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Değerl Genç Kalemler Dergs Okurları,

Kültür-sanat ve edebyat dergmzn yen sayısını szlerle
paylaşmanın heyecanı ve onuru çndeyz. Dergmz,  knc sayısı le
sz değerl okurlarımızın huzuruna sunuyoruz. Hayattan edebyata
sanattan kültüre aradığınız her şey bu dergde mevcut.
Öğrenclermzn kend çalışmalarını okuyacağınız dergmz
umarız beğenrsnz. Szlere şmdden y okumalar dlerz.

Tüm dünyayı ve ülkemz son br yıl çnde etks altına alan salgın
hastalık Covd-19 hepmz hç de alışık olmadığımız hayat şartına
zorladı, bu yen hayat koşulları sağlık, eğtm, çalışma ve sosyal
hayatımız başta olmak üzere tüm alışkanlıklarımızı yenden
düzenlememze neden oldu. Eğtm hayatımız da bu süreçten
oldukça olumsuz etklend. Eğtm sstemnn çersnde yer alan
yönetclermz, öğretmenlermz ve öğrenclermz bu olumsuz
durumdan etklenmemek çn ellernden gelen azam güçle
çalıştılar. Öğrenclermzn stekl ve çalışkan tutumla ortaya
koydukları bu emeğn karşılığı hç şüphesz sz değerl okurlarımızın
lg ve takdrler olacaktır. Bu süreçte yazdıklarımızı paylaşmanın
önemn br kez daha dernden hssetmş olduk. Bunu da dergmzn
knc sayısıyla taçlandırdık. Öğrenclermz ve öğretmenlermz
kalemleryle en güzel  şeklde ştrak etmşlerdr. Dergmz
okudukça szler de yazmanın ve okumanın keyfne varacaksınız.

Dergmzn çıkarılmasında katkılarını esrgemeyen okul
müdürümüze, okul müdür yardımcımıza ve dergmzn
çıkarılmasından yayına geçmesne kadar emeğ geçen
tüm öğrenc ve öğretmenlermze teşekkürlermz sunuyoruz.

                                                                                                                                    

Süleymanye Okulları
Türkçe Zümres

Keyfl Okumalar...
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Ktapların Türk tarhnde her zaman yer olmuş fakat nedense değer hçbr zaman tam 
olarak anlaşılmamıştır. Bu yazımızda ktapların Türk tarhndek yern, tarhsel gelşmn, 
ktap olmazsa ne olurdu ve tarh boyunca neden tam olarak anlaşılmadığını ncelemek 

styorum.
Ktabın tarhne nmeden önce “Ktap nedr? ” sorusuna cevap vermenn daha uygun 
olacağını düşünüyorum. Öğretmenlern dlnden hç düşmeyen “Çocuklar çok, ktap 

okuyun. “ cümlesndek ktap nedr? Herkesn ktap sözcüğünden anladığı şey aynı mı 
acaba?  Bu soruların cevaplarını arayacağız.Ktap sözcüğü, Arapça ketebe kelmesnden 

dlmze geçmştr. Bzm dlmzde artık yer etmş ve Türkçeleşmştr. 1927 tarhnde Harf 
İnkılabıyla Arapça kelmelern kullanımı yasaklanmış ama yüzyıllarca kullandığımız 

Osmanlı Türkçesnn etksyle dlmze o kadar yerleşmş k Arapça, artık dlmzden atma-
nın mümkün olmadığı anlaşılmış ve brçok Arapça kökenl kelme Türkçe sayılmaya baş-

lanmıştır. Bunlardan br de ktaptır. Türk tarhnde lk yazılı belgelere Göktürk devlet döne-
mnde rastlıyoruz. Blge Kağan, Kültgn ve Tonyukuk anıtları Türklern lk yazılı belgeler 
olma özellğne sahptr. Bu anıtlara Orhun (Orhon) Yazıtları denlmektedr. Moğolstan 
toprakları çersnde olan bu anıtları ne hazndr k lk araştıran lk çözümleyen yne br 

Avrupalı olmuştur. Danmarkalı dlblmc Vlhelm Thomsen 15 Aralık 1893'te Orhun Alfabe-
s'n çözdüğünü ve Orhun Anıtlarını okuduğunu açıklamıştır. Bundan sonra brçok dlblm 

araştırmacısı Orta Asya’ya gdp bu anıtları araştırmış ve bölgeden sandıklar dolusu 
yazma eser ülkelerne götürmüştür. Türk araştırmacıları bu eserlern değern maalesef 

çok sonra anlamışlar ve ş şten çoktan geçmşt.
Göktürkler dönemnde lk yazılı eserler taşlara, kl tabletlere ve der parçalarına yazılıyor-

du ama bütün halnde ktap şeklne getrlememşt. Uygurlar se Çnllerden öğrendkler 
matbaayı Türk Tarhnde lk defa kullanmaya başlamışlardı. Bu sayede brçok esern 

kaybolması (Avrupa’ya götürülenler harç ) önlenmş oldu.  
Karahanlı devletnn İslamyetle tanışmasıyla brlkte Türklern İslamyet etksndek lk 
ktapları yazılmaya başlanmış oldu. Kaşgarlı Mahmut, Dvan-ı Lügat’t-Türk adlı esern 

kaleme aldı. Bu eser Türk Tarhnde lk sözlük olma özellğne sahptr. Daha sonra Yusuf 
Has Hacp Kutatgu Blg’, Ahmet Yesev Dvan-ı Hkmet’, Edp Ahmet Yüknek Atabetü’l 

Hakayık adlı eserler kaleme aldılar. Bu eserler Türk tarhnn İslamyetle müşerref olduk-
tan sonrak lk ürünler oldu. Asırlar boyunca değern hep koruyan bu şaheserlern lk 

sözü her zaman besmele le başlayıp, Allah’a hamd etmek ve peygambermze salavat 
okumak oldu. Belk de bu yüzden bu yapıtlar yüzyıllar boyunca okundu ve değern hç 

kaybetmed. 
Türk Tarhne ne zaman k Moğol hükümdarı Cengz Han müdahl oldu, o andan tbaren 
yazılı eserler ve kütüphanelermz yok olmaya başladı. Cengz, sadece toprakları şgal 

etmed aynı zamanda kütüphaneler, yazılı belgeler ve ne kadar ktap varsa yakıp taru-
mar ett. Bu yüzdendr k Moğollar Türk tarhnde kara br leke olarak yer etmştr. Yazılı 

kaynakların yok olmasıyla brlkte Türk Tarhn ncelemek ve araştırmak dğer mlletlere 
göre daha zor br durum halne gelmştr. 

Osmanlı dönemne geldğmzde se lk matbaa Lale devrnde İbrahm Müteferrka önderl-
ğnde 1726 yılında kurulmuştu. Bzm asıl üzernde durmak stedğmz matbaanın 

KİTABA DEĞER
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Osmanlı dönemne geldğmzde se lk matbaa Lale devrnde İbrahm Müteferrka önder-
lğnde 1726 yılında kurulmuştu. Bzm asıl üzernde durmak stedğmz matbaanın kurul-
ması değl, ktabın serüven olacak. Bu dönemde ktaplar gerçekten hak ettğ değere 

kavuşmuş oldu. Osmanlı padşahlarının lme ve lm adamlarına değer vermeler sayesn-
de kütüphaneler kuruldu ve yazılı eserler değer kazandı. Ktaplar özel cltlenmş, özel 

sayfalara ayrılmış ve en özel raflarda yern almıştı. Sadece raflara bırakılmayıp gönüller-
de de yern alıyordu. Saraylısından dağdak çobanına kadar her kesm şr okuyablyor, 
ktap nceleyeblyordu. Medreselerde eğtm en üst sevyede tutuluyordu. Ne zaman k 

