben balıkları seyrederken annemler yürümüşler. Annem 
panik yapıp beni aramaya koyulmuş. Orada kaldığım bir kaç 
saniye bana saatlerce yanlız kalmışım gibi gelmişti derken, 
nihayet annemle karşılaşmıştık. Biraz azar işittim ama ben 
haklıydım, yürürken orada ayının pençesinin izini gördük. 
Aqua Florya’da çok güzel bir gün geçirmiştim. Gitme vakti 
geldiğinde çok üzülmüştüm. Dayımlar beni üzgün görünce 
tekrar geliriz dediler. 
     

Mükerrem Kanlinuro 
VI-5 

 

 



 

15 
 

Ayna 
 

Günlerden bir gün Eren ve Serkay 
adında iki çocuk yaşarmış. Eren ve Serkay 
çok iyi resim çizerlermiş ve günün birinde 
yaptıkları resimler hakkında tartışmaya 
başlamışlar: 
-Eren: Ben çok güzel resim yaparim. Kimse 
benden daha güzel resim yapamaz, demiş. 
-Serkay: Kim demiş onu ben senden daha 
güzel yaparım demiş. 
Çocukların bu konuşmaları öğretmenin 
kulağına kadar gitmiş. Resmi çok seven öğretmen bir gün 
çocukları çağırıp onlarla konuşmuş. 
“Duydum ki ikiniz de resimlerinizin güzel olduğunu 
söylermisiniz size istediğiniz kadar boya vereceğim. 
İkiniz de en iyi resminizi çizmeye çalışın demiş. 
 
Eren ve Serkay da: Bize böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür 
ederim öğretmenim demişler. 
Ögretmen, çocuklara okulda bir yer vermiş. Çocuklar karşılıklı 
iki duvara resim yapacaklarmış. Birbirini görmemeleri için araya 
bir perde takmışlar. Serkay öğretmenden yüzlerce renkte boya 
almış, Eren ise hiç boya kullanmamış. Derken çocuklar işlerini 
bitirmişler ve öğretmene haber vermişler. Öğretmen ilk önce 
Serkay’ın resmini görmek istemiş, Serkay renklerle dolu çok 
güzel bir resim yapmıştı, öğretmen Serkay’ın resmini çok 
beğenmişti. Sıra Eren’in resmine gelmişti, Eren duvara sadece 
ayna şeklini vermişti, yani duvar parlıyordu. Sonra ortadaki 
perdeyi kaldırdı ve Serkay’ın renkli resmi aynaya yansıdı ve 
ortaya mükemmel bir sanat eseri çıkmıştı. Öğretmen Eren’in 
yaptığı çalışmayı çok beğendi ve Eren’i birinci seçerek onu 
tebrik etti.      
      Sadbera Renda IX-5 
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Arkadaşlık 

 

Arkadaşlığı anlatacak olusak 
bir sayfaya değil bir yıl 
yetmez. Arkadaşlık okadar 
önemlidir ki anlatamazsın 
arkadaş olmak sadece onu 
yanında olmak değildir. 
Akadaşlık onun iyi ve kötü 
gününde yanında olmak, yarı 
yolda bırakmamaktır. Arkadaşlık bu dönemde çok nadir 
bulunan bir dünya harikasıdır. İyi günde herkes yanındadır 
ama kara gününde birde bakarsın yanında kimse yoktur. 

Bu dönemde arkadaşlık para ile sağlanıyor. Para 
nerde ise arkadaş onda. Parası olanında, arkadaşı seçmez, 
arkadaşı satın alırlar. Günü müzede paran varsa her zaman 
arkanda kişiler vardır. 

Bunun işin arkadaştan yanlız 3-4 ünü seçeçeksin. 
Onlara da çok güveneceksin. Fakat arkadaş çevreni değerli ve 
az tutacaksın, ki gün gelip arkadaşsız kalma diye. 
Arkadaşınızın ve arkadaşlığın değerini bilin Bilin ki 
arkadaşlıkta yok olmasın çünkü insanlık yok oluyor. 

 
Efe Struzha 

VII-5 
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Artık Biz, Biz Değildik 

 

    Nasıl mı geldim 
buraya? Nasıl geldim ben 
buraya? Nerdeydim ben? 

    Ahh, ahh biliyorum 
nasıl geldiğimi, biliyorum 
tüm yaşantımı. Baştan 
anlatayım size. 

    Bizler hep beraber yaşarız. Orman derler bizim yuvamıza. 
Hareket etmeyiz, yerden alırız besinlerimizi. Hem besinleri 
alınca fotosentez yaparız, insanlığa yarar sağlarız. Oysa ki 
insanlar bizi bilinçsizce tüketir, yaprağımıza, gövdemize, 
çiçeğimize zarar verir, bizi keser, neslimizi tüketirler. Bizim 
cansız olduğumuzu düşünürler, oysa bizde canlıyız. Bizde 
acıyı hissederiz, buda insanların umrunda olmaz. Bizim 
yaprağımız acıdı mı, biz hastalandık mı umursamaz insanlar. 
Bende gidip insanlar insanları mı hasta yapayım? Olmaz ki! 
Ben gidemem. 

    Toprağın içindeki bir köküm, uzun ve geniş bir gövdem 
var, ya da vardı diyeyim. Günlerden bir gündü insanlar 
izinsizce yuvamıza girdi. Bizi koruyan biri yok ki izin 
alsınlar. İyice gezdiler yuvamızda, akşam olunca geri 
döndüler. Ertesi gün tekrar geldiler, bir gün daha, bir gün daha 
derken bir hafta yuvamıza girip çıktılar. Bu sırada da bize çok 
büyük zararlar verdiler. İncittiler bizi, hasta ettiler bizi, 
yaprağımızı, dalımız, çiçeğimizi. Bir haftanın sonunda tekrar 
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gelindi bizim yuvamıza. Bu onların son gelişiydi. Çünkü bu 
sefer kamyonetlerle geldiler, bizi kestiler, kamyonetlere 
yüklediler ve bizi uzaklara götürdüler. Artık yuvamız yoktu. 
Yuvamızın neşesi kayboldu. En önemlisi de artık biz, biz 
değildik. 

    Üç gün süren yolculuktan sonra güneş girmeyen bir yere 
girdik. Güneşsiz biz ne yaparız. Güneş bizim, almayın 
güneşimizi. Oraya da fabrika diyormuş insanlar. Fabrika’da 
bir ay kaldık. İlk önce kabuklarımızı soydular. Çırçıplak 
bıraktılar bizi. Ardından zarar verdiler derimize, şekil yaptılar 
bizlere, ıncittiler bizi, sonunda da masa denilen nesne olduk 
çektığimize değdi, çektik bitti diyemem. Çünkü hala 
çekmekteyiz. Hala üzerimizi karalıyor, hala bizi incitiyorlar. 
O güzel yaz mevsimindeyken, daha büyürken kestiler bizi. 
Kırdılar, ezip geçtiler üstümüzden.  

    Şimdi ise biz biz değildik. En önemlisi bir ay güneşsiz 
bıraktılar bizi. Oysa ki zararımızdan çok yararımız vardı 
insanlığa. 

    Ama unutmasın insanlar, unutmasınlar bu yaptıklarını. 
Ellbete ki bir gün bunun iki katı onlara da olur. Unutmasınlar 
ki gün gelir bizi incitikleri gibi bizde onları incitiriz. 

 

Canset Mulaşaban  
VIII-5 

 

 

 



 

19 
 

Ayak İzi 

O günden sonra hayatı değişti. Yaptıklarından dolayı 
çok pişmandı. Aslında anlatamamıştı kendisini ailesine. 
Anlatmaya çalışsada ailesi onu dinlememişti. Ailesi ile 
herşeyini paylaşır, her konuda konuşur aileside onu anlayışla 
dinlerdi. 

    Her şey kardeşi doğduktan sonra gerçekleşti. Beş yaşında, 
kardeşi doğunca hayatı değişti. Beş yaşından sonra hayatı 
başlamıştı sanki. Beş yaşına kadar yalnız tek çocuktu evde. 
Ailesindeki en küçük bireydi ve herkes onu çok sever, ilgi 
duyarlardı ona. En çok sevdiği şeyde dikkatleri üzerine 
çekmekti. Ailesi onu izlemeyince çeşitli hareketler yapıp 
dikkatleri çekmeye çalışırdı, çokta becerikli olurdu. Beş 
yaşından sonra hayatı başlamıştı, çünkü kardeşi doğduktan 
sonra kardeşini kıskanmaya, huysuz bir çocuk olmaya 
başlamıştı. Doğumdan sonra yaramazlıklar, aileye karşı 
nefretler başladı. Annesinin ve babasının kardeşini ondan 
daha çok sevdiğini düşünüyordu.  

    Kanepe arkalarına gidip dedesinden gizlice aldığı 
sigaraların içini açıp yemeye başladı. Ailesi bunu görünce 
iyice dövdüler onu. Artık dayanacak gücü kalmamıştı, 
ailesinden hiçbir şeyi saklamıyordu. Kardeşini sevmediğini, 
ondan nefret ettiğini, onu kıskandığını ailesi artık biliyordu.  

    ‘Kardeşimi çöpe atın’ diyordu artık. 

    Aylar geçti hatta yıllar geçti. Küçük kız 12 yaşına geldi, 
hala kardeşini kıskanıyordu. Bunu ailesinden saklasa da, bu 
gerçeğin değişmesini engelleyemiyordu. 
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    Ramazan ayı yaz mevsimindeydi. Küçük kız evin ikinci 
katında bulunan soldaki odadaydı. Bütün evde en çok sevdiği 
oda burasıydı. Kendi hitabıyla yeşil oda diyordu buraya. 
Bunun sebebi ise mobilyaların, odanın renginin yeşil 
olmasıydı. Kanepeyi açmış oturup kitap okuyordu kardeşi 
odaya girdi, kanepede oturdu. Küçük kız kitabını kapattı, yana 
çekti ve kaşları çatık bir şekilde küçük kardeşine baktı:                             

 -‘Ne arıyorsun sen burda’? dedi ve sözünü bitirdikten sonra 
kardeşini kanepeden itti. 

Kardeşinin ayağı kanepeye takılmıştı. Beş dakika sonra etraf 
kan gölüydü. Küçük kız panik olmuştu hemen kardeşini 
kaldırdı ve tuvalete götürdü, kanı durdurmaya çalıştı. Yolda 
giderken yerde kanlı ayak izleri olmuştu. 

Anneleri gürültü duyduğu için dışarı çıktı ve kanlı ayak izini 
görünce hemen babalarını çağırdı. Babaları teknisyendi 
zaten,hemen hastaneye gittiler. İki saatlik ameliyattan sonra 
başarısız bir ameliyat gerçekleşti. İki gün sonra eve döndüler, 
ancak kardeşi koltuk değnekle 
ile eve döndü. 
 Ömür boyu koltuk değneği 
kullanmaya mahkumdu. 
Küçük kız pişmanlık duydu, 
acı çekti. Ailesi ise onu 
dinlemedi ve ailesinin 
güvenini kaybetti. Kardeşi onu 
hiç affetmedi ve küçük kız 
ömür boyu acı çekti.      

Artık içine kapalı bir kızdı o… 

Canset Mulaşaban  VIII-5 
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Bağda Bir Gün 

 

Bir yaz sabahıydı. Hava çok 
sıcak, kuş sesleri duyuluyordu. Okullar 
tatildi. Amcamlar Avusturya’dan geldi. 
Bizde ailemle ve amcamlarla bağa 
gitmek için hazırlıklar yapıyorduk. Ben o 
zamanlar sekiz yaşındaydım. Bağın nasıl 
bir yer olduğunu bilmiyordum. İlk kez 
bağa gidecektim ve çok heycanlıydım. 

    Hazırlık yaptıktan sonra bağa gitmek için yol aldık. Ben de 
bağa giderken yolla bakıyordum. Yarım saat sonra bağa 
vardık. Orası yemyeşil, ağaçlar, otlar,  çiçekler vardı. 
Çocuklar beraber çok eğleniyorduk. Ben de bağı çok 
beğendim. Bağda evimiz vardı. Hepimiz eve girdik. Biraz 
dinlendik. Sonra oradaki komşular yanımıza geldiler. Annem 
ve babaannem onlarla sohbet ediyordu. Ben de bir sepet alıp 
çilek toplamaya gittim. Orada dedemde oturuyordu sonra 
dedem de benimle çilek toplamaya geldi. Ben çilek toplarken 
çok eğleniyordum. 

    Sepet dolunca dedem içerden başka bir sepet almaya gitti. 
Bense hala çilek toplamaya devam ediyordum. Sonra bir 
baktım ki evin yolunu bulamıyorum. Nereye gideceğimı 
bilmiyordum. Korktuğum için ağlamaya başladım. Sonra 
dedem gelmiş, beni bulamayınca eve gidip annemlere orda 
olup olmadığımı sormuş. Orada olmadığımı anlayınca ailem 
çok telaşlanmış. Beni aramaya başlamışlar.  
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    Bense bir köşeye oturup ne yapacağımı düşünüyordum. 
Sonra köpek sesleri duyulunca ben çok korktum ve ağlamaya 
başladım. Neyse ki çok geçmeden babam beni buldu. Babamı 
görünce çok sevindim ve yanına koştum. Beraber eve gittik. 
Ailem beni görünce çok sevindi. Ben çok korkmuştum ve 
içeri girip biraz dinlendim. Dinlendikten sonra kardeşlerimle 
beraber top oynamaya başladık. Akşam olunca eve döndük. 
Ben o gün bağda çok mutlu ve eğlenceli anlar geçirmiştim. 

Enisa Peşi 
VII-5 
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Eğlenceli Bir Gün 

     Havalar çok sıcaktı. Ben 
evde tek başıma 
oturuyordum. Çok 
sıkılmıştım. O kadar çok 
sıkılmıştım ki yapabileceğim 
bir şey yoktu. Oturup 
bilgisayarda oyun oynamaya 
başladım. On-onbeş dakika 
sonra arkadaşım Funda beni 
mahalleye çağırdı. Bende 
hazırlanıp arkdaşım Funda ile beraber mahalleye çıktık. 

     Mahallede oturuyorduk. Sonra gezmeye başladık. 
Gezerken biraz eğlence olsun diye kapıların zillerini çalmaya 
başladık. Tam bir kapının zilini çalarken kapı açıldı ve 
içeriden bir kadın çıktı. Bize bağırdı, çağırdı. Biz çok 
utanmıştık. Başımızı eğerek ordan ayrıldık.  

     Daha sonra birbirimize su atmaya başladık. Çok fazla 
ıslanmıştık. Birbirimizden kaçarken Funda’nın ayağı kaydı ve 
yere düştü. Funda ağlamaya başladı ve ayağı kanıyordu. 
Cebimdeki peçeteyi Funda’nın ayağına koyduk ve peçete ile 
ayağındaki kanları sildik. Zar zor Funda’yı evine götürdüm. 
Annesi bizi ve Funda’nın ayağını görünce, önce endişelendi 
daha sonra durumu anlayınca bize bağırmaya başladı. 

    Gerçekten çok utanmış ve korkmuştum. Yaramazlığımızın 
bedelini ağır ödeyecektik. Neyse ki Funda’ya bişey olmamıştı. 
Bu bize büyük bir ders olmuştu.                          

Enda Rifati   VII-5 
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Hayat 

 

    Daha 10 yaşındaydı. Henüz 
kendi yerini bilmeden kendi 
yerinden ayrılmak zorunda 
kaldı. Onun için geride 
bıraktığı şeyler çok 
değerliydi, arkdaşları, ailesi... 
Onları özleyeceğini biliyordu. 

    İlk önce uzun bir yolculuk 
yaptı. Bu yolculukta çeşitli 
şeylerle karşılaştı. Her yerden 
birkaç şey öğrendi hiç ummadığı kişilerle arkadaş oldu. 
Çeşitli yerlerini gezdi. Farklı diller, farklı yerler gördü. Çoğu 
şeye şaşırdı. Küçük kız hiç bilmediği yerdeydi. Herşey çok 
farklıydı, orada konuşulan o dili bilmiyor, bu yüzden 
anlaşmakta güçlük çekiyordu. Küçük kız ilk günlerde çok 
sıkılıyordu özlediği hasret duyduğu kişiler vardı.  

    Küçük kız artık bir nebze büyümüş, okuluna farklı bir yerde 
devam etmeye başlamıştı. Küçük kız okulda çok zorlanıyordu. 
Çünkü hiçbir şey anlamıyordu. Fazla çekingendi bunun 
nedeni ise çoğu yerde küçümseniyordu. O ise buna aldırış 
etmiyordu. Çünkü onun tek isteği hayallerini 
gerçekleştirmekti. Bu yüzden çok çalışması gerekiyordu ve 
çalışıyordu da. Küçük kız artık farklı ülkedeki insanlarla daha 
da içli dışlı olmaya başlamıştı. Herşeyi öğrenmeye ve uyum 
sağlamaya çalışıyordu. Çünkü başka bir şansı yoktu. Artık dili 
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biliyor ve tıpkı onlar gibi davranmaya başlamıştı. En büyük 
sorun sürekli odasında kalıp dış dünyayla iletişim 
kurmuyordu. Bu durumdan ailesi çok endişeleniyordu. Küçük 
kız artık genç bir kız olmuştu.  

    Hayatı tamamen değişmişti çok az arkadaşı vardı yüzü 
gülmüyor herşeyi ciddiye alıyor ve kibirli bir tavıra sahip 
olmuştu. Hayatı çok değişmişti. Sadece hayatı değil 
düşünceleri, yaşı, hayalleri ve tavrı. Çünkü o artık olanlara 
şaşırmıyor aksine farklı insanlar dan biri olarak görüp burada 
yabancılık çekmiyordu.  

    Tam herşeye alışmışken bir anda kendi yurduna dönmek 
zorunda kaldı. Hem üzüldü hem sevindi. Hissizdi aslında. 
Oraya adapte olmuştu ve geride bıraktığı bir çok şey vardı. 
Sevindi görmediği arkdaşlarını ailesini yıllar sonra görecekti. 
Endişeliydi çünkü hiçbirşeyin eskisi gibi olmadığını ve 
olmayacağını biliyordu. Genç kız kendi yurduna vardı. Artık 
onun için yine herşey farklıydı. Çünkü eskisi gibi değildi. 
Genç kız için hayat aslında tam şimdi başlıyordu. Şimdi 
herşeyi yaşayarak görecekti.  

