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Bu yıl Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı, milletimizin bağımsızlık mücadelesini 

anlatan ve vurgulayan İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yıl dönümünü kutluyoruz. 

Yurdumuzun birçok yeri düşman işgali altındayken halkımız ülkesi için güç 

koşullarda mücadele verirken, Mehmet Akif Ersoy mücadeleyi hiçbir zaman aklından 

dahi geçirmeyen milleti cesaretlendirmek için İstiklal Marşını yazmıştır. 

Marşımız halkımızın kazandığı özgürlük savaşını kalıcı kılan eşsiz bir eserdir. İstiklal 

Marşını sevmek ülkemizi sevmek ve özgürlüğümüze, geleceğimize sahip çıkmaktır. 

İstiklal Marşı bizi biz yapan ve değerlerimize, tarihimize, geçmişimize sahip çıkıp; ışık 

tutan, her satırında manevi duyguların ağır bastığı, her kelimesini tek tek aklımıza 

kazımamız gereken bir eserdir. 

Bizler bu kutsal emaneti taşımak ve bağımsızlık meşalesini gelecek nesillere 

taşımak zorundayız. Bizler bugün ülkemizde hür ve 

bağımsız olarak yaşıyor, hedeflerimize doğru yürüyorsak 

bunu marşımızı yazdıran, canı pahasına mücadele veren 

atalarımıza; kadın, erkek, çocuk demeden bir karış vatan 

toprağını düşmana teslim etmeyen milletimize borçluyuz. 

Zor imkanlara rağmen istiklal mücadelesini 

bırakmayan bir millet olarak tarihimizi, vatanımızın nasıl 

kurtulduğunu ve nasıl kurulduğunu gelecek nesillere 

aktarıp, bu bilinci yine gelecek nesillere aşılamalıyız. 

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin 

kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal Marşımızın şairi 

Mehmet Akif Ersoy’u ve bu savaşta mücadele edip, can 

veren tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. 

“Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı 

yazdırmasın.” 

    

     Mehmet Akif Ersoy  

Ceren Aydoğdu 

Türkçe Öğretmeni BAĞIMSIZLIK 

MÜCADELESİ 
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Asurlular, dünyayı bir kadının doğurduğuna inanırlardı. En güçlü kralların ,en hızlı atların, 

en uzun boynuzlu koçların dahi bir kadının karnından çıktığına bakıp , bu hükme varmışlardır. 

Orta Asya Türk Tarihi’nde kadının üstünlüğü tartışılmaz derecededir 

.Aynı çağdaş milletlere ve devletlere göre çok ileri derecelerde kadın 

toplumsal, siyasal ,sosyal ve ekonomik hayatın tam merkezinde yer 

almıştır. Kağanın hanımı olan  hatun , tıpkı kağan gibi ülkeyi yönetir, 

kağan ile savaşa katılır. Kadınlara anne olmalarından dolayı önem verilir 

,saygı ve sevgi gösterilirdi. Ana hakkı, Tanrı hakkı ile bir tutulurdu. Annenin 

yeri daima babanın akrabalarından önce gelirdi. 

Osmanlıda’ da büyük girdapların arkasında bir güçlü-ünlü Sultan kadın vardır.. 

Hafsa Hatun , bir Kanuni Sultan Süleyman, bir cihan hakimi padişah… 

Hüma Hatun, bir Fatih Sultan Mehmet, bir fatih ,bir güzel komutan… 

Zübeyde Hanım, bir Mustafa Kemal, bir kurtuluşun  kahramanı…. 

İngiliz , Fransız, Rus tarihinde de… 

“ Yeryüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir.” der  Mustafa Kemal Atatürk 

Kadın, dünü, bugünü ve yarını var eden tek değerdir. 

Kadın, yaşamın güzelliği, insanlığın savunucusu, kötülüklerin belası, geleceğin 

umududur. 

Kadın üreten, çoğaltan, hayat verdiği insana saygı duyan, sevgi dağıtan, hakkı hukuku 

bilen, adaleti oluşturan koca bir evrendir. 

Onun kabul etmediği bir düşüncenin gelişmesi geleceğe ulaşması mümkün değildir. 

Kadın, topluma yol gösteren , omuz veren, gelişmesi ve değişmesini sağlayan doğru bir 

pusuladır. 

Kadın anadır, kardeştir, eştir… 

Hülya Karakaya 

Coğrafya Öğretmeni 

  ‘’ Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz! Onlara şevkat ve sevgi ile 

muamele ediniz! Onlar hakkında Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim.’’ 

 Hz. Muhammed (S.A.V.) 
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Kadın hepimizin varlık nedenidir… 

Kurtuluş Savaşında Kara Fatma, Nene Hatun, anamız , toprağımız kadınlarımız…               

 

20 Mart 1930’da Belediye seçimlerinde seçme hakkı kazanan kadınlar, milletvekili 

seçimlerinde seçme ve seçilme hakkına ise 5 Aralık 1934’te yapılan anayasa değişikliği ile 

kavuştu.8 Şubat 1935’te ilk defa meclis seçimlerine katılan Türkiyeli kadınlar mecliste 18 

sandalye elde etti. 

“Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan biçim ve 

kılıkta başarıdan çok ,ışıkta bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. Ben 

muhterem hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, aksine pek çok 

yönden onların üstüne çıkacak şekilde ışıkla, bilgi ve kültürle donanacaklarından asla 

şüphe etmeyen ve buna kesinlikle emin olanlardanım.” 

                                                                                                   Mustafa Kemal Atatürk 

 

 Direnişte bir kadın, Nene Hatun 

 İlk kadın doktor , Safiye Ali 

 İlk hemşire, Esma Deniz 

 Dünyanın ilk kadın savaş pilotu , Sabiha Gökçen 

 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın muhtarı , Gül Esin 

 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın bakanı , Prof. Dr. Türkan 

Akyol 

 İlk kadın roman yazarımız, Fatma Aliye 

 İlk kadın kimyacı , Remziye Hisar 

 İlk kadın fizikçi, Feza Gürsoy 

 İlk kadın avukat, Süreyya Ağaoğlu 

 İlk kadın heykeltraş, Sabiha Bengütaş 

 İlk kadın opera sanatçısı, Semiha Berksoy 

 İlk kadın savaş muhabiri ve fotoğrafçısı, Semiha Es 

 İlk kadın tiyatro sanatçısı, Afife Jale 

 İlk kadın büyükelçi, Filiz Dinçmen 

 İlk kadın milletvekili, Benal Arıman 

 İlk kadın başbakan, Tansu Çiller 
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Neden Kadınlar Günü ? 
 