1900’lere gelnd ktaplar artık sadece raflarda tozlanmaya terk edld. Burada şunu 
vurgulamak styorum: Acaba ktapları tam olarak anlayamamış olmamızın ve raflara 

terk etmemzn sebeb matbaanın topraklarımıza geç gelmesnden dolayı mı, harf 
nkılabıyla br gecede bütün memleket okuma yazma blmez br duruma düşürmek m 

yoksa başka sebepler de var mı? Anadolu nsanı çok temz ve saf yürekldr. Evnde 
Kuran-ı Kerm varsa onu baş tacı yapar, yanında yatmaz, ayağını uzatmaz, her zaman 
kullandığı odada tutmaz, temz br bez çantanın çnde evn yüksek br yernde asar ve 

tozlanmasın dye ara ara temzler. Anadolu nsanına ktap deynce aklına lk gelen 
Kuran-ı Kerm’dr. Evet, mukaddes ktabımıza saygı duyuyoruz ama onu okuyup anlıyor 

muyuz? 
Pek ktaplar olmasaydı ne olurdu ? Hayatımız yne aynı mı devam ederd yoksa farklı br 

dünya düzen olur muydu? Ktabın olmaması demek yazının da olmaması anlamına 
gelyor. Bu da şu sonucu ortaya çıkarıyor: Blm tarhn ortadan kaldırmak. İlm bu kadar 
yol kat etmşse bu, yazı ve ktaplar sayesnde olmuştur. Öğretmen, öğrencsne öğrett ; 

öğrenc büyüdü ve ktaplar sayesnde lm adamı oldu. Blm bu sayede gelşt. Tüm bunla-
rın temelnde yazı yazmak ve ktap okumak vardır. Büyük şar Fuzul: “İlmsz şr, temelsz 

duvar gbdr” sözünü boş yere söylememşt çünkü.   
El öpüles öğretmenlermzn de dlnden hç düşmez: “Çocuklar çok ktap okuyun.” Bura-
dak okumaktan maksat nedr acaba? Ktabı açıp sayfalara göz gezdrmek m ? Tabk 

böyle olmadığını hepmz blyoruz nceleyerek, öneml görülen yerlern altını çzerek, 
sayfalara mana yükleyerek okumayı kasdetmşt öğretmenlermz. Ülkemzde mlyonlar-
ca öğrencnn eğtm gördüğü bnlerce okul ve eğtm kurumu (!) var. Bunların kaç tane-
snde kütüphane bulunmakta ve öğrencler ktap kokusunu çlerne çekmekteler?  Her 
gün br okul, br etüt merkez, br kreş açılmakta.  Bu kurumlar çocuklarımızın eğtmn 

sağlamak çn açılıyor. Ama çlernde ktap yok kütüphane yok. Artık eğtm yuvaları 
malesef dört duvardan baret hale gelmş bulunmakta. Anadolu coğrafyasının tüm o 

toprak kokan köylerndek dedelermz ve kıymetl nnelermz bzler küçükken hep “Evla-
dım, çok okuyun, kendnz kurtarın, bz görüyorsunuz bz burada meşakkatl br hayat 

yaşıyoruz. Szler elnzden ktapları bırakmayın, gazete, takvm, derg … elnze ne geçer-
se okuyun.” derlerd. O garban ve temz yürekl nsanlarımız kendler okuma yazma 

blmedkler halde, yerde br kağıt parçası görse onu alır öper ve temzleyp yüksek br 
yere bırakırdı çünkü ya çnde br dua ya da Allah yazısı vardır dye hürmet ederd. O 

temz kalpl ecdat, çocuklarını ve torunlarını ş yapmaya götürmez ktap okumalarını ve 
ktaplara saygı duymalarını tavsye ederd.

İbrahm ÇELİK
Türkçe Öğretmen



“Tebessüm
niyetine... : )

Tavuğun br dua etmş: 
Ya Rabb şu üç

Yumurtadak yavrularım 
dndar olsun dye..

Zaman geçmş yumurtanın br çatlamış
çnden elnde tesbh le br cvcv çıkmış. 

Braz daha zaman geçmş 
br yumurta daha çatlamış çnden

namaz halnde br cvcv çıkmış. 
Günler geçmş ama br türlü 

sonuncu yumurta çatlamıyormuş.
Tavuk dayanamayıp yumurtaya 

vurmaya başlamış ve çerden br ses: 
Anneee, ben

beklemeyn ben tkaftayım... 

Betül ARIKAN
Değerler Eğtm Öğretmen

Benm br babam vardı;
Harka br nsandı.

Boylu, poslu, yakışıklı,
Yan baba gb babaydı.

Benm br babam vardı;
Üzerme ttredğm bldğm

Ama çocukken çok çekndğm.

Benm br babam vardı;
Öksüz, 

On yaşında babasız,
Ana kucağında çaresz…

Benm br babam vardı;
Ne onun ben

Ne de benm onu anladığım,
Her şey bldğn 

Yıllar sonra anladığım...

Benm br babam vardı;
Her hatırladığımda

Ağladığım,
Ağlarken de çok özledğm,

Songül GENÇ
Beden Eğtm Öğretmen

Benim Babam
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Tavuğun br dua etmş: 
Ya Rabb şu üç

Yumurtadak yavrularım 
dndar olsun dye..

Zaman geçmş yumurtanın br çatlamış
çnden elnde tesbh le br cvcv çıkmış. 

Braz daha zaman geçmş 
br yumurta daha çatlamış çnden

namaz halnde br cvcv çıkmış. 
Günler geçmş ama br türlü 

sonuncu yumurta çatlamıyormuş.
Tavuk dayanamayıp yumurtaya 

vurmaya başlamış ve çerden br ses: 
Anneee, ben

beklemeyn ben tkaftayım... 

Songül GENÇ
Beden Eğtm Öğretmen

Ormana gdyorlar. Yolculuğun btmesne 
az kaldı. Mlka “Ben çok acıktııım!”dye bağırınca Sran 
yernden sıçradı. Aslında benm de karnım acıktı. Neyse konuyu 
dağıtmayalım. Sran de Mlka gb açtı. Sran en yakın restoranın önünde 
durdu. İks de sevnçle arabadan nd fakat çerde kmse yoktu. Kara kara 
düşünmeye başladılar. En sonunda Mlka “Mutfağa grelm. Yemeğmz 
hazırlayıp yyelm. Parasını bırakırız.” ded. Bu fkr ks de beğend. Hemen mut-
fağa koştular, kltlyd. Uzun br süre anahtarı aradılar. Sran “Buldum!” dye 
bağırdı br dolabın arkasından. Hemen açtılar kapıyı. Mlka buzdolabından üç 
tane yumurta çıkardı. Yumurtaların pşmesn beklerken “Sepet sepet yumurta, 
sakın ben unutmaaaaa!“ dye bağırıyordu. Sran bu sesten rahatsız olsa da br 
şey demyordu. Yumurtalar pşnce afyetle yedler. Sran “kasa” yazan yere br 
mktar para bıraktı. Tekrar yola koyuldular. Çok geçmeden ormana vardılar. 
Ormanın ağaçları çok sık olduğu çn arabayla gremedler. Ama ormana grdk-
lernde ağızları açık kaldı. Bu ormana daha önce kmse grmemş gbyd. Her 
yer ağaç doluydu. Mlka sarmaşıklara tutunup daldan dala atlıyordu. Sran se 
hayranlıkla bakmakla yetnyordu. İksnn de gözler büyülenmşt. Sran”nn 
önüne br kız atladı. Bu kız, uzun saçlı ve Mlka’nın boylarındayd. Her yer ççekle 
kaplıydı. Mlka çabucak kızla tanışmak styordu. Kıza adını sordu. Kız tatlı br 
sesle “Anka!” ded. Mlka bu sm çok sevmşt. Mlka ve Sran lk gecelernde 
çadırlarında uyudular. Uyandıklarında Anka’nın yazdığı br davet kartı buldular. 

Merhaba! Bugün sze Sran ve Mlka’nın 
yaşadıklarını anlatacağım. 

Bakalım neler olacak. 
Mlka 16, Sran 18 yaşında. 

Onlar kuzenler fakat abla kardeş gbler. 
Aleler, onlar çok küçükken ölmüş. 