Azra Kala  
VIII-5 
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Benim Hikayem 

 

   Ahh! O zamanlar nekadar küçüktüm, bilmiyordum oyuncak 
bebeklerin ölmediğini. Şimdi merak etiniz değil mi? O zaman 
anlatayım. 

     Daha 4,5 yaşlarındaydım benim kadar bir oyuncak 
bebeğim vardı. Adını Yağmur koymuştum.   

    Sürekli yastıklarla at yapar oyun oynardım. Oyun oynarken 
olanlar oldu. En altaki yastık kayınca düştüm, oyuncak 
bebeğim ölmesin diye kendim vuruldum. Dedim ya daha 
küçüktüm bilmiyordum, oyuncakların ölmediğini. Başımdan 
kaynar sullar akıyor gibi hissettim. Hemen hastaneye gittik. 
Ailemin anlatığına göre dikiş atmışlar. Bugün dikiş izi hala 
yüzümde duruyor. Hadi neyse o yıl başıma sadece bu gelmedi 
eee tabi yaşadıklarımı anlatsam satırlar, sayfalar yetmez. 
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     Evet ilk denize gidişimdi. Kardeşim dondurma almıştı, 
oynarken yere düşürdüm. Dondurmacı tam karşımızdaydı 
bende yeni bitane almaya gittim. Yine olanlar oldu yolumu 
kaybetim. Acaba ailem beni fark etmiş miydi? Hava 
kararıyordu ve ailem beni hala bulamamıştı. O gün benim için 
gizemli bir maceraydı. Bana niye ağladığımı sorduklarında 
cevap veremiyordum. Acaba yaşadıklarım bir kabus muydu? 
Bende sahilde yürümekten gittikçe bulunduğum yerden 
uzaklaşıyordum. Orada kalakaldım, karşıdaki kafeye girip 
orada oturdum.  

    Hava gitikçe kararmıştı. Ne yapıcaktım şimdi? Küçüktüm 
eve gitmenin yolunu bilmiyordum. O yıl bizimle amcam 
çocuğu gelmişti. Onun akşamları nasıl yerlerde takıldığını 
biliyordum.  Kuzenim her akşam benim bulunduğum kafeye 
geliyordu. Galiba artık içimde ki korku azalıyordu çünkü 
onun gelmesini bekliyordum. Fakat ailem onların korkusu 
azalıyormuydu? Hoş çocuğu kaybolmuş bir aile nasıl rahat 
olsun. Kuzenim gelecekmiydi acaba? Evet sözümü hala 
bitirmeden kuzenim geldi. Olanları ona anlatığımda beni 
hemen oturduğumuz yere götürdü. Eee tabi aileme haber 
vermeyi unutmadık. Ailem perişan haldeydi. Bende o günden 
sonra ne olursa olsun ailemden ayrılmamayı öğrendim. 

İlayda Krasniçi  
VII-6   
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Bir Çift Spor Ayakkabı 
 

     Hasan mahallede Topal 
Hüseyin diye bilinen 
marangozun dört oğlundan 
biriydi. On iki yaşındaydı ve 
futbol oynamayı seviyordu. 
Hatta büyüyünce futbolcu 
olmak istiyordu. Arkadaşlarıyla 
sık sık maçlar yapıyorlardı. Bir 
gün sınıfa geldiğinde 
arkadaşlarının hepsini toplanıp bir şeye baktığını gördü. 
Hemen yanlarına gitti ve sınıftaki en zengin çocuğun 
ayağındaki ışıl ışıl parlayan o spor ayakkabıyı gördü. Çocuk 
böbürlene böbürlene sınıftakilere ayakkabısını nasıl aldığını 
anlatıyordu. Sonra da sınıfta bir kaç tur atıp ayakkabılarının 
nasıl ışık saçtığını gösteriyordu. Tıpkı sınıftaki herkes gibi 
Hasan da çocuğu izliyordu. Aslında çocuktan ziyade, 
ayakkabıyı çünkü ayakkabıyı çok beğenmişti. O günkü bütün 
dersler boyunca o ayakkabıyı nasıl alabileceğini düşünmüştü. 
Nihayet dersler bitmişti ve arkadaşlarıyla birlikte maç 
yapmaya karar vermişlerdi. Maçta Hasan’ın takımı yenilmişti. 
Hasan maçta yenilmelerinin karşı takımdaki oyunculardan 
birinin ayağındaki o güzel spor ayakkabı yüzünden olduğunu 
düşündü. 
Daha sonra arkadaşlarıyla uzaklaşıp koşa koşa eve gitti. 
Hemen babasını bulup o ayakkabının ne kadar güzel olduğunu 
anlatmaya başladı. Hatta birazcıkta abarttı. Sonunda 
anlatacakları bitmişti ve babasına ‘’ Babacığım ben de bu 
ayakkabılardan alabilir miyim’’ diye sordu? 
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     Babası da Hasan’a şuan uygun bir durumlarının olmadığını 
ama en kısa zamanda o ayakkabıya bakacağını yumuşak bir 
ses tonuyla anlattı. Hasan babasının söylediklerini duyunca 
çok üzüldü. Biraz önceki o heycanlı Hasan’dan eser kalmadı. 
O spor ayakkabıları almak istiyordu. Çünkü o ayakkabıları 
alabilirse futbolcu olabilme emeli gerçek olabilecekti. Ani bir 
şekilde ayağa kalktı ‘’zaten bu evde istediğim hiçbir şey 
alınmıyor’’ dedi ve evden dışarı çıktı. Dışarda hava soğumaya 
ve kararmaya başlamıştı. Delilercesine koşmaya başladı. Ta ki 
kahvaltıdan beri hiç bir şey yemediğini farkedene kadar. 
Yolun karşısında simit satan kendi yaşlarındaki çocuğun 
yanına gitti. Çocuk ona ‘’ Sen bu saate niye dışardasın’’diye 
sordu. Hasan da soluksuz bir şekilde başından geçenleri 
anlatmaya başladı. Simitçi çocuk onu teseli etmeye çalıştı. 
Fazladan bir çift ayakkabıya daha gerek olmadığını söyledi. 
Fakat Hasan ısrarla o ayakkbıları almak istediğini söyledi. 
Dünyadaki en güzel ayakkabıları o ayakkabılar olduğu 
onunda görünce almak isteyeceğini ve babasından ilk defa 
böyle bir şey istediğini ısrarla söylemeye devam etti.  

     Simitçi çocuk ona ne desede fikrini değiştiremedi. Sesler 
yavaş yavaş daha yükselmeye başladı. Ta ki simitçi çocuğun 
gözünden damlayan o yaşı farkedene kadar. Sonra simitçi 
çocuk tezgahın arkasından tekerlekli sandalyesi ile birlikte 
çıktı ve gecenin bir karanlığında Hasan’ı yapayanlız bıraktı ve 
gitti. Hasan’sa çocuğun arkasından bakakaldı. 

Asude Alaparmak 
VIII- 5 
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Yetenekli Dünya Yıldızı 

Efsanenin Doğuşu 
 

    Ronaldo Portekizde yaşayan 
yoksul bir ailenin çocuğu idi. 
Ronaldo yetenekli çok iyi futbol 
oynayan bir çocuktu. Bu yeteneği 
sayesinde arkadaşı Albert 
Fantraou ile birlikte 18 yaş altı 
şampiyona grubunda oynamaya 
başlar. 

   Günlerden bir gün ,,Sporting Lizbon” menejeri birbirinden 
yetenekli  bu iki oyuncuyu izlemeye gelir. Ancak yalnızca 
birine şans verebileceğini söyler.  

   Bu iki yetenekli oyuncuyu karşısına alıp maçta kim daha 
fazla gol atarsa Lizbona götüreceğini belirtir. Maç başlar 
Ronaldo bir gol kaydeder hemen ardından Fantraou ikinci 
gölü kaydeder. Üçüncü golü ise her ikisinin de hayatını 
değiştirecektir.  Kaleci ile karşı karşıya pozisyon yakalayan 
Fantraou kaleciyi geçer. Ancak topu kaleye değil Ronaldo ya 
atar ve böylece Lizbon biletini Ronaldo ya verir. Maçtan 
sonra soyunma odasında arkadaşı Fantraou ya neden diye 
sorar? 

   Albert Fantraou da sen benden daha iyisin der. Bu olay her 
ikisinin de hayatını değiştirir. Ronaldo Lizbon dan sonra 
,,Manchester United’’takımını ondan sonra da ,,Real 
Madri’de’’ transfer olur. Böylece Ronaldo dünyanın en güçlü 
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takımında top oynamaya başlar. Kısa sürede oynadığı futbolla 
en iyi futbolcu ödülünü alır. 

    Dünya’nın en iyi futbolcusu olması onu şımartmaz. Aksine 
çocukluğnu arkadaşı Albert Fantraou’yu hiç unutmaz. Ona 
yaşadığı imkanların hepsini sağlar.  

    Ronaldo sadece arkadaşı Fantraou’ya değil dünya’nın türlü 
yeinde zor durumda olan çocuklara yardım eder. 

   Yetenekli ve iyi bir futbolcu olmasının yanısıra Ronaldo 
yardımseverliğini ile sürekli kendinden söz ettirir. 

  Dünya’da birçok futbolcu vardır. Ancak Ronaldo kadar 
iyiliksever ve insancıl vasıflara sahip hiçbiri futbolcu yoktur.  

   İnsanlar nekadar başarıya ulaşırsa hep daha çok kazanmak 
ister ve böylece işinin esiri olur. 

   İnsan elindekinin değerini kaybedince anlar. Ancak nereden 
geldiğini unutan olmaz ise herşey daha güzel ve anlamlı olur.  

   Dileriz ki dünyada her imkan sahibi kişiler nereden 
geldiklerini unutmaz, insanlık için doğru güzel şeyler 
yaparlar. 

 
Furkan Balık  

VIII - 6 
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Bizim Mahale 

     

Bizim mahale küçük evlerden ibaretir. Mahalede çocuk 
seslerini hiç kesilmez. Bizim mahale gibisi yoktur. Evimiz 
küçük ama çok şirindir. Evimizde sadece ben, annem ve 
babam yaşamaktayız. 

    Ben Rana sarı saçlı, kahverengi gözlü biriyim. Annem 
Emine kumral saçlı mavi gözlü bir ev kadınıdır. Babam ise 
Ömer kumral saçlı, yeşil gözlü bir şirkete çalışan bir 
nöbetçidir. Her sabah erken kalkar kahvaltımızı yapıp giyinir 
babam işe ben okula giderim.  

    Yine her sabah olduğu gibi erken kalktım kahvaltımı 
yaptım. Okul giyisilerimi giydim çantamı alıp evden çıktık. 
Babamla yürümeye başladık. Tam mahalenin sonuna geldik. 
Gürültüler gelmeye başladı. Bizim aşağı mahalede bir boş 
arazi vardı. Orada inşat yapmaya başlamışlar. Sonra ben okula 
babam ise işe gitti. Ben okulumu çok seviyorum. Çok sayıda 
arkadaşlarım ve öğretmenlerim var. Ama aralarında en çok 
sevdiğim öğretmenim Matematik öğretmenim Gül 
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öğretmendir. En çok sevdiğim arkadaşlarım ise Cansu, Gamze 
ve Nazdır. Hep beraber vakit geçirmekten çok hoşlanıyorum. 
Derslerim biter bitmez eve doğru koşmaya başladım. Çok 
mutluydum çünkü öğretmenin verdiği yaz tatili kompozisyonu 
ödevimi çok beğenmişti. Eve geldim. Kapıyı çaldım. Kapıyı 
annem açtı. Üzgündü ama bana belli etmek istemiyordu. 
Odama gidip üzerimi değiştirdim. Kapı azıcık aralıktı. Annem 
ve babam sesizce konuşuyordu. Babamın çalıştığı şirketin 
patronu birkaç kişiyi işten çıkartmıştı. Bunların arasında 
babam da bulunuyormuş. Çok üzüldüm. Kapıyı açtım annem 
ve babam hemen susuverdi. İkiside çok üzgündü. Yemeğimizi 
yedik ve hemen odama gittim. Vitrinde duran üzgün olduğum 
zaman onunla konuştuğum bir bebeğim vardı. Ama çok 
eskimişti artık. Kolu kırılmıştı. Düşünmeye başladım uyukuya 
daldım. Sabah olmuş. Artık evde bir suskunluk vardı. Okula 
tek başına gidiyordum. İnşaat hala devam ediyordu. İnşaatın 
başlamasından bir ay sonra bitmişti. İnşaat yapılan boş arazide 
bir dükan açılacaktı. Dükana bakakaldım, okula geç 
kalacaktım. Hemen okula doğru koştum. Sınıfa girdim. 
Öğretmen geldi. Ama çok üzgün olduğum için dersi 
dinleyecek halim yoktu. Gül öğretmenim yanıma geldi. 

-Neyin var Rana diye sordu? 

-Ben de hiç öğretmenim biraz uyukusuzum o yüzden dedim. 

-Öğretmenim: 

-Benimle konuşmaktan çekinme istediğin zaman benimle 
konuşabilirsin dedi. 

    Saatler çabuk geçti. Dördünücü dersin zili çaldı. Mahaleye 
doğru yürüyordum. Çok dalgındım. Okadar dalgındım ki 
arabanın korna çaldığını bile duymadım. Az kalsın araba 
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çarpacaktı. Eve gittim. Evde sesizlik hala devam ediyordu. 
Yemeğimiz yedik. Odama gitim ödevlerimi yazdım ve 
uyudum.  

     Erken kalktım kahvaltımı yaptıktan sonra hazırlanıp okula 
gitmek için evden çıktım. Aşağı mahaleye doğru yürüyordum. 
Dükanın açılışı vardı. Vitrin rengarenk balonlarla süslenmişti. 

    Çok güzeldi. Vitrinde sarı saçlı mavi gözlü güzel kırmızı 
elbiseli bir bebek vardı. Çok beğenmiştim. Dükana getirip 
fıyatını sordum. Fıyatı 15 euroydu. Okadar beğenmiştim ki 
tüm üzgünlüğümü unutmuştum. Babamın okul için verdiği 50 
centlik harçlıklarımla 15euroluk parayı biriktirmiştim. Sabah 
kalktım kahvaltımı yapıp hazırlanıp evden çıktım. Dükkana 
doğru yürüyordum. Dükkanın önüne geldim. Bebek hala 
vitrinde duruyordu. Hemen içeri girip satın aldım. Eve 
götürüp vitrine koydum. Onunla oynamaya kıyamıyordum. 
Akşam yemeği için masaya oturduk. Anneme ve babama 
üzülmeyin artık ben büyüdüğümde sizlere çok iyi bir şekilde 
bakacağım dedi.    

    Yıllar sonra doktor olup birçok hastaneller açacağımdan 
habersiz bir şekilde konuşuyordu. 

 

Büşra Toska  
VIII-6 
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Bizim Sınıf 
 

Prizren kentinin en 
güzel okulunda 
Motrat Qiriazi 
okulunda okuyorum. 
Dragoman 
mahallesini kırmızı, 
beyaz renkleriyle 
aydınlatıyor ve 
öğrencilere okuma 
hissi veriyordu. Dışı nekadar güzelse içide okadar güzeldi. 
Sınıflar, koridorlar öğrencilerin yaptığı projeler ve yazılarla 
doluydu. Okulun bütün sınıflarında yetenekli, çalışkan ve 
becerikli öğrenciler vardı. Yani bu sınıflar çok özel sınıflardı. O 
özel sınıflardan biri de bizim sınıftı. Hayalleri çok olan bir 
sınıfım vardı. Kimisi futbolcu, kimisi boksör, kimisi ise 
başbakan olmak istiyordu. Süper bir sınıftık diyemem, 
yanlışlarımız hatta kavgalarımız da vardı.  

Sınıfımızın komedyeni Erol kavgaları tatlıya bağlamayı 
herzaman başarırdı. Yardımlaşmayı severdik özellikle ‘Hazır 
Ödev’ lakaplı arkadaşımız Sedef bize ödevlerini verir ve bize 
dersleri çalıştırırdı. Eğlenmeyi seven bir sınıfız özellikle halay 
çekmeye bayılırız sınıfımızın ‘davulcusu’ Ramiz ders masasını 
davul gibi kullanır bizde halay çeker eğlenirdik. Sınıfımızın 
tümünü çalışkanlar kaplamıyor tabi, bazıları tembel bazıları ise 
bir o kadar da zeki idi. Özellikle sınıfımızın ‘Uykucu Şirini’ 
Ahmet uyumayı çok severdi, bazen dersleri dinlemez masaya 
başını koyduğu anda uyurdu.  Daha bir sürü sayılacak kişi var.  

‘Erkek Fatma; Vesa, Joniur Ronaldo; Furkan, Artist; 
İsmail, Ressam; Tolga, Teknoloji ustası; Can ve bir sürü zeki ve 
çalışkan arkadaşım vardı benim sınıfımda. 
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3 Aralık yaklaşıyordu, bu tarih hem bizim için hem 
okulumuz için çok özel bir tarihti. Sevgiye muhtaç olan 
kardeşlerimizin günüydü çünkü. Bu özel gün 1 gün değil 5 gün 
kutlayacağımzı sınıf başkanımız söyleyince hepimiz bu konuya 
çok adapte olduk. Bütün sınıf toplandık önce yapılacakların 
listesini çıkardık ve bu listeye harfiyen uyduk. Ertesi gün gelip 
çatmıştı. Biz kızlar geceden tatlılarımızı yapmıştık meyve suyu, 
masa örtüsü v.s gibi malzemeleri aldık. Arkadaşımız Danyal 
müzikleri halletmişti, biz kızlar ise birlikte toplanıp 2 tane gösteri 
hazırlamıştık. Herşey hazırdı. 

      Sabah olunca okula gittim zil çaldı. Birinci ders bitince 
aşağıya inip her şeyi hazırladık. Derken Danyal gösteri müziği 
indirmeyi unuttuğunu söyledi hepimizi bir telaş sardı ne 
yapacağımızı bilmiyorduk. Danyal sadece bilgisayarın kablosu 
olursa şarkıyı indireceğini söyledi. Bizim sınıf başladı aramaya 
aradık taradık ama bulamadık. Ümidimizi kesmişken Can içeri 
girdi ve kabloyu bulduğunu söyledi. Danyal kabloyu taktı ve 
şarkıyı indirdi misafirlerimiz yavaş yavaş gelmeye başlamışlardı. 
Her yer tıklım tıklım dolmuştu yemeklerimizi ikram ettik. 
Hepsini yemiş ve çok beğenmişlerdi tatlılar yedikten sonra 
müziğin sesini açtık ve dans etmeye başladık. Hepsi müziğin 
ritimine uyum sağlıyor ve çılgınlar gibi eğleniyorlardı dans 
ederken beni hiç yanından ayırmamış ve beni çok sevmiş biriyle 
tanıştım ismi Çağlaydı. Onunla dans ederken çok eğlenmiştik ve 
onu çok sevmiştim. Hepsi dans etmekten çok yorulmuş ve 
yerlerine geçmişti bizde gösterimiz yaptık çok beğenmişlerdi. 
Biraz dinlenip son olarak aldığımız hediyeleri verdik ve sarılıp 
vedalaştık sınıfımıza gittik. Öğretmenimiz içeri girdi duygu dolu 
gözleriyle bize bakarken bizimle ne kadar gurur duyduğunu ve 
ne kadar iyi bir sınıf olduğumuzu anlattı.  

