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“Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. 
Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için 
fedaiyiz. Fakat sen Türk ulusunu sonsuzluğa 
dek yaşatmak için verimli kalacaksın.”



UMUDU, HAYATI, HAYALLERİ…..
YOK OLMADAN ÖNCE TÜM EVRENİN GÜZELLİKLERİNİ
SIMSIKI VE SIMSICAK YAKALAYABİLMEK İÇİN...
YOK OLMADAN….

 Bir var oluştur yaşamak... Uzun bir arayışın öyküsüdür 
yaşamak. Kimi zaman acılarla kimi zaman sevinçleri yaşamaktır. 
Değerlerin önemini anlayarak, kişileri, tabiatı tüm canlıları severek, 
hayata dört elle sarılmaktır yaşamak. Bu yolculukta geriye  
bakmadan atılan her doğru adım senin imzan olur. “Keşke”lerden 
uzak yaşamak, hayatı bir şeyler yok olmadan özümsemektir. 
Çocuklar gibi özgür ve saf, gençlik gibi canlı, yaşlılık gibi ders alarak 
yaşamaktır hayatı. 

 “Yok Olmadan...” diye başladık bu sayımıza. “Çığlık” 
dergimizin sayfalarını bu başlığı düşünerek çevirin ve içinde 
kendinizden izler bulun. 

 Yok olmadan birbirimizi severek, sayarak yaşamak 
dileğiyle...
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Sen, ben, o yani bizler yok olmadan harekete geçelim. İnsanoğlunun 
dünyaya gelme amacı sadece yemek, içmek, gezmek, uyumak  
değildir. Önce bunu anlamamız gerekir. Her canlı bir amaçla var 
olur. Kendisine yüklenen görevi yok olmadan yerine getirmek ile 
yükümlüdür. Nedir bunlar? Önce insan olduğunu kabullenmek, iyi 
ve yararlı işler yapmak ve senden sonra geleceklere örnek olmak 
için buradasın. Sen; dünyayı temiz tutmak, bilgili, çevreci, vatan 
ve milletine, özüne ve sözüne sadık bir insan olarak yaşamak için 
buradasın. Senin aldığın eğitim ve öğretim tüm bunların toplamı 
olmalı. Eğer amaçsız ve hedefsiz yaşamayı seçtiysen bu senin 
yok oluşun demektir. Yaşamdaki her an değerlidir. Onu boşa 
harcamadan, onu yok saymadan yaşamalı ve anın içinden küçük 
kırıntıları bile biriktirmeyi bilmelisin. Belki bugün belki yarın yok 
olmadan sen, sen olarak yaşamalısın. Şimdi daha dikkatli oku! 
Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî’nin şu dizelerini:
Biz gittik, kalanlar sağ olsun
Doğan önünde sonunda ölür.
Gök kubbede oturanlar iyi bilir
Damdan bir taş atıldı mı düşer
Hırsı bırak, kendini boş yere harcama
Şu toprak altında çırak da bir usta da
Hiç naz etme a güzel, bu mezarda ne şirinler var ne şirinler
Ferhat gibi yok olup gittiler.
Direği yelden yapağı güzel, dayansa dayansa ne kadar dayanır
Kötüydü isek geçtik gittik kötülüğümüzle
Yiğit isek hayırla anın bizi.
Zamanın tek eri olsan bile
Bir gün gidersin sen de, tek tek gidenler gibi.
Yok olmak istemiyor musun? İyi şeylerden evladın olsun.
İyiliklerin bükülmüş ipliğidir kalan
Odur dünyaya direk olanların canı
Şu akıp giden kum seline bak
Ne durması var ne dinlenmesi.
Bak birdenbire bir dünya nasıl bozulur.
Nasıl atar bir başka dünyanın temelini?
Bu kupkuru yerde ben "Nuh'un Gemisi"
Ömrümün sona ermesi de tufan.
Girdik susanlar arasına yattık uyuduk,
Çığlığımız sınırları aştıydı nasıl olsa.
 
Yok olmadan sevgiyle ve saygıyla kalın.

Ba
şy

az
ı

Ali ATAMAN
Diltaş Eğitim Kurumları 
Yönetim Kurulu Başkanı 

SEN, BEN, O YOK OLMADAN
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 İnsanlar var olma savaşında. Yok olmadan tutmak isterim 
onların her birini... Acılarını bir müziğin tınısında kaybetmek, 
sevinçlerini bir çığlık gibi yüksek sesle haykırmak gelir içimden...

 Her bir nota  bir çocuk, her bir çocuk geleceğin bir fidanı olur. 
Büyür, gelişir ve sonsuzlukta unutulmaz bir iz bırakır. Çocukların 
bütün seslerini bir orkestrada buluşturmak isterim. Her birine bir 
enstrüman verir, yüreklerini çaldırtırım. Düşüncelerini, hayallerini,  
başarılarını o minik yürekleriyle anlatır da anlatırlar… 
Ezgiler gökyüzüne yükselir özgürce; berrak ve saf duygularla... 
Dünyada kalan belki son temiz duyguları taşır bu ezgiler... 
O ezgiler ki çocukların umutları ve hayalleridir. Bense bir yön 
belirleyiciyim tıpkı bir orkestra şefi gibi... Çabalarım, çalışırım yok 
olmadan güzellikler, yok olmadan umutlar, yok olmadan ezgiler ve 
yok olmadan çocuklarımız… 

 Sevgiyle kalın... 

Ba
şy

az
ı

İsmail Safa KETENCİ
Diltaş Eğitim Kurumları 
Genel Müdürü 

ÇOCUKLARIN EZGİLERİ



 Dün, bugün ve yarın… Ve mutlak sonsuzluk…

 Zamanın bize getirdikleri ve bizden götürdükleri, yok olup 
gitmeden hatırlayabildiklerimiz ya da hiç unutmak istemediklerimiz...
Zamanın bir çeşit tanıklığı ve görsel bir kaydıdır bu, küçük bir kısmını 
yazıya dökmekten öte, geçmişe bir çocuk masumiyeti ile bakabilmek 
ve tekrar tekrar anmak… 
Geçmiş  tümüyle hatırlanacak kadar iyimser ve güzel olmayabilir  
elbette. Gözyaşları henüz kurumuş masumları, mazlumları burada 
anmadan geçmek olmaz. Geçmişe gömülüp kalanlar geleceği 
göremezler, diye bir söz okumuştum vaktiyle. Ne kadar doğru 
ne kadar yanlış bilemem ama ben bağlı olduğum köklerden hiç 
kopmadım, geleceği vaktinden erken görmekle ilgili bir kaygı da pek 
duymadım. Seksenli yıllarda doğdum, doksanlı yıllarda çocuk oldum. 
Pencere kenarlarında margarin kutusundan saksılar, televizyonların 
üzerinde dantel örtüler vardı. Üç kornerin bir penaltı ettiği, top 
oynarken kırılan camların el birliği ile ödendiği zamanlardı. Şimdi bize 
mi öyle geliyor bilemem ama her şey ayrı bir güzeldi. İkiye bölünen 
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Kürşat AZILIOĞLU
Görsel Sanatlar Öğretmeni