Melke GÜVEN
6/A
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Br keresnde ’’Okuduğumuz pek çok şey unutuyoruz, pek öyleyse neden okuyoruz?’’
dye sormuştum kend kendme. Yedğmz şeyler yyor, sndryor, metobolze edp 
vücuttan uzaklaştırıyoruz, öyleyse nye yyoruz k? sorusuna cevap vermek gb oldu 
sonra bu soru. Besnler vücudumuzun yapı taşları olarak yerlern alıyorlar, enerj 
  sağlıyorlar. Okuduklarımız da zhnmz beslyor, kelmeler, cümleler beynmzde
      adeta yapı taşları oluyor. Br ktabı okuduktan sonra beynmz artık aynı beyn
          değl, kmyası ble değşyor. Çevreden aldığımız uyaranlar, sözler dyaloglar,
              okuduklarımız, hayal ettklermz; bz bz yapıyor. Ayrı ayrı her okuduğumuzu
                  ya da duyduğumuzu hatırlamasak ble zhnmzde sentezlyoruz. Bu
      yüzdendr okudukça gelşyor ve değşyoruz. Onun çn zhnmz 
          beslemezsek sulanmamış btkler gb zhnmz sönükleşmeye, yen fkr
             üretmemeye başlıyor. İşte metnn başında sorduğum o sorunun cevabı
                  bana göre okuduğumuz metnn her br harfn unutsak da zhnmz 
                     beslemek ,gelşmek, öğrenmek, bazen o anı yaşamak, başka br
         dyara gtmek, bazen de sadece keyf almak ve y vakt geçrmek 
             çn okumalıyız; ama her metn değl. Nasıl her besn
                 vücudumuza almıyoruz, seçyoruz bu konuda ttz
     davranıyoruz zhnmz çn de kaltel metnler seçmelyz.

Okuduklarımızı Unutuyor Muyuz?

Esra DAĞLI
Türkçe Öğretmen
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Br keresnde ’’Okuduğumuz pek çok şey unutuyoruz, pek öyleyse neden okuyoruz?’’
dye sormuştum kend kendme. Yedğmz şeyler yyor, sndryor, metobolze edp 
vücuttan uzaklaştırıyoruz, öyleyse nye yyoruz k? sorusuna cevap vermek gb oldu 
sonra bu soru. Besnler vücudumuzun yapı taşları olarak yerlern alıyorlar, enerj 
  sağlıyorlar. Okuduklarımız da zhnmz beslyor, kelmeler, cümleler beynmzde
      adeta yapı taşları oluyor. Br ktabı okuduktan sonra beynmz artık aynı beyn
          değl, kmyası ble değşyor. Çevreden aldığımız uyaranlar, sözler dyaloglar,
              okuduklarımız, hayal ettklermz; bz bz yapıyor. Ayrı ayrı her okuduğumuzu
                  ya da duyduğumuzu hatırlamasak ble zhnmzde sentezlyoruz. Bu
      yüzdendr okudukça gelşyor ve değşyoruz. Onun çn zhnmz 
          beslemezsek sulanmamış btkler gb zhnmz sönükleşmeye, yen fkr
             üretmemeye başlıyor. İşte metnn başında sorduğum o sorunun cevabı
                  bana göre okuduğumuz metnn her br harfn unutsak da zhnmz 
                     beslemek ,gelşmek, öğrenmek, bazen o anı yaşamak, başka br
         dyara gtmek, bazen de sadece keyf almak ve y vakt geçrmek 
             çn okumalıyız; ama her metn değl. Nasıl her besn
                 vücudumuza almıyoruz, seçyoruz bu konuda ttz
     davranıyoruz zhnmz çn de kaltel metnler seçmelyz.

Vaktyle br padşah kendsne br vezr bulmaya karar vermş ve böyle kocaman
br kapı yaptırmış. Yaptırdığı kapının ortasına onlarca 
klt yaptırmış. Kms sürgülü, kms halka klt 
vesare derken baştan aşağı her tarafa klt 
yaptırmış. Ve ondan sonra vezr adaylarını 
br br buyur etmş. 
İlk gren adama demş k:
- “Sen benm vezrm olmak
styorsun, değl m?”
O da demş:
- “Evet efendm.”
- “Eğer benm vezrm olmak
styorsan, şu kapıyı anahtar 
kullanmadan, levye kullanmadan, 
hç br alet kullanmadan açmanı 
styorum” demş.
Vezr adayı şöyle br dönmüş kapıya, bakmış 
ve demş k:
- “Efendm bu mümkün değl, kaldı k anahtar ble olsa 
bu kapıyı açmak saatler sürer.”
O da demş k:
- “Pek, sen gt öteks gelsn.”
Ötek gelmş, ona aynısını söylemş, O demş: “Efendm mümkün değl 
anahtar ble olsa…”
Ötek gel,  falan derken, en son vezr adayı grmş çerye. Padşah demş k:
- “Sen vezr olmak styorsan, şu kapıyı anahtarsız, levyesz, hç br alet 
edavat kullanmadan açmanı styorum.”
Adam şöyle bakmış kapıya, bakmış, dönmüş demş k padşaha:
- “Devletl Sultanım! Aslında aklım der k: ‘Bu kapı böyle açmaya açılmaz.’’ 
Lakn bze tmek düşer” demş ve eln uzatıp o kapıyı şöylece ttğnde kapının 
açılıverdğn ve aslında kltlern hç brnn kapalı olmadığını görmüş. 
Cenab-ı ALLAH’IN rızası nerede saklı hç brmz blmyoruz.
Belk br vakt namazda saklı.
Belk br yetmn başını okşayacağız şefkatle. Belk br kedye su vereceğz merhametle.
Belk yanımızdan geçen ve hç tanımadığımız brne: ‘Esselamu aleyküm ve rahmetullah’ dyeceğz.
Ve belk o da mukabele de bulunacak: ‘Ve aleyküm selam ve rahmetullah’ dyecek.
Bu yüzden Cenab-ı ALLAH’IN rızası hang kapıda saklı dye, bz kullara tmek düşer.
Kapıları Açan ALLAH, Kapayan ALLAH’tır. 
AÇ ALLAH’IM(CC) bütün kapıları.

Betül ARIKAN
Değerler Eğtm Öğretmen

Bize O Kapıyı İtmek Düşer
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             Br zamanlar Zeynep adında br kız yaşarmış. Alesyle huzurlu 
ve mutlu br hayat süren Zeynep’n babası, ona doğum günü pastası 
almak çn pastaneye gtmşt. Yolda kaza geçren babası orada 
vefat etmş. Babasının, trafk kazasında vefat ettğ haber  Zeynep’e 
hemen verlmemş  “Baban, pastanın çıkmasını beklyormuş, çok 
uzun sürdüğünden gelememş.” denlmş. Zeynep doğum gününü 
babası gelmeden kutlamak stemyormuş tab. Aradan brkaç dakka 
geçtkten sonra annes “Kızım babanın br ş çıkmış o yüzden doğum 
gününe gelemeyecekmş” demş. Zeynep, braz üzülerek “O zaman 
kutlayalım. “ demş. Zeynep ertes sabah su çmek çn mutfağa gder-
ken br telefon konuşması duymuştu. Annes le teyzesnn trafk 
kazası hakkında konuştuğunu duymuştu. Annes hıçkırarak ağlıyor-
muş.  Zeynep konuşmaları dnlemeye devam etmş. Sonra kötü 
haber duyup mutfağa grmş. Zeynep, “Neden bana söylemednz?” 
dye ağlamış yıkılmış. Zeynep hemen, babasının Zeynep’e önceden 
aldığı kalpl kırmızı balonu kaptığı gb bahçeye çıkmış. Sonra koşarak 
evden uzaklaşmış. Babasıyla sürekl gttğ papatya bahçesne 
gtmş. Orda babasıyla hep oturduğu odunun üstüne oturmuş. Ve 
babasıyla yaşadığı anıları düşünürken, umudu elnden uçup gtmş 
gb balonu da uçup gökyüzüne gtmş. Zeynep o güzel balonunun 
gttğne hem braz üzülmüş hem de çerlemş. Çünkü o balonda 
babası le brlkte yaşadığı güzel anıları saklıymış. Sank babasını 
knc kez kaybetmş gb hssetmş.

Hüzünlü Haber

Dlara Sena ÖZDEN
7/B
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Güzel br dünya hayal edyorum,
İçnde sevgnn olduğu

Br dünya hayal edyorum,
İçnde barışın olduğu br dünya styorum.