Hira Damka 
VIII-6   
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Boğulmak 

 

 

Güzel bir yaz sabahıydı. Kuşlar cıvıldıyordu. Güneş altın 
sarısı gibi, havada tek bulut bile yok. O gün teyzemde gittik. 
Meğer o gün teyzemler havuza gideceklermiş. Ben de gitmek 
istedim. Ama onlara gitmek istediğimi nasıl söyleyceğimi 
bilmiyordum. Oynamaya başladık. Ardından gideceleri kişi 
haber verdi. Onlar gelemeyecelermiş. Kuzenim bir çocuk 
olmadan gitmek istemiyordu. Bana sordular, sen bizimle 
gelirmisin.  

     Ben sanki istemiyomuşum, sadece onlar dediği için 
gidiyormuş gibi yaptım. Eve gidip mayolarımı aldım. Yola 
koyulduk. Yol da kuzenimle planlar yaptık. Yok şöyle yaparız 
yok böyle yaparız diye. Havuza vardığımızda suyun mavisi 
hemen gözüme çarptı. Kuzenimle ben havuza girmek için  
sabırsızlanıyorduk. Aslında sadece mayolarımızı giyip 
yıkanacaktık. Hep beraber havuza atladık. Hemen bir 
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serinleme geldi. Gün daha yeni başlıyordu sanki. Hep beraber 
yıkanıdık. Ama bir an ben yalnız kaldım. Denizde hep takla 
yapardım. Çünkü denizde takla yapmak çok kolaydı. Ama 
havuz dardı. Orada takla yapmaya çalıştım. Takla yapmamla 
günün mahfolması aynı anda oldu. Genellikle açık mavi olan 
yerler yüzeydir. Ben oraya gittim. Ama orası dipti. Ardından 
yine açık mavi olan yer gördüm orası kenardı. Ben nefesimi 
çok tutamam ayrıca kafamıda vurumca konsantremi 
kaybettim. Bir türlü çıktım. Çıkınca hemen bayıldım. Çok 
geçmeden ayılmıştım. Uykum vardı ve açtım. Ama 
vuruluğum için ne uyumama ne de yemek yememe izin 
vermediler. Teyzem emanet olduğum için gözü gibi baktı 
bana. Başımdan hiç ayrılmadı. Bu yüzden kuzenimde iyi vakit 
geçiremedim. O,çocuk olmadığı için gitmek istemiyordu. 
Benim geleceğimi duyunca havuza gelmeye razı olmuştu. 
Şimdi bende vurulunca yine yalnız kaldı. Bir havuza gidip bir 
bana geliyordu. Günümüz mahfolmuştu. Eve gittiğimizde 
ailem doktora götürdü. Doktor bir şey yok geçer dedi. Eve 
geldiğimde uyudum. Kalktığımda akşam olmuştu. Başımın 
ağrısı da geçmişti. Ama o taklanın mal olduğu baş ağrısı ve 
günümüz kötü bitmeseydi keşke. Hem planlarımız mahfolmuş 
hem de herkesin kötü vakit geçmesine sebep olmuştum. 

Emre Kito 
VII-6 
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Çirkin Köpek 
 
    Ben altı yaşımdayken bir 
apartmanda kalıyorduk. 

 Apartmanımız çok büyük 
değildi bir salon, bir küçük 
mutfak ve tuvalet vardı. Evimiz 
çok küçüktü ama kalbi ısıtacak 
kadar şirin bir evdi. Söylemeyi unuttum büyük arka bahçeye 
bakan küçük, dar bir balkonumuz vardı. Yaz akşamları orda 
oturup çay içip sohbet ederdik. 

    Ozamanlar annem kızkardeşime hamileydi, karnı çok 
büyümüştü, babamda yurtdışındaydı. O akşam eve ekmek 
almak için dışarı çıkmam gerekti, ayakkabılarımı giydim, yola 
koyuldum yolda yürürken karşıma büyük siyah ve çirkin bir 
köpek çıktı. Hemen kaçmaya başladım, apartmanın girişinde 
demir bir eşik vardı bende onun üstüne düştüm ve ayağımı 
kırdım. 

   Çok kötüydü acısını sözle anlatamam imkansızdı. Neyseki 
komşu sesimi duydu ve beni hastaneye götürdü, hastanede 
ayağımı alçıya aldılar. Babam eve dömüştü birşeyden haberi 
yoktu bizi merak etmişti neyse ki biz eve döndük ve olanları 
anlattık, babam bana kaçmamamı söyldi. 

    Ayağım 2 hafta alçıda durduktan sonra çok şükür yürümeye 
başladım ve ayağımda hiçbir sorun yoktu. Böylece köpek 
gördüğümde asla kaçmamam gerekiğini anladım.           

Kiram Çesko 
VII-6 
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Deniz 
 

 
 

    Yıldırım ailesinin küçük oğlu Mert, Cuma günü annesinin 
yanına gidip denize gidecekmiyiz diye sordu?  

    -Annesi Mert’e bilmiyorum babana sor der.  

    -Mert babasının yanına gidip baba denize gidecekmiyiz 
diye sordu? 

    -Babası gidelim gitmesine de köpeğimiz Max’ı kime 
bırakıcağız diye düşünüyorum diye cevap verdi.  

    Mert babasının bu sözünden sonra Ahmet’in evine gider. 
Ahmet’den Max’ı bir iki günlüğüne bakmasını ister. Mert 
Ahmet Mert’in en iyi arkadaşı olduğu için bunu kabul eder. 
Mert büyük bir sevinçle eve döner. Anne ve babasının yanına 
gidip Max’ı arkadaşına bırakabileceğini söyler.  

    Mert ve ailesi denize gitmek için yola çıkar. Yolda iken 
Mert’in babasına bir telefon gelir. Mert’in dedesi hastalanıp 
hastaneye kaldırılmıştır.  

    Mert ve ailesi hemen geri döner. Neyse ki dedesi daha 
iyidir. Mert çok istediği denize gidememişti. Oysa ki köpeğini 
bırakmak için nekadar uğraşmıştı. Fakat dedesinin sağlığı her 
şeyden daha önemliydi. Köpeğini arkadaşından alıp eve gelir. 
Bundan sonra her tatile gitiklerinde bu olayı anımsarlar.                                     

Dilek Hero 
VII-6 
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Dostlarımızla Bir Gün 
 
    Kimi insanlar engelli dostlarımızla korkar onların yanına 
yaklaşmak istemez. Ama bilmezler ki içlerinde tek bir kötü 
düşünce, tek bir art niyet yoktur. Herkesten çok ilgi ve 
sevgiye muhtaçtırlar. 

  O günde engelliler adına 
düzenlenmiş bir projemiz 
vardı. Dostlarımızla birlikte 
vakit geçirecek onların 
duygularını paylaşacaktık. 

    O gün kendi sınıflarında onları biraz olsun eğlendirebilmek, 
onları hissetmek, sevgi ve ilgi açlıklarını dindirmek için 
oradaydık. Müzik eşliğinde onlara eğlendik. Herkesin eşit 
olduğunu hissedebildik. Onlarla oyunlar oynadık, gülüştük 
biraz olsa da mutlu edebildiğimizi gördük.  Bu bize tarif 
edilmez bir mutluluk vermişti. 

    Sonra arkadaşımın yanına oturdum. “Sağlık” dedi, 
Sağlığımızın kıymetini bilmeliyiz. Yüzünde hüzünle karışık 
bir tebbesüm vardı. 

  O gün çocukların en temiz varlıklar olduğunu hissettim saf, 
temiz, güzel yüzlü, yalansız olan çocuklardı onlar. Onlarla 
herzaman birlikte olmamız gerektiğini anladık. Sınıfa 
dödüğümüzde, öğretmenimiz çok içten bir şekilde bizi tebrik 
etti.  

 İçimizin bir yanında burkluk bir yanında mutlulukla karışık 
bir duygu vardı. 

Senanur Zurnaci    VIII-5 
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Garip Görünümlü Kız 

 

Kuşadası’nda ki evimize iki gün 
sonra gideceğimiz için çok 
heyecanlıydım. O gün geldi ucağa 
bindik. Pilotumuz bir buçuk saat 
sonra İzmir’deyiz dedi. Bende biraz 
uyuduktan sonra, İzmir’e gelmiştik. 
Otobüse binip Kuşadası’ndaki 
evimize gittik.  Çok heyecanlıydım 
çünkü deniz, güneş, havuz herşey 
vardı. Arkadaşlarım hemen 
çağırmaya geldiler havuza gittik. 
Akşam olunca yine beraberdik. 
Güzel vakit geçiriyorduk. Daha 
sonra birbirimize hikayeler 
anlatmaya başladık. Fakar bu 
hikayeler daha önce ordan burdan 
duyduğumuz korkulu hikayelerdi. O 
kadar korkmuştuk ki hepimiz 
evlerimize gitmeye korkuyorduk. Arkadaşımız Meltem gelin 
benim evimde kalın dedi. Biz de ailelerimizi telefonla arayıp 
Meltem’de kalacağımızı söyledik. Ben ve Arda yerde, Meltem 
ve Özge yatakta yatıyorlardı. Çok yorgun olduğumuz için 
hemen Meltem ve Özge uykuya daldılar. Ama ben ve Arda 
uyuyamıyorduk. Çünkü mutfaktan garip sesler geliyordu. 
Hemen mutfağa gittik. Meltem’in ablası uyur gezerdi. Onu 
mutfakta görünce şaşırdık. Uyandırmaya çalıştık 
uyandıramadık. Hemen Meltem’i uyandırdık Meltem de sakın 



 

43 
 

dokunmayın dedi. Çünkü tehlikeli olablirmiş. Bizde yukarı 
çıkıp uyuduk sabah kalktığımızda kahvaltımızı yaptık. 

Masada Meltem’in ablası da vardı. Ben ve Arda Meltem’in 
ablasına garip garip bakmaya başladık. Meltem’in ablası bize 
neyiniz var bana neden öyle bakıyosunuz diye sordu? 

Gece yaşadıklarımızı anlatıp anlatmamakta tereddüt 
yaşadık. Ama tüm cesaratimi toplayıp, gece onu 
gördüğümüzü,  uyur gezer olduğunu ve uyandırmaya 
çalıştığımızı anlattım. 

Meltem’in ablası endişe ile gene mi böyle birşey yaptığını 
sordu. Bu hareketi çoktan yapmadığını belirtti. Bu duruma 
Meltem’in ablası çok üzüldü.. Çünkü hiç birşey 
hatırlamıyordu.  

Biz kahvaltıdan sonra havuza gittik. Aramızda keşke bu 
durumu Meltem’in ablasına söylemeseydik dedik. Onu boşu 
boşuna üzmüştük. Çünkü bu onun elinde olan birşey değildi. 

Bazen bazı şeylerin sır olarak kalması konuşulmaması 
gerektiğini bu olayla anlamıştık. 

İsmail Taduşka  
VIII-6 
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Hayal İle Su 

 

    Su yine başı eğik bir şekilde kendini suçluyordu. Ne yani 
ne olurdu son soruyu affetselerdi. Su, kendini daha önce 
kazanamadığı için suçluyordu. Bu ayrıca bir kaç kez de 
tekrarlanmıştı. Bundan dolayı kendini suçlu ve kendinden 
emin hissetmiyordu.  

     Bugün şehirde bir festival düzenleniyordu. Su bunlara 
katılmayı düşünmüyordu. Ancak bir etniklik ilgisini çekmişti. 
Bu etkinlik güven duygusuyla alakalıydı. Bir kağıt seçip o 
kağıta yazanları okumadan en güvendiğimiz kişiye verip, ona 
şans vermiş oluyorsunuz diye yazıyordu. Su bu fikri 
beğenmişti. Kağıdı alıp bu kişinin kim olacağını merak 
ediyordu. 

 

    Bu sırada Hayal yine bir şarkı sözü yazmaya çalışıyordu. 
Her zaman ki gibi yazamıyordu. Sanki onu dışardan çeken bir 
şey vardı. Bu duygu uzun zaman sürmedi. Annesinden izin  
alınca dışarıya çıktı ve parka kadar yürüdü. Parka bir sürü 
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insan festivaldan geliyordu. Ancak o katılmak istemiyordu. 
Ayrıca o güvenle alakalı olan etkinliği duymamıştı. Bir süre 
sonra yere bakınca, önünde bir kağıt gördü. Kağıdın bu 
etkinlikten geldiğini görünce çok sevindi. O da bu etkinliğin 
kuralını öğrendi ve bu kişiyi sabırsızlıkla bekliyordu. 

    Hayal okula doğru gidiyordu. Cebini arakladı ve eline 
festival kağıdı geldi. Hayal bu kağıttan artık umudu kesmişti.          
Çünkü oradan 3 ay geçmiş ve bu kağıt hala alıcı bulamamıştı. 
Nasıl olduysa biranda Su’yu önünde gördü. Suyu hemen 
tanımıştı. Su onun eski arkadaşıydı. Hayal bu eve taşınmadan 
önce orda bütün anılarını o evde bırakmıştı. Yani bunlardan 
biri de Su’ydu. Yani en iyi arkadaşı. Hemen biraz konuştular 
ve birbirlerine kağıtları verdiler. Her ikisinede pozitif sonuçlar 
çıkmıştı. Sınava ikiside girdiler ve çıkınca her şey çok iyiydi. 

                                           3 yıl sonra  

    Hayal ve Su bugün eski evlerine gidiyorlardı. Hayal eski 
evine girince kendini çok farklı hissetti. Anllarını bir saniye 
bile olsa anımsadı. Şehir, mahalle her şey değişmişti. Ancak 
zaman onlar için yeni başlamış gibiydi... 

Sena Renda  
VII-5  
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Kaybolan Bileklik 

 

    Aslı adında bir kız 
vardı. Çok güzel, 
çalışkan ve voleybol 
oynamayı seven bir 
kızdı. Doğum gününe 
çok az bir zaman kaldı. 
Kendisini mutlu 
hissediyordu. Çünkü bir 
yaşına daha girecekti. 
Annesi ve babası buna 
sevendi. Doğum gününü evde kutlayacaktı. Gerken 
hazırlıkları yaptıları. Doğum gününe bir hafta kala 
arkadaşlarını evine davet etti. 

    Aslı o günü sabırsızlıkla bekliyordu. Nasıl geçeceğini 
bilmiyordu. Çok heycanlıydı. Güzel şeyler düşünmeye 
çalışıyordu. O günün nasıl geçeceğini düşünüyordu. Herşeyin 
güzel olacağını hissediyordu. Beklenen günü geldi. Herşey 
hazırdı. Aslı elbisesini giydi. Sonra arkadaşları gelmeye 
başladı. Hepsi geldikten sonra meyve suyu içtiler, bir şeyler 
yediler. Dans ettiler. Sonra pastası geldi ve Aslı bir dilek 
dileyip mumları üfledi. Sonra pastayı yediler. Çok eğlendiler. 
Arkadaşları hediyelerini verdiler ve Aslı’nın doğum gününü 
kutladılar. Tüm hediyeleri çok beğendi. Bir arkadaşımın 
verdiği bileklik çok hoşuna gitti ve onun için çok önemliydi. 
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    Aslı’nın doğum günü çok iyi geçti. Günlüğünde bu gününü 
anlattı ve çok mutlu olduğunu belirtti. Sonra okullar tatil oldu. 
Ailesiyle birlikte birkaç günlüğüne denize gideceklerdi. 
Gerekli olan şeyleri aldılar. Aslı tatil olduğu için çok 
mutluyudu. Çünkü hem dinlenecekti, hem de eğleneceğinden 
emindi. Denize doğru yola koyuldular. Aslı arkadaşının 
verdiği bilekliği elinden çıkarmıyordu. Yol boyunca müzik 
dinledi. Çok mutluydu. Sonra denize vardılar. O gün 
dinlendiler. Ertesi gün plaja gittiler. Kumlarla oynamya 
başladı, kumdan kale yaptı. Sonra arkadaşını gördü ve çok 
sevinde. Onunla birlikte oynamaya başladı. 

    Denize girmeden önce bilekliğini çekti ve arkadaşıyla 
birlikte yüzdü. O gün çok çabuk geçti. Ertesi gün yine plaja 
gittiler. Ailesiyle birlikte yüzdü. Ama bu sefer bilekliği 
çekmeyi unuttu. Suda top oynadı, yüzdü. Sonra bilekliğinin 
kaybolduğunu farketti. Oysa bileklik onun için çok değerliydi. 
O an ne yapacağını bilmedi, morali bozuldu. Bilekliğini 
bulmaya çalıştı. Ama malesef imkansızdı. Bileklik suların 
dalgalarında kaybolmuştu. Aslı çok üzüldü. Sonra tatilden 
döndüklerinde günlüğüne bu kötü anısını yazdı. Aslı 
bilekliğini çekmediği için çok pişmandı. Ama yapacak birşey 
yoktu. 

Melisa Drini  
VII-5 
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Kaza Anı 

 

Günlerden bir gün ailece Naşec köyüne gitmeye karar 
verdik. Orası yemyeşil, şirin, huzur verici bir köydü. Sabah 
kuşlar, akşamları cır cır böceklerinin sesleri insanın içini 
ferahlatıyordu. Bu yeşilliğin tam ortasından geçen Drim 
nehrinin güzelliği bir başka idi. Çocukların koşup top 
oynadığı büyük alanlar vardı. Ben ve arkadaşım topumuzu 
kaptığımız gibi kendimizi çayırlarda bulduk. Uzun saatler top 
oynadık. Derken topumuz komşunun evinin bahçesine gitti. 
Kapı kapalıydı. Kapının üzerinde sivri demirler vardı. Ben 
demirlere binip avluya girmeyi düşündüm. Tam demirlerin en 
ucuna tırmadım ki uzaktan annemin sesini duydum. Bu ses 
beni öylesine tedirgin etmişti ki bir anda dengemi kaybettim 
ve sivri demirlerin üzerine düştüm. Annemin feryadını 
duyunca şöyle bir kendüme 
baktım. Her tarafım kan içindeydi. 
Annem panik içinde hastaneye, 
hastaneye gidelim dedi. 