KAVANOZDAKİ BALIK



elmalarımız vardı, paylaşmak çok güzeldi.
Bir komşu teyzenin tepsiyle sokağa çıkıp tüm 
çocuklara dağıttığı salçalı ekmek lezzetindeydi 
hayat… 
Kapıların öyle bir sürü  kilitleri  yoktu,  kalın 
perdeler çekili değildi camlardan camlara, 
duvarlar  ayırmıyordu bizleri. Hep bir beden 
büyük yaşıyorduk, seneye de giyer denilenler  
ertesi sene de üzerimizde oluyordu. Ama hiç 
birimiz aldırış etmiyorduk, aldırış etmiyorduk 
çok fazla güzel görünmeye, temiz kokmak 
temiz giyinmekti mesele. Marka bağımlısı 
gösteriş budalaları değildik, güzel insan olmaya 
çalışıyorduk sadece, öyle tembihleniyorduk. 
Bir başkasının küçülen ayakkabısını giymeye 
utanmıyorduk, yamalı bir hırka utandırmıyordu.
Duvarlarda takvimler vardı, soğuk bir kış 
gününde sobanın, tavana vuran ışığının 

aydınlığında okuyorduk tarihte bugün ne 
olmuş ne bitmiş, bugünün hikmetli sözü 
neymiş diye. Yemek tarifleri de yazıyordu bu 
saman kağıdı yapraklarda, mürekkep lekesinin 
nasıl çıkarılacağı da… Elektrik kesintisi, su 
kesintisi olağandı. Mutfakta, banyoda boş su 
bidonları dekore ediyordu iç mimariyi, musluk 
vanalarında kocaman harflerle yazıyordu 
"açık-kapalı". Açık unutulan musluk vanaları 
habersizce şehir şebekesinden yola çıkan klorlu 
ve kireçli ve bir o kadar sinirli musluk sularını 
öngöremiyordu bazen. Evini su basan eksik 
olmazdı. Büyüklerimiz, cereyanlar gitti, derlerdi 
de gülerdik, kaç kişiydiler bu cereyanlar diye.
Mum ışığından gölge oyunlarımız olurdu işte 
bu zamanlarda. Büyükler anılarını anlatırdı, 
yaşarmışçasına  dinlerdik. Babaannem, köye 
canavar indi diye, anlatınca annem hemen 
araya girip açıklardı: Canavar kurt demekti. Çok 
acıkınca karlı dağlardan inip gelirlerdi. Cılız bir 
rüzgâr titretirdi mumun alevini, dalıp giderdik… 
Kapsama alanında değildi düşlerimiz, elektrik 
prizlerine tutsak yaşamıyorduk henüz. Pazar 
günleri dip köşe temizlik yapılır, çamaşırlar 
yıkanır, inci gibi ipe serilir, akşamı sırayla 
banyoya girilirdi. Banyo kazanında eskiler yakılır, 
içerisi hamam gibi olurdu. Mis kokulu kalıp 
sabunlar köpürtürdü saçlarımızı, çok vitaminli 
şampuanlar duş jelleri uğramamıştı evlerimize, 
banyolarımıza henüz. Ertesi güne bir hazırlıktır 
giderdi, mendiller kolalanır, yakalar, önlükler 
ütülenirdi. Kunduralar cilalanır, tırnaklar 
kesilirdi. "Bizimkiler" dizisinin müziğini duyunca 
diğer odalardan koşar gelirdik, hafta sonu 
tatilinin bitiş zili gibiydi bu. Katil, çöp kovalarını 
devirir; Sabri  Bey yine parmağını sallardı. 
Kapıcı Cafer'e üzülürdük, Cemil Bey'e gülerdik. 
Pazar gecesi sineması geç saatte başlardı, hep 
yarıda kalır, ertesi gün izleyebilen birkaç şanslı 
arkadaşımızdan devamını dinlerdik. Eurovision 
şarkı yarışmasındaki performansımız  
hazinenin dış borcundan daha da önemli 
gibiydi. Millî Takım'ın onurlu mağlubiyetleri ile 
sevinirdik adeta. Cep herkülü, dünyayı kaldıran 
adam ve Türk süpermeni dedikleri bir adam 
çıktı sonra televizyona. Kendi küçük, yüreği 
büyük bir adamdı. Podyuma çıkışını, ellerini 
pudralayışını, ağırlığı kaldırışını taklit ederdik 

KAVANOZDAKİ BALIK



süpürge saplarından yaptığımız ağırlıklarla.
VHS kasetlere kaydedilen düğün merasimleri 
defalarca izlenirdi, eğlenceyi fazla abartan 
bir enişte, dayı olurdu başrollerde. Görüntüyü 
durdurup başa sardırmak o yıllardaki en 
büyük teknolojik gelişmeydi. Evin bir köşesinde 
mutlaka bir gazete olurdu. Gazetenin ekleri 
ayrı saklanır, bulmaca eki büyüklerin elinden 
düşmezdi. Boru sesinin "ti", radyumun 
simgesinin "ra" olduğunu bu bulmacalar 
sayesinde öğrenmiştik. Kupon kesip ansiklopedi 
almayan aile yok gibiydi. Türkçe sözlükten 
ansiklopediye bu yıllarda terfi etmiştik. Doksanlı 
yılların misafir odası dekoruydu bu ansiklopedi 
takımları; Ana Brittannica, Büyük Larousse 
rekabeti vardı. Paşakılıcı, difenbahya millî 
bitkimiz gibiydi. Annem az biraz terziydi. Bütün 
çocuklara tek tip aynı renk pazen kumaştan 
pijamalar dikip dağıtmıştı. Çin ordusu gibiydik 
yani yatağa uyumaya giderken. Pişerken 
koktuğu için dağıtılan aşlarımız, paylaşılan 
sofralarımız vardı. Kimse "kusura" bakmıyordu  
birlikte yenilen, paylaşılan patates yemeğinden 
ötürü. Sofraların fotoğrafları paylaşılmıyordu, 
ne pişerse pişsin karşı komşuya da mutlaka 
ikram ediliyordu. Büyüklere çay, küçüklere 
oralet verilirdi. Çocuklar kahve içerse kararırlar 
derlerdi, çocuklar da inanırdı.

 Evlerimiz de birbirine benziyordu, 
yaşamlarımız da. Birimizin perde deseni, 
diğerinin koltuk örtüsüydü. Duvar süsleri, masa 
örtüleri hep birbirine benziyordu. Birisinin yolda 
bozulan arabasını itecek gönüllü, yardımsever 
yayalar bulmak hiç de zor değildi. Ya da yolda 
yürüyen kimliği belirsiz yayaları gideceği 
yere kadar arabaya almak, gideceği yere 
kadar bırakmak öyle olağanüstü bir davranış 
değildi. Öyle ayrı gayrı yoktu. Televizyonda 