Dünyada savaşın olmadığı,
Çocukların ölmedğ br dünya hayal edyorum.

İçnde yaşanılablecek br dünya,
Sevgnn olduğu br dünya styorum.

Br dünya hayal edyorum,
Yeşllkle dolu, güzel br dünya

Her olayın güzel yaşandığı,
Br dünya styorum.

Bir Dünya İstiyorum

Gülfem Sude ÖZDEMİR
7/B

süleymanye
okulları



Gülfem Sude ÖZDEMİR
7/B

-‘’Birisi ilaçları yanlış ilaçlarla değiştirip insanlardan ekstra para alıyor. Kim o? Onu tutuklayacağız.’’ dedi  içeriye 
dan diye giren polisler. İçerdeki herkes şaşırmıştı, polisler ve Aras dışında. Aras polisler çıktıktan sonra her şeyi 
anlattı. Bir anda annem:’’ Suçu neden Deren üstlenmiyor ?’’dedi. Annem beni küçüklüğümden beri hiç umursa-
maz, yere düşünce kaldırmazdı  halbuki Aras hapşırsa hemen hastaneye götürür. Babam böyle düşünmüyor. 
Aras ile beni bir tutardı . Annem öyle dedikten sonra babam:’’ Ciddi misin? Ben senin bu kadar merhametsiz 
olduğunu düşünmüyordum Aysel. Bilgin olsun eğer bu bir şakaysa hiç komik değil.’’ dedi anneme bakarak. 
Annem:’’ Gayet ciddiyim hatta şimdi gidip polislere söyleyebilirim. Ailecek kurduğumuz hastane, burada 
tonlarca insan yatıyor. Hem Aras daha çok küçük, o bu yükü kaldıramaz.’’ dedi. Sonra Aras aniden dışarı çıktı, 
arkasından ben  hastaları unutmuştum o gün öyle geçti ve aklımda hep annem vardı. Sabah saat altı civarında 
kapı çaldı, adam az kalsın kapıyı kıracaktı. Zorla uyanıp aşağı indim ve kapıyı  açtım. Karşımda gördüğüm 
manzara hem beni korkuttu hem de şaşırttı. Polisler beni tutuklamaya gelmiş. İçimden anneme - yok artık- 
dedim. Kadın beni şikayet etmeyle kalmamış, aynı zamanda evimin yerini söylemiş yani beni biraz daha görse 
ölür sanki. Neyse hapse girdiğimi bir tek annem ve polisler biliyor. Bir gün oradaki bir kız beni öldürmeye 
kalktı, zor kaçtım. Sonra orda daha bunun gibi birçok şey yaşadım. Bir gün babam ziyarete geldi, öğrenmiş 
ama benimki büyük suç olduğu için bedeli de büyükmüş. Bir de babam her konuşmasında öksürdü. 
-‘’Hasta mısın.?’’ diye sordum.
 -‘’Hayır, salgın var.’’dedi. Bir gün bir polis gelip beni hapishaneden çıkardı. Aras beni kurtarmak için milyarlarca      

Hayatın Acıları Bitmez

     para ödemiş. Aras dışarda beni bekliyormuş. Dışarıya çıkıp ona sarıldım ama üzgündü sonra birden ağzından
             şu kelimeler çıktı.
                    -‘’Abla artık yalnızız, gidecek bir yerimiz yok. İlaçlarla oynandığı  ve insanlara yanlış ilaç verildiği için
                             hastane kapandı  ve babam bu haberi duyunca olduğu yerde kalp krizi geçirip öldü. Annem sonra
            çok ağladı ve her şeyimize haciz  geldi  annem de babam ölünce arkasından öldü, haciz
        gelince doğal  olarak her şeyimiz elden gitti. Ben de haciz işlemlerini kapatmadan gidip
    bütün parayı çektim ve seni yani ablamı hayatımın tek anlamını kurtardım. Peki, 
              şimdi ne yapacağız.?’’-dedi.
        Şoktaydım, ilk birkaç dakika sustum, konuşamadım, ne diyeceğimi
      bilemedim. Sonra Aras’a dedim ki:
           ‘’Gel kendimize bir hayat kuralım çünkü başka çare yok, zaten
       doktoruz, hastanede çalışır, eski hayatımız gibi olmasa da
                 güzel bir hayat kurarız.’’-dedim.
             Aras :’’Tamam .’’ deyince kendimize yeni bir iş ve
         düzen kurduk hep sağlıklı ve mutlu yaşadık. 
                  Zaten sağlık olmazsa ne işe yarar para?

Ayşe İzem AYDIN
7/B
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     para ödemiş. Aras dışarda beni bekliyormuş. Dışarıya çıkıp ona sarıldım ama üzgündü sonra birden ağzından
             şu kelimeler çıktı.
                    -‘’Abla artık yalnızız, gidecek bir yerimiz yok. İlaçlarla oynandığı  ve insanlara yanlış ilaç verildiği için
                             hastane kapandı  ve babam bu haberi duyunca olduğu yerde kalp krizi geçirip öldü. Annem sonra
            çok ağladı ve her şeyimize haciz  geldi  annem de babam ölünce arkasından öldü, haciz
        gelince doğal  olarak her şeyimiz elden gitti. Ben de haciz işlemlerini kapatmadan gidip
    bütün parayı çektim ve seni yani ablamı hayatımın tek anlamını kurtardım. Peki, 
              şimdi ne yapacağız.?’’-dedi.
        Şoktaydım, ilk birkaç dakika sustum, konuşamadım, ne diyeceğimi
      bilemedim. Sonra Aras’a dedim ki:
           ‘’Gel kendimize bir hayat kuralım çünkü başka çare yok, zaten
       doktoruz, hastanede çalışır, eski hayatımız gibi olmasa da
                 güzel bir hayat kurarız.’’-dedim.
             Aras :’’Tamam .’’ deyince kendimize yeni bir iş ve
         düzen kurduk hep sağlıklı ve mutlu yaşadık. 
                  Zaten sağlık olmazsa ne işe yarar para?

1 BECERİ Öğrencilerimizin elinden her iş gelir. Beceri 
kabiliyetleri yüksek�r. 

2 DEĞER 
Zamanın ve mekânın değerini bilen 
öğrencilerimiz vardır. Onlar her şeye 
değer. 

3 DİNLEME Başta derslerini ve öğretmenlerini dinleyen 
kaliteli dinleyici öğrencilerimiz var.  

4 EĞİTİM Çocuklarımız,  gerekli olan ahlaki ve 
bilimsel eği�mini okulumuzdan alıyorlar. 

5 İBADET Dinimizin emirlerini eksiksiz olarak  evde ve 
okulumuzda yerine ge�riyor çocuklarımız. 

6 İLETİŞİM 
Bizim öğrencilerimiz duygu, düşünce ve 
isteklerini çekinmeden rahatça ifade 
edebilir. 

7 KONUŞMA 
Süleymaniye'nin öğrencileri, dilimizi 
işlevine uygun ve doğru kullanarak 
konuşur. 

8 TAKİP Tüm öğretmen ve velilerimiz, 
öğrencilerimizi planlı bir şekilde takip eder. 

9 OKUMA 
Süleymaniye'de okumanın mekân ve 
mekan sınırı yoktur. Okumak = 
Süleymaniye 

10 YAZMA Öğrencilerimiz duygu ve düşüncelerini 
yazıya döküp dergi çıkarabiliyorlar. 

 