8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma 

koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak yaşanan kargaşada çıkan 

yangında  129 işçi can verdi. 

1910 yılında Danimarka’nın Kopenhag kentinde toplanan 2.Enternasyonele bağlı 

kadınlar toplantısında ; Almanya( politikacı kadın hakları savunucusu)  Clara Zetkin bu 

yangında yaşamını yitiren 129 kadın işçi anısına      8 Mart gününün DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR 

GÜNÜ olarak kutlanmasını önerdi. Kadınlar günü önerisi oy birliği ile kabul edildi. 

1977’de UNESCO’nun 8 Mart’ı DÜNYA KADINLAR GÜNÜ  olarak açıklamasından bu 

yana dünyanın her yerinde Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. 

‘’Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı’’ Programından Türkiye’nin de etkilenmesiyle 1975 

yılında ‘’Türkiye 1975 Kadın Yılı’’ kongresi yapıldı.1984’ten itibaren ülkemizde her yıl  ‘’Dünya 

Kadınlar Günü ‘’ kutlanmaya başlandı. 

Günümüzde Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde resmi tatildir, bazı ülkelerde ise büyük 

ölçüde görmeden gelinir. Bazı ülkelerde protesto günüdür , bazılarında ise kadınlığı kutlayan 

bir gündür. 

 

Kadınlar… 

Hepimizin hayatında derin izler bıraktılar… 

Kimisi silik silik anılarda yaşadılar…. 

Kimisi en keskin duyguların çeşmesi gibi durmadan aktılar… 
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“Bir ulusun uygarlık düzeyi üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçülür.” 

Franklin Roosevelt  

Orman; hayvanların barındığı, çeşitli bitkilerin bulunduğu sık ağaç topluluklarıdır. 

Ormanda büyük ağaçlar, ağaççıklar, mantarlar, otlar, yüzlerce, binlerce bitki bir arada 

bulunur. Çam, sedir, köknar, ladin, ardıç, meşe, dişbudak, kayın, gürgen belli başlı orman 

ağaçlarıdır. Ağaçlar ya kendiliğinden yetişir ya da insanların ormana diktiği fidanlardan 

oluşur. Ormanın küçüğüne, ağaçların seyrek olduğu yerlere koru denir. 

Eskiden yeryüzünün büyük bir bölümü ormanlarla kaplıydı. İnsanların bilgisizlikleri 

nedeniyle yok edilen ormanların yerini bozkırlar, çoraklaşan topraklar, çöller aldı. 

  İnsanlar her zaman ağaca ve ağaçtan yapılan çeşitli araç ve gereçlere gereksinim 

duymuşlardır. Ormanlar, ağaçlar, toprağın nemli kalmasını sağlar. Toprak kaymasını önler, 

selleri durdurur. Ormanlar yörenin iklimini etkiler, yağmur yağmasını sağlar. Çok sıcakları, 

şiddetli soğukları önler. Ormanlar aynı zamanda av hayvanlarının barınağıdır. 

Ormanlar bir ülkenin doğal güzellik ve zenginlik kaynağıdır. Öte yandan kullandığımız 

araç ve gereçlerin çoğu ağaçlardan yapılır. Evimiz, önümüzdeki masa, oturduğumuz 

sandalye, elimizdeki kalem, defterimiz, yaktığımız odun hep ağaç ürünleridir. Ayrıca ağaçlar 

endüstrinin birçok kollarında, boya sanayiinde, ilaç yapımında kullanılır. 

Şenay Kasım 

Sınıf Öğretmeni 
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Bize bu kadar yarar sağlayan, ülke ekonomisinde önemli yeri olan ormanları 

korumalıyız. Ağaç dikip, yeni ormanlar yetiştirilmesine yardımcı olmalıyız. Ormanlara en 

büyük zarar insanlardan gelir, insanlar orman işletmelerinden izin almadan, çıra yapmak, 

reçine çıkarmak için ağaçları yaralarlar. Tarla açmak, yerleşim yeri kurmak, hayvanlara otlak 

yeri açmak için ormanları yok ederler. 

Ateşin söndürülmeden bırakılması sigaranın söndürülmeden atılması, koskoca bir 

orman alanının yanıp kül olmasına neden olur. Yanan ormanın yerine yenisinin yetiştirilmesine 

bir insanın ömrü yetmez. 

Zararlı böcekler, kemirici hayvanlar, özellikle keçiler, ağacın yeni süren dal ve 

yapraklarını yiyerek ormanlara zarar verirler. Ormanlara zarar vermek, ceza yasalarımıza 

göre suçtur. Orman suçları bağışlanmaz suçlardandır. 

Ülkemizde ormanların korunması, ağaçlandırma işleri cumhuriyet yönetiminin ilanından 

sonra ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı kuruldu. Her ilde valiler başkanlığında orman 

yetiştirilmesi için bir kurul vardır. Bu kurul yörede ormanların korunması ve yen i ormanlar 

yetiştirilmesi için kararlar alır ve uygular. Her yıl mart ayı içinde bir haftayı Orman 

Haftası olarak duyurur. Haftanın bir günü Ağaç Bayramı olarak kutlanır. Uygun alanlar 

ağaçlandırılır. Yeni ormanların yetiştirilmesi için çalışmalar yapılır. 

Ormanların korunması, çevremizin ağaçlandırılması hem yurdumuzun, hem de 

dünyamızın önemli bir sorunudur. Bu nedenle 21 Mart Dünya Orman Günü olarak her yıl 

kutlanmaktadır. 

Bizler de çevremizdeki ağaçların dallarını kırmayalım, fidanları sarsmayalım. Ağaçları 

zararlı hayvanlardan koruyalım. Yeni fidanlar dikelim. Bu etkinliklerimizi yaşam boyu 

sürdürelim. 