haber bültenleri  açıldığında bizi odamıza 
gönderirlerdi. Haber bültenleri pek iç açıcı 
değildi o yıllarda, büyüklerin neşesi kaçıveriyordu 
hemen. "Ne olacak bu memleketin hali" cümlesi 
sohbetlerin vazgeçilmez döngüsüydü. Büyükler 
hayat pahalılığından, geçim sıkıntısından 
bahsediyordu sık sık, biz pek anlamıyorduk. 
Böylesi çok daha iyiydi belki de. Dünyada kötüler 
de vardı kötülükler de… İyiler hep kazanır, kötüler 
hep kaybederdi. Fazlaca kafa yormaya gerek 
yoktu. Barış Abimiz vardı ama "Adam olacak 
çocuk" diye seslenirdi bize, dünyayı gezerdi de 
onunla birlikte gezmiş kadar olurduk.Her şeyin 
en güzelini o bilirdi. Arabaya binince arka koltuğa 
oturmayı, yatmadan dişlerimizi fırçalamayı, 
karşıdan karşıya geçerken önce sağa sonra sola 
sonra tekrar sağa bakmayı da ondan öğrendik. 
Kocaman bir alkış yapmayı da, herkese on 
puan vermeyi de... Opus grubunun "Life is life" 
şarkısı manifesto bildirimiz gibiydi. Yaşamak 
güzeldi, hemen yılmak pes etmek olmazdı, 
elimizdekinin kıymetini bilmek öğretilirdi. Cem 
Karaca'nın "Gülhane Parkı'ndaki ceviz ağacı " 
şaşkınlığındaydık. Yerli Pollyanna'lar gibiydik, su 
bardağının dolu tarafında, okyanusta yüzüyor 
misaliydik, bardağın boş tarafını görmezden 
gelmeyi öğrenmiştik. Aslında kavanozdaki 
balıklar gibiydik… Kavanozdaki balık kendini 
deryada sanırmış. Bahçe duvarını aşınca uzağa 
gittik sanırdık. Akşam ezanı okunmadan evde 
ol, diye tembihlenirdik. Koşup terleriz diye 
sırtımızda havlular olurdu. Cep delik, cepken 
delik  bir hayattı bizimkisi... Bob Amca'nın yarım 
saatte yaptığı harika kar manzarası resimlerini 
defter yaprağına, gazete promosyonu  suluboya 
takımı ile benzetmeye çalışmak gibiydi. Renkler 
biraz soluk ama hayallerimiz hep capcanlıydı.
Semt meydanındaki telefon kulübeleri önündeki 
jeton, bilet, mendil  kuyruğunda sabırla 



beklemekti hayat. Sabırlı olmak öğretilmişti. 
Büyükler sırayla aranırdı, konuşurken uyarı ikazı 
bir kez çalar sonra hat düşer, telefon kapanırdı. 
Hat düştü derlerdi de yine gülerdik, bu hat 
nasıl düştü diye? Telefon kulübesinin tozlu ve 
puslu camından sokağa bakardık. Esen soğuk 
bir sonbahar rüzgârının ayaklarımızın ucuna 
kondurduğu bir asma yaprağı sarısındaydı her 
şey.
Hemen pes etmemek öğretilmişti. Bir büyüğe 
yer vermek, akşam yemeğinde bir arada olmak 
çok önemliydi. Radyoda sıradaki çalacak 
şarkıyı birilerine hediye etmek gibi anlaması 
güç  bir mutluluk vardı büyüklerimizin yüzünde, 
o ağır ağır  hep bir ağızdan söylenen şarkılar 
hüzünlendiriyordu onları, anlayamıyorduk 
henüz. Şehir Tiyatrosundaki oyunları hiç 
kaçırmazdık. Çocuk oyunları hafta sonu olurdu.
Oyuna bilet bulabilmek için erkenden yola 
çıkılırdı. Acıkınca simit-ayran, susayınca cami 
şadırvanı hemen hizmetimizdeydi. Simidimin 
son lokmasını cebimde taşırdım. Eve dönüş 
yolunda, vapurda martılara atmak en sevdiğim 
şeylerden biriydi. Yokluk vardı sanırım ama 
insanların tamah ettiği bir yokluktu bu, isyan 
etmek yoktu asla. Yüzler yine de gülüyordu, hep 
gülüyordu. Adile Teyze'mizin masalları vardı, 
biz küçük yavruları, aman da kuzucuklarıydık. 
Blok flüt ile Süper Baba dizisi jenerik müziğini 
çalmaya çalışmak gibi küçük ve  kararlı bir 
sevinçti bizimkisi. Balık tutmaya giderdik de gün 
doğmadan, balıkçıdan balık alarak tamamlardık 
kovayı. Eski bir radyomuz vardı, yedek pilleri 
cebimizde, Neşet Ertaş çalınca sesi fazlaca 
açılan, daha da baş ucuna koyulan. Çok fazla 
seçenek de yoktu. Belki böylesi daha da iyiydi. 
Cevabını aylar sonra aldığımız mektuplarımız, 
tebrik kartlarımız vardı. "Bak postacı geliyor, 
selam veriyor. Herkes ona bakıyor, merak 

ediyor." şarkısı dilimizdeydi. Kimse kapıyı 
çalan postacıdan şimdiki gibi korkmuyordu, o 
zaman postacılar kredi kartı ekstresi, ödeme 
tebligatları dağıtmıyorlardı. Mutlu haberler 
vardı çantalarında, uzaklardan gelen güzel 
haberler taşıyorlardı. Birimizin sınav sonucuydu 
dualarla beklenen, birimizin uzaklardaki bir 
yakınından gelen güzel bir haberdi, postacı 
amca asla kötü haber getirmezdi. Sokaklar 
hâlâ bizimdi, kaldırımlara park etmiş arabalar 
yoktu, uçurtmalarımızı uçurabildiğimiz 
gökyüzümüz vardı masmavi. Gökdelenlerin 
gölgesinde kaybolup, egzoz dumanları altında 
boğulmuyorduk henüz.

Çocuktuk… Çocuksu düşlerimiz hayallerimiz 
vardı, ceplerimizde sarı leblebiler, renkli topaçlar, 
hacıyatmazlar… Yer sofralarında anne eliyle 
bölünen bir ekmeğin dumanında eriyip gitti 
zaman, kokusu kaldı mazinin, naftalin muhtevalı 
ahşap sandıklarda saklanan… Takvimlerden bir 
bir eksildi günler ve   o an, adı pek duyulmamış bir 
şair, yazlık ceketinin yakalarını  kaldırıp yüzüne 
vuran sonbahar rüzgârının soğukluğunda 
sessiz ve ağır ağır yürüyüp kayboldu gözden.
Babama soruyordum "Elveda" ne demekti? 
Neden bazı elvedalar zamansızdı,neden bazıları 
hiç geri dönmüyordu gidenlerin? Neden bütün 
güzel şeylerin bir sonu vardı? Sevdiğim şarkılar 
neden bitiyordu zamansız ve neden şairlerin adı 
yazıyordu sokak tabelalarında?..

Yok olmasın bütün bu hatıralar, anılar... Yok 
olmasın değerler, alışkanlıklar... Yok olmadan 
anlatalım, yaşatalım çocuklarımıza...



 Dünya’ya tam olarak ne zaman geldiğimizi bilmiyorum. 
Nasıl geliştiğimizi de bilmiyorum. Dünden ders alırken bugünün  
yaşantısında yarını düşünmeyi hesaba bile katmıyorum. 
Bilmediğim birçok şey var, bu yüzden bilmediklerimin bir önemi  
yok. Klişe bir cümle: Siyah fonda yalnız beyaz nokta dikkat çeker. 
Bu yüzden daha önemli olduğunu düşündüğüm bir soru: Nereye 
gidiyoruz?