Herkes başıma toplanmış 
farklı farklı şeyler söylüyorlardı. 
Ben se çok şaşkındım korkudan 
acıyı pek fazla hissetmiyordum. 

Hastane bulunduğumuz 
yerden çok uzaktı. Yaşlı dedem 
elinde kolonya ile bir anda 
kanayan yarama döktü. Bu sefer 
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çok canım yandı. Ağlamaya başladım. Gözlerim karardı. 
Bayılacak gibi oldu. Annem bu sefer büzbütün panikledi. Beni 
kucağına aldı, arabaya koştu. Babam hızlıca arabayı sürdü. 
Hastaneye vardık. Doktor yarayı görünce ‘’ Dikiş atılması 
gerekir’’ dedi. Bunu duyunca sesim en güç tonuyla ağlamaya 
başladım. Fakat doktor buna aldırış etmeden temizleyim dikiş 
attı. Çok canım yanmıştı. Fakat herşey bitince, bir top uğruna 
yaşadıklarım gözüme geldi. Hem ailece geçireceğimiz güzel 
saatleri mahf etmiş hem de canım çok yanmıştı. Bu bana çok 
büyük bir ders olmuştu. 

Funda Şinik 
VII-5 
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Maceralı Bir Gün ?? 

 

    Bir gün öğretmen öğrencilerine bir 
proje yapmalarını istemiş.  Öğrencileri 
birkaç gruplara ayırmış. Ayrılan 
gruplar kendi aralarında toplanıp 
İsmail’in evine gitmişlerdi. Orda 
projeyi hazırlamışlardı. Proje erken 
bitmişti. Arkadaşlar da kendi araların 
anlaşmışlar ve dağa çıkmayı karar 
vermişler. Dağa çıkmaya karar 
vermişlerdi. Hira korkmuştu ve geri dönmek istemişti. Ramiz 
de Hira’yı geri götürmüştü. Geriye kalan 4 arkadaş da 
yollarına devam etmiştiler. İzel Dilara’ya hep arkanda köpek 
var diyormuş. Dilara’da korkuyormuş İzel bu durumla sürekli 
dalga geçiyormuş. Sonra İsmail, Can, İzel ve Dilara bazı 
evlerin zilini çalıyor, kaçıyor ve hep yolda gülüyor. Can 
merdivenlerden atlamak istiyormuş. Atlamış da ama yere 
düşerek dizini yaralamış. Ama biraz ağrıdan sonra geçti ve 
yollarına devam ettiler dağda gördükleri bazı teyzelere selam 
veriyorlardı. Eve gitme zamanı gelmişti. Eve giderken bir 
köpek bağlı değildi ve onların üstlerine doğru koşuyordu. İzel 
arkadaşlarına köpek bize doğru koşuyor deyince İzel’e kimse 
inanmadı. Ama baktıklarında köpek gerçekten onlara doğru 
ilerliyordu. Onlar koşmaya başladı. Ama arkadan hemen bir 
adam hızlıca koşup köpeği tutmuştu. Onlar biraz korkmuştu 
ama olay geçince ordan nasıl kaçtıklarını birbirlerine anlatıp 
gülüyorlardı. 

Dilara Şero 
VIII-6 
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Martı 

 

    Bay ve Bayan Rüzgar ailesinin yedi yavrusu vardı. Bu 
yavrulardan hepsi birbirine benziyordu fakat biri diğerlerinden 
farklıydı. Bu yavrunun adı Gümüş’tü. Aslında Gümüş’ünde 
gözü gagası ve kuyruğu vardı ama kanatlarından birisi 
diğerine göre daha kısaydı. Gümüş yavruyken bu durumun 
farkında değildi. Fakat yetişkin bir martı olmaya başlarken 
kendisinde bir gariplik olduğunu farketti. Kanatlarının birinin 
diğerine göre olan kısalığı onun uçmasını zorlaştırıyordu. 
Yaşıtları uçarken Gümüş sürekli sendeliyordu ve bütün 
martılar arasında alay konusu oluyordu. Bu durum onun çok 
canını sıkıyordu. Kendi kendine sürekli uçma çalışmaları 
yapıyordu fakat sürekli ya denize yada kayalıklara 
çakılıyordu. Gümüşün bu halini gören arkadaşları onunla 
‘’Kısa Kanat’’ diye alay ediyorlardı. Çok geçmeden Gümüş 
sabahları hava daha aydınlanmadan çalşmalarını sürdürmeye 
karar verdi.  

     Bir gün yine erkenden uyandı ve tıpıkı kardeşlerinin 
annesine hediye ettiği gibi değerli taşlar aramaya çıktı. 
Oradan oraya savrula savrula yere çakıla çakıla aradı. Tam 
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bulamıyorum derken bir ağacın dallarında yuvarlak bir şey 
gördü. Onun bir karga yumurtası olduğundan habersiz bir 
şekilde tam yanına alacakken üzerine doğru siyah bir kartalın 
geldiğini gördü. Çok korktu. İlk başta uçamadı. Sonra 
herkesin uçtuğu şekilde değil de kendi tarzında uçmaya karar 
verdi ve başarıyla yuvasına kadar uçtu. Yuvasında herkes 
uyanıktı ve Gümüş’ü arıyordu. Hatta onunla dalga geçen 
arkadaşları bile kendi yuvalarından çıkıp onu arıyordu. 
Hemen babasına durumu anlattı ve babası da onun, gördüğü o 
siyah kartalın sahibi olan karga hanımla konuşup özür diledi. 
Karga hanım da ona yavrusunu korumak için Gümüş’ü 
kovaladığını söyledi. Bu konu da tatlıya bağlanınca Gümüş’ün 
etrafını onunla hep dalga geçen arkadaşları topladı ve nasıl 
öyle uçtuğunu hep bir ağızdan sordular. Bir daha da Gümüş’le 
hiç dalga geçmediler. 

Asude Alaparmak 
VIII-5 
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Mavi 

 

     Rüzgar yine Emine’yi elinden çekiştiyordu. Rüzgar 6 
yaşında martılara ilgisi çok olan tatlı bir çocuktu. Ancak o 
kadar martılara ilgisi vardı ki; her nerde beyaz bir duvar görse 
hemen oraya bir martı hayal ederdi. Mavi denizlerin üzerine 
de uçarken hayal ederdi. Nihayet Emine’yi ikna etmişti. 
Annesine dönüp el salladı. 

   Hava bugün çok 
güzeldi. Emine’yle 
beraber havanın keyfini 
çıkarıyorduk. Ara 
caddelerden geçerken 
bize birer simit aldık; 
birde martılara. Birkaç 
adım ilerledikten sonra, 
sahile vardık. Herkes 
birbiriyle konuşuyor ve 
gülüşüyordu. Rüzgar öncelikle ordaki parka girdi. Dönme 
dolaba bindi. Çok eğlenmişti… Sıra martılara geldi. Rüzgar 
büyük bir heycanla martılara doğru ilerledi. Biraz simidi 
parçalamaya başladı. Başını tam yukarıya kaldırınca, bir an 
durakladı. Vay canına! Bu nasıl güzel bir martı böyle dedi. 
Bembeyaz tüyleri ve bir kanadı maviydi. Hemen onun yanına 
gitti. Onu besledi. Rüzgar onu çok sevdi. Evet, belki 
diğerlerinden farklıydı ama, onun içinde diğerlerinden çok 
daha farklı bir yeri gibi olmuştu. Kısa zaman sonra Emine ona 
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seslendi. Evet, eve gitme vaktiydi, ama Rüzgar’ın içinde hiç 
gidesi yoktu. Ama ısrarla eve doğru yürüdüler. 

      Eve neşeli gelen oğlunu hemen fark etti, Aylin hanım. 
Oğluna bu neşesinin nerden geldiğini sordu. Rüzgar da ona 
bugün gödüğü martıyı anlatıyordu. Gödüğü martıdan o kadar 
büyülemişti ki; anlatırken göz bebekleri büyüyordu. Annesi de 
ona yarın beraber gidip o, martıyı göreceklerini söylemiş. 
Rüzgar yemek yedikten sonra odasına gitti. Yatağına uzandı 
ve duvardaki martı maketine bakıp hayaller kurdu. Böylece 
uykuya dalmıştı… 

  Sabah kalktığında çok heycanlıydı. Bugün annesiyle beraber 
martıyı görmeye gideceklerdi. Zaman su gibi geçti ve 
annesiyle beraber sahilin yolunu tutular. Köşeyi geçtikten 
sonra sahil göründü. Rüzgar bu sefer hiç parka uğramadan, 
martının yanına gitti. Annesi de yanında idi. Martıyı sevdiler 
beraber martıya Mavi ismini verdiler. Rüzgar’ın bu martıyı 
seçme nedeni de buydu. Çünkü Mavi diğerleri gibi aynı 
değildi. Tam tersine farklıydı. Günler geçtikçe artık Rüzgarda 
ona alışıyordu. Hatta Rüzgar onu bir arkadaşı gibi görüyordu. 

     Farklı olmak, diğerlerinden eksik olmak değil, aslında 
fazla olmaktır. 

  

Sena Renda 
VII-5 
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Mektup 

     Dondurucu soğukta evime 
varabilmek için hızlıca 
yürüyordum. Ellerim birbirine 
sürterek ısıtmaya çalışırken fark 
etmeden eve vardım. Daha 
fazla dışarda donmamak için 
kapıyı açmakta acele 
ediyordum, soğuk beni kötü 
etkilemiş olmalı ki ellerim 
titiyordu. Kapıyı açmak için 
çabalarken yerde bir mektup 
fark ettim.  

    Ben tek başına yaşayan öyle az akrabası olan bir 
öğretmendim. Kim bana böyle bir mektup gönderebilir ki 
düşüncesiyle belkide merakımı gidermek amaçlı açtım 
mektubu. Beklenmedik birşeyle karşılaştım. İlk başta ne 
hissedeceğimi şaşırdım sonra birden çocukluğum aklıma 
geldi.  

    Biz 4 kişiydik, annem, babam, ablam ve ben. Ablamla şarkı 
söylemeyi resim yapmayı seviyordum. Şarkımızın adı ‘’ 
Küçük Yıldızlardı ‘’. Her gece yatmadan önce söylüyorduk. 
Ablamla resim yapmaya bayılıyordum, resim ve renk zevkleri 
harikaydı. Resim konusunda tartşılmaz bir yeteneğe sahipti. 
Ben berbat resim çizmeme rağmen ablam benim moralimi hiç 
bozmazdı.  

   Bir gece şarkı söylerken annemiz içeriye girdi ve sırıtarak 
bize şöyle dedi:  
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- Şöyle harikulade bır tatile varmısınız? 

-  Sevinçle evet diye bağırdık.  

 - O zaman yarın için hazır olun yola çıkacağız dedi. 

 Seviç çığlıklarımızı göğe kadar yüksliyordu. Neyse ki 
bavullarımızı çabuk hazırladık. Ablama dönüp:  

-Abla gitmeden önce son bir resim çizmeye ne dersin?  

-Harika dedim ve ablam masaya kağıdı koydu. Bu sefer 
değişik bir şey yapalım dedi. Ortada bir kağıt ama farklı iki 
duygular resimi yaparak sonlandırdık.  

 İyi iş çıkardık diyerek resimi katlayıp hadi artık yatalım 
çünkü yarın büyük gün dedi.  

    Yatmaya girmiştik. Heyecandan uyuyamıyordum bile. 
Neyse ki sabah olmuştu. Eşyaları arbaya yükleyip yola çıktık. 
Her şey güzel gidiyordu. Ta ki önümüze o kamyonet çıkana 
kadar. Kamyonetin altında kaldık. Bayıldıktan bir süre sonra 
güzlerimi açmıştım. Annem ve babam önde olduğu için 
yaralanan en çok onlar olmuştu, kımıldamıyorlardı bile. 
Ablama baktım ve sadece bir parmağını oynattığını gördüm. 
Hemen çıkmayı deneyip yardım çağırmak istiyordum. 
Çıkmaya çalışırken çok vakit kaybetmiştim çünkü ne halim ne 
gücüm kalmıştı. Bir kaç deneme yaptım ancak çıkamadım, 
ayağım sıkışmıştı. İki seçeneğin vardı ya hepsinin ölmesine 
izin verecektim ya da hepsini kurtaracakım. Deneyimim 
başarılı olmuştu. Arabadan çıktım. Çıkar çıkmaz dizlerimin 
üstüne çöktüm. Ne yardım isteyebilmek ne de yürüyebilmek 
için halimin olmadığını fark ettim. Ama ailemi kurtarmak 
zorundaydım. İmdat diye bağırmak istedim. Fakat olmuyordu 
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bağıramıyordum. Canım çok yanıyor gözyaşlarım çıkıyordu. 
Ağlayarak sonkez imdat diye bağırmak istedim. Sesim çıktı. 
Yardıma koştular. Biraz pansuman dan sonra iyileştim. 
Annemi ve babamı kurtaramadılar. Ablamı ise hastaneye 
götürdüler. Kaza haberini duyar duymaz teyzemler beni 
almaya gelmişti. Bir kaç gün onlarda kalmam için evime 
götütdüler. Kendime hakim olmayıp ağlamaya başladım, son 
kez başımı kaldırdım ve ‘’seni özleyeceğim evim’’ dedim.  

    Artık büyüdüm ve bir öğretmen olmaya karar verdim. Bu 
yaşananlar film şeridi gibi geçti önümden. Ağlamaya 
başlamıştım, gözyaşımı silip belki bir ipucu vardır diye 
mektubun arkasını çevirdim. Bir addres vardı. Mektubun 
sonunda da bir not vardı. Şöyle yazıyordu: 

Not: Kardeşim ben ölmedim yaşıyorum. Fakat eşim çok kötü 
biri. Onunla evlenmekten başka çarem yoktu. Senin gelmeni 
bekliyorum!  

Ama bu mektubun gönderildiği tarih 1 ay önceydi.  

Peki neden şimdi diye düşündüm. Neyse ki şimdi ablamı 
bulmalıydım. Hemen arkadaki addrese gittim. Zile çalmadan 
kapıyı sert bir şekilde elle açtım. Bir kadın çıktı.  

    Ablam burda mı? O nerede lütfen çıksın dedim. Sen 
Fulya’dan bahsetmiş olmalısın. Fulya buradan 1 hafta önce 
taşındı. Fakat gideceği yeni eve dair hiçbir addres bırakmadı. 
Gözyaşım aktı. Kadın bana acımış olmalı ki bulabilmene 
yardımcı olacak bir telefon vereceğim dedi. Bu Oya’nın 
numarası. Oya Fulya’nın hizmetçisi idi. Sana yardımcı 
olacaktır dedi. Hemen numarayı çevirdim. Aradım. Fulya 
nerde , çabuk söyle dedim. Fulya Hanım beni kovdu, artık 
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yalnız kalmak istiyormuş. Şuan nerde bilmiyorum dedi. Peki 
teşekkürler deyip telefonu kapattım.  

    Ah be Fulya yalnız kaldığın yetmedi mi nerdesin sen 
dedim. Aradan yıllar geçmişti. Onu bulamadım. Komşularım 
beni huzur evine yatırdılar. Huzur evine alışmam kolay 
olmuştu.  

   Her gün odaları dolaşıyor insanların hatrını soruyordum. 
Gözüme bir kadın çarptı. Kadın pencereden dışarıya 
bakıyordu. Belki çok sıkıntısı var deyip odama çıktım. Ertesi 
gün o kadını görmeliyim düşüncesiyle yattım. Ertesi sabah 
hemen aşağı indim. Tam omzuna dokunacakken boynunda 
leke fark ettim. Avucumu sıktım. Kadın bir şarkı 
mırıldanıyordu. Şarkıyı duyar duymaz gözlerimi açtım. Bu 
küçük Yıldızlar Şarkısıydı. 

- Fulya sen misin yoksa dedim? 

Yüzüme bak lütfen dedim. Baktı bu o idi. Fulya kardeşim 
benim diyor öpüp sarılıyordum. 

Gözlerime bakıp Deniz canım kardeşim Allahım sana şükürler 
olsun sonunda seni buldum dedim.  

Fulya ama sen kazada... Daha sözümü bitirmeden. 

Evet herkes öldüğümü sanıyordu. Ama bir mucize sonucu 
hayatta kaldım. Onu tekrar öptüm. 

Birbirimize yaşananları anlatmaya başladık. 

Artık bu iki kardeşi sadece ölüm ayırabildi 

Berivan Şinik     VIII-5 
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Muhabbet Kuşu 

 

       Sıcak bir yaz günüydü ve ben 
sabah çok erken kalkmıştım. 
Giysilerimi giyip ailemle kahvaltı 
yaptım okula gitmek için 
zamanın gelmesini bekliyordum. 
Okula daha bir buçuk saat vardı. 
Ben sürekli o odadan bu odaya 
telefonla gezinip duruyordum. 
Annem beni salona çağırıp 
balkona bakmamı istedi. Balkona 
baktığımda güzel mavi tüylü bir 
muhabbet kuşu gördüm. Hemen 
balkon kapısını açtım ve 
izlemeye başladım. Muhabbet 
kuşu ani bir hareketle hızla içeri 
girdi. Hepimiz çok şaşırdık. 

Muhabbet kuşu çok aç ve susuzdu. Amcamı çağırıp 
ondan muhabbet kuşunu bir kafese koymasını söyledim. 
Amcam kuşu güzel bir kafese koydu. Ona su ve yem verdik. 
Ben sonra okula gittim. Okulda duramıyor sabırsızlıkla eve 
gelmek istiyordum. Çünkü aklım hep o kuştaydı.  

Muhabbet kuşu bir kaç ay bizde kaldı. Sonra 
tesadüfen komşunun mavi tüylü kuşunun kaçtığını anladım. 
Bir kaç aydan sonra kuşu sahibine vermek zorunda kaldım. O 
gün çok üzülmüştüm. Sürekli o kuşu düşünüyordum. Ona çok 
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alışmıştım. Her gün ona yem vermek, su vermek benim 
işimdi. Artık bu sorumluluğum kalmamıştı. Komşumuza, 
arasıra gidip kuşu seviyor ve onunla vakit geçiriyordum.  

Bir kaç ay sonra kuşun kafesten kaçtığını komşumdan 
öğrendim. Artık onu göremeyecek onu sevemeyecektim.  