 

 

  

Türkiye Orman Haritası 
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Şiir, insanların duygu ve düşüncelerini içinden geldiği gibi aktardığı bir ortamdır. Gönül 

pınarından akan sözcüklerin uyum içinde bir araya gelerek oluşturduğu ahenkli bir 

bütünlüktür. Şiirdeki ahenk ve ses uyumu insanları etkileyen yegane unsurdur.  

Aşıklar bamteline ince ince dokunan sözcükleri sevdiklerine ilmek ilmek işleyerek 

aktarırlar sevgilerinin ne kadar büyük olduğunu. Yüzyıllar boyunca şiirler duyguları aktarmak 

için hep bir araç olmuştur. Her dönemde şiir etkinliğini sürdürmüştür.  Yarine kavuşamayan 

sevdalılar, oğullarını askere gönderen nice analar hep içlerindeki yanan hasreti paylaşmak 

için sözcüklere anlamlar yükleyerek şiirler söylemişlerdir. İçlerindeki hasreti ancak bu şekilde 

hafifletmişlerdir. Edebiyatımızda da nice usta şairler yetişmiştir. Her dönemde şiir dili farklılaşsa 

da hep anlatılan ortaktır. Şiir, yeri geldi Arap ve Fars kültürünün etkisinde kaldı yeri geldi kapalı 

Hakan Toklu 

Ortaokul Müdürü 
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bir anlatıma maruz kaldı ama işlevinden hiçbir zaman bir şeyler kaybetmedi. Usta şairler her 

zaman dönemine damgasını vurarak şiirin etkinliğini herkese gösterdi.  

Şairler şiirlerini yazarken içlerinde bulundukları dönemi dikkate alarak yazmışlardır. Hep 

halkın duygularına tercüman olmuşlardır. Toplumda halkın adeta sözcüsü olma görevini 

üstlenmişlerdir. Türk toplumu olarak savaşları yaşadığımız dönemlerde de halkın milli ve 

manevi duygularını harekete geçirmek için şiirler yazılmıştır. Şiirler bir toplumu etkileyen 

önemli ve vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir.  

Geçmiş dönemlerden günümüze gelene kadar şiirler etkinliğini 

azaltsa da inancımız şiirler ve şairler her dönemde varlığını 

sürdürmeye devam edecektir. Günümüzdeki teknolojik gelişim 

ve değişimlerin etkisiyle şiir eskisi kadar rağbet görmemektedir. Bir 

ağacın kuruması gibi yavaş yavaş etkinliğini yitirmektedir. Şiiri eski 

canlı ve cıvıl cıvıl günlerine kavuşturmak için ülkemizde ve dünyada 

çeşitli şiir etkinlikleri düzenlenmektedir.  Şiir severleri ve okurları bir araya 

getirmek için toplantılar ve imza günleri düzenlenmektedir. Şiire dikkat 

çekmek ve şiirin önemini tüm dünyaya duyurmak için UNESCO tarafından 21 

Mart Dünya Şiir Günü olarak ilan edilmiştir. Dünya Şiir Günü‘nün amacı “farkındalık yaratmak 

ve ulusal, evrensel, bölgesel şiir 

hareketlerine taze bir enerji sağlamak” 

olarak nitelendiriliyor. Şiire gereken önem 

ve hassasiyeti göstermeniz dileğiyle. 

 Dünya şiir gününüz kutlu olsun.  

Hayatı şiir tadında geçirmeniz 

dileğiyle. 
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Şiir, her insanın farklı şekillerde anlatımını, duygu ve düşüncelerinin dışa vurumunu, 

inanç ve hissiyatını dile getiren bir sanat türüdür. Şiir, her geçen gün değerini kaybeden bir 

sanat türüdür.  

Tarihimiz çok iyi şairlerle dolu olup yeni nesil gençliğin sosyal medyaya verdiği 

önemden dolayı sadece kopyala yapıştır mantığıyla şiirlerin belli kesitlerinden, 

paylaşmalarından ibarettir. Bu hem sanatın değerini yitirmekte hem de sanatçıya verilen 

değeri azaltmakla beraber yeni nesil şairlerin oluşumunda da büyük bir engel olmaktadır.  

Belediyelerin ve derneklerin düzenlediği birçok şiir günleri vardır. Örnek olarak 

İstanbul Şiir Günleri, Sapanca Şiir Günleri verilebilir. Burada birçok şairin şiirlerini dinleti olarak 

dinleyicilere sunulmakta, şiir kitaplarını imzalayarak hayranlarıyla buluşturmakta, bütün bu 

gayretler gençleri şiire özendirmek amacıyla yapılan etkinliklerdir.  

Şiir, maalesef her geçen gün değerini yitiren bu sanat dalı, eskiden olduğu gibi 

şarkılara konu olamayıp duyguları ve düşünceleri karışık ve anlamsız kelimelerle türetilen 

şarkılara dönüşmüştür.  

"Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkında" sözlerini bu kadar güzel anlatan 

şairlerden yabancı kelimelerden devşirme, saçma sapan şiir türlerine kadar ulaşan bir 

zamanda yaşıyoruz. Ama biliyorum ki ne Gülhane’de yetişen ceviz ağacı, ne de ceviz 

ağacının hissiyatını yaşayan şairler sonsuza kadar var olacaktır ve var olmalıdır. 

 

 • Onur Köse    |  8. Sınıf Öğrencisi 

• Tahsin Köse |  Öğrenci Velisi 
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Yapamazsın diyenlere inat yapmalısın bazen 

Dur diyenlere inat koşmalısın 

Ve asla sınır tanımamalısın 

Geriye dönüp bakmayacaksın. 

 

Sen bir aslanın kükreyişi olmalısın 

Olmalısın ki tüm Dünya’ya sesini duyurmalısın 

Belki bazen korkacaksın ama asla pes 

etmeyeceksin 

Ne olursa olsun ilerleyeceksin 

 

Bu uğurda hayır demeyi bileceksin 

Erteleyerek bir yere kadar gidersin 

Yarı yola girmeden bitersin 

Asla geriye dönüp bakmayacaksın. 

 

  

8. 
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Hayatın suda başladı. 

Kalbin ilk kez suda attı. 

Gözlerini önce suyun içinde açtın. 

Koşup terleyince önce ona koştun. 

Serinlemek isteyince kendini ona bıraktın. 