 İnsanlığın zaman şeridinden geçişi çok da planlı değildi 
aslında. Kimse tarihimizin sayfalara geçiş şeklini tahmin edemezdi. 
Tarihin sayfalara geçmek için bir sürü yöntemi var. Ama hepsinde 
ortak olan, her zaman  birey yerine toplum olmamız. Bizden söz 
ederken –insanlardan- çoğu zaman insan kelimesi yerine insanlık 
kelimesi kullanırız. Çünkü biz aramızda kan bağı olsun olmasın 
bir arada yaşamak zorundayız. Bu bazen bir devlet, şehir, semt, 

VARLIK İÇİNDE 
NEDEN YOKLUK?
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Diltaş Anadolu Lisesi 12. Sınıf Öğrencimiz



VARLIK İÇİNDE 
NEDEN YOKLUK?

mahalle, hane veya daha derine inersek gece 
yastığa başımızı koyduğumuz an kafamızda 
kalmış bir sürü insan ve biz ”sadece biz”. Günlük 
yaşamda kabul edelim ki birçok istenmeyen 
olaylar ve insanlarla muhatap oluyoruz. Bunlar 
kimi zaman bir sorun haline de gelebiliyor. Peki 
neden? İkili ilişkilerde ortadaki sorun genelde 
taraflarca çıkar ilişkisine tahammül edememe 
gibi uzayıp giden bir liste. Bu oldukça olağan 
gelse de bir başka pencereden bakarsak şayet şu 
sonuca ulaşırız: İnsan sosyal bir  varlık yapısında 
olmasından dolayı başka insanlarla bir arada 
yaşamak zorundadır. Bunun birçok nedeni olsa 
da tahmin edilebilir olduğu için hiç girmiyorum 
o kısma. Anlatmak istediğim kısmı: Birlikte 

yaşanılması gerekse de biz bunu başaramıyoruz. 
Kısaca varlık içinde neden yokluk çekiyoruz ? 

 Varlık, sahip olduğumuz ve genelde 
bundan dolayı zenginlik duyduğumuz bir şeydir. 
Toplumun varlık yargısı ise manevi değerlerimiz 
olabilir. Değişmesi bir yandan uzun zaman 
gerektiren bir yandan da zor olan gelenek ve 
görenekler, bahsettiğim zenginliğin eseridir. Bir 
ressam tuvale bir sürü fırça darbesi atar, bir 
yeri karartır,  diğer  yeri  aydınlatır veya o an 
ona estetik gelebilecek bir sürü çalışma yapar 
tuval üzerinde. Bizim en son gördüğümüz yani 
tablo halini ben gelenek ve göreneklerimize 
benzetirim. Resmi karartacak olan da bizleriz 
aydınlatacak olan da. Bugün fırça senin elinde. 
Dün yoldan geçerken yanındaki aç kalmış 
köpeği belki görmedin ya da yalnızlıktan 
bunalımda olan arkadaşının sessiz çığlığını 
duymadın. Dününe dön ve filmi baştan izle. 
Nerede yanlış yapmış olabiliriz? Eğer zaman 
bile alacak olsa nihayetinde hatanı anladığın 
zaman onu düzeltmek için bir şeyler yap. Bugün 
yolda giderken sadece gideceğin yeri düşünüp 
yolu öldürme. Arada sırada bile olsa etrafında 
yardıma muhtaç birileri var mı gözetle. Eğer 
bugünü sen kurtarırsan yarını başka biri kurtarır 
derken bireylerin mutlak çabası toplumsal bir 
gerçeğe dönüşür. Biz insanlar hata yapabiliyoruz. 

 Ama bu demek değil ki bunu 
düzeltemeyiz. Önce kendine sonra topluma en 
sonunda da değerlerine inan. Nereden geldi 
bilmiyorum bu değerler. Neydi sebebi âşıklara 
bu kadar aşkla yazdıran? Onu da bilmiyorum. 
Bildiğim bir şey varsa o da şairlerin yoktan 
var ettiği şiirler, sözler, kitaplar ile büyük bir 
kalabalığın farklı çağrışımlarla ortak bir değerde 
toplanabildiği. Nice kalabalıklar olacak elbet. 
Bunların kaynağına inelim desem de öyle bir şey 
yok. Ancak şu olabilir: Kendi özüne in ve yokla 
oraları. Belki bir şey bulamayabilirsin. Öyle bile 
olsa yoklarını topla onlardan bir bilinmezlik 
inşa et. Yeter ki hikâyenin sonunda toplum 
onu özümseyebilsin. Dünü geride bıraktığımız 
bugün, umudumuzun sağlıkla alabildiğimiz 
nefes olduğu bir yarında görüşmek üzere.
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Zeynep Gökçe ÇALIŞKANYÜREK
Meram Diltaş Ortaokulu 7. Sınıf Öğrencimiz

DÜŞÜNELİM Mİ 
ARTIK?

 Yok olmadan... Ne kaldı ki yok olmayan?  Sevgi, insanlık, 
o gülüşler kaldı mı? Gerçekten kaldı diyebiliyor musunuz? Ya da 
içten ?   

 Sevgi kaldı mı mesela? Görebiliyor muyuz sokakta, okulda 
onu? Belki de çok hasret düştük sevgiye. Komşularımızın yüzüne 
bakmak içimizden gelmiyorken, bir iş yaparken kendi çıkarımızı 
düşünmeden durabiliyor muyuz? Sevgi yahu sevgi! Ana karnından 
alır insanoğlu onu. Sever, sevdikçe yaşamaz mıyız? Ah sevgi ah! 
Bir sen kalmıştın karanlığımızda. Bir tek sen...

 İnsanlık mı? Konuşalım mı ondan? 1. Dünya Savaşı'yla ucuz 
görülmeye başlanmış, 2. Dünya Savaşı'yla bankamatik olarak 
görülmüş, sömürülmüş insanoğlu. Kendi kişisel yokluluklarını 
parayla, markayla, kapitalizm ile örtmeye çalışan insanoğlu. 
Aklıyla değil bedeniyle, parasıyla söz hakkı gören insanoğlu. Hatta 
21. yüzyılla kendini o kadar çok unutan bir insanoğlu ki kendini, 
o ölen çocukları, aç kalan bebekleri arka plana atıp robotlara 
vatandaşlık veren şu insanoğlu. Petrole ölen insanoğlu.
Sevmek sevilmek bu muydu?

 Tüm bunlardan dışarı atsak kendimizi, şöyle mis gibi bir 
hava alsak, içimize çeksek... O da kaldı mı?
Azot mu, egzoz mu soluruz artık orası bilinmez. 
Yenilenmeyi dahi savaş haline getirmişiz. 

 Bilimi, sanatı savaşa dönüştürecek kadar gözümüz 
dönmüş. Nereye gidiyor bu yol? Bu kervan nereye gider?



 Hangi insan kitap okuyor? Daha 
doğrusu hangi insan şu oyunlardan, sosyal 
medyadan gerçekten arınabiliyor? Gerçi biz 
o kadar ileri  gittik ki kimimiz kitabı hava 
atma, insan tavlama aleti olarak kullanmaya 
başlamış, kimimiz ise kitap denemeyecek 
saçma maddeleri okumaya.

 Hani düşünüyorsak vardık? Düşünmeyi 
dahi bıraktık. Kuklalar olduk adeta ya da 
kimileri için piyon. Birkaç ip var üstümüzde, bir 
de o kapkara, kana bulaşmış eller. Düşünüyoruz 
da bir de doğru düşünebiliyor muyuz acaba? 
Kendini görmemek düşünmek midir? Kendi 
özsaygını görmemek? Bence var olmak da bir 
beceri şu dünyada.

O yapış yapış malzemeleri yüzümüze sürüp 
maskeyle dolaşmamalıyız. Bir maskeli balo ve 
onun sahte yüzlerinden ibaret değil bu dünya! 
Güzellik diye o zehirleri sürmeyin artık! Bunu 
benlik kimliğiniz yapmaktan yorulmadınız mı?