Özgürlüğün herşeyden önemli olduğunu biliyordum. 
Onun da özgür olması beni bir nebze mutlu ediyordu.  Ama 
güzel tüylü kuş artık koskoca dünyada tek başınaydı.  

Danyal Pacolari  
VIII-6 
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Orman Gezisi 

 

Dilara, Ahmet, Emre, Ceyda ve Erol hepsi aynı sınıfta okuyan 
ve çok yakın arkadaştırlar. 

Bunlar bir gün öğretmenleri ile birlikte orman gezisine 
gitmeye karar verirler. Ancak bu ormanda geçirecekleri kötü 
bir gün olur. 

Dilara ve Ceyda aynı mahallede oturuyorlardı. Ahmet ve 
Emre’de birbiriyle çok iyi anlaşan iki arkadaştır. 

Çarşamba günü tüm sınıf arkadaşları ve öğretmenleri geziye 
gitmek için yola koyulurlar. Otobüste çok iyi vakit geçirirler. 
Erol espirileri ile otobüste bulunanları güldürmeyi başarır. 
Biraz yol aldıktan sonra birden bire yağmur yağmaya başlar. 
Öğretmen ve öğrenciler biraz sonra yağmurun dineceğini ve 
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havanın açacağı umudunu taşırlar. Tam bu umutlar içindeyken 
birdenbire otobüs durur. Şöför lastiklerinin patladığını ve yola 
devam edemeyeceklerini söyler. Geceyi otobüste 
geçireceklerini yarın yardım geleceğini anlarlar. 

  Bir süre konuşup bir şeyler yedikten sonra hepsi uykuya 
dalar. 

  Sabah kalktıklarında Esin öğretmen otobüse yoktur. Herkes 
korkmaya başlar ve öğretmenlerini aramaya çıkarlar. 
Ormanda yürürken garip sesler duyulmaya başlarlar. 

 - Ceyda: Ben Dilara ve diğer kızlarla birlikte şu tarafa 
bakalım der.  

- Emre de diğer çocukları alıp ormana dağılırlar.  

Ormanda duyulan sesi, Esin öğretmeni sevdiğinizi biliyorum 
ama ona sevginizi kanıtlamanız için sizinle oyun oynayacağız 
der. Herkes şaşkınlıka birbirine bakar. 

- Dilara: Arkadaşlar buna inanmamız doğru mu sizce der.  
- Ceyda: Başka çaremiz yok der. Ya adamın söylediklerine 

inanıp Esin öğretmeni bulmaya çalışırız ya da polise 
gidip her şeyi anlatırız seçim sizin der. 

Aralarında konuşurlar, polise anlatmalarının doğru 
olmadığını ve bunu kendileri haledeceklerini söylerler.   

Bireden Erol’un ayağı bir odun parçasına takılır.  

- Erol:  Hey! Buraya gelin bir ipucu olmalı der. Lakin 
kimse odun parçasına dokunmaya cesaret edemez. Erol 



 

63 
 

odun parçasını eline alır. Odun parçasının altında ki 
kağıtta şunlar yazılıdır.  
Sizlere zarar vermek istemiyorum ama Esin öğretmene 
elimde, onu bulmanızı istiyorum notu yazılıdır. Notun 
altında 100m ötedeki şelaleye gelmeniz gerekiyor yazısı 
vardır. 
 Çocuklar bu şelaleye varırlar. Burdaki botla karşıdaki 
dağa tırmanmaları yazılıdır. 
  Aralarından Mert’in dağa tırmanmasının daha uygun 
olduğunu düşünürler. Mert dağın tepesinde üçüncü notu 
bulur. Bu notta dağın tam karşısında olan köprüden geçip 
kaledeki anahtarı alıp kendisine getirilmesi yazılıdır. 
   Önce köprüden geçmek için tereddüt yaşarlar. Çünkü 
bu köprü çok tehlikelidir. 
 -Erol ben geçerim der. Arkadaşları buna karşı çıksa da 
Erol köprüden geçer. Ancak köprüden geçerken köprü 
yıkılır Erol hızlıca koşar, arkadaşları endişe içinde dön! 
diye bağırırlar. Erol inatla hızılı bir şekilde koşar. 
Böylece anahtarı almayı başarır. Sonra ağaçta dördüncü 
notu bulurlar. Bu notta bir ev addresi yazılıdır. 
  Hepsi o ev adresini bulmak için yola koyulurlar. O 
adresi bulunca karşılarına eski ve köhne bir ev çıkar. Zile 
basmaya cesaret edemezler. Ahmet tüm cesetini tolayıp 
zile basar. Çünkü tek arzuları Esin öğretmeni 
kurtarmaktır. Ahmet bir yumrukla kapıyı kırar. İçerde 
bağlı bir şekile bir sandalyede Esin öğretmeni bulurlar. 
Başka hiç kimse yoktur. Esin öğretmen baygındır. 

- Ceyda Esin öğretmene su atar ve Esin öğetmen ayılır. 
Ama hiçbirşey hatırlamaz. Nasıl geldiğini neler olduğunu 
hiç bilmez. 

Birlikte otobüse dönerler. Fakat bütün herkese merak 
ettiği şey Esin öğretmenin kimin kaçırdığıdır...  
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Derken birden uyandım. Yaşadıklarımın bir rüya 
olduğunu fark ettim. Otobüste herkes uyuyordu. Hemen 
gidip öğretmenim orda mı diye baktım. Uyuyordu.  
 
Sonra arkadaşlarımın yanına gittim. Gördüğüm rüyayı 
anlattım. Onlara rüya görüp görmediklerini sordum. Ama 
kimse rüya görmemişti. Sadece rüya gören benmişim. 
Sonra öğretmenim kalkmıştı. Yanına gidip gördüğüm 
rüyayı anlattım. Öğretmenim çok gülmüştü. Sonra 
yerime geçtim otobüs tamir edilmişti. Uzun bir yoldan 
sonra ormana nihayet varmıştık ve bu orman gezisi 
rüyamda gördüklerimden çok farklı ve çok eğlenceli 
geçmişti.       
 

Vesa Lokmani 
VIII-6 
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Ormanda Bir Gün 

 

   Defne adında sevimli 
güler yüzlü, mavi gözlü, 
sarı saçlı bir kız varmış. 
Defne yeşilliklerle çevrili 
bir kentte yaşarmış. 
Doğada vakit geçirmeyi, 
ormanda gezmeyi, bitki 
ve hayvanları araştırmayı 
Defne çok severmiş. 

   Bir gün ailesi ve dayıları ile dağa piknik yapmaya 
gideceklermiş. Defne çok heycanlıymış, pikniğe gitmeyi 
sabırsızlıkla bekliyormuş.  

          O gün gelmiş çatmış dağa gitmek için yola çıkmışlar. 
Defne ve ailesi dağa varınca, dayılarını bulmşlar. Birlikte 
piknik yeri seçmişler kendilerine.  

    Daha sonra Defne ve kuzenleri gezmeye karar vermişler. 
Piknik yaptıkları yerden biraz uzaklışmışlar. Zaten her yaz 
dağa gider ve keşif yapmaya çıkarlarmış. Bu sefer de aynısını 
yapmışlar.   

     Piknik yaptıkları yerden uzaklaşınca köpek seslerini 
duymaya başlamışlar. Önce korkup kaçmışlar. Ancak ne 
kadar uzaklaşsalar da köpek sesleri kesilmiyormuş. Aslında 
köpekler acı içinde havlıyorlarmış. Geriye döndüklerinde 
köpeklerin çitlere takıldığını ve canlarını yandıklarını 
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görmüşler. Köpekleri kurtarmak istemişler. Fakat bunu nasıl 
yapacaklarını bilmiyormuşlar. Defnenin dayısı köpekleri 
çitlerden kurtarmış, köpekler havlamayı kesip aşağı doğru 
tökezleyerek inmeye başlamışlar. Defne ve kuzenleri 
köpekleri kurtardıkları için çok mutlu olmuşlar. Daha sonra 
Defne köpeklerden birini evine almayı istemiş. Bunu annesine 
söylemiş. Annesi Defne’nin ısrarlarına dayanamayıp 
aralarında en küçük köpeği alıp eve getirmişler.   

   Defne’nin artık evde besleyip bakacağı sevimli bir hayvanı 
varmış. Ona iyi bakıyor, besliyor ve güzelce temizliyormuş. 
Okulda arkadaşlarına hep bu köpekten bahsediyormuş. 
Onlarda meraklı Defne’nin anlattıklarını dinliyor onu görmek 
istiyorumuşlar.  

  Defne köpeğin ismini ‘’ Karam ‘’ koymuştu. Çünkü kapkara 
bir köpekti. 

  Birgün Defne okuldan eve dönerken evlerinin kapısının açık 
olduğunu görmüş. Hemen eve koşmuş. Karam yuvasında 
yokmuş. Etrafta bakınmış Karam’ı bulamamış.  

  Defne buna çok üzülmüş. Annesi pazara çıkarmıştı. Heralde 
kapıyı açık bırakmıştı. 

   Özgürlüğe alışan Karam dağlarda doğaya gitmişti. Defne 
her pikniğe gittiklerinde Karam’ı arar onu bulabileceğini 
düşümürmüş.  

Sedef Curcali 
VIII-6 
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Resim Yarışması 

 

    Ayşe çok güzel bir kızdı. 
Uzun sarı saçları, masmavi 
gözlü, atlı mı tatlı bir kızdı. Ayşe 
hayatı yaşamayı bilirdi. Her 
olayda iyi bir şeyler mutlaka 
bulurdu. Yani bardağın dolu 
tarafından bakardı hayata.  

    Ama Ayşe’nin ailesinin maddi 
durumu iyi değildi. Ayşe okula 
eski elbiselerle giderdi ama buna 
hiç üzülmezdi. Yüzünden 
gülümseme hiç eksik olmazdı. Ayşe’yi herkes severdi. 
Öğretmenleri, arkadaşları onu çok severdi. O sınıfın 
birincisiydi, derslerini sürekli çalışırdı. Herkese iyilik yapardı. 

    Ayşe ve Melis çok iyi arkadaş ve çok yetenekliydiler. 
İkiside çok güzel resim çizerdi.  

    Bir gün Ayşe’nin öğretmeni bir resim yarışmasının 
olduğunu ve ödül kazanılacağını söyledi. Aday olarak Melis 
ve Ayşe elini kaldırdı. Öğretmeni çok karasızdı ikisi de çok 
iyi resim yapıyordu. Fakat sadece bir kişi yarışmaya 
katılacaktı. Öğretmeni yarışmaya kimin katılacağına dair 
ertesi gün karar vereceğini söyledi. 

    O gece Ayşe ve Melis bir türlü uyuyamadılar. Sürekli yarını 
düşünüyorlardı. Ayşe kendisinden çok Melis’i düşünüyordu. 
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Eğer o seçilmezse hiç üzülmeyecekti. Melis de Ayşe’yi 
düşünüyordu ve Ayşe’nin seçimesini istiyordu. Çünkü onun 
bu ödüle daha çok ihtiyacı vardı. 

    Ertesi gün öğretmen yarışma için Ayşe’yi seçmişti. Ayşe 
hazırlıklara başlamış sürekli çalışıyordu. Melis de Ayşe’ye 
yardım ediyor kırtasiyeden resim için çeşitli malzemeler 
alıyorlardı. Sonra neler çizeceklerini düşünmeye başladılar. 
İkisinin de farklı fikirleri vardı. Biraz düşündükten sonra aynı 
fikir üzerinde çalışmaya başladılar. 

    Ertesi gün Melis ve Ayşe okuldan erken çıktılar. Eve gidip 
resim yapmaya başladılar. Ayşe bir taraftan diğer taraftan da 
Melis resmi boyuyorlardı. Nihayet resim bitmişti. Arkadaşları 
resmi çok merak ediyorlardı. Ayşe resmi öğretmenine teslim 
etti ve Melis’in de ona yardım ettiğini söyledi.  

    İki gün sonra sonuçlar açıklandı. Ayşe’nin çizmiş olduğu 
resim dereceye girip birinci olmuştu. Ayşe’nin resmi okul 
koridoruna asıldı. Resimde Dünya ve o Dünya’yı elinde tutan 
bir öğretmen vardı. Dünya’nın içinde ise Ayşe’nin anne ve 
babası bir de arkadaşları vardı.  

Fetiye Karaselo 
VIII-6 
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Şans 

 

    Şans, varlıklı bir 
ailenin kızıdır. Şans’ta 
bugün 18 yaş gününü 
kutlayacaktı. Şans 
ailesiyle bir kutlama 
istiyordu. Annesi vakıfta 
işlere çoktan başlamıştı. 
Annesi yine vakıfı kızı 
için çok iyi süslemişti. 
Şans heyecanlıydı ve 
hazırlanıp aşağıya indi. 
Pastasını kesti ve orda 
vakıfta bulunanlara dağıttı. Şans, annesi, babası ve küçük 
kardeşi eve varınca, bir aile yemeğinden sonra, Şans’a 
hediyeler verdiler. Babası Şans’a gerçek inciden bir kolye 
verdi. Annesi ise ona saf gümüş ve elmastan bir yüzük verdi. 
Şans bu hediyeler karşısında kendini çok değerli hisseti. 

    Sabah olunca işler yollunda gitmiyor gibi gözüküyordu. 
Çünkü bazı borçlar yüzünden evlerine haciz gelmişti. Hatta bu 
adamlar babasından intikamı almamakla ailesine de zarar 
vermek istiyordu. Şans’ın babası onları buradan uzaklaştırarak 
İzmir’e, Alaçatı’ya gönderir. Şans’a ve annesine göre bu 
ayrılık çok hızlı ve acımasız olmuştu. Ama yapılacak bir şey 
yoktu. Alaçatı’ya yakın bir yerde bir yaşlı adamın yazlığına 
sığındılar. Yaşlı adam onlara çok iyi bakıyordu. Annesi artık 
Alaçatı’da bir restoranda çalışıyordu. Küçük kardeşi Şansla 
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beraber her gün denize yüzmeye gidiyorlardı. Şans bir gece bu 
evi daha derinden incelediğinde, bu yaşlı adama dair çok 
güzel resimler buldu. Bu durumu yaşlı adama anlattı. Yaşlı 
adam bunu onayladı. Şans bunun üzerine o,da resim çizmeyi 
öğrendi.    Artık her gün merkeze inip ordaki insanları çiziyor 
ve böylece yeni insanlar tanıyordu.  

    Aradan 5 yıl geçmişti ve babasından hala bir haber yoktu.     
O gün incili kolyesini çıkardı ve taktı. Aynı şekilde 
yüzüğünüde. Merkeze yine indi. Resim çizmeye başladı. 
Yanına bir adam geldi. Bu adam Şans’ın amcasıydı. Şans 
bunu babası sandı. Onu görünce çok sevindi. Ancak daha 
sonra babası değil amcası olduğunu öğrendi. Yıldırım gibi 
fırlayıp gitti. Babasının verdiği kolyeyi denize fırlattı. Ancak 
birkaç hafta sonra bu kolyeyi yaşlı adam buldu. Kolyenin 
kime ait olduğunu bilmiyordu. Bunun üzerine bu kolyeye 
bakarak bir kızın resmini çizdi.  

    Şans buraya gelince bu resmi gördü. Yaşlı adama sordu. 
Yaşlı adam da ona: Bir insanı tanımasan, ona ait bir şey 
bulursan onu duygularınla bile tanıyabilsin dedi. Şans kolyeyi 
bulduğu için mutluydu. Böylece o kolyeyle babasının 
duygularını hissedebilecekti.  

Sena Renda  
VII-5   
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Sürpriz Doğum Günü 

 

    Bir ilkbahar günüydü, güneş her yere ışıl ışıl ışıldıyordu, 
çimenler yemyeşil, ağaçlarda tomurcuklar, bahçeler, 
çiçeklerle süslüydü. Aylardan Nisan günlerden de 18’iydi. 
Sabah erken halktım ve okula gitmek için hazırlandım ve 
okula gittim. O gün hiç halim yoktu ve çok üzgündüm çünkü 
benim doğum günüm 2 gün sonraydı ve kimse benim doğum 
günüm 20 Nisanda olduğunu bilmiyordu herkes unutmuştu. 
Okulda da üzgün üzgün oturuyordum. Öğretmenim derse girdi 
ve dersimizi işledi. Ama ben bütün ders bir yerlere dalıyor 
dersi hiç dinlemiyordum. Zil çaldı eve gitmek için 
hazırlandık. Eve geldiğimde üzerimi değiştirdim ödevlerimi 
yaptım, annem ve babam beni yemek yemek için için 
bekliyorladı. Yemek yemek için masaya oturduk ve babam 20 
Nisanda bir tatile gitmek için bilet aldıklarını söylüyorlardı ve 
beni de anneannemlere bırakacaklardı. Ben bu duruma çok 
üzüldüm çünkü benim doğum günüm 20 Nisandaydı. 
Yemekten kalktım ve odama gittim, ağlıyordum çünkü doğum 
günümü kutlamak istiyordum. Ve akşam olmuştu yattık sabah 
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kalktığımda okula gittim. Teneffüste arkadaşlarıma bu 
durumu anlattım ve arkadaşlarımdan bana hak verdiler. Zil 
çaldığında içeriye girdik dersimizi yaptık. Eve doğru yürrüken 
yolda dalmıştım ve az kalsın araba çarpıyordu. Eve 
vardığımda kapıda annemle karşılaştım o da işten henüz 
geliyordu. Beraber içeriye girdik. Yemek yedik ve ödevlerimi 
yaptım. Odama gittim ve dinlenirken uyku tutmuştu 
kalktığımda sabah olmuştu. Okula gittim. O gün 20 Nisandı 
yani benim doğum günümdü ama kimse benim doğum 
günümü kutlamadı oysaki sürprizi bilmiyordum. O gün 
okulda yerimden kalkmadım çok üzgündüm kalbim kırılmıştı. 
Ders bittiğinde eve doğru geliyordum evde hiç kimse yoktu 
ışıklar birden bire açıldı ve iyiki doğdun Aslı diye haykırmaya 
başladılar. Herkes ordaydı okuldaki yakın arkadaşlarım, 
anneannemler herkes ordaydı. Bana pasta yapmışlardı, evi 
süslemişlerdi, hediyeler almışlardı. İlk önce mumları üfledim, 
daha sonra pastayı kestim ve pastayı bitirdikten sonra sıra 
hediyelere gelmişti. Hediyelerimi teker teker açtım ve hepsini 
çok beğendim. O gün hayatımda en mutlu olduğum gündü. 