10 Sözde Süleymaniye Lügat’ı
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İbrahm ÇELİK
Türkçe Öğretmen



Kış mevsmnde hayvanları unutmamalıyız. Kışın hayvanlar yemek bulmakta
zorlanablr tab bu dört mevsm çnde geçerldr. Pek hayvanlara kışın nasıl
yardım edeblrz?
Kış günlernde hayvanlar çn sokaklara 5 ltrelk şşeler ortadan kesp çne
ılık su doldurup dışarı koymalıyız. Yemler çn de aynı şeklde şşey kesp çne 
   yem koyablrsnz.  Kuşlar çn se br 500 mlltrelk br pet şşey ortasını oyup
      çn küçük ekmek parçaları le doldurup ağaca ple veya tel le
 sabtleyeblrz.  Hayvanlar çn kulübey nasıl yapablrz? Kedler çn
    büyük br karton kutuyu ortasından yuvarlak açıp çöp poşetleryle
         kaplayablrz. Daha sonra se çne br havlu koyup ked kulübes
            yapablrz. Köpekler çn se beyaz eşya kutularına kare br kapı
       açılıp çöp poşetler le kaplayıp çne battanye ya da esk
          kıyafetler koyunca köpek kulübemz hazır olur. Kuş kulübes 
     çnse 5 ltrelk şşeye kuşların grebleceğ şeklde br delk
        açıp kuş kulübes yapablrsnz. Ağaca tutturmak çn se
            br dala tutma yern geçreblrsnz ve asla br hasta
       hayvanı görmezlkten gelmeyn ve veternere
          götürün mümkünse. İmkanınız varsa evnze alın,
     hayvanları beslemek çn dışarı çıkın ve yaptığınız 
        evlern koyduğunuz su ve mama kaplarını haftada
      br kontrol edn. Yapablyorsanız geçc olarak 
      evnzde bakın  su ve evlern üstüne uyarı notları
          yazın sokak hayvanlarını asla unutmayın başa
           çıkamadığınız durumlarda beledyelern
             barınaklarını arayıp yardım 
        steyeblrsnz. 

Gül Sena GÜZEL
5/A

Kış Günlerinde Hayvanlar İçin Neler Yapabiliriz?
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Baba, br haftalık zorlu mesaden sonra pazar sabahı kalkıp haftanın bütün yorgunluğunu 
çıkarmak çn elne gazetesn aldı ve gün boyunca evde oturup dnleneceğn düşündü. Tam 
bunları düşünürken oğlu koşarak geld ve müzeye ne zaman gdeceklern sordu. Çünkü 
baba oğluna söz vermşt, bu hafta sonu müzeye götürecekt onu. Ama hç de canı dışarıya 
çıkmak stemedğnden, br bahane bulması gerekyordu. Tam bu esnada gazetenn 
promosyon olarak dağıttığı dünya hartasına gözü lşt. Önce dünya hartasını küçük parça-
lara ayırdı ve oğluna:
– “Eğer bu hartayı düzelteblrsen sen müzeye götüreceğm” ded. Sonra da, ‘Oh be... 
Kurtuldum! En y coğrafya profesörünü ble getrsen, bu hartayı akşama kadar düzelte-
mez!’ dye düşündü. 
Aradan on dakka geçtkten sonra oğlu babasının yanına koşarak geld ve:
– “Baba hartayı düzelttm! Artık müzeye gdeblrz” ded. 
Adam önce nanamadı ve görmek sted. Gördüğünde se hayretler çndeyd. Harta tamam-
lanmıştı. Oğluna, bunu nasıl yaptığını sordu. Çocuk cevapladı:
– “Bana verdğn hartanın arkasında br nsan resm vardı. İnsanı düzelttğm zaman, 
dünya kendlğnden düzeld.”
Evet, her  şeyn başı nsan. O bozulursa her şey berbât! Düzelrse her şey âbâd.
Hayatını nsanların selâmet ve hdâyet çn harcayan nsan, ömür sermayesn boşa harca-
mamış demektr. Çünkü br mllet ıslâh eden de, fsad eden de nsandan başkası değldr. 
Bundan dolayıdır k, mânevyat büyüklernn hemen heps de, her şeyden önce nsana yan 
onun yetşmesne ehemmyet vermşlerdr. Onların kafalarını, gönüllern tenvîr etmekle 
meşgul olmuşlar, ömürlernn son demne kadar bu hzmetn îfası le alâkadar olmuşlardır.

Harita ve İnsan
süleymanye

okulları

Betül ARIKAN
Değerler Eğtm

Öğretmen



“1-Gagavuz kuşunun gagası gerdandan sarkar, ger ger gerlen
gergefn gültası Galata'dan galat gergedana gül atar.
 
2-Kara kızın kısa kayışını kasışına kızmayışına şaşmamışsın da
kuru kazın kızışıp kayısı kazışına şaşmış kalmışsın.

3-Kapıyı kıcırdattırıcılardan mısın, ocağı
kıvılcımlattırıcılardan mısın? Ne kapıyı kıcırttırıcılardanım
ne de ocağı kıvılcımlattırıcılardanım.

Tekerlemeler

       Doğada brçok muczeye şaht oluruz.
     Fakat bz nsanlar sadece onlara zarar
   verrz. Doğanın bzm yaşamımızda çok öneml br
 rolü vardır. Yedğmz yemek, çtğmz su ,oynadığmız
oyuncak ve ders çalıştığımız masa doğanın bze sunduğu
nmetlerdr. Bz nsanlar kend yaşamımızı mahvedyoruz. Doğa
çok kbrldr. Bz onun ağacını kesersek  o bze meyve, sebze
vermez, onun yılardır akmayan  nehrnn  kenarına ev yaparsak
br şeklde doğa bzden ntkamını alır. Bu nedenle doğaya zarar
vermemelyz.

Doğa ve İnsan

Zeynep BOZ
6/A

Süreyya İrem BAL
5/A
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             Br zamanlar Zeynep adında br kız yaşarmış. Alesyle huzurlu 
ve mutlu br hayat süren Zeynep’n babası, ona doğum günü pastası 
almak çn pastaneye gtmşt. Yolda kaza geçren babası orada 
vefat etmş. Babasının, trafk kazasında vefat ettğ haber  Zeynep’e 
hemen verlmemş  “Baban, pastanın çıkmasını beklyormuş, çok 
uzun sürdüğünden gelememş.” denlmş. Zeynep doğum gününü 
babası gelmeden kutlamak stemyormuş tab. Aradan brkaç dakka 
geçtkten sonra annes “Kızım babanın br ş çıkmış o yüzden doğum 
gününe gelemeyecekmş” demş. Zeynep, braz üzülerek “O zaman 
kutlayalım. “ demş. Zeynep ertes sabah su çmek çn mutfağa gder-
ken br telefon konuşması duymuştu. Annes le teyzesnn trafk 
kazası hakkında konuştuğunu duymuştu. Annes hıçkırarak ağlıyor-
muş.  Zeynep konuşmaları dnlemeye devam etmş. Sonra kötü 
haber duyup mutfağa grmş. Zeynep, “Neden bana söylemednz?” 
dye ağlamış yıkılmış. Zeynep hemen, babasının Zeynep’e önceden 
aldığı kalpl kırmızı balonu kaptığı gb bahçeye çıkmış. Sonra koşarak 
evden uzaklaşmış. Babasıyla sürekl gttğ papatya bahçesne 
gtmş. Orda babasıyla hep oturduğu odunun üstüne oturmuş. Ve 
babasıyla yaşadığı anıları düşünürken, umudu elnden uçup gtmş 
gb balonu da uçup gökyüzüne gtmş. Zeynep o güzel balonunun 
gttğne hem braz üzülmüş hem de çerlemş. Çünkü o balonda 
babası le brlkte yaşadığı güzel anıları saklıymış. Sank babasını 
knc kez kaybetmş gb hssetmş.

Her zamank gb sıkıcı br güne uyanmıştım. Sınava hazırlanmak, sabahın erken   saat-

lernde derse grmek. Bunlar gerçekten çok sıkıcıydı. Kendm topladım, blgsayarımı 

aldım ve tam derse greceğm sırada kapıya br sertçe vurmaya başladı. Öyle sert 

vuruyordu k resmen kapı yernden sökülecekt. Snrlenmştm ve hızla kapıyı açtım. 

Açtığım gb de ger kapattım. Neden m?  Karşımda neye benzedğn ble blmedğm 

br yaratık duruyordu. Korkmuştum, o şey kapıya tekrar vurmaya başladı. Cesaretm 

topladım ve kapıya yöneldm. Kapıyı açtığım gb soru sormaya başladım:

-Neden buradasın? Ne styorsun? Nerden geldn? Evm nerden blyorsun?

-Kurabye!

-Anlamadım?

-İstedğm şey kurabye.