 Peki, en acısı da ne biliyor musunuz? 
Kendi sonumuzu kendimiz hazırlıyoruz ve 
öyle bir telaş, bir kargaşanın içindeyiz ki bunu 
göremiyoruz bile.

 Velhasılkelam yok olmadan bu 
dünya, bizlik, insanlık, sevgi, saygı, özsaygı, 
gerçekten düşünebilmeli, bir kendimize bakıp 
silkelenmeliyiz artık. Dirilmeli ve bence de bu 
yazı üzerinde çok mu çok düşünmemiz lazım.
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Ayşegül CENGİZ
İngilizce Öğretmeni

 Son yıllarda dünya genelinde artan tüketim çılgınlığı, hem 
insanlığı hem de ekolojik dengeyi tehdit edecek boyutlara gelmiştir. 
Özellikle ülkemizde, yaşam şeklimizin tüketim odaklı olarak değişmesi, 
pek çok değerimizin kaybına ve adeta kültürel bir erozyona yol 
açmıştır (ve açmaktadır). Bu erozyon kendini pek çok farklı alanda, 
birbiri ile ilişkisi sonuçlar doğuracak şekilde etkilemektedir.

 Son iki yılda özel müze sayısının artmasıyla ülkemizdeki 
toplam müzesi sayısı 438’i bularak, 400 olan AVM sayısını ‘nihayet’ 
geçmiştir. Fakat buna rağmen ABD’de 17.500, Almanya’da 6.000, 
Fransa’da ise 1890 müze olduğu düşünüldüğünde ülkemizdeki müze 
sayısının halen özlenen seviyede olmadığı görülmektedir. Arz ve 
talep dengesine bağlı olarak gelişmiş ülke standartlarının gerisinde 
olan müze sayımız, ister istemez, başta gençler olmak üzere halkın 
büyük çoğunluğunun müzeleri vakit geçirme-zaman doldurma 
alanları olarak görmemesine ve bu kurumlara ilgi duymamasına 
neden olmaktadır. Bu durum, en önemli değerlerimizden olan 
kültür varlıklarımıza karşı bir farkındalığın kazanılamamasına 

HER ŞEYİ
TÜKETMEDEN
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neden olmakta ve milli servetimiz olan tarihî 
eserlerimizin hızla yok olmasını tetiklemektedir.
Modern dünyanın en büyük cazibe merkezi olan 
AVM’lerin hızla teşekkül etmesi ve sayısının 
artması ayrıca park, piknik- mesire alanları gibi 
doğal ortamla organik bağı bulunan kamusal 
yaşam alanlarının artık alışveriş merkezlerine 
doğru kaymasına yol açmaktadır. Bu durum 
özellikle çocuklarımızın doğa ile olan bağını 
koparmaktadır. Eskiden çocukların en azından 
hafta sonraları sosyalleştikleri ve doğayla 
bütünleştikleri (başta mahalle ve kent parkları 
ile kentin yakınlarındaki mesire yerleri) bu alanlar 
maalesef günümüzde ilgi odağı olmaktan 
uzaklaşmıştır. Bu durum çocuklarımızın doğaya, 
ormana, ağaca veya bitkilere, çiçeklere olan 
yaklaşımını da değiştirmektedir. Günümüz 
gençliği maalesef, bir ağacın dalını kırmanın, 

ya da bir çiçeği koparmanın ıstırabını, bir nesil 
öncesinin çocukları kadar yaşamamaktadır. 
Türkiye’de son 12 yılda 164.222 hektar ormanlık 
alanın kaybedilmesinde, şüphesiz bu konjonktüre 
bağlı gelişen yeni yaşam şeklinin de etkisi vardır.
Hızlı tüketim alışkanlıklarının artması 
günümüzde, insanlara ihtiyacı olmayanı 
ihtiyacından fazla bir şekilde aldırmaktadır. 
Bu durum, sosyal hayatta tatmin olmayan 
memnuniyetsiz bireyler meydana getirmesinin 
yanında, artık bizimle özdeşleşen karakteristik 
adetlerimizin, gelenek ve göreneklerimizin 
unutulmasına ve hassas olduğumuz pek çok 
olguya karşı bir duyarsızlığımızın oluşmasına 
da sebep olmaktadır. Bunların başında israf 
gelmektedir. 

 Yerde bulduğu bir ekmeği öpüp başına 
koyarak yüksek bir yere kaldıran bir nesilden, 
2018 yılı itibariyle maalesef günde 5.000.000 
ekmeği çöpe atan bir nesle evrilmiş olmamızda, 
tüketim kültürümüzün değişmesinin çok büyük 
bir etkisi vardır. Özellikle, komşusu açken tok 
yatan bizden değildir, hadis-i şerifini kendine 
düstur haline getirmiş bir toplumda bunların 
yaşanması, gerçekten ziyadesiyle üzücüdür. 
Hızlı tüketim alışkanlıklarını yalnızca gıda 
ürünleri özelinde tasavvur etmemek gerekir. 
Gardıroplarımızda yer işgal eden ve bir kere bile 
giymediğimiz sayısız kıyafetler de bu bağlamda 
zikredilebilir. Özellikle de temel barınma 
ihtiyaçlarından yoksun, ülke genelinde 70.000 
evsiz insanın var olduğu düşünüldüğünde, 
mevcut giysi varlığımız daha özel bir anlam da 
ihtiva etmeye başlamaktadır.

 Vakıaların birbirini tetikleme ilkesinden 
hareketle; israfın bereketsizliği, bereketsizliğin 
yetinmemeyi, yetinmemenin ise mutsuzluğu 
hazırladığı günümüz modern dünyasında, bizi 
biz ve bir yapan millî - dinî değerlerimize yeniden 
dönmek, temel kurtuluş reçetemizdir. Doğayla 
tekrar barışarak, onu kirletmeyerek, başta kültür 
varlıklarımız olmak üzere tüm millî servetimize 
sahip çıkarak, ihtiyacımızdan fazlasını 
tüketmeyerek ve elimizdekini yanımızdakiyle 
yeniden paylaşarak,  birlik ve beraberliğimizin 
artacağı günlerin temennisiyle… 



 Sevgi nedir? Aslında çoğumuz bunun gerçek anlamını 
bilmiyoruz. Çünkü sevgiyi hepimiz yanlış kullanıyoruz. Sevginin 
gerçek anlamı, birine karşılıksız beslenen güzel duygulardır. Bu 
yüzden insanlar arasında sevginin “karşılıksız” olması gerektiğini 
öğretmeliyiz. Ancak bu öyle kolay başarabileceğimiz bir olgu değil. 
Bizler çok farklı bir döngünün içerisindeyiz. Karşılıksız sandığımız 
sevgiler zaman gelir çıkar ve menfaat ilişkisine dönüşür. Sizin 
sevginiz de askıda asılan bir giysi misali sallanır kalır. Sevgiyi 
özümsemek ve onu korumak gerekir. Sevgi yoksa, her taraf kurak 
bir çöle benzer. Ağaçların yeşilini, gökyüzünün mavisini ve suların 
şırıltısını algılayamazsın. Kuşların ötüşünü duyamaz, denizlerin 
enginliğini fark edemezsin. Herkesin sevgiye ihtiyacı olduğunu 
unutmayalım ve yok olmadan sahip çıkalım.