Bazen berraktı, bazen bulanık… 

Kimi zaman dalgalı, kimi zaman durgun bir göl… 

Yükselince afet oldu, İbrahim’in ateşini söndürünce lütuf… 

Uyuyan nilüferlerin yatağı oldu. 

Bazen bir damla, bazen okyanus oldu. 

Ateşin karşısında buhar oldu. 

Bir ilkbahar yağmuru coşkusuyla geri döndü. 

Karşılık beklemeden hayat oldu. 

Su gibi ol… Saf, faydalı, sonsuz… 

  

Merve Aksoy 

İlkokul Müdürü 
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Hayal meyal hatırlarım o günleri. Daha ilkokula bile başlamadağım küçüklüğümün  tatlı 

dünleri… 

Derdim kendime çocukça bir bakışla. Neden bu lavoboları bu kadar yüksek yapıyorlar. 

Ellerimi yıkarken musluğa uzanamadağım, bir büyüğümün yardımı olmadan ellerimi 

yıkayamadığım  için hep kızardım onlara. Ne gerek vardı ki bu kadar yüksek lavoboya, su 

almak için mutfak tezgahından her seferinde sandalye mi koymalıydım ayağımın altına? 

Niye düşünmezdi ki bu büyükler, koca koca insanlar, küçükleri… Çocukluk işte kendi 

pencerenden bakıyorsun hayata. 

Dört kardeştik annem her gün ya tarlada ya da çeşmede çamaşır yıkamada. Birisi 

vardı hep yanımda elimden tutanım. Koruyup kollayanım bir tek… Babaannem. 

2016 yılıydı… Şubatın on ikisi, bir cuma günü. Beklenen o acı telefon geldi…Bu 

dünyadan bir insan daha göçüp gitti. Başkaları için belki hiçbir şey ama benim için çok şey. 

Babaannem… 

Babaannem çile dolu bir hayat… Annesi daha 25 yaşında ölen küçücük yaşta öksüz 

kalan. Babası sahip çıkmadığı için komşu ve akrabaların verdikleri ile büyüyen. Hani çok 

önemlidir ya Anadolu’da kızın çeyizi… Gelin gideceği zaman çeyizi bile olmayan. Babası 

sahip çıkmadığı için  öksüzlüğü dibine kadar yaşayan… Sekiz evlat dünyaya getirmiş. İkisini 

toprağa vermiş, evlat acısını da tatmış. En güzel yaşında, en güzel çağında kırk yaşında dul 

kalan kadın benim babaannem. Hep şöyle derdi çocuktum bulup da yiyemedim. Tam 

buldum rahat hayat yaşayacağım derken hayat arkadaşımı, eşimi, dünyada sevgiyi 

tattıranımı  kaybettim. Artık imkan var ama tadı yok yediğinin ,içtiğinin … Geri kalan ömrünü 

yağsız ,salçasız şehriye çorbası, iki, üç zeytin ve yarım domates ile geçiren… Senin adın 

Halime ,hep şükür ettin her haline. Hani peygamberin süt annesi vardı ya Halime. O Halime 

gibiydin benim gözümde. 

Kadriye Toklu 

Sınıf Öğretmeni 18 – 24 MART YAŞLILAR HAFTASI 

-Babaanneme İthafen- 
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Kendi yaşadığı öksüzlüğü evlatları yaşamasın diye kendini evlatlarına adamış. 

Evlenmemiş, genç bir kadın olmasına rağmen. Dedem vefat ettiğinde en küçük çocuğu  

daha yedi yaşındaymış… 

Çok dua ederdi, çok ibadet ederdi. Hep tesbih çekerdi. Onca acıya, çileye isyan 

etmeden huzura kavuşacağım günü bekliyorum derdi.  

Okuduğum için beni çok severdi, biliyorum benle gurur duyardı. Çünkü köyümüzde  

okuyan ,üniversite bitiren ilk kız çocuğu bendim belki de … Bir yeleği vardı, yeleğinin cebini 

çatal iğne ile kapatırdı. Eşinden kalan emekli aylığının bir kısmını bir poşetin içine koyar. Onu 

ziyaretine gittiğimizde  poşetini çıkarıp her defasında kızım bu kadarcık param var deyip 

zorla sıkıştırırdı beş on lirayı elime. Almak istemezdim. Kızardı. Sen okuyorsun derdi. 

Hasta olduğu için on beş günde bir yıkanırdı. Ama  on beş gün yıkanmasa bile tertemiz 

kokardı, çiçek gibi kokardı babaannem. Kız torunlarına yıkatırdı kendini. Ben de çok 

severdim onu yıkamayı. Çünkü çok dua ederdi yıkanırken. Onun duasını alabilmek 

peygamber duası gibiydi sanki. Çok mutlu olurdum. 

Babaannem ailemizin en yaşlısıydı. Bazen dalga geçerdi torunları yaşlı olduğu için. O 

da arkanızdan geliyor derdi. İlk zamanlar anlamazdım ne demek istediğini. Artık anlıyorum. 

Arkandan hızlıca geliyor, çocukluk bitti, gençlik gidiyor, yaşlılık arkamdan hızla geliyor. 

Sen gidince sanki dünyanın dengesi değişti. Sanki kalplerdeki sevgi ve birlik eksildi. Sen 

toplamışsın bizi bir araya. Sen varken hep huzur varmış sanki. Evleri dolduran senmişsin. Bizi 

bir arada tutan senmişsin. Hani diyor ya Peygamber (SAV) “Beli bükülmüş ihtiyarlarınız 

olmasaydı belalar üzerinize sağanak sağanak yağardı.”   

Şimdi yaşlılık sırası anne babalara geliyor. Sonra da bize, ömür yeterse. Kıymetini bildik, 

yerine gelenlerin kıymetini bileceğiz. İnşallah bizim de kıymetimiz bilinir. 

Canım banaannem, annem gibiydin bazen. Özlüyorum seni hem de çok. Bazı 

zamanlar  rüyalarıma geliyorsun. Bir nebze olsun diniyor hasretim. Sen bu dünyaya iyi ki 

geldin. Sen bu dünyadan iyi ki geçtin.  
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Daha tiyatroya girerken kar başlamıştı. Çıkınca meydanı bembeyaz buldum.  

Boynumdan içeriye bir damla düştü. Ürperdim. 

— Çek elini ağzından. Tırnağını yeme, diye bağırdım. 