Cdd myd bu? ‘’Kapıyı açmam br hataydı’’ dye düşündüm ve kapıyı ger kapatacak-

tım k karşımdak şey ayağı le engel olana kadar. ‘’İşte şmd bttn’’ dye düşünürken:

-Kurabye, ded yenden  

Anlamsız bakışlarımı üzernde gezdrrken:

-Çkolatalı olsun, ded.

Evet, yok bu şey cddyd. Ne yaptığımı blmeden hızla mutfağa koşup br kurabye 

kaptım ve uzattım.

-Senn stedğn yaptım şmd sen de benm sorularımı yanıtlayacaksın! Hemen sorula-

rımı sormaya başladım. Ne yapacaksın bu kurabyey? Kmsn? Nesn?

-Merak etme, benmle gelrsen sana her şey anlatacağım.

-Beyza! Beyza! Eğer braz daha uyursan derse geç kalacaksın.

Ne, heps br rüya mıydı? Hayır ya neden geleceğn anlatacaktı, bunu bana yapamaz-

sın anne! Oflaya puflaya derse grdm. Gördüğüm rüyadan dolayı ders hç dnleme-

mştm hatta hang derse grdğm ble blmyordum. Sonra bahçeden GÜM! dye br 

ses geld, hızla cama koştum ve gördüğüm şey karşısında dlm tutuldu! Bu, bu benm 

rüyada gördüğüm kşyd! Olamaz! Yoksa rüyam gerçek m oluyor?                    

Bir Kurabiye?

Beyza KESKİN
7/A
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Yıllardan 1999, aylardan Ağustos, saat 1.30 cvarı odamda pencere kenarında 
etrafı zlyordum. Etrafı zlerken dğer evlern sallandığını fark ettm. Aynı zaman-
da da kend evmn... Öyle br sallandı k avzeler,  pencereler, dolaplar,  durma-
dan sallandı. Çok korktum. Hemen odamdan çıkmaya çalıştım ama çıkamadım. 
Sonra öğretmenmzn söyledğ cenn hareket geld ve hemen yaptım. Bekle-
dm, bekledm sank bu deprem hç geçmeyecek gbyd. Hayatımı, kaybetmek-
ten veya evde olan annemn, şde olan babamı kaybetmekten çok korkuyorum. 
Sank onlar ben bırakıp gdecek gb hssedyordum ya da benm onları bıraka-
cağımı. Hem korkuyordum hem de benm gb şuan depremden etklenen alem 
düşünüyordum ve çok ağlıyordum. Deprem sarsıntısı braz haffleynce dışarı 
çıkmayı tekrar denedm ve şte bu sefer dışarı çıkmayı başarmıştım. Dışarı çıkın-
ca depremden etklenen br sürü mağdur, mutsuz, üzgün, ağlayan ve çaresz 
nsanlar gördüm. Hem kendm çn hem de o nsanlar çn o kadar üzüldüm k. 
Mesela br yaşlı amca evne 3 ekmek almış gelrken evnn yıkıldığını görmüş ve 
o kadar üzülmüş k onu düşününce ben deüzülüyorum. Ardından buraya br 
sürü sağlık ekpler, ambulanslar ve AFAD ekpler gelmşt. Ve benm annem 
bulmaya çalışıyorlardı. Annemn cesed deprem esnasında yıkılmış br evn beto-
nun altında bulundu. Ve br an öksüz kaldığımı, bundan sonra ne yapacağımı 
düşündüm. Babamdan herhang br haber alınamayınca öldüğünü düşündüm. 
Ve sanırım öyleyd.
O kadar ağladım k... Şu koca dünyada yapayalnız kaldım.
Ben artık yetm br çocuktum. Gdeceğm, kalacağım 
tek br yer yoktu. Maalesef bu saatten sonra kalacağım 
tek yer yetmhaneyd. Artık yetmhanede kalmaya başladım. 
Ve hayatımın ger kalanını orada geçreceğm. Belk br ale 
ben evlatlık alırdı. Ama bunun br önem yok, onlar 
benm gerçek anne ve babamın yern tutamazlardı k. 
Keşke bu deprem hç yaşanmasaydı.

Büyük Deprem

Dlara Sena ÖZDEN
7/B
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Ben Esra, Bolu'da alem le yaşıyorum ve şu an yapayalnız duvarların 
ardından sennle konuşuyorum. Bugün sana dün yatarken yazdığım br 
hkâyey anlatacağım: 
Br varmış br yokmuş, günün brnde huzur saçan br evde yaşayan çok 
neşel br ale varmış. Orda herkes düşüncel ve anlayışlıymış brbrlerne. 
Br gün aleden brnn br anlık düşünceszlğ le alesn mahvedecek br 
şey yapmış. Yalnız o farkında değlmş yaptığının bu şeklde br sonuçla-
nacağından. Eve, alesne bulaştırdığı hastalık yavaş yavaş bütün alesn 
etklemeye başlamış. Gün geçtkçe annes hastalanıyormuş son çare 
hastaneye gtmşler ve teşhs koyulmuş. Annesnde görülen vrüs o yıl 
tüm dünyayı etks altına alan vrüsmüş. İşte o vrüs oraya dah gelmş. 
Annes günlerce yoğun bakımda kalmış babasının cğerlern mahvetmş 
annes ve babası günlerce acıdan kıvranırken kendsne hçbr şey olma-
mış kend dkkatszlğ yüzünden çekyormuş bu acıyı anne ve babası 
defalarca vrüse karşı onu blglendrmşler oysak.
Bu duvarların ardında sze anlatılmış hayat hkâyes. Km tahmn edeblr-
d? Ben ,annem ve babamın ölümünü nasıl düşüneblrdm böyle sonuçla-
nacağını ufacık br dkkatszlğn böyle br şeye sebep olacağını nerden 
bleblrdm .Annem ve babam ger gelmyor. Şu koca dünyada yapayal-
nız br başıma kaldım .Yanımda ne o ben “aman ya ne olacak çok 
evham  yapıyorsun” dyen arkadaşlarım var ne alem yanımdayken bze  
mrenen nsanlar .Ne yapacağımı blmyorum,
bu durumu  annem olsaydı ona anlatırdım,
anlattığım da ağzımdan çıkan her laf ben
rahatlatırdı şmd annesz babasız nasıl
yaparım?

Bir Gün…

Elanur TETİK
7/A
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“    Günün brnde k dost varmış. Her ks de çok yymş ama br saf 
    dğer se kurnaz ve açıkgözlüymüş. Br gün açıkgözlü olanın şrket flas 
etmş ve dostundan borç para stemş. 
Dostu hemen, “Ne demek, sen benm en y dostumsun,” demş ve bütün servetn vermş.
Aradan günler geçmş ve açıkgöz olanın şlern yoluna koyduğu gb şrketn de büyütmüş.
Aradan aylar geçmş ve bu kez de saf olanın şler bozulmuş ve dostunun yanına gdp ondan 
ş stemş. Ama en y dostu maalesef ona ş vermemş. Düşüncel düşüncel yolda yürürken 
karşısına yaşlı br adam çıkmış. Adam, “ Oğlum çok hastayım bana şu reçetedek laçları 
alır mısın ? dye sormuş ve saf dostumuz hç tereddüt etmeden cebndek son parayla adamın 
laçlarını almış.Ertes gün br avukat,  “ Dün laçlarını aldığınız adam öldü ve tüm mal varlığını sz
 bıraktı” deynce çok şaşırmış ve çok htyacı olduğu çn servet kabul etmş.Br gün kapısına br yaşlı 
teyze gelp “ Oğlum çok acıktım bana yemek verr msn” demş saf dost da br şartla gel  benm 
yanımda çalış teyzecğm hem bana yardım edersn hem de karnın doyar demş. Kadın da seve 
seve kabul etmş. Aradan br yıl geçmş. Saf dostun kapısını açıkgözlü dostu çalmış. Saf dost
kapıyı açmış açıkgözlü dost para stemş saf dost da para vermş açıkgözlü dost tam 
gdecekken saf dost seslenmş ertes gün doğum günüm demş sen de partmde görmek sterm. 
Açıkgözlü dost kabul etmş. Saf dostun doğum günü gelp çatmış saf dost açıkgözlü dostunu 
görünce elne mkrofonu alıp konuşmaya başlamış. Benm dostumun şler flas etmş ve 
benden gelp para stemşt ben se ona mal varlığımı verdm. Br gün benm şlerm 
kötüleşt ben ona gdp ş stedğmde bana sana burda ş yok ded çok kırıldım ama 
kalbmde hala özel br yer vardı yolda düşüncel yürürken karşıma yaşlı br adam 
çıktı laçlarını almam çn rca ett cebmdek son parayla adamın laçlarını 
aldım ertes gün br avukat gelp bana şunları söyled dün laçlarını 
aldığınız adam öldü ve tüm mal varlığını sze bıraktı demşt ve benm
de paraya htyacım olduğu çn kabul ettm. Ertes gün benm 
kapımı br teyze çaldı ve benden yemek sted yanımda 
çalışmasını ve karnının da doyacağını söyledm. Açıkgözlü 
dost mkrofonu alıp konuşmaya başladı evet o bana 
tüm mal varlığını verd, benden ş stedğnde 
düşüncel düşüncel gderken laçlarını aldığı 
adam benm babamdı karnını 
doyurduğu se benm annemd szce 
söyleyn gerçek dost kmdr?