    Annemlerin de tatile gitmeleri doğum günümü unutmaları, 
benim sürpriz doğum günü partisi içindi. Aslında tatil falan 
yoktu. 

Ceyda Şega  
VIII-6   
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                                         Sürpriz 

    Okul yılının son günleriydi. Karne 
ve tatil heycanı başlamıştı. Bunla 
birlikte karne hediyesi bir başka 
oluyor. Bir akşam babam karne 
hediyesi olarak küçük bir sürprizim 
var dedi. 

    Sürprizin ne olduğunu anlamak 
istedim. 

Anneme sordum ama cevap alamadım. Acaba sürpriz ne 
olacaktı. Tahmin etmeye başladım. Acaba babam bana bir 
telefon mu alacaktı veya bir bilgisayar mı? 

Hayır, bu da olmaz diyordum galiba tatile gideceğiz diye 
düşünmeye başladım. 

     Babam sürpriz küçük olacağını söyledi. Okulun son günü 
geldi karneleri aldık. Heycanlıydım evin kapısını açtığım an 
gözlerim fal taşı gibi açıldı. İnanamamıştım sürpriz avlunun 
ortasında abalamın kucağındaydı.  

    Küçük sevimli tatlı bir köpek yavusuydu bembeyaz tüyleri 
ve mavi gözleri vardı. Hemen kucağıma aldım. O artık benim 
yeni arkadaşımdı zamanımın çoğunu onunla geçirdim. 
Babama teşekkür ettim.  

Adını ne mi koydum? 

Tabi ki sürpriz. 

Emre Aşıkferki    VIII-6 
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Turnuva 

 

     Okulda her yıl futbol 
turnuvası yapılır. Bu turnuva 
6-.7. ile 8.-9. sınflar arsında 
yapılır. 

    Bizim sınıf kadroyu 
kurmuştuk. Ertesi gün turnuva 
başladı. Çok çekişmeli bir 
maçtı. Arkadaşım bana pas attı 
ne yapacağımı bilmiyordum. 
Kendimi toplayıp birincisini 
geçtim, ikincisine bir çalım 
attım ve arkadaşım pas istedi, ona pas attım, topa vurdu ve 
gölü attı. İlk maçı kazandık. Diğer maçta berabere kaldık, 
uzatmalarda çok iyi bir gol attım ve maçı takımıma 
kazandırdım. Harika bir performans sergiliyorduk. Sonunda 
final maçına geldik, bu maç Andra Stadyumunda yapılıyordu, 
rakibimiz 9. sınıftı. Bu takımın çok iyi oynadığını biliyorduk. 
Maç çok çekişmeliydi, durum 5-5 idi. Maçın zor 
dakikalarıydı, top ayağıma geldi, arkadaşımı başta gördüm. 
İçeriye bir orta açtım, arkadaşım çok iyi bir kafa vuruşuyla 
maçı bitirdi. Şampiyon olmuştuk, kupayı alıp sınıfa getirdik.  

    Ertesi gün okulda herkes bizden bahsediyordu. Bir türlü 
şampiyon olmayan biz artık şampiyon kupası almıştık. Bu 
kupayı sınıfımızın en özel yerine koymuştuk. 

Ahmet Kerpan 
VIII-6 
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Uçak Maceram 

 

    Yıllardır uçağa binmeyi 
hayal ediyordum, babam 
Türkiye’de yaşayan dedemi 
yazın ziyaret edeceğimizi 
söyldei. Aradan zaman geçti 
yaz geldi.  Türkiye’de 
yaşayan dedemleri ziyarete 
gideceğemizi unutmuştum. 
O gün babam geldi Türkiye’ye gideceğimizi ve biletlerimizi 
aldığını söyledi. Çok sevindim, ama uçağa ilk defa bineceğim 
için tedirgindim. Bir gün öncesinden bavullarımızı 
hazırlamışıtık ve ertesi gün havaalanına gitmek için yola 
çıktık. Havaalanına vardık ve bavullarımızı bıraktıktan sonra 
teyzemlerle vedalaştık, bekleme yerine çıktık. Aslında biraz 
korkuyordum, uçağa biraz sonra bizi çağırdıkları zaman içimi 
tamamıyla bir korku sarmıştı. 

    Uçağa gittik, uçakta koltuk numaralarımızı bulduktan sonra 
yerimize oturduk, oturmasına ama ne zaman kardeşimle 
uçakta pencere yanına kim oturaca kavgası yapıyorduk. Uçağa 
girince orada yerin herhangi bir öneminin olmadığını gördüm 
ve yeri kardeşime bıraktım. Pilot beş dakkika sonra uçuşa 
geçeceğimizi söyledi, orada tamamen içimi bir korku sarmıştı. 
Uçak hareket etmeye başladı, önce yavaş sonra da hızlı derken 
uçak havalandı. Kabin görevlileri kemerlerimizi bağlı olup 
olmadığını kontrol ediyordu. Uçuş devam ediyordu, içimdeki 
tedirginlik hala sürüyordu. Biraz sonra kabin görevlileri 
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yemek servisini yaptılar, korkudan onu bile yiyemedim. Uçuş 
devam ediyordu, uçağın inmesini sabırsızlıkla bekliyordum. 
Yeni bir ülkeye girmiştik ki onrada hava kapalı ve yağmur 
yağıyordu. Çok korkuyordum yüzüm kıpkırmızı, ellerim ve 
ayaklrım titriyordu. 

    Kabin görevlileri sakin olmamızı ve önümüzdeki kitapları 
okmamızı söyledi. Kardeşim uçak, türbülansa girdiği için çok 
korkuyor ve ağlıyordu, bende çok kokuyordum, uçağın 
düşeceğini sanıyordum.        

    Biraz sonra uçaktaki ışıkları kapandı ve sallantı daha da 
artmıştı. Yüzüm kıpkırmızı, ellerim ve ayaklarım titriyordu. 

    Biraz sonra uçaktaki salantı durdu ve uçağın inişe geçtiğini 
hissettim. Uçak bir süre sonra indi. Bavullarımızı aldıktan 
sonra dışarı çıktım. 

    Havaalanında bizi bekleyen dedemlerle karşılaşınca 
endişeli olduğumuzu fark ettiler. Olanlara olayı anlattık. 
Onlarda bizim bu yaşadıklarımza çok üzüldüler. Hele ki 
benim bu ilk uçuşumda bunları yaşamam herkesi üzmüştü. 
Ancak bu korku dolu yolculuğun sonunda dedemlerle 
kavuşmak beni çok mutlu etmişti. 

Adem Can Kantarci 
VII-5 
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Yaramaz Olmayan Yaramaz 

     

    Arkadaşının elini tutup, çekiştire çekiştire onu lunaparka 
doğru sürüklüyordu. ‘Hayır ya istemiyorum. Ailemizle 
beraber gelmeliydik. Parasız ne yapacağız’? sorusunu soran 
arkadaşına, elini beline atıp tek kaşını kaldırarak ‘Paramız 
olmadığını kim söyledi? Sen istersen git, ben kalacağım. Ceza 
yemeyelim diye evden kaçtık, şimdi de geri mi döneceğiz?’ 
diye söylenirken, ikisi de kaşlarını çatıp ters yönlere doğru 
yürüdüler. Arkadaşı pek de ona benzemiyordu doğrusu. 
Sokaktaki duvarlara birazcık(!) boya yapmışlarsa, ne olmuş 
yani? Geri dönmek istemiyordu. Aslında geri dönse birşey 
olmayacaktı, ama o lunaparkata kalıp, bütün oyuncaklara 
binmek istiyordu.  

    Ailesinden para alması gerekliydi ama almamıştı. Tabi 
amcası “aile” kısmında bulunmuyorsa. Amcasının ona her 
zaman verdiği harçlıkları biriktirip, eğlenceli şeylere 
harcamak istiyordu. Adımlarını hızlandırarak lobinin önüne 
geldi ve cebindeki paraları çıkartıp genç kıza verdi.  

    ‘Bana bilet verebilir misiniz lütfen? Oyun oynamak 
istiyorum da.’  

     Genç kız eğilip onun boy hizasına gelerek, 



 

78 
 

    ‘Hmm, peki. Veririm ama önce senin bana neden ailenle 
gelmediğini ve bu paraları nereden aldığını anlatman gerekli.’ 
dedi ‘i’ harfini uzatarak. Herşeyi anlatınca, önündeki genç 
kızın gözyaşları eşliğinde kahkahlarla gülmesine baktı. ‘Şimdi 
biletler?’ dedi soru sorarcasına. Elime geçen biletleri alıp, 
oradan oraya koşmaya başladı. İlk önce neyi kullanması 
gerektiğini bilmiyordu. Yaramaz olmayan yaramazdı, o. Evde 
yapmadığı şey yoktu. Eline her çeşit boyayı alıp, kanepelrin 

arkasına giriyor ve duvarlarda istediği gibi resim yapıyordu. 
Eğer eğleniyorsa bunun sunucu ne olursa olsun önemli 
değildi. Sadece duvarlarda kalmıyor boya yapabileceği her 
yeri boyuyordu. Dolapları bile. Bazen de eğlenmeyince gidip, 
komşuları rahatsız ediyordu. Kapı zillerine basıp basıp 
kaçıyordu. Komşuların o sinirli suratlarını görünce kendini 
gülmemek için çok zor tutuyordu. Şimdi ise gerçekten kendi 
ortamına gelmişti. Gözüne, su tabancalarıyla vurulması 
gereken plasik ördekler takıldı. Eğer kazanırsa, yaklaşık 
olarak kendi boyu kadar tüylü pofuduk bir oyuncak ayı 
alacaktı. Biletlereden birini verip, eline su tabancasını aldı. 
Neyse ki becerikliydi, kazanması zor olmamıştı. Eğlenmek 
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için başka ne yapabilirim? diye düşünürken su balonlarıyla 
oynayan bir grup gördü. Onlara katılmaktan çekinmedi. Uzun 
bir süre sonra tüm biletleri harcamış ve elinde kendisi gibi 
ıslanmış ayısıyla eve dönüyordu.  

     Bugün de eğlenmiş, bugün de mutlu olmuştu. Hoplaya 
zıplaya eve girerken, karşısında kollarını birbirine bağlamış 
annesini görmeyi beklemiyordu. ‘Eğlendim mi?’ dedi annesi, 
aynı zamanda gülerek, dizleri üzerine çöküp çocuğunun ona 
sarılmasını bekledi. Annesine koşup sarıldı.  

‘Evet anne, çok, çok, çook eğlendim.’ 

‘Ama,...ıslanmışsın. Ya hastalanırsan?’ 

‘İnan bana anne, seni üzmemek için hastalanmayacağım.’ 
dedi tebessümle.  

 Ertesi sabah ise hastalanmıştı. Yataağında uzanırken annesi 
başucunda bekliyordu. ‘Özür dilerim anne, hastalandım. 
Sözümü tutamadım dedi.’ 

‘Önemli değil birtanem. Ben, senin için varım.’ dedi, biraz 
durduktan sonra ‘Keşke... Dünya’yı senin gibi çocklar 
yönetse,  Saf ve tertemiz’ kelimeleri döküldü ağzından.  

Annesinin yanağından öptü. ‘Seni seviyorum anne.’ dedi. 

    İyileşince yine eğlenmek için herşeyi yapıyordu. Yaramaz 
olmayan yaramaz, yine yaramazdı. Gönüllerin yaramazıydı o.  

 
Berrin Skenderi  

VIII-5 
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Balon 
 

Güneşli bir Cumartesi sabahı, 
küçük kız parkta dolaşıyordu. Yemyeşil 
çiçekler, masmavi gökyüzü, altın sarısı 
güneş o günü güzelleştirmişti. Parkta 
gezerken birden renk renk, güzel 
balonları tutan bir baloncu gördü. Renk 
renk balonlar küçük kızı adeta 
büyülemişti. Balonları seyrederken 
adamın arkasına takıldı. Adam küçük kızın balonları 
beğendiğini anlayınca yüzüne gülümsedi. Bir kaç dakika 
sonra sert bir rüzgar bütün balonları adamın elinden alıp, 
ağaçların arasına takılmasını sağladı. Adam beklenmedik bu 
rüzgar nedeniyle balonlarının ağaca takılmasına üzüldü. 
Küçük kıza dönüp ona bir teklif sundu: Eğer ağaca tırmanıp 
balonları kurtarabilirsen, balonlardan biri senin olabilir dedi. 
Küçük kız hiç düşünmeden ağaca tırmanmaya başladı. Her ne 
kadar ağacın dikenleri canını acıtsada, bir balona sahip 
olacağını düşünmek onu mutlu ediyordu. Bir süre sonra küçük 
kız balonları kurtarıp adama uzattı. Ağaçta son bir balon 
kalmıştı, fakat bu balon ağacın dalları arasına sıkıştığı için 
balonu almasının boşa gideceğini ve balonun patlayacağını 
biliyordu. Umutla ve sevinçle adama dönüp kendisine balonu 
vermesini bekledi. Fakat baloncu küçük kıza ağacı 
işaretleyerek ağaçta kalan balon senin, istersen ağaca tırmanıp 
alabilirsin dedi. Küçük kız önce üzüldü. Daha sonra kendi 
kendine ağaçta kalan bir balon olsada, artık.  Benimde bir 
balonum var diye mırıldandı. Bu düşünce onu azda olsa mutlu 
etmişti. Artık onunda bir balonu vardı... 

Dilara Doğan  IX-5 



 

81 
 

 

Bardağın Kırılması 

 

      Bir Cuma günü ben ve 
Eren Burak’ın evinde 
oynamaya gittik. Burak futbol 
oyununu açıp oynamaya 
başladık. İlk maç ben ve Burak 
arasında geçti. Ben oyunu 0-2 
farkla kaybettim. Sonra sıra 

Eren’le Burak’a geldi. Eren maçı 
4-0 yaptı Burak bu skora şaşırdı. 

Eren böyle maçı devam ettirdi. Ben 
Burak’tan bir bardak su istedim suyu bana 

getirdiğinde oyuna devam etti. Ben suyumu 
bitirdiğim anda Burak bir gol daha yedi ve bu golün ardından 
Burak’ın kalesine goller adeta yağmur gibi geliyordu. Burak 
yediği her gole sinir oluyordu. Eren maçı 13-0 yapınca Burak 
su içtiğim bardağı kırdı ve cam parçaları her tarafa yayılmıştı. 
Burak bütün cam paçalarını temizleyip oyunumuza devam 
ettik.Burak diğer oyunlardan da kaybedince göz yaşlarını 
tutamamıştı o gün ise ben ve Eren çok eğlenmiştik.. 

 

Burak Kika 
VI-6 
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Hayat Hikayesi 

 
 
         Bir ilk bahar sabahı, güneş 
pırıl ışıklarını yeryüzüne saçıyordu. 
Bu ışınları gören kozalarda o sabah 
bembeyaz bir kelebek çıktı. Büyük 
ve tül gibi ince kanatlara sahip bu 
kelebek kendini bir anda bahçenin 
çiçekleri arasında buldu. Önce 
bahçeyi dolaştı, ardından dinlenmek 
icin kırmızı bir güle kondu. Etrafına 
baktı ve doyasıya yeşilliğe dalarak 
saatlerce etrafını seyretti. 
     Dinlendikten sonra çiçekten, 
çiçeğe, ağçtan, ağaca kondu. 
Mutluydu ve özgürdü. Herkes ona 
imrenerek bakıyordu. Biraz sonra güneş batmaya başladı. 
Güneş batarken garip bir his çökmüştü üstüne. Sadece bir 
günlük olan ömrünün bittiğini öğrenmişti. Batan güneşe daldı 
ve bir daha hiç uyanamadı. 
Ama hayattı bu. Sevilse de sevilmese de gerçekten sahip 
olunan tek şey hayattı. 
 

Dilara Doğan 
IX-5 
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Damlaya Damlaya Göl Olur 

 

     Küçük kız günlerdir bir 
bisiklet alma hayalini 
kuruyordu. Bir gün annesi ve 
babasının yanına gidip bir 
bisiklet almak istediğini 
anlatır. Babası kızına her gün 
para verdiği için, o paraları 
harcamak yerine bir kumbaraya koymasını ve o paralarla bir 
bisiklet alabileceğini söyledi.                           
Küçük kız babasına şaşkınlıkla baktı ve ona: ”Bisiklet pahalı 
birşey, bisiklet parasını senin verdiğin paralarla kısa bir 
sürede çıkaramam ki” dedi. Babası ise: ”Damlaya damlaya 
göl olur, emin ol ki paraları harcamayıp biriktirirsen bir gün 
bisiklet alabilirsin” dedi. 

   İki gün sonar küçük kız kumbarada ki paralarını çıkarıp, 
saymaya başladı. Hala bisiklete sahip olacak parası yoktu. 
Babasının o gün söylediği ”damlaya damlaya göl olur” sözünü 
düşündü, mutlu oldu. Çünkü gerçekten kumbaraya her gün 
para koyarsa çok parası olacaktı. Birkaç ay geçti. Küçük kız 
aylarca kumbara daki paraları saymadı. O gün kumbarayı açıp 
paraları sayınca beğendiği bisikleti alacak parasının olduğunu 
gördü. Gerçekten damlaya damlaya göl olmuştu. Artık o çok 
beğendiği bisiklete sahip olabilecekti….. 

Dilara Doğan  
IX-5 
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Ders Sevgisi 

 

- Derstir bazıları için bekle 
bekle bitmeyen derstir 
bazılarımız için dop dolu bir 
45 dakika. 
- Öğretmenimiz ile atılırız bir 
bilgi seruvenine. Bazen 
geçmişe gideriz, bazen de 
maketler, yapar hikayeler 
yazarız. 
- İşte o stresli ve korku dolu dakikalar, düşün düşün bitmeyen, 
yaz yaz yetmeyen o kağıtlar, onlar testlerdir. Ama o 
çalışmanın arkasinda uykusuz geceler, açılmayan gözler, 
bazen de uyku dolu geceler vardir. 
- Testlerin bir de kardeşleri, sözlüler vardır. Sözlülerde 
calıştıran bir filmin içinde, çalıştırmadıysan bir kabusun 
içinde bulursun kendini. 
- Tüm bunlara rağmen ders derstir. 45 dakikada 
yapabildiğince bilgi kapabilmektir. Dersi seversen gerisi 
ayağına koşa koşa gelir. O yüzden, iyi kötü, kolay zor diye 
ayırmak yerine sadece uyum sağlamak ve sevmek yeterdir.  
 