Önümden giden iki kişi dönüp baktılar. Yüzümü görmek için yavaşladılar. Sanki 

ben her akşam onunlaymışım gibi bir yalnızlık duyuyorum. O cuma günleri gelirdi. 

Alçıdan, ağzı pipolu gemici onu beklerdi. Güneş muşamba perdede tam üçü işaret 

ederdi. Geleceğine yüzde yüz emin olduğum günler beklerken uyuyakalırdım. 

Kapıyı tırmalar gibi vurduğu zaman nasıl duyardım rüyamın içinde. Yataktan 

fırlardım. Kapıyı açardım. Rengi solmuş, nefesi boğazından gelirdi. Masadan bir 

cıgara alır yakardı. 

Dünya ötede idi. Burada bir konsol, bir ayna, bir alçıdan gemici, bir yatak, bir 

ayna daha, bir telefon, bir koltuk, kitaplar, gazeteler, kibrit çöpleri, cıgara izmaritleri, 

soba, battaniye vardı. Dünya ötede idi. 

Gökyüzünde uçaklar vardı. 

İçlerinde yolcular vardı. Trenler 

gidiyordu. Herifin biri imza ediyor, öteki 

para veriyordu. Akşam serinliği çıkmıştı. 

Akşam simidi de çıkmıştı dünyada.. 

Odanın içini simitçinin sesi doldurdu. 

Dünya ötede idi.  

Biletçi bilet zımbalıyor, bir adamla bir 

çocuk gazete okuyorlar. Bir delikanlı, kara 

kaşlı, sıhhatli bir oğlan upuzunyatmış. 

Yakışıklı, kuvvetli bir oğlan. Ellerini 

pantolonunun ceplerine sokmuş, sıska 

birisi de sağımda yatmış. Çocuk gazeteyi 

bıraktı. Pardösüsünü başının altına dürdü. 

O da uzandı.  
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Bir vapurun alt kamarasındayım. Günlerden cuma. Mektep tatil. 

Süleymaniye'de Kirazlı Mescit sokağında oturuyoruz. Ben on yedi yaşlarındayım. 

Münir Paşa Konağı'nın çam ağacını hatırlıyorum. Lisenin bahçesindeki büyük çam 

ağacı bir yangında yanmış olabilir. Münir Paşa Konağı'nın yağlı boya tavanları 

çoktan duman ve kül olmuştur. Tahtakuruları da yanmıştır. Yatağım, yorganım, 

gözyaşım yanmıştır. Havuzlar yanmıştır. Yapraklarını kışın dökmeyen ağaçlar 

yanmıştır. Anılar, anılar yanmıştır. Yanmış oğlu yanmıştır. Beni bugüne getiren kitaplar 

yanmıştır. 

Ben de koyun postu taklidi bir kürk bulup pardösüme diktirmeliyim. 

Günlerden pazartesi. Yine vapurun alt kamarasındayım. Yine hava karlı. Yine 

İstanbul çirkin. İstanbul mu? İstanbul çirkin şehir. Pis şehir. Hele yağmurlu günlerinde. 

Başka günler güzel mi, değil; güzel değil. Başka günler de köprüsü balgamlıdır.. Yan 

sokakları çamurludur, molozludur. Geceleri kusmukludur. Evler güneşe sırtını 

çevirmiştir. Sokaklar dardır. Esnafı gaddardır. Zengini lakayttır. İnsanlar her yerde 

böyle. 

Yaldızlı karyolalarda çift yatanlar bile tek. 

Yalnızlık dünyayı doldurmuş. Sevmek, bir insanı sevmekle başlar her şey. Burda 

her şey bir insanı sevmekle bitiyor. 

Güzel yer, güzel yer Alemdağı. Şu saatte on beş metrelik ağaçlarıyla, Taşdelen'i 

ile, yılanı ile... Ama kış günü yılanlar inindedir. Olsun. Hava Alemdağı'nda ılıktır. Güneş 

yaprakları kıpkızıl ağaçların içinde doğmuştur. Gökten parça parça ılık bir şeyler 

yağmakta, çürümüş yaprakların üstüne birikmektedir. Taşdelen parmak gibi akar. 

İçimizi şıkır şıkır eden bir maşrapa ile önce içimizi, sonra çırılçıplak soyunarak dışımızı 

yıkıyor. Su içmeye gelen bir tavşan, bir yılan, bir karatavuk, bir keklik Pelenezköyden 

şerefimize kaçıp gelmiş bir keçi ile alt alta üst üste oynaşıyoruz. 

Panco, Panco, diye bağırınca yılan da, keçi de, keklik de, tavşan da oldukları 

yerde alçıdanmış gibi donup kalıyorlar. Bembeyaz kesiliyorlar. Hemen keskin bir 

bıçak çıkarıp cebimden kiminin kulağını, kiminin kanadının altını kesiyorum. Kan 

akınca hareket başlıyor. Beni bırakıp Panco'ya koşuyorlar. 

Panco'nun her zamanki kansız ve hiddetli yüzünde çıban yarasına doğru kaymış 

bir gülümseme gözüküyor. Keklikleri gagasından öpüyor. Tavşanın bıyığını çekiyor. 

Yılanı bileğine doluyor. Top getirmiş, futbol topu. Ben kaleciyim. Yılan da kaleci. 

Ötekiler yaprakların üzerine yatmış, güneşin içinde oynuyorlar. Saatlerce oynuyorlar. 

Yılanla ben top kalemize girerken yana çekilip seyrediyoruz. Mızıkçılık ediyoruz. 

Alemdağı güzel, Alemdağı. İstanbul çamur içinde. Taksi şoförleri su birikintilerini 

inadına insanların üzerine sıçratıyorlar. Kar inadına içimize içimize yağıyor. 
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Kadının biri beşinci kattan bir kediyi sokağa atıyor. Bir kadınla bir yabancı erkek 

kedinin başındalar. Kedinin burnundan hafifçe kan sızıyor. Erkek Fransızca: 

— Il est mort d'hemoragie, le pauvre (Kanamadan öldü zavallı), diyor. 

Kadın bana Türkçe, kedinin beşinci kattan atıldığını anlatıyor. Galatasaray 

lisesinin kalın ve yüksek bahçe duvarının kenarına artık ölmüş kediyi itiyoruz.  