Gerçek Dost

Zeynep Rüveyda ÇALIŞKAN
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    Günün brnde k dost varmış. Her ks de çok yymş ama br saf 
    dğer se kurnaz ve açıkgözlüymüş. Br gün açıkgözlü olanın şrket flas 
etmş ve dostundan borç para stemş. 
Dostu hemen, “Ne demek, sen benm en y dostumsun,” demş ve bütün servetn vermş.
Aradan günler geçmş ve açıkgöz olanın şlern yoluna koyduğu gb şrketn de büyütmüş.
Aradan aylar geçmş ve bu kez de saf olanın şler bozulmuş ve dostunun yanına gdp ondan 
ş stemş. Ama en y dostu maalesef ona ş vermemş. Düşüncel düşüncel yolda yürürken 
karşısına yaşlı br adam çıkmış. Adam, “ Oğlum çok hastayım bana şu reçetedek laçları 
alır mısın ? dye sormuş ve saf dostumuz hç tereddüt etmeden cebndek son parayla adamın 
laçlarını almış.Ertes gün br avukat,  “ Dün laçlarını aldığınız adam öldü ve tüm mal varlığını sz
 bıraktı” deynce çok şaşırmış ve çok htyacı olduğu çn servet kabul etmş.Br gün kapısına br yaşlı 
teyze gelp “ Oğlum çok acıktım bana yemek verr msn” demş saf dost da br şartla gel  benm 
yanımda çalış teyzecğm hem bana yardım edersn hem de karnın doyar demş. Kadın da seve 
seve kabul etmş. Aradan br yıl geçmş. Saf dostun kapısını açıkgözlü dostu çalmış. Saf dost
kapıyı açmış açıkgözlü dost para stemş saf dost da para vermş açıkgözlü dost tam 
gdecekken saf dost seslenmş ertes gün doğum günüm demş sen de partmde görmek sterm. 
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görünce elne mkrofonu alıp konuşmaya başlamış. Benm dostumun şler flas etmş ve 
benden gelp para stemşt ben se ona mal varlığımı verdm. Br gün benm şlerm 
kötüleşt ben ona gdp ş stedğmde bana sana burda ş yok ded çok kırıldım ama 
kalbmde hala özel br yer vardı yolda düşüncel yürürken karşıma yaşlı br adam 
çıktı laçlarını almam çn rca ett cebmdek son parayla adamın laçlarını 
aldım ertes gün br avukat gelp bana şunları söyled dün laçlarını 
aldığınız adam öldü ve tüm mal varlığını sze bıraktı demşt ve benm
de paraya htyacım olduğu çn kabul ettm. Ertes gün benm 
kapımı br teyze çaldı ve benden yemek sted yanımda 
çalışmasını ve karnının da doyacağını söyledm. Açıkgözlü 
dost mkrofonu alıp konuşmaya başladı evet o bana 
tüm mal varlığını verd, benden ş stedğnde 
düşüncel düşüncel gderken laçlarını aldığı 
adam benm babamdı karnını 
doyurduğu se benm annemd szce 
söyleyn gerçek dost kmdr?

“Cezer”, ülkemzn Türk mühendsler tarafından tasarlanmış lk uçan otomobldr. Ceze-
r’nn şehr ç yolcu ulaşımında, sağlık sektöründe, asker alanda ve kargo taşımacılığında 
kullanılması hedeflenyor. Cezer, 8 adet elektrkl motor le çalışacak şeklde tasarlanmıştır.  
Cezer %100 elektrkle çalıştığı çn çevre dostu br araçtır. Döner kanatlı bu hava aracının 
gelecekte saatte 100 km seyr hızına kavuşması, uçuş rtfasının 2000 metreye ulaşması ve 
batarya teknolojsnn gelşmesyle brlkte 1 saat havada kalarak 70-80 km menzle ulaşma-
sı hedeflenyor. Uçan araba Cezer lk kez 17-22 Eylül 2019 da Atatürk Havalmanı’nda düzen-
lenen TEKNOFEST Havacılık,Uzay ve Teknoloj Festval’nde tanıtılmıştır. Uzmanlara göre 
Cezer’nn 10-15 yıl sonra trafğe çıkması düşünülüyor. Araç kumanda kolu, rtfa kontrol kolu, 
dokunmatk komuta ekranı, k adet fzksel buton (acl n,dur) ve k adet anahtar (motor 
bataryası anahtarı, avyonk sstem anahtarı) aracılığı le kontrol edlyor. İlk test uçuşunu 11 
Eylül’de güvenlk halatlarına bağlı olarak gerçekleştren Cezer, daha sonrak test uçuşları-
nı halatsız olarak yerden 10 metreye kadar yükselerek tamamladı. Adını sbernetk ve 
robotk lmnn kurucusu, Artuklu Sarayı’nın başmühends Czrel Müslüman blm nsanı El 
Cezer’den almıştır.                                                                                                                                                                                                                                       
 

Uçan araba Cezer’nn bazı teknk özellkler:

Seyr hızı:100km/s
Azam uçuş rtfası:2000metre
Havada kalma süres:1 saat
Menzl:70-80 km
Bataryaların tam dolumu çn gereken süre:1 saat
Ağırlık:241 kg
Yapay zeka blgsayarı destekl uçuş sstemne sahp

Uçan lk Türk Arabası “Cezer”

Al Kerem DANACI
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O sabah uyandığımda kendm kelebek olarak bulduğuma nanamıyordum.
Yatağın çnde öyle kalakaldım. Bedenm küçücüktü. Kanatlarım kollarım gb 
değld daha narn ve daha nazkt. Bacaklarım hele br kıl kadar nceyd. 
Kararsız kaldım kalkıp kalkmamakta. Nasıl yürüyecektm? 
Ayaklarımdan önce kanatlarım hareket ett stemszce. Ve uçuyordum. 
Gdeceğm yer de sürprz olmalıydı herhalde kelebek olmam gb. Hoş kokulu
 br yerdeydm. Fazlaca çam ağacı vardı. Epeyce br yol katetmş olmalıyım 
kendm lavanta ççeğnn tepesnde buldum. Kanatlarımdak renge 
benzyordu ççeğn reng. Tüm kokusunu çme polenlern de ayaklarıma alıp
 savura savura özgürce uçuyordum. Göğün bu kadar mav olduğunu
 blmezdm.
        Karşımda ahenkle uçan kırlangıç sürülern br süre seyrettkten sonra
          devam ettm kanat çırpmaya. Vakt akşam vaktyd narn bedenm 
                yorgundu ama değmşt bu yorgunluğa. Bu rüyadan km 
    uyanmak sterd k. Br kelebeğn hayatı kadar kısa ama
           anlatılmalıydı ve yazılmalıydı bu rüya da.