Alp Kazaz 
VI-6  
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Dost’un Kaybolması 

 

    2007 yılının Nisan ayından bu 
yana Dost bizim mahallededir. 
Tamı tamına 10 yıl, beni her gün 
görüyor. Ancak Dost 1 yıl önce 
kayboldu. Ben ilk önceleri yeni bir 
arkadaş edinmiştim, başka yere 
gitmşitir diye düşünüyordum. Ama 
aradan 3 ay geçtikten sonra fark 
ettim ki Dost’u kaçırmışlar çünkü 
Dost’un 3 ay avlumuza gelmemesi 
mümkün değildi. Her geçen günü sayıyordum ve her gün 
ağlıyordum onu çok ama çok özlemiştim. Aradan çok uzun 
zaman geçmişti ama artık alışmıştım arkadaşımın olmayışına. 
Artık umudumu kesmiştim. Bir pazar sabahı erken kalkmıştım 
anaannemle annem bir masa örtüsünü balkondan silkerken bir 
köpeğin sesini duymuşlar. Aşağıya baktığında Dost’u görünce 
gözlerine inanamamışlar. Hemen yüksek bir sesle “Mükerrem 
koş koş “diye bağırdı. 
Ben hemen balkona koşmaya başladım. Ben annemin 
ağzından “Dost geldi”tümcesini duyunca hemen hızlı bir 
şekilde aşağıya koşmaya başladım. Kapıyı açtım Dost 
karşımda idi. Ama çok zayıflamıştı. Beni görünce kuyruğunu 
sallamaya başladı. Ilk önce düşündüm biraz acaba Dost mu bu 
köpek diye ama o Dost! 
O da bana bir süre baktı baktı ve yanıma yaklaştı. Onu öyle bi 
özlemiştim ki doya doya sevdim onu. 

Mükerrem Kanlinuro 
VI-5 
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Elmalı Turta 

 

Bir gün Ayşe annesinin bir 
tarif bulduğunu görmüştü.  

Annesine: -Anne bu ne? 
Sorduğunda Annesi: Çok 
beğendiğim bir tarif kızım 
demiş. Aradan aylar geçmiş ve Ayşe’nin doğum günü gelmiş. 
Annesi pastanın yanında bu elmalı turtalar yapmıştı ve Ayşe 
buna çok sevinmişti. 

    Ayşe’nin doğum gününden 20 gün sonra annesinin doğum 
günü gelmişti. Doğum gününden bir önceki gece Ayşe, herkes 
uyurken mutfağa inmiş ve tarifi bulmuş. Yanındaki tarifte 
bütün malzemeler varmış. Ayşe malzemeleri bulur ve 
yapmaya başlamışken yanlışlıkla tencereyi yere düşürür. 
Bunu duyan annesi ve babası mutfağa giderler ve unlar içinde 
Ayşe’yi bulurlar. Ayşe’ye ilk başta kızarlar. Ama Ayşe ne 
yapmak istediğini anlatınca ebeveyinlerin kızgınlığı geçer. 
Ertesi gün annesi Ayşe’ye sana bir sürprizim var diye 
uyandırır. Ayşe merakla uyanır ve koşarak mutfağa gider. 
Mutfakta elmalı turtanın malzemleri duruyormuş. Ayşe 
annesine bunların ne olduğunu sormuş. 

       Annesi: Elmalı turta yapacaksın demiş. Ayşe bunu 
duyunca sevinçten havalara uçmuş.Annesi ile elmalı turta 
yapıp, annesinin doğum gününü çok güzel bir şekilde 
kutlamışlar... 

Alp Kazaz  
VI-6 



 

87 
 

 

Halam 

 

Hani “Anne yarısı teyzedir”derler. 
Ben o duyguyu hiç yaşamadım. Onun 
yerine kendimi halama çok bağlamıştım. 
Onunda çocuğu olmamıştı, o da beni çok 
severdi. Küçükken saklambaç oynardık. 
Onunla vakit geçirmeyi çok severdim. 
Zaman su gibi akıp giderdi. Annemin bir 
işi olduğunda hep ona giderdim. Son 
zamanlar da onu pek çok göremedim.     

        Halam kemik kanserine yakalanmıştı. Kurtulması 
imkansızdı. Ona bu hastalığa yakalandığını söylememiştik. 
Hep iyisin ve daha da iyi olacaksın diyorduk. O’da iyi 
olacağına inanıyordu.  

    Halan vefat etmeden üçgün önce babamla ziyarete gittik. 
Onun yanından hiç ayrılmıyordum. Onun kokusunu içime 
çektim. Biraz okul hakkında sohbet ettik. Sanki 
vedalaşıyormuş gibi konuşuyordu. Babam artık eve gitmek 
istiyordu ama ben biraz daha kalmak istiyordum. Halam ise 
artık gitmemizi istiyordu. Benim bu halimi daha fazla 
görmeni istemiyorum dedi. Daha da kötü olmasından 
korkuyordu. Ona sarıldım, öptüm. İçimden hiç gitmek 
istemediğimi anladım. Eve gittik, haber geldi halam 
fenalaşmış, eve ambulans gelmişti. Bana burada kalma 
demesini haklı bulmuştum. Onu o halde görmeye 
dayanamazdım. Aradan üçgün geçti. Saat 5:40’tı.Hava henüz 
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ağarıyordu. Telefon geldi. Halam ve vefat etmisti. Çok kötü 
oldum, ağlıyordum. Boğazımda sanki düğümler oluşuyordu. 
Evdekiler oraya gittiler, ben okula gittim. Okulda kalamadım 
yine eve gittim. Evde kimse yoktu tek başıma ağladım. 
Halamın evine de gidemedim. Onu beyazlar içinde 
göremezdim.  O, öldükten sonra o eve belkide üç kere 
gitmişimdir. Halam artık yok. O melek olup yeryüzünden 
ayrıldı. Cennete gitti. O evede halam yok ken gitmek benim 
canımı yakıyordu.  

    Özlüyorum… onu çok özlüyorum ama birgün bir yerlerde 
buluşacağız diye kendimi teselli ediyorum…. 

                           
Canan Krasniç 

IX-5 
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Hatıra 

 

      Bazen tek bir an bütün 
ömrüm unuturur insana, 
bazen de ömür yetmez o 
birtek muhteşem anı 
unutmaya. Hayatta ilkler 
hiçbir zaman unutulmaz 
ve bu olay benim 
hayatımda bir ilkti.  

    Engeliler günü için bir 
program hazırlıyorduk. Engeliler günü tek bir gün iken, biz 
bunu haftaya dağıtmaya çalıştık. Tabi bu projede 
öğretmenimizin de büyük katkısı oldu. Bize sürekli aklındaki 
fikirleri söylüyor ve bize iş bölümü yapıyordu, bu projede 
herkesin işi vardı, ama bu işlerin hepsi karşılıksızdı, onları 
mutlu edebilmek için.  

   O gün geldiğinde sınıflarını balonlarla, süslerle süslemiştik, 
müzik açmıştık ve onlar için çok güzel bir ortam 
hazırlamıştık. Geldiklerinde o kadar çok şaşırmıştılar ki 
anlatamam. Mutluydular, ama bir yandan da şaşkın, çünkü hiç 
böyle süprizi beklemiyorlardı. İlk aşağıya indiğimizde 
açıkçası onlara bakarken biraz çekiniyordum, çekinmekten 
ziyade onlara bakarken farklı bir hisse kapılıyordum, onları 
acıyordum belkide. Eğlenceler sürerken hepsi çok mutlu 
olmuştu. Oynamışlardı, sevinmişlerdi, mutlu oldukları 
gözlerinden anlaşılıyordu. Haytta belki hiçbir zaman bu kadar 
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mutlu olmayacak çocuklara bunları yaşatmak çok iyi bir 
hissiyatı. Hediyelerini verirken hepsi hemen hediyelerin 
aldılar, bize sarıldılar teşekkür ettiler. Bu proje bittikten sonra 
okulda bayağı bir konuşuldu. Herkez bizimle gurur duymuştu 
ve bu proje için bizi tebrik etmişti. Okulda ondan sonraki 
günlerde bu proje birkaç gün daha devam etti. Öğretmenler de 
onları kendi çocukları yerine koymuştu ve onlar için hiçbir 
masraftan kaçınmamışlardı. Bu projeden sonra onlar bizi 
hergün bekliyorlardı, çünkü bizi çok sevmişlerdi, bizde onları 
tabi. Arada bir ziyaretlerine gittiğimiz de gözlerindeki 
parlaklığı tekrar görebiliyordum. 

 

Sadbera Renda 
IX-5 
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Hera 

Özlem çok akıllı nazik ve iyi kalpli bir kızdı. Beş yaşındaydı 
ve kedileri çok severdi. Nerede bir kedi görse yanına koşar 
biraz sever, biraz okşar ve karnı doysun diye de kedilere 
yemek verirdi. Kedilerde onu severdi. Bir gece çok yağmur 
yağarken Özlem'in ablası dışarıda yavru, kahverengi tüylü, 
kahverengi gözlü bir kedi gördü. Kediyi tam bir otomobil 
ezecekken kurtardi. O sırada aklına küçük kızkardeşi Özlem 
geldi. Çünkü Özlem'de yavru sevimli kedi gibi kahverengi 
gözlü ve kahverengi saçlıydi. Özlem'in bu kediye çok iyi 
bakacağını ve seveceğini düşündü. Kediyi kucağına aldı ve 
kız kardeşinin yanına doğru yürüdü. Evlerine vardığında 
kediye o gecelik küçük basit bir yuva yaptı ve ertesi sabah 
onu Özlem'e göstermek için erkenden uyandı. Kahvaltılarını 
yaptıktan sonra yavru kediyi alıp Özlem'e gösterdi. Özlem 
kediyi gördüğünde büyülenmiş gibiydi. Hemen onu yıkadı, 
tüylerini taradı ve ona "Hera" ismini verdi. 

  O yaz Hera ve Özlem çok iyi vakit geçirdiler. Bir gün ikisi 
bir parktayken kocaman bir köpek etrafta geziniyordu. Hera 
Özlem'e kocaman zarar gelmesin diye köpeği kovalıyordu. O 
gün ailesinden herkez heryerde Hera'yı aradı, ancak ne kadar 
arasada bulamadılar. Bir kaç gün Hera'nın geri dönüşünü 
beklediler ama bu da gerçekleşmedi. Sonunda ailesi Hera'nın 
ya ölmüş olduğunu yada kaybolduğunu düşünmüşler. Her iki 
türlü de Hera'nın geri dönmesi zordu. Ailesi bunun farkına 
vardıklarında Özlem'in daha çok üzülmemesi için Hera'nın 
aslında Dünya'yı dolaştığını ve çok mutlu olduğunu 
söylemişler. Özlem'de Hera'nın mutlu olduğunu anladıktan 
sonra onun için artık endişe duymuyordu. 

Rahima Receplari   VI-5 
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Kalede Bir Gün 

 
Sıradan bir gündü. 

Ailecek kale’ye gitmeye 
karar verdik, kale’nin 
yolunu tuttuk. Hava 
sıcaktı, çok terliyordum. 
Önümüzde uzunca ve dik 
bir yol vardı. Kalabalıktan 
yürümek çok zordu. Zor 
da olsa kale’ye sonunda 
varmıştık. Neyse ki 
önümüzde bir çeşme vardı. Kana kana su içtim. Manzaraya 
baktığımda içimden “onca yola değdi”dedim. Tabi fotoğraf 
çekmeyi ihmal etmedik. Sonra kaledeki müzeyi gezdik. 
Içerisi çok büyüktü, ve bir sürü fotoğraf ve yazı vardı. Ak 
cami’yi de gördüm. Mis gibi havayı çektim içime. Güldük, 
eğlendik ve ardından eve döndük. Aşağa inerken kuzenimle 
birlikte yarış yaptık. 
Asağıya varınca nefes nefese kaldım. O gün çok eğlendiğim 
bir gün olmuştu. 

Kaleden Prizren kentine bakmak çok güzeldi. Ne 
kadar güzel bir kentte yaşadığımı o gün bir kez daha farkına 
varmıştım. 
     

Melih Ege Sadış 
VI-5 
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Kayalıktaki Yılanlar 

     

       Bir gün çok güzel bir 
köyde bir grup çocuk 
kuzuları otlatmak için 
yeşilliklere doğru 
yürümüşler. Yolda bir sürü 
çiçek ve bir sürü meyve 
görmüşler. Arkadaşlarından 
bir tanesi çok güzel, 
kıpkırmızı çileklerin olduğu 
bir yer bildiğini söylemiş. 

   Yer ormanın derinliklerindeymiş ancak buna değecekmiş. 
Uzuun sürelik bir yolculuktan sonra bahsi geçen çileklere 
varmışlar. Çilekler gerçekten de kıpkırmızı ve güzelmiş. Bir 
kaç tanesi toplanırken yarım metre uzakta bir kayada bir sürü, 
up uzun yılanların olduğunu fark etmişler.                           
Korkudan çok iyi bildikleri köyün yolunu bile karıştırmışlar. 
Köyün yolunu koşarak aramaya çalışmışlar. Yılanlar 
çocukları fark etmemişler bile, ancak korkudan yollarını 
şaşıran çocuklar çok uzun süre yılanlardan kurtulmak için 
koşmuşlar. Koşarken yolda gördükleri yılanlara benzetmişler. 
Köylerine vardıklarında ormanın derinliklerine girdikleri için 
bunu kimseye söylememişler. Bir daha asla ne ormanın 
derinliklerine ne de yılanların olduğu herhangi bir yere 
gitmemişler.... 

Rahime Receplar  
VI-5 
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Küçük Dünya 

Günlerden bir gün 
Burkay adında bir çocuk 
yaşarmış. Bir gün annesine: 
insanlari da küçültebilirmisin 
anne diye sormuş. Burkayı bu 
sorusuna şaşıran annesi ve 
babasi bu sorunun nerden 
çıktığını sormuşlar. Burkay 
ise televizyon izlerken 
anlatıyordu. ”Dün gece çok 
güzel bir rüya gördüm”. Babası tam rüyayı sorunca Burkayın 
en sevdiği çizgi filmi başlamış ve çizgi filmini izlemek için 
diğer odaya gitmiş. Annesi ve babası Burkayın bu sorusunun 
üzerine ”Şimdiki gençler ne tuhaf” deyip aralarinda 
gülmüşler. Birkaç dakika sonra Şule hanim bu nerden aklına 
geldiğini biliyorum demiş. 
Kocasının soran gözlerle baktığını görünce açıklamaya 
çalışmış. ”Hani senin gri üzerine pembe çizgili bir kazağın var 
ya? 
-Baba: Yoksa kazağa mı bişey oldu? Pahalı bir kazaktı, saf 
yündü, çok seviyordum ve en önemlisi annemin hediyesiydi. 
Eşi sonunda kazaği yanlış bir derecede yikadığını, kazağın 
küçüldüğünü ve bundan sonra kazağı yanlızca Burkayın 
giyebileceğini söyledi. Babasi uzun bir süre düşündükten 
sonra “peki kazağın Burkayın insanları küçültmek istemesiyle 
ne ilgisi var.”çok basit”dedi Şule hanim. ”Kazağı küçültmeyi 
başardığımıza göre 
İnsanları da küçültebilirim” diye düşünüyor. 
Çizgi filmi biten Burkay salona girerken babası: 
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-Ne zaman başlıyoruz insan küçültme işine? 
-Aaaa evet. Dedi Burkay. Annesine döndu ve büyük 
ciddiyetle sordu: 
-Yapabilirmisin anne? Tıpkı kazağı küçülttüğün gibi,  
insanları da küçültebilir misin? 
Babası da katıldı: 
-Önce sen söyle bakalim;niye istiyorsun bunu?, diye sordu. 
“Dedesiyle birlikte uçurtma uçurmak istiyor yada 
büyükannesiyle el ele tutuşup markete gitmek için”dedi 
annesi. 
Burkay bu sözlerden sonra: Çocuk gibisiniz, dedi. 
Ne kadar basit şeyler düşünüyorsunuz ve babasına dönerek: 
-Babacığım, hani geçen gün Fethi amcalar geldiğinde 
yeryüzündeki doğal kaynakların insanlara yetmemeye 
başladığından söz etmiştiniz, anımsadınızmı mı? Hatta 
Afrika’da pek çok insanın açlıktan ölmek üzere olduğunu da 
söylediniz, dün akşam o rüyayı gördükten sonra düşündüm ki 
tüm insanlar benim boyumda olsa kimse aç kalmaz. Herkes az 
yemekle doyar, daha az kumaşla giyinir. Dünyada var olan 
besin maddeleri herkese yeter. Kimse de açlıktan ölmez. 
Annesinin de babasının da gözleri doldu. Babası da oğlunun 
karşısına geçti, büyük bir insana anlatır gibi anlattı: 
-Dünyadaki açlığa ve yoksuluğa çare bulmaya çalışman çok 
güzel. Ama bunun için insanlar küçülemez. Var olan 
kaynaklar bilinçli kulanılırsa, insanlar arasında eşit bir 
paylaşım olsa kimse açlıktan ölmez. Dünya’nın zenginliği 
herkese yeter. Artık Burkay anlamıştı, annesini ve babasını 
öperek onları çok sevdiğini söyledi. Üçü de birbirine sarıldı. 

 
Sadbera Renda  

IX-5 
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Maraş’ta Macera 
 

Güneşli bir gündü. 
Arkadaşlarım ile dünden 
Maraşa’a çıkma planı 
yapmıştık. Derslerden 
çıkmadan önce nerde 
buluşacağımıza dair plan 
yapıp bizde buluşma 
kararı aldık. Okuldan 
çıkar çıkmaz evlere koştuk hazırlanıp bizde buluştuk. Sonra 
hep birlikte Maraş’ın yolunu tuttuk. Yanımıza bir top almıştık. 
Maraş’a vardıktan sonra orada kendi aramızda futbol 
oynamaya başladık. Tam oynarken yanımıza bizden yaşça 
büyük çocuklar geldi. Yanlarında bir köpek vardı. Önce 
nazikçe beş dakkika oynayacaklarını söyleyip topu istediler. 
Fakat biz onların topu alıp bir daha vermeyeceklerini 
zannedip topu vermedik. Sonra topu almak için bizi köpekle 
tehdit ettiler. Biz hemen köpeğin ulaşamayacağı bir yere 
çıktık. Onlar köpeğin oraya çıkamayacağını anladıklarında 
kendileri topu almaya çalıştılar. Top arkadaşımdaydı ve 
onlardan biri topu arkadaşımdan aldı. Topu aldıktan sonra 
aralarında oynamaya başladılar. Bir süre oynadıktan sonra top 
yine bizim tarafımıza kaçtı. Biz topu alıp birbirimize atarak 
topu korumaya çalışsakta yinede topu aldılar. Fakat on 
dakkika kadar oynayıp topu bize geri verdiler. Eğer bu kadar 
az oynayacaklarını ve topu geri vereceklerini bilseydik topu 
kendimiz verirdik. Ama biz onun yerine macera yaşamayı 
seçtik. 