Beşinci kattaki kadın sobasına şimdi kömür atıyordur. Hava da ne soğudu. Keşke 

kar yağsa. Kar yağdığı zaman yine havada ılık bir şeyler oluyor. 

Panco ne zaman dönmüş Alemdağı'ndan. Birdenbire bir arkadaşı ile yanımdan 

geçiyor. Bir duvarın, ölmüş bir kedinin yanından geçer gibi. Kollarımız birbirine 

sürünüyor hafifçe. 

Duvarlar açılıyor. İnsanlar birbiriyle senelerdir dargınmışlar da birdenbire aynı 

hisleri duyarak: "Yeter artık" diyerek barışmışlar gibi öpüşüyorlar. Dönüyorum. Panco 

arkadaşı ile gülüşerek gidiyor hâlâ.  

Yangının kül ettiği Münir Paşa Konağı'nın havuzunda kirli yeşil bir su bekler 

dururdu. Suyun dibi gözükmezdi ama gözümü kapayınca içine atılmış on paralıkların 

parladığını görürdüm. Bir defa da şimdi vali olan bir arkadaşımızı elli kuruş vererek 

elbiseleriyle suya atmıştık. 

Panco'nun arkadaşı ile beraber getirdiği kahveyi hiç bilmezdim. Kapısında 

alüminyum tencereler, naylon bardaklar satan bir hırdavatçı bulunan, iki kapısı da 

ardına kadar açık, hanla apartıman arası bir binanın birinci katındaymış bu kahve. 

Onların bu kapıdan içeriye girdiklerini görünce merak ettim. Ben de girdim. Baktım 

karşımda cam bir kapı. Cam kapının içinde büyük bir salon, içeride insanlar tavla ve 

iskambil oynuyorlar. Daha köşede bir bilardo masası var. İçeriye girince herkes bana 

baktı. Buraya gelenler hep aynı müşteriler olmalı ki beni baştan aşağı bir süzdüler. 

Oturup bir kahve içmek bile cehennem azabı gibi bir şey olacaktı. Birini 

arıyormuş gibi yaptım. Olmazsa bizim Luka Efendi vardır. Duvarcıdır, boyacıdır. Onu 

soracaktım. 

Gözlüklüdür. Kendisi Yunan tebaasıdır. Ama Arnavuttur. Kahveciye onu sormak 

istedim. Baktım Panco Luka Efendiyi siper ederek kendini bana göstermemeye 

çalışıyor.  

Eskiden tanıdığım birisi niçin geldiğimi anlamış gibi bana baktı. Gülümser gibi idi. 

Allah belanı versin deyyus; dedim. Döndüm. Giderken bir daha dönüp baktım. Yine 

pardösüsünün yakasındaki kürkü gördüm.  

Kürkü görünce rahatladım. Tavşanı, kekliği o ılık, harikulade kaygan ve güzel 

yılanı, karatavuğu, Alemdağı'nı, Taşdelen suyunu, çürümüş yaprakları, yaprakların 

üstüne yağan pelte pelte güneşi hatırladım. 
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Kütüphane kavramı Arapça “kitaplar" anlamına gelen 

“kütüb" ve Farsça “ev" anlamına gelen “hane" kelimelerinin 

birleşmesinden meydana gelmiştir. 

Kütüphane, içerisinde yüzlerce, binlerce kitabın barındığı; 

kitap dostlarına hizmet vermek amacıyla oluşturulmuş kitap evlerinin. İnsanlar burada merak 

ettikleri bir konu hakkında araştırma yapmak için ya da beğendiği bir kitabı okuyarak kaliteli 

bir zaman geçirmek için gelmektedir. 

Her ne kadar elektronik kitaplar nedeniyle yerlerini kaybediyorlar gibi olsa da 

kütüphaneler her zaman insanın entelektüel sürecinin en önemli merkezidir. Kütüphanecilik 

tarihi, insanlığın kültür ve medeniyeti kadar eskidir. Kütüphaneler, büyüleyici mimarileri, kitap 

kokuları ile hâlâ edebiyatın en büyük hazineleri olarak ayakta duruyor. 

Ülkemizde Türk Kütüphaneciler Derneğinin girişimleriyle 1964’ten bu yana mart ayının 

son pazartesi başlayan haftası “Kütüphaneciler Haftası” olarak kutlanmaktadır. 

 

Kitaplarla İlgili Düşünürlerin Söylediği Bazı Sözler: 

➢ İyi seçilmiş kitapları okumak geçmiş yüzyılların seçkin zekalarıyla önceden 

düzenlenmiş bir konuşmaya katılmak gibidir.( Descartes) 

➢ Kitaplık kurmak, tapınak yapmak kadar kutsaldır.( Victor Hugo) 

➢ Kütüphane nedir? Beşeriyetin hafızasıdır. (İlber Ortaylı) 

➢ Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık sönmez. (Victor Hugo) 

  

Gürcü Demir 

Edebiyat Öğretmeni 
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Ben melamet hırkasını kendim giydim eğnime 

Ar-u namus şişesini taşa çaldım kime ne 

 

Müzeyyen Senar’dan Müslüm Gürses’e kadar bir çok sanatçıdan dinlediğimiz ve artık 

aşinası olduğumuz Kul Nesimi’nin bu dizeleri birbirine zıt iki kavram içermektedir; Melamilik ve 

hırka. 

İslam tarihinin erken dönemlerinde insanların dini algılama ve yaşama yöntemleri 

tarikatların esasını oluşturmuştur.  

Nefsi arındırmak ve hakikate ulaşmak için dünyaya, hatta ukbaya dair herşeyin terk 

edilmesi gerektiği anlayışı ile İslam tasavvufu şekillenmiştir. Nakşibendi tariki bunu şu şekilde 

düsturlaştırmıştır; 

 

Der tarik-i Nakşibendî lâzım âmed çâr terk  

Terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hestî, terk-i terk.  

 

Nitekim Yunus Emre’nin de; 

 

Cennet Cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri 

İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni 

 

mısraları ile tasavvufun terk-i ukba anlayışına vurgu yaparak o mertebeyi geçtiğine işaret 

eder.   