Kelebeğin Rüyası

Berat BULUT
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Okumayı sevmyordum ben. Hayatımın dönüm noktasının 
farkına varana dek, geln sze de bunu anlatayım. Okuma-
dan nefret edyordum neden çünkü o sıkıcı kelmeler ara-
sında kafam allak bullak oluyordu. 6.sınıftan mezun oldu-
ğumda yaz tatl hazırlıkları başladı ve köye gttk. Köye 
gttğmde yanımda hç ktabım yoktu. Ben de tüm zama-
nımı oyun le geçrdm. Kurban bayramı yaklaştı babam 
köye gelyordu ben de ona ktaplarımı almasını söyledm. 
Babam köye geld ve bana ktaplarımı verd :’’Had arka-
daşlar br dakkada bakalım kaç sayfa okuyacağım? 
dedm ve başladı sürem en sonuncu ben oldum arkadaş-
larım benmle dalga geçt. Çünkü br dakkada tam 50 
kelme okuyablmştm onlar haklılar. Keşke yanıma ktap-
larımı alsaydım yaz tatl boyunca her gün ktap okudum 
bu yüzden yaz tatl btt. 7. Sınıfa adım atmıştım okumak 
her şeyn başıdır deyp her gün 40 sayfa ktap okuyorum. 
Şmd Ankara’ da br doktorum ve herkes benden çok 
memnun 25 yaşındayım ama yılmadım okumaktan şu 
yaşıma kadar tam 500 ktap okudum. Sz sz olun sakın 
okumaktan vazgeçmeyn.

Zehra KARAKAYA
7/A

Okumayı Neden Sevmiyorum?
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Mra ve ales br gün memleketlerne gdyorlardı. Mra’nın çnde kötü br hs 
vardı. Yoksa gdemeyecekler myd? Mra bunları düşünmeyecekt. Kendn 
toparlamaya çalışıyordu. Ama yapamıyordu. Korkarak kız kardeşne sarıldı. 
Ve şte tam o esnada . . .
 20 metrelk uçurumdan aşağıya düştüler. O kazada Mra’nın annes ve babası
    vefat ett. Ama Mra ve Hra yaşıyordu. Bu br mucze olmalıydı. 20 metrelk
 uçurumdan düştüler ama hala yaşıyorlar. Üstelk brs on üç dğer dört 
     yaşındaydı. Hra’nın kemkler çok güçsüz olduğu çn çoğu kırılmıştı ve 
       her yer alçıya alınmıştı. Mra’nın se bacakları sıkışmıştı ve k bacağı 
  da alçıya alınmıştı. Mra her şeyn farkındaydı sürekl kardeşnn 
      smn sayıklıyordu.  

    -Hra. . . Hra. . . Hra . . .   
           Beş ay sonra ks de yleşmşt. Polsler Mra ve Hra’yı
    yetştrme yurduna götürdüler. Orada k ay kaldıktan
       sonra. Br ale Hra’yı evlat ednmek sted. Ama Mra buna
           zn vermed. Kardeşn asla bırakmak stemyordu. 
     Sürekl beraberlerd. Br gün o ale tekrar geld. Ama 
          bu sefer değşen br şey vardı. Onlar kardeşler
             ayırmayacaklardı. Mra ve Hra’yı evlat 
        edneceklerd. Ve o günden sonra beraber 
       mutlu br ale oldular.

Nefse Nur ATMACA
7/B

Adı: Mira ve Hira
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Mra ve ales br gün memleketlerne gdyorlardı. Mra’nın çnde kötü br hs 
vardı. Yoksa gdemeyecekler myd? Mra bunları düşünmeyecekt. Kendn 
toparlamaya çalışıyordu. Ama yapamıyordu. Korkarak kız kardeşne sarıldı. 
Ve şte tam o esnada . . .
 20 metrelk uçurumdan aşağıya düştüler. O kazada Mra’nın annes ve babası
    vefat ett. Ama Mra ve Hra yaşıyordu. Bu br mucze olmalıydı. 20 metrelk
 uçurumdan düştüler ama hala yaşıyorlar. Üstelk brs on üç dğer dört 
     yaşındaydı. Hra’nın kemkler çok güçsüz olduğu çn çoğu kırılmıştı ve 
       her yer alçıya alınmıştı. Mra’nın se bacakları sıkışmıştı ve k bacağı 
  da alçıya alınmıştı. Mra her şeyn farkındaydı sürekl kardeşnn 
      smn sayıklıyordu.  

    -Hra. . . Hra. . . Hra . . .   
           Beş ay sonra ks de yleşmşt. Polsler Mra ve Hra’yı
    yetştrme yurduna götürdüler. Orada k ay kaldıktan
       sonra. Br ale Hra’yı evlat ednmek sted. Ama Mra buna
           zn vermed. Kardeşn asla bırakmak stemyordu. 
     Sürekl beraberlerd. Br gün o ale tekrar geld. Ama 
          bu sefer değşen br şey vardı. Onlar kardeşler
             ayırmayacaklardı. Mra ve Hra’yı evlat 
        edneceklerd. Ve o günden sonra beraber 
       mutlu br ale oldular.

Pandemi
Bu dönemde evde kaldığımız günlerde kmmz zorlanıyor, 
kmmz çn normal günlerden daha verml geçyor. Ben 
genelde zorlananlardan brsym çünkü okula gtmek 
benm açımdan hem daha verml hem de daha eğlencel 
gelyordu. Ama şmd canlı derslern hç öyle tadı olmuyor. 
Bu pandemnn hızlı br şeklde btmesn styorsak eğer 
evde kalmalı ve hjyenmz dkkat etmelyz, yalnız bazıları 
bu kurallara önem vermedğ çn bu günlermz daha da 
uzuyor ve br çok kş maalesef vefat edyor. Eğer bu pan-
deml günlerde canınız çok sıkılıyor se yen br şeyler 
öğrenmek çn araştırma yapablr, farklı dller öğreneblr, 
arkadaşlarımızla görüntülü konuşup sohbet edeblrz. Bu 
süreçte brbrmz çok özledk ancak sağlığımız çn braz 
mesafel olmamız gerekyor. Bu süreç braz zorlu cdden, 
ancak yapacak br şey yok. Normal yaşantımıza ger 
dönmek çn braz daha sabretmemz gerek. Sağlıcakla 
kalın. Yğt Enes AYDIN
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Öğrencimizin Çizimlerinden

Birkaç Örnek

Yusuf AKANSEL
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Süleymanye Okuyor projes
kapsamında her gün en az
20 dakka ktap okuduk.

Bu Dönem
Neler Yaptık?

5.sınıf öğrenclermzle alenn
en yaşlı üyesne br mektup
yazarak mutluluklarını paylaştık.
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Öğrenclermzn İnsan ve Hayat 
dergsne üye olmalarını 
sağlayarak derg takp etme 
alışkanlığı kazanmalarına 
vesle olduk.

Ktap okuma alışkanlığını 
daha eğlencel hale 
getrmek çn 
öğrenclermz ktaptak 
kahramanı canlandırdılar 
ve bunu vdeo çektler.
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Neslden nesle aktarılarak 
gelen deymler afş yapıp 
öğrenclermzle paylaştık. 
Bu sayede Süleymanye’nn 
her br ferd deymler de 
unutmamış oldu.

Ale- çocuk etknlğ kapsamında,
 öğrenclermz noktalama 
şaretlern tşörtlerne boyayıp 
eğlencel br aktvte yaptılar.
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Neslden nesle aktarılarak 
gelen deymler afş yapıp 
öğrenclermzle paylaştık. 
Bu sayede Süleymanye’nn 
her br ferd deymler de 
unutmamış oldu.

Süleymanyel tüm öğrencler 
okur-yazar buluşmaları le 
Çamlıca – İnsan ve Hayat yazarları 
le buluşturduk. Öğrenclermz 
yazarlarımızla anlar geçrdler. 

Ecdadımızın tecrübelerle
oluşturduğu atasözlern bz de
öğrenclermz ve kıymetl
aleler le paylaştık. 



Süleymanye Okuyor projes
kapsamında vellermze de
her ay br ktap önerdk. 
Vellermz de ktap okuyarak
öğrenclermze örnek oldular.

Süleymanye’de öğrenc,
öğretmen ve tüm alelernn
okuduğu ktap sayfa sayılarını
her ay sonunda toplayıp
yayınladık. Dönem sonuna
hedefmz 1 mlyon sayfa.
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www.suleymanye.k12.tr

Çocuklarımızın Geleceğ İçnSağlam 
Br Temel