SEVGİ YOK OLMADAN
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Ali ACAR
Selçuklu Diltaş Ortaokulu 7. Sınıf Öğrencimiz





SAMİMİYET YOK OLMADAN
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Ece ALPAYDIN
Meram Diltaş Ortaokulu 7. Sınıf Öğrencimiz



Şimdi size "Samimiyet nedir?" diye sorsam 
herkesin verdiği cevap farklı olur. Zaten net bir 
cevabı yoktur, olmamıştır hiçbir zaman… Kimi 
zaman kalabalık bir sofrada paylaşılan bir sıcak 
ekmek, kimi zaman anlamlı bir kucaklaşma, kimi 
zaman da içten tatlı bir sohbettir samimiyet.  

Elimizde tuttuğumuz ekranları bırakalım da 
kardeş olalım, içtenlikle sarılalım birbirimize. 
Bütün bedenimizi mutluluk sarsın. Her şey 
mutluluğumuz için, iyiliğimiz için değil midir 
zaten?

SAMİMİYET YOK OLMADAN
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Ali Eymen AYDINBELGE
Selçuklu Diltaş Ortaokulu 7. Sınıf Öğrencimiz

Biliyoruz ki artık yeni bir çağa giriyoruz. Bu çağın adı 
“Teknoloji”. Artık insanlar tembelleşiyor. Robotların 
yüzünden iş imkanları azalıyor. Artık insanlar evden 
çıkmak bile istemiyor. Gelişen teknoloji ile insanlar 
işlerini kaybediyor, birbirlerinin yüzlerini görmüyor, 
alışverişler internet üzerinden yapılıyor… Yani 
insanlar yok oluyor. Sokakları top oynayan, bisiklete 
binen çocukların cıvıltıları doldururken şimdi içlerini 
bile göremediğimiz arabalar yer alıyor. İnsanlar 
aynı asansörde iki dakika kalsalar bile birbirlerinin 

yüzlerine bakmıyor, selamlaşmıyor. Artık robotlar 
insanların işlerini yapıyor. Ulaşım araçlarında 
yolcular birbirine saygı dahi duymadan sorumsuzca 
ve duyarsızca seyahat ediyor. Gençlerin ellerinde 
telefon, kulaklarında kulaklık yaşlı mı, hasta mı 
veya çocuklu mu demeden yüzlerine bile bakmadan 
oturuyor, yer vermiyor. Etrafımıza baktığımız zaman 
aklımıza gelen tek şey şu oluyor: “İNSANLIK YOK 
OLUYOR” İşte yok olmadan neler yapabiliriz bunu 
bulmalıyız.

İNSANLIK YOK OLMADAN



yüzlerine bakmıyor, selamlaşmıyor. Artık robotlar 
insanların işlerini yapıyor. Ulaşım araçlarında 
yolcular birbirine saygı dahi duymadan sorumsuzca 
ve duyarsızca seyahat ediyor. Gençlerin ellerinde 
telefon, kulaklarında kulaklık yaşlı mı, hasta mı 
veya çocuklu mu demeden yüzlerine bile bakmadan 
oturuyor, yer vermiyor. Etrafımıza baktığımız zaman 
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OLUYOR” İşte yok olmadan neler yapabiliriz bunu 
bulmalıyız.

İNSANLIK YOK OLMADAN



 Bizlerin dili Türkçe. Oysaki etrafta Türkçemizi doğru 
düzgün kullanan ve yazan kalmadı denecek kadar azaldı. Bunun 
nedeni, suçlusu kim? İnsanlar yani bizler yok ettik ve etmeyi de 
sürdürüyoruz.

 Durun, durun ve etrafınıza bakın. Nerede kaldı sabah 
uyanınca evden çıkarken komşumuza “Günaydın” demek, “Hayırlı 
günler” kelimesinin yerini alan “Hi”, “Hoşça kalın”ın yerini alan 
“Bye”... Türkçemiz kirleniyor diyorduk oysa şimdi kaybediyoruz 

DİLİMİZ YOK OLMADAN

26

Ö
ğr

en
ci

 K
al

em
i

Simay AKSOY
Selçuklu Diltaş Ortaokulu 6. Sınıf Öğrencimiz



DİLİMİZ YOK OLMADAN
demek istiyorum. Eskilerde televizyonda 
sunum yapan spikerler; çocukların, gençlerin ve 
büyüklerin kulaklarını güzel Türkçe telaffuzları 
ile doldururdu. Ya şimdi? Tam bir enkaz, tam bir 
içler acısı durum. Türkçemizin önemini anlayıp 
her zaman gerektiği gibi düzgün konuşmayı ve 
yazmayı gerçekleştirmemiz gerekir.

Yok olmadan TÜRKÇE konuşalım ve yazalım…

Türkçedir bizim dilimiz
Bunu hepimiz biliriz
Ama onu korumayı da bilmeliyiz
Gelecek nesiller bu sizin işiniz
Dilimiz yok oluyor
Kelimelerimiz yabancılaşıyor
Bundan hanginiz korkuyor?
Kim Türkçemizi korumaya çalışıyor?



 Bir milletin varlığı, onların kültürel değerleri ile belli olur. Öz 
değerlerine sahip olmayan milletler tarih sahnesinden silinmeye 
mahkumdur. Bu nedenle korunması gereken bazı değerler vardır.

 Bu konu hakkında işlenebilecek değerlerin başında ‘’dil’’ 
gelir. Dil, bir ulusun iletişimini sağlayan, o milletin bağımsızlığını 
gösteren ilkelerden biridir. Eğer bir ulusun dili terk edilmiş ise o 
milletin tarih sahnesinde bir yeri kalmamıştır. Bu nedenle dilin 
millet içinde yalınlığını koruyabilmesi için konuşmalarımızda 
Türkçemize ait kelimelerin kullanılmasına özen göstermeliyiz.

 Gelenek ve görenekler bir milletin geçmiş yaşantısını 
hatta gelecekteki olaylara bakış açısını bile açıklayabilir. Düğünler, 
nişanlar taziyeler bu olaylara örnek gösterilebilir. Ayrıca bunlar 
toplumdaki yardımlaşma ve dayanışmayı da sağlar.

 Bir milleti ayakta tutabilen başka bir değer ise inançtır. 
Aynı  inanca sahip  insanların aralarında manevi bir bağ olur. Bu 
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Zeynep YAZAR
Meram Diltaş Ortaokulu 7. Sınıf Öğrencimiz

DEĞERLERİMİZ 
YOK OLMADAN 
DEĞERLERİMİZ 
YOK OLMADAN 



bağ, onların birlikteliğini korumaya yardımcı 
olur. Fakat bu bağda yıpranmalar olursa o millet 
parçalanmaya başlayarak yok olup gider. Eğer 
bu dine yeni eklentiler ve farklı hipotezler katılırsa 
o din saflığını kaybeder. Bu yüzden yeri geldikçe 
bir dinin yabancı unsurlardan ayıklanması, 
orijinalliğinin korunmasını sağlayacaktır.

 Millî değerleri anmak, bir ulusun geçmişini 
hatırlaması için en etkili yöntemdir. Geçmişte 
yaşanan olayların günümüzde canlanması için 
hatırlanması gerekir. Bu yüzden bazı günler 
özelleştirilmiştir. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos 
ve 29 Ekim bu günlere örnek verilebilir. Milli 
günlerin tekrar tekrar kutlanması, insanların 
geçmişe olan saygısı ve vatanlarına verdikleri 
değerleri gösterir. Eğer bir millet tarihinin 
unutulmamasını istiyorsa milli günlerini coşku 

ile kutlayıp şenliklerle renklendirerek o günlerin 
değerini arttırabilir.