Eren Kotere 
VI-6 
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Özlem 

 

   5-6 yıl önceleriydi... Babamın gönül açan sesiyle 
uyanmıştım yeni bir güne. Sabah kalkıp elimi yüzümü 
yıkadım. Ardından annemin nefis kokulu kahvaltılıklarının 
kokusunu takip ettim. Kahvaltımızı ailece yaptık. Kahvaltıyı 
yaptıktan sonra çantamı aldım ve okula yol aldım. Yağmur 
damlacıklarının arabamızın pencerelerine damlamasını 
seyrediyordum ki okula hemencecik varmıştık. Arabadan 
indiğimde okula koşmaya başladım ve birazcık ıslandım. 
Aslında bu hiçte kötü bir şey değildi aksine hoşuma 
gidiyordu. Her neyse sıra olduk ve öğretmenimiz 
ıslanmayalım diye bizi çabucak içeri aldı. Kalemçantamı 
arabada unuttuğumu farketmemiştim tam üzülüyordum ki 
kahramanım babam kapıyı çalarak bana çantamı teslim etti. 
Babama teşekkür edip şaşkınlıkla bugün 5 dersimiz olduğunu 
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söylemiştim. Derslerime devam ettim. Derslerim sırasında 
zilin çalmasını bekliyor zamanımı öyle geçiriyordum. 

     Kış günlerinin soğuk ayazında sıra olup dışarı çıkmıştık. 
Herkesin anne babası gelmişti, benimkiler ise geç kalmışlardı. 
Ben ve öğretmenim koridorda bekliyorduk. Keşke dört ders 
yapacağımızı unutmasaydım diyordum içimden. O kadar kötü 
hissediyordum ki bunu dile getirmem mümkün değildi. 
İçimdeki korkuyu dışarı yansıtmamak için gülümsüyordum. 
Bir süre sonra öğretmenim gitti ve bana babamı beklemem 
gerektiğini söyledi. Ben de yüzümdeki çaresizlikle başımı 
sallayarak peki öğretmenim dedim.    

    Bu hüznüm pek uzun sürmedi. Karşıdan gelen babamın 
sesiyle içimdeki tüm hüzün huzura döndü. O mutlulukla bu 
olay dan ders aldım ve artık önlemliydim… 

    Babamın o huzur, sevgi dolu sözlerini o kadar özledim ki! 
Onu şimdi özlemle anıyorum. 

Merve Şabani  
IX-6  
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Perili Köşk 
 

 

Pelin 11 yaşında bir kızmış. 
Saçları kahverengi gözleri yeşilmiş. 
Kış ayının soğuk günlerinden 
biriymiş. Pelin 6. sınıfa gittiği için 
derleri sabahmış.  

Pelin eve geldiğinde burnu 
kızarmış, elleri eldiven taktığı halde 
üşüyormuş. Pelin sıcacık odaya 
girdiğinde derin bir ‘ohh’ çekmiş. Kendisine sıcacık süt yapamış. 
O gün hiç ödevi ve çalışması gerekmiyormuş. Pelin kitabını alıp 
okumaya başlamış. O kururken uyumuş. Uyurken kendisi rüya 
görmüş. Kendini ‘Perili Köşk’te bulmuş. Perili köşkün kapısını 
çalmış yandında on sevdiği arkadaşı Ezgi yanındaymış. Kapı 
kendiliğinden açılmış. Yerde ikitane fener görmüş. Feneri alıp 
odaları gezmeye başlamışlar. Bir sürü ipucu bulmuşlar. Sonunda 
yerde bir kol bulmuşlar. Kolu çekip ortaya basamaklar çıkmış. 
Pelin ve Ezgi aşağı inmişler. Bir cadı kaynayan kazanını 
karıştırıyor. Karşıda bir zindanın içinde de arkadaşları Berk, Eda, 
Ali, Zeynep ve Emir zindanın içindeymiş. Pelin ve Ezgi 
arkadaşlarını kurtarnakta kararlıymışlar. İkisi cadıyı odadan nasıl 
çıkartmalı diye düşünüyormuşlar. O anda cadı güzelbir bayan 
olup dğer çocukalrı almaya gitmiş. Pelin ve Ezgi her tarafı 
aramışlar ve anahtarı bulmuşlar. Arkadaşlarını kurtarmışlar cadı 
kızgın kızgın gelmiş. Çocuklar zindanda değildi o an daha da çok 
kızmaya başlamış. Pelinler çocukları alıp kendi şehirlerine 
göndermiş. Pelin, Pelin, Pelin diye sesler duymuş. Uyandığında 
bu rüyayı herkese anlatmış. Hiçbir zaman rüyayı unutmamış. 

İrem Şantir     VI-6 
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Pluto 

 

        Pluto, beyaz renkli, akıllı 
sevimli ve Labrador cinsi olan 
köpekti. İri yapısından dolayı insan 
ister istemez ürkebiliyordu. 
Pluto’ya benim annemin dayısı 
bakıyordu. Birkaç kez Pluto 
kaybolmuştu.  Her yer de ilan 
asıyorlardı. Çok üzülmüştük. Bu 
birkaç defa olmuştu. Ama her 
seferin de bulduk. Bir kış günü 
kapı açıktı. Pluto fırsattan istifade 
dışarıcıkmıştı. Evcil bir köpek 
olduğu için saldırmayı ve kendini savunmayı bilmiyordu. Bu 
yüzden köpekler tarafından saldırıya uğramıştı. Kulağından 
yaralanmıştı. Neyse ki iyileşti ve artık kapıları kapatmayı 
ihmal etmiyorduk. Tüm olaylardan sonra Pluto korkmuştu. 
Artık ona daha tedbirli davranıyorduk. Pluto aslında zararsız 
bir köpekti. Onu çok seviyorum. Hayvan sever olmak güzel 
bir şey… 

Melih Ege Sadış 
VI-5 
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Tatsiz Bir Kaza 
 
       Soğuk bir kış günüydü. Pazar günü 
olduğundan dolayı hepimiz evde 
bulunuyorduk. Bizde Prevalac`a gitme 
kararı aldık ve yola koyulduk, Prevalac 
ayrıca bir kayak merkezi olarakta bilinir. 
O yüzden ben ve ağbim kayaklarımızıda 
almıştık. 
Abim kaymayı daha önceden öğrendiği için benden daha 
tecrübeliydi. Ben ise daha yeni yeni öğreniyordum. Prevalaca 
vardığımızda pist kalabalıktı. Biz hemen kayak malzemelerimizi 
giyip piste gittik ve kaymaya basladık. 
Ben ilk önce pistin daha aşağılarından kayıyordum ama abim 
tepeden kayıyordu. Daha sonra pistin ortasından kaymaya 
başladım. Bir saat kadar ortalardan kaydıtktan sonra bende 
tepeden kaymaya karar verdim. Ilk iki defa kaymada başarılı 
oldum. Fakat üçüncü defa tam aşşalara gelmiştim ki birden bire 
bir adam önümde belirdi bende o anda stres oldum ve 
duramadım ve düştüm. Düştüğüm sırada ayağım sıkışmıştı ve 
kırılmıştı. Ben 8 yaşındaydım ve ağlamaya başladım. Herkes bir 
anda benim çevremi sardı. Bir kadın benimle beni 
tanıyormuşçasına ilgilendi. Hemen babama ve anneme haber 
verildi. Babam o sırada restorandaydı, hemen aşşaya koştu, beni 
kucağına alıp arabaya koydu ve hastanenin yolunu tuttuk. Kısa 
bir süre sonra hastaneye vardık. Beni tekerlekli sandalyeye 
koydular ve hastaneye soktular. Hemen doktora gittik, doktor 
röntgen istedi. Röntgen çektirdikten sonra ayağımın kırlıdığını 
fark ettik. Doktor bacağımı alçıya aldı. 
Ayağım 3 ay alçıda kaldıktan sonra normale döndü ve bende 3 ay 
boyunca hiç okula gitmemiştim. Bu olay yaşadığım ve bir daha 
yaşamak istemeyeceğim bir olaydır. 

Mücahit Pupus IX-5 
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Tatil Hediyesi 

 

Ben oyun oynamayı 
çok seven birisiyim. 
Topoynamak, bisiklete 
binmek, saklambaç 
oynamak beni çok 
mutlu eder. 

8 yaşımda iken bir 
bisikletım olmasını çok 
stemiştim.  

Bunu babama söylediğimde derslerinden yüksek not alırsan 
ve güzel bir karne getirirsen bana istediğim bisikleti alacağımı 
söyledi. Benim hayalimde öncekinden daha büyük ve ‘Ben10’ 
(BenTen) kahramanlı bir bisiklet vardı. Bu yüzden bir dönem 
boyunca yaz tatilin gelmesini iple çekmiştim. Notlarımı 
yüksek tutmak için elimden gelen gayreti gösterdim ve 
sonunda babama güzel bir karne götürmeyi başardım. Yaz 
tatilinden babamın bana söz verdiği gibi bana istediğim 
‘Ben10’ li bisikleti almıştı. 

İnsanın başarısının karşılığın da birşey elde etmesi çok güzel 
bir duyguymuş. O yaz bisikletime binerken hep bunu 
düşünerek mutlu oluyordum… 

Muhammed Taha Aksoy 
VI-5 
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Hayalperestler 
 
    Geçen gün “Hayalperestler” adlı bir kitap 
okumuştum. Kütüphanede ki raflardan 
öylesine elime geçen bir kitaptı. Bolca boş 
zamanım olduğu için kitap okumak isedim. 
O nedenler de kütüphaneye gittim.  

     Kitap elime geçince incelemeye başladım. Geri çevirmek 
isterken içinden bir kağıt düştü. Kağıtta da şöyle yazıyordu. 

   ‘’Hayalperestler sonunda hep üzülürler... ‘’ 

     Bu tümce benim ilgimi çekmişti. O yüzden kitabı alıp eve 
gittim. Hemen odama çıkıp üstümü değiştirdim ve kitabı alıp 
yatağımda uzandım. Sırtımı yatak başlığına yasladım ve 
kitabın ilk sayfasını açtım. İlk sayfada kitabın adı ve yazarı 
yazıyordu. Yazar İngiliz yazar Charls Dicknes idi. İkinci 
sayfada yazarın hayatı hakkında bilgiler yazıyordu. Onu  
okumaktan vaz geçtim sayfayı açıp okumaya başladım. 

  Kitapta küçük bir kız çocuğundan bahsediyordu. 
Daha çok onun hayallerinden. Bir bakıma da kendi hayat 
hikayesini anlatıyordu.      
   Hayal kurmayı çok seviyor geleceği 
için çok büyük hayaleri vardı.  

        Öğretmeni günün birinde hayalleri hakkında bir 
kompozisyon yazamalarını istemiş. Küçük kız da hayalini 
yazmaya başlamış. En büyük hayali ünlü bir yazar olamaktı. 
Özenle yazdığı kompozisyonu öğretmenine vermiş. 
Öğretmeni kompozisyonu hiç beğenmemiş ve onu aşağlamış. 
Küçük kız buna çok üzülerek ağlayarak sınıftan çıkmış. O 
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günden sonra ünlü bir yazar olacağına dair kendine söz 
vermiş. Bunun için çok iyi konpozisyon yazması gerektiğini 
biliyordu ama bunu zor olması veya zaman alması onu 
ilgilendiriyordu. Kafasını koymuştu. Yıllar geçtikten sonra 
küçük kız artık büyümüş ve çok cabalamasına rağmen istediği 
başarıya ulaşamamıştı 

       Kız tam pes etmek üzereyeken öğretmenleri değişmiş. 
Okula yeni gelen Türkçe öğretmeni de kıza hayalleri hakkında 
bir kompozisyon yazmasını istemiş. Kız da eski yazısını 
getirip öğretmenine okumuş. Öğretmeni bu yazıyı almış. 
Aradan iki hafta geçmiş. Kızın eline bir dergi geçmiş. Bu 
dergiyi karıştırırken kendi kompozisyonu karşsına çıkmış. 
Çok şaşırımış. Bunu beklemediğinden hemen öğretmeni ile bu 
konuyu konuşmuş. Öğretmeni birkaç yazarla konuştuğunu ve 
yazının çok beğenildiğini ifade etmiş. 

 Kızın gerçekten ileride iyi bir yazar olabileceğini 
söyledi. Kız başta bunun bir rüya olduğunu zanneti. Ama 
gerçekti bu. Daha sonra kız yazarlarla tanışıp diğer yazılarını 
göstermiş.  O günden sonra kızın yazdığı tüm 
kompozisyonlar kitaplarda yayınlanmış ve herkesin merak 
ettiği ve devamını gelmesini istedikleri hikayeler halini almış.
    Kitabın sonunda aslında bu 
kitabı da bu kızın yazdığını anladım. Aslında buna biraz 
şaşırdım. Ama en çok şaşırdığım şey neden kitapta “Hayal 
perstlerin” sonunda üzüldüğünü notu bulunmasıydı. Kendisi 
istediğini elde edememiş miydi ki?... 

    Belki de bende uyandırdığı merakı başkalarında 
uyandırmasını istediği içindir kimbilir...  

Noya Cibo     VIII-5 
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Köpekten Ders Almak 

 

      Sıcak bir gündü, 
ben ve arkadaşlarım 
sıkılmıştık, birlikte 
göletin yanına gittik. 
Gölette bulunan su 
havayı biraz olsun 
serinletmişti. Biz 
oyun oynarken 
yanımıza bir köpek 
gelmişti, görünüşe 
göre çok susamıştı su 
içmek için göletin yanına yaklaşmıştı. Tam göletten su 
içecekken bir anda korkup geri çekilmişti ve bunu birkaç defa 
tekrarladı. Köpeğin bu hareketi bizim çok ilgimizi çekti ve 
köpek tekrar göletten su içecekken yanına yaklaştık ve 
köpeğin gölette suyun yansıması sonucu korktuğunu anladık. 
Arkadaşımla birlikte göletten bir tas su alıp köpeğe verdik. 
Biraz sonra köpeğin sahibi geldi. Bize teşşekür edip köpeğiyle 
göletin yanından uzaklaştı. Arkadaşıma dönüp benim bu 
olaydan aldığım bir ders oldu: Bir insanın istekleri ve 
arasındaki engel çoğu zaman içinde büyüttüğü korkularıdır. 
Insan bunu aşarsa istediklerini elde edebilir ve biz böylece 
istediğimiz zaman bir köpekten bile bir ders çıkarabiliriz. 

İsra Kerpan  
VI-5 
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Doğaya Bakım 

 

Bir tatil günüydü. Ayşegül 
eve ekmek almaya 
gidiyordu. Giderken 
yanından geçen bir arabanın 
kapısı açıldı ve oradan bir 
Adam çıktı. Adam bir çöp 
dolu poşeti yolun kenarına 
döktü. Ayşegül bunu görüp 
adamın yanına koştu ve dedi: 
-Affedersiniz. Doğayı kirletiyorsunuz. Oysa buralarda canlılar 
yaşıyor. Ağaçlar kirli bir ortamda kalırsa biz sağlıklı 
olamayız. Demiş. 
 
Adam aldırmayıp: 
-Ne olmuş burada biz yaşamıyoruz onlar yaşıyor hem ben 
zaten bu kentte seyahate geldim demiş. 
Bunun üzerine Ayşegül elindeki parayı cebine sokup cebinden 
bir poşet çıkardı ve çöpleri yerden toplamaya başladı. Adam 
boş boş Ayşegül’ü seyrediyormuş. 
Ama sonra Ayşegül’ün bu davranışından utanıp o da 
Ayşegül’e yardım etmeye başlamış. Yol kenarı tertemiz 
olmuş. Adam Ayşegül’den özür dileyip, kendisi artık poşeti 
değil bir kağıt parçasını bile yere atmayacağına dair söz 
vermiş. 

 
Dilay Nanovçe 

VI-6 
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Ahmetin Şansız Günü 

 

Yıllardan 1982 aylardan 11 
Ağustos günlerden 
Cumartesi. 5 arkadaş her 
Cumartesi saat 12:00’de 
parkta toplanır. Adları 
Adem, Hicri, Özgür, Ahmet 
ve Barış. Cumartesi günleri 
bu arkadaşlar birleşir top 
oynar ve ağaca tırmanırlar. 
Bir Cumartesi yine toplanıp 
bir maç yaptılar. Yorgun 
düşen arkadaşlar biraz dinlenir. Top oynadıkları yere yakın 
olan bir çınar ağacına giderler. Bu çınar ağacı yaklaşık 400 
yıllık bir geçmişi olan bir ağaçmış. Bu ağaca rahatlıkla 
çıkabiliyorlardı. O gün yine bakkala giderler ve bir poşet 
çekirdek alıp ağaca tırmanırlar ve en alçakta olan bir dala 
oturdular. Çınar ağacının arkasında bir nehir vardı. Bu 
arkadaşlar manzarayı daha iyi görebilmek için en yükseğe 
tırmanırlar. Dalda oturup muhabbet ederler. Zaman geçer. 
Akşam üstü bir şiddetli rüzgar ve yağmur başlar. Bu yağmur 
ağacın her tarafını ıslatır ve kaygan yapar. Rüzgar üstteki 
dalları şiddetlice sallar. Bu sırada arkadaşlar ne yapacaklarını 
bilemezler. Rüzgardan aşağıya inemezler. Ahmet’in başı 
dönmeye başlar. Kendini iyi hissetmez ve ağaca tutunamaz 
ordaki nehire düşer. Ahmet suda sürüklenince kendine gelir 
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ve nehirdeki bir taşa tutunur. Rüzgar ve yağmur dindikten 
sonra ise arkadaşları nehire giremedikleri için biri eve gider 
ve ambulansı arar. Orda olan arkadaşları Ahmete direnmesini 
söyler. Bir sure sonra ise Ambulan gelir ve Ahmeti nehirden 
zor olsada çıkardılar. Ahmet nehire düştüğünde nehirdeki 
taşlar kayalar Ahmete büyük zarar verir. Aradan geçen bir 
aaydan sonra Ahmet düzelir ve birdaha asla ağacın en 
yükseğine çıkmayacağına söz verir. Artık Ahmet en alçak 
dalda oturmaktan’da zevk almaktadır……  

Ozan Ergin 
VI-6 
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