 

Tasavvufta ilk terk dünyadır. Bu sebeple tasavvuf ehli bir ihtiyaç olan giyinme için 

fakirlerin, kölelerin giydiği “suf” denilen yün bir hırka ile yetinmişlerdir ve bu hırka tasavvufun 

sembolü olmuştur. Tasavvufa gönül verenlere “sufi” denilmektedir ki bu kelimenin de hırka 

için kullanılan “suf” kelimesinden geldiği iddia edilmektedir. 

 

Nihat Kasım 

Okul Müdürü 
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Her tarik kendi hırkasını, tacını, hırkasının rengini, virdini belirleyip mensuplarını bu 

sembollerle ayırırken bunların tamamına karşı çıkan, ibadetini ve virdini gece yapıp gündüz 

insanlar arasında bir insan olmayı tercih eden farklı bir grup ortaya çıkmıştır ki işte onlar 

melamilerdir. 

 

Melamilik, tarikat ehlinin toplumda insanlardan farklı bir yol ve görünüş izlemesini 

doğru bulmaz. Onlar da tasavvuf ehli gibi hakikatin peşindedir ve onlar da hak yolunda 

meratib katederler. Bunu yaparken gösterişten ve gözden ırak yaparlar, halka 

hissettirmezler. Bir melami mertebesi ne olursa olsun insanlar içinde bir insandır. Bu sebeple 

onları toplumdan ayıracak olan hırka veya tac gibi sembolleri yoktur. Mertebelerini asla 

bildirmezler. İbn-i Arabi kitaplarında melamilikten en üstün yol olarak bahseder ve onların 

kutuplara ihtiyacı olmadığını söyler. 

 

Ancak zamanla hem tasavvuftaki hırka hem de melamilik, insan elindeki her şey gibi, 

aslından uzaklaşmaya başlamıştır. Başına tac dedikleri sarığı sarıp üzerine suf denilen hırka ile 

dolaşan herkes kendini derviş gibi görmeye başlamıştır. Nitekim Yunus Emre; 

 

“Dervişlik olsaydı tac ile hırka 

Biz de alır idik otuza kırka” 

 

diyerek bu duruma işaret etmiştir. 

 

Melamiler insanlar içinde bir insan olmayı ve melamiliği gizlemeyi o kadar 

abartmışlardır ki ahalinin işlediği günahları işlemeyi mübah saymışlardır.  Bu sebeple olsa 

gerektir ki kul Nesimi, ar-ü namus şişesini taşa çaldığını söylerken yaptığının aslında gerçekten 

arı (utanma) veya namusu önemsememek olmadığını, bir melami gibi bu kavramlara ancak 

günahkar halk kadar değer verdiğini anlatmak istemiş, bunu “ben melamet hırkasını kendim 

giydim eynime” diyerek ifade etmiştir. Kul Nesimi şiirine  “melamet hırkası” giydirdikten sonra  

dini çevreler tarafından hoş karşılanmayan, ayıp veya günah görülen durumları istediği gibi 

yapabileceğinden bahisle “kime ne” der: 

… 

Sofular secde ederler 

Mescidin mihrabına 

Yâr eşiği secdegâhım 

Yüz sürerim kime ne 
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Gâh çıkarım gökyüzüne 

Hükmederim kaftan kafa 

Gâh inerim yeryüzüne 

Yâr severim kime ne 

 

Kelp rakip böyle diyormuş 

Güzel sevmek pek günah 

Ben severim sevdiğimi 

Günah benim kime ne 

 

Nesimî'ye sordular ki 

Yârin ile hoş musun 

Hoş olayım olmayayım 

O yâr benim kime ne. 

 

Kul Nesimi  “Gah çıkarım gökyüzüne, hükmederim kaftan kafa” diyerek melamilikteki 

mertebesini bildirir ve sıradan biri olmadığına dikkat çeker. Ancak melamilik gereği insanlar 

içinde bir insan olduğunu da “gah  inerim yer yüzüne yar severim kime ne” şeklinde ifade 

eder. 

 

 Kul Nesimi hakkında 17. Yüzyıl Bektaşi şairi olmasından başka yaşantısı hakkında çok 

fazla bilgiye sahip değiliz. Bu sebeple onun gerçekten tasavvuf ehli biri olup olmadığını 

bilmiyorum. Amacım da Kul Nesimi Hakkında bilgi vermek değildi zaten. Ben sadece 

herkesin bildiği, birçoğunun yanlış telaffuz ettiği “ben melamet hırkasını” dizelerindeki 

melamiliğin ne olduğunu anlatmaya çalıştım.  

 

Hepsi bu. 

 

 

28 Aralık 2019 

    Darıca 
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“Alınız ilmini Garb’ın, alınız san’atını 

Veriniz hem de mesainize son süratini”  

 

.... 

 

 “Akif’in sevmediği insan tipleri epey çoktu. Bir gün arkadaşı Akif’e: ‘En çok 

hoşlanmadığınız kimdir?’ diye sorar. Akif: ‘Vatan hesabına on parası geçmemiş, bir damla 

kanı dökülmemiş, bir hizmet sebk (evvelce bir hizmet) etmemiş olduğu halde ağzını 

memleketin temiz kan damarlarından birine yamayarak emmekte bulunan serseri tufeyliler 

(asalaklar) yok mu, işte en sevmediğim bunlardır’ diye cevap vermiştir” (İmamoğlu, 1991: 

331; Düzdağ, 2006: 263). 

 

“Ahlâk bir değerler sistemidir. Bu değerlerin temelinde ise o toplumun dini inanç, örf, 

adet, gelenek ve görenekleri gibi birtakım kültür unsurları bulunmaktadır. Kişi nerede, ne 

zaman ve nasıl davranacağına bu değerler çerçevesinde karar verir ve hayat felsefesini de 

inandığı dinin prensipleri, emir ve yasaklarıyla benimsediği değerler istikametinde oluşturur. 

Bu hayat anlayışı onun nelere, ne kadar önem ve değer vereceğini, hayatını nasıl disipline 

edeceğini, kısaca ne tür bir hayat tarzı benimseyeceğini belirler” (Güngör, 1995: 19- 20; 

Şentürk, 2010: 88). Ancak ahlâkî değerlerden nasibini almamış bazı kimseler, Akif’in belirttiği 

gibi memleket adına hiçbir emekleri, mücadeleleri geçmediği halde devlet imkânlarından 

(asalakça) çıkar sağlayanlardır. İnsanın, inandığı şeylerin muhtevası ve dinin kutsal 

metinlerinin ana esasları hakkında birtakım bilgilere sahip olduğu düşünülür. Dinler, 

mensuplarından, inancının temel öğretilerini veya kutsal metinleri bilmesi ve onlara 

güvenmesini ister. Bilgi ve inanç boyutları (The Intellectual Dimension) arasında sıkı bir ilişki 

olmakla beraber inanç, bilginin zorunlu bir sonucu değildir.  

 

Akif renkten renge giren, bugün bir türlü, yarın başka türlü görünen, seciyesiz, 

meşrebsiz insan tipolojilerinden çok nefret ederdi. Bir gün bu tip bir adamdan bahsedilince, 

pazarda geçen bir olayı, kendine has mizahi üslubuyla şöyle anlatmıştı; “Bir Türk çocuğu 

pazarda horuz satıyormuş Rum’un biri gelmiş çocukla alay etmek istemiş, alıcı görünmüş. 

Çocuk müşteri buldum diye sevinmiş. Rum sormuş; Bu horuzu almak istiyorum. Yalnız dininde 

tereddüdüm var. Acaba Müslüman mı, yoksa Hıristiyan mıdır? 
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Çocuk Rum’un alay ettiğini anlayınca; ‘vallahi ben de dinini tayin etmekte 

mütereddidim (tereddüt ediyorum). Ezan okunurken ötüşüne bakarsan Müslüman’dır. 

Çöplükte eşelediğine bakarsan Hıristiyandır’ demiş” (İmamoğlu, 1991: 330). 

 

Akif doğru bulmadığı bir davranışla karşılaştığında görmezlikten gelerek geçip 

gitmezdi. O, bir hatırasını şöyle anlatır: “Bir gün Koyun Pazarından geçiyordum. Orada 

bakkallık eden yaşlıca mollalardan birine selâm verdim. Başı ile şöyle bir işaret ederek arkasını 

döndü. Canım sıkıldı. Kendisini bir kenara çektim. ‘Senin hıfzın vardır. Bak, Allah Kur’an’da ne 

diyor’ dedim. Sonra ‘Size bir selam verildiği zaman, ondan daha iyisiyle selam verin veya 

ayniyle mukabele edin…’ (Nisa: 86) Ayetini okuyup manasını anlattım. İşte Müslümanlık da 

bu, medeniyette bu dedim” (İmamoğlu, 1991: 329) diyor.  

Akif, tasvip etmediği bu davranışın muhtemelen kalıcı bir tutum haline dönüşmemesi 

için, ayet vererek olumlu dini tutumun bilgi ögesini hatırlatıyor. “Dinin bilgi boyutunu genel 

olarak dinin inanç ilkeleri, geçmiş olaylarla ilgili kıssalar, mensuplarından yapmalarını 

veya yapmamalarını talep ettiği hükümler teşkil eder” (Glock, 1962: 268, 269). 

 

Akif, ‘aşırı nazik ve fazla terbiyesiz olan’ insan tiplerini sevmezdi. Çünkü ona göre ‘aşırı 

nezaket’ insanların gizleme gereği duydukları, bir taraflarını örtmeye çalıştıkları bir davranış 

gibi görünüyordu. Onun gözünde fazla nazik adam gizli adamdı (İmamoğlu, 1991: 329). 

 

Riyakârlık konusu da Akif’in hassas olduğu konulardandı “Özellikle, riyakârlık dini 

konularda olursa, Akif hiç kabına sığmayan bir tavır içine girerdi. Yeni tutulan bir hizmetçinin 

evlerinden öteberi çalıp kaçmasından sonra, evdekilerin; ‘bu hizmetçi ne Müslüman kadındı, 

üç aylar orucu da tutuyordu’ demeleri üzerine iyice kızan Akif’in ‘Onun üç aylar orucu 

tuttuğunu bana söyleseydiniz ben onu bir gün evimde tutmazdım’ dediği bilinmektedir. Bu 

onun dini istismar edenlere ve dindar görünerek insanları kandırmaya çalışan kişilere 

olumsuz baktığını, onları hem insanlara hem İslam dinine zararı dokunan riyakâr kişiler 

olarak gördüğünü ortaya koymaktadır” (İmamoğlu, 1996;49). 

 

       Doç. Dr. Hasan Arslan 

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

          Bahar  Dergisi 2014  
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Nasihatım sana: Her şeyle iştigali bırak; 

Adamlığın yolu nerdense, bul da girmeye bak. 

Adam mısın: Ebediyyen cihanda hürsün, gez; 

Yular takıp seni bir kimsecikler sürükleyemez. 

Adam değil misin, oğlum: Gönüllüsün semere; 

Küfür savurma boyun kestiğim semercilere.  

 

Haya sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde, 

Ne çirkin yüzleri örtermiş, meğer o incecik perde. 

Vefa yok, ahde hürmet hiç, lafe-i bi medlul, 

Yalan raiç, hiyanet mültezem, heryerde hak meçhul. 

Ne tüyler ürperir ya rab, ne korkunç inkılab olmuş, 

Ne din kalmış ne iman, din harab, iman türab olmuş. 

Ah o din nerde, o azmin, o sebatın dini; 

O yerin gökten inen dini, hayatın dini? 

Bu nasıl dar, ne kadar basmakalıp bir görenek? 

Müslümanlık mı dedin? ... Tövbeler olsun, ne demek! 
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Bir önceki sayımızda verilen şifreleri çözerek hediye kazanan 

okuyucumuz Kevser Tülay Küçük’tür. 

Kendisini tebrik ediyor, hediyesini iyi günlerde kullanmasını diliyoruz. 

 

Okuyan hep hazanır! 

 

  



. 

 

  

  

Değerli Velilerimiz, sevgili öğrenciler, 

 
 

Dergimizde yayınlamak istediğiniz ve size ait olan  

➡ yazı 

➡ hikaye 

➡ şiir 

➡ karikatür 

➡ resim 

➡ fotoğraf 
 

gibi  her türlü içeriği adınız, soyadınız ve bir adet fotoğrafınızla birlikte 

info@rehberimkoleji.net adresine bekliyoruz.  
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