 Son olarak bir milletin en önemli 
değerlerinden biri de tarihtir. Bir millet yaşadığı 
topraklarda kimlerin vatan için can verdiğini 
ve savaştığını bilmelidir. Ayrıca tarih yalnızca 
bunlardan değil, eserlerden de oluşur. Türküler, 
müzik aletleri, yazıtlar ve yapıtlar tarihi 
eserlerden sayılır. Bunların da kaybolmaması için 
müzeler, kütüphaneler, zafer ve fetih isimlerini 
alan yapıtlar, bu geçmiş olayları günümüze 
taşımaya yardımcı olacaktır.

 Sonuç olarak huzurlu bir hayat ve 
gelecek ile ilgili hayallerimiz yok olmadan 
dilimizin, gelenek ve göreneklerimizin, millî, dini,  
tarihi ve değerlerimizin kıymetini bilmeliyiz.
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Dicle ŞENER
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 Bazı şeylerin kıymetini onları 
kaybettikten sonra anlayan çok insan var. 

 Bir kişinin bir kişiyi anlayabilmesi, 
o kişinin kıymeti olacaktır. İnsanlara 
değersiz demek çok yanlıştır. Ama bu cümle 
değerlerimizi, benliğimizi kaybettiğimiz 

anlamına da gelmemektedir. Bir ülke, sahip 
olduğu değer ile tanınır. Mesela dinimiz bizim 
en önemli değerimizdir. Bu yüzden değerin 
ne anlama geldiğini bilip değerlerimizi 
korumalıyız. Ve değerlerin ana başlığına "YOK 
OLMASIN DEĞERLER!" demeliyiz.

KIYMET BİLELİM



BEN BÜYÜDÜKÇE
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Ceren Sude ÇAVUŞOĞLU
Meram Diltaş Ortaokulu 7. Sınıf Öğrencimiz



Ben büyüdükçe
Yok oluyor dünyanın pembe rengi
Umutlar, hayaller, masumiyet
Ben büyüdükçe
Yok oluyor dünyanın pembe rengi
Kapanıyor kalpten kalbe giden yollar
Ben büyüdükçe
Yok oluyor dünyanın pembe rengi
Kaybolan giden düşler gibi
Ağlayamıyorum bir çocuk gibi

BEN BÜYÜDÜKÇE
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Selma SALAR
Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı 



İÇİMİZDEKİ ÇOCUK 
YOK OLMADAN

Yaşamak istiyorum
Kimi zaman uzun,
Kimi zaman kısa,
Yaşamak istiyorum
Benim elimde değil biliyorum,
Yaşamak istiyorum,
İçimdeki çocuk
YOK OLMADAN
Yaşamak istiyorum.
Sebepsiz ağlamak,
Sebepsiz gülmek,
Sebepsiz tebessüm etmek,
Bir şarkı duyunca dans etmek,
Bir kağıt üzerine bir şeyler karalamak istiyorum,
Annemin sıcacık tenini, kokusunu içime çekmek,
Babamın iş dönüşünü pencere kenarında beklemek,
Ellerimin, yüzümün kirlenmesini istiyorum,
İçimdeki çocuk YOK OLMADAN…
Duygularım ölmeden,
Sevgilerim bitmeden,
Yeşili yeşil, maviyi mavi görmesem de 
Tavşanı hâlâ pembe hayal etmek,
Kirlenen dünyada 
Tertemiz, saf çocuk kalbimle 
Yaşamak istiyorum,
YOK OLMADAN BEN,
BEN OLMAK İÇİN DEĞİL, BİZ OLMAK İÇİN VAR OLMAK İSTİYORUM…



 Sevgi, sözlük anlamı olarak "İnsanı bir kimseye veya bir 
şeye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye iten şey." demektir. Bir 
insanı görmeden sevmek mümkün müdür? 

 Hiç bitmeyen sevgiler vardır. Anne sevgisi, baba sevgisi, 
kardeş sevgisi, Atatürk sevgisi... 

 Atatürk sevgisi… Unutulmaması gereken özel bir sevgidir.  
Burada hem anne babalara hem de öğretmenlere çok önemli 
bir iş düşüyor: Atatürk sevgisini çocuğa küçük yaşta aşılamak. 
Mesela Atatürk’ün ülkemiz için neler yaptığından bahsedilmeli. 
Gerçi neler yapmadı ki? Öncelikle ülkemizi kurtardı, cumhuriyeti 
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Dilşah USLULAR
Meram Diltaş Ortaokulu 7. Sınıf Öğrencimiz

SONSUZA DEK



kurdu, pek çok yenilik getirdi. Her şeyden önce 
Türkiye’nin bağımsızlığını düşünen bir insandır 
Atatürk. 

 Atatürk, New York’un o ünlü Times 
dergisinde "Savaş sonrası en yetenekli 
liderlerden biri" olarak geçer.  Alman Prof. Walter 
L. WRIHT Atatürk için "O, kişisel kazanç ve ün 
peşinde koşan basit bir diktatör değil; gelecek 
kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan 
bir kahramandı." demiştir. Ya ABD başkanı 
Roozweld'in "Sovyet Rusya Hariciye Nazırı 

Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince 
bütün Avrupa'nın en kıymetli ve en ziyade 
dikkate değer devlet adamının kim olduğunu 
sordum. Bana Avrupa'nın en kıymetli devlet 
adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa 
Kemal olduğunu söyledi." demesine ne demeli?

 Büyük devlet adamlarına böyle sözler 
söyletebilen Mustafa Kemal Atatürk’ü kim 
sevmez? Ata'mız, milyonların kalbinde sonsuza 
dek yaşayacaktır.

SONSUZA DEK



DOĞA YOK
OLMADAN
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Elif Ecem KAYA
Meram Diltaş Ortaokulu 7. Sınıf Öğrencimiz



 Nedir içinde bulunduğumuz yaşam 
ortamı?

 İçtiğimiz su, soluduğumuz hava, 
yüzdüğümüz deniz, yediğimiz balık, dostumuz 
köpek, kokladığımız nergis, bin yıl boyunca 
bizi besleyen gıdalar, örneğin zeytin ve biz 
insanlar…

 Hepimiz doğanın bir bileşeniyiz ve 
çevreyi oluşturuyoruz. Yaşadığımız ortamda 
hayvanıyla, bitkisiyle, canlısıyla, cansızıyla 
her bir unsurun bir görevi var ve bunlar tıkır 

tıkır bir saat gibi denge içerisinde görevlerini 
sürdürüyorlar. Doğanın oluşturduğu denge 
bozulmamalı. İnsanoğlu kendisine pek çok 
olanak sağlayan doğayı yok etmemeli. Onu 
korumalı, onu canlı tutmalı ve kirlenmesine 
izin vermemeli. 

 Hiçbir şey sonsuz değil! Yok olmadan, 
yok etmeden yaşamayı öğrenmemiz gerek. 
Doğa bizi yok etmeden bize dur demeden bize 
düşen ne varsa bunu en güzel şekilde yerine 
getirmeliyiz.



Hayatımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarından birincisi sudur. Bu 
sadece insanlar için değil tüm canlılar için geçerlidir. Dünyamızın 
dörtte üçü sularla kaplıdır. Ama bizim kullanabileceğimiz 
durumda olan su miktarı toplamın yüzde üçünü bile karşılamaz. 
Bu yüzden suyu kullanırken günün birinde susuz kalabileceğimizi 
düşünmemiz gerekir. Su tasarrufu yapmalıyız. Gereksiz akan ve 
israf edilen her damla gelecek yeni nesil için bırakacaklarımızın 
yok olma sebebi olacaktır. Yapacağımız su tasarrufunun yanı sıra 
kaynakları kirletmemeyi de öğrenmeliyiz. Bugün pek çok doğa 
harikasının ortasına termik santraller, fabrikalar kurulmakta ve 
halen de kurulmak istenmekte. Oysaki her doğa katili bu yapılar 
ağaçlarımızı yok ederken sularımız da atıklarıyla kirletmekte. 
Öyleyse bizler geleceğin emanetçileri olarak en gerekli olan 
“Su”yumuza yok olmadan sahip çıkalım.

SU HAYATTIR
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Özge ALP
Selçuklu Diltaş Ortaokulu 7. Sınıf Öğrencimiz
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 Su yok olursa ne olur, cümlesinden ne 
anlıyorsunuz? Benim aklıma hayatın durduğu 
çöller geliyor. Ya da susuz yaşayamamak geliyor. 
Peki ne yapmalıyız?

 Aslında su her yerde. Mesela yaşamamız 
için çok önem arz eden ve vücudumuzda büyük 
oranda bulunan su ya da teknolojik aletler 
olan bulaşık ve çamaşır makinesinin içinde 
veya banyo yaparken kullandığımız su. Ama en 

SU YOK OLMADAN
önemlisi yaşamak için kullandığımız su. Eğer su 
olmasa 3 günden fazla yaşayamayız ve bu da 
demek oluyor ki su nefes almak kadar önemli. 
Aslında bakarsanız insanlar bunu biliyor, buna 
rağmen suları kirletiyor ve suyu tasarruflu 
kullanmıyor. Ve her geçen gün özellikle su 
tasarruf etmediğimiz için su azalıyor. Tüm 
bunlardan çıkan sonuç; insanlar kendi ölümlerini 
hazırlıyor! Tekrar sormak istiyorum: “Su yok 
olursa ne olur?”



İNSANLAR VE CANLILAR
Kimi canlılar vardır;
Kapısını çalarsın, niye geldin diyen.
Kimi insanlar vardır;
Kapısını çalarsın, buyur bir çay iç diyen.
Kimi canlılar vardır;
Gülümsersin, neden gülümsedi ki diye düşünen.
Kimi insanlar vardır;
Gülümsersin, ne kadar cana yakın diye düşünen.
Kimi canlılar vardır,
Yolda karşıdan karşıya geçmekte zorlanan yaşlıyı gören.
Kimi insanlar vardır,
Yoldaki o yaşlıya yardım eden.
Kimi canlılar vardır;
 Kaldırımdaki dilenciye bakıp, yoluna devam eden.
Kimi insanlar vardır;
Kaldırımdaki dilenciye güzel bir yemek yediren.
Peki ya sen sadece canlı bir varlık mısın?
Niye geldi diyen veya neden gülümsedi diye düşünen.

Ö
ğr

en
ci

 K
al

em
i

Elif ARSLAN
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Ezgi OK
Meram Diltaş Ortaokulu 7. Sınıf Öğrencimiz

Defne ALTUN
Meram Diltaş Ortaokulu 6. Sınıf Öğrencimiz
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Yoksa sen gerçek bir insan mısın?
Yoldaki yaşlıya yardım edip dilenciye yemek 
yediren.

KURTAR ONU
Haydi bak çevrene,
Yemyeşil bitkiye.
Minik bir böceğin 
Kısacık ömrüne.
Kendini bilge sanırsın,
Zincirin tepesine konarsın.
Bir baksan çevrene,
Sen ne ilkel canlısın.
Dikkati elden bırakma.
Geçmişi araştırsana.
Senin en yüce evin,
Aslında gerçek doğa
Doğamız tükeniyor,
Evimiz yok oluyor,

Bunu yapan kişi,
Neden fark etmiyor?
Bul artık yolunu,
Sen de uyar toplumunu.
Doğa yok olmadan,
Haydi kurtar onu.

YOK OLMADAN
Bu yeşil dünya,
Solup sararmadan,
Bir çare bulalım,
Doğa yok olmadan.

Bilim, teknoloji getiremez,
Doğa geri gelemez.
Sahip çıkalım,
Doğa yok olmadan.
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Ali Orkun YEŞİL
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni

 Geçmişten günümüze teknoloji, insanların ihtiyaçları 
doğrultusunda gelişmektedir. İnsanlar, temel, zaruri ve keyfî 
ihtiyaçları nedeniyle doğadan ilham alarak birçok teknik alet 
geliştirmişlerdir. Bilim de doğadaki gözlem ve deney yapma 
farkındalığı ile gelişmiştir.

 Bundan on on beş yıl öncesine kadar aklımıza, hayalimize 
gelmeyen teknolojik gelişmeler ile karşı karşıyayız. Gelişmiş 
ülkelerin hangisine bakarsak bakalım yatırımlarını çoğunlukla 
bilim ve teknoloji üzerine yapmaları sonucunda her biri teknolojik 
çağa adım atmış bulunmakta.

 Bir  yerde  okumuştum; “Teknolojiye ayak uydurmak 
akıntıya karşı yüzmek gibidir ve duran aslında geriler.” Sözü 



YOK OLMADAN 
TEKNOLOJİYE AYAK 

UYDURABİLMEK

tam olarak gerçekleri ifade etmektedir. Ancak 
bir farkla günümüzde teknolojiyi kullanmak ile 
teknoloji tarafından kullanılan hatta teknolojinin 
kölesi olan insanlar türemekte. İşte bu çok acı 
bir durum maalesef. Teknolojinin bize sunduğu 
imkânları doğru yönde kullandığımız sürece 
teknolojinin kurbanı olmayız. Bu konunun kişisel 
boyutu olmakla birlikte iş dünyasında yaşanan 
tüm gelişmeler iş dünyasını son derece olumlu 
etkilemektedir.

 Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte 
değişen iş modellerinin, çalışma ortamlarını 

ve eğitim alanlarını da direkt etkilediğini 
söyleyebiliriz. Home office, freelance gibi 
çalışma stillerinin dışında artık iyice duymaya 
başladığımız bir çalışma ortamı daha var: Sanal 
ofis. İşler artık her yerden kolayca yönetilebiliyor. 
Eğitim alanında da uzaktan eğitimler etkin 
olarak kullanılmaktadır.

 Her yeni çağın en önemli gerekliliği, 
bulunulan çağa ayak uydurabilmekten 
geçmektedir. Ve elbette her şeyde olduğu gibi 
dengeyi elden bırakmadan…
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 İnsanlar dünyada ya var olurlar ya da 
yok olup öyle bomboş göçerler bu dünyadan.

 Pablo Picasso, İspanyalı olmasına 
rağmen onu neredeyse herkes tanır çünkü o 
yaptığı tablolarla, resimlerle var oldu ve hâlâ var 
olmakta.

 Barış Manço, kime sorsanız tanır onu 
çünkü o yediden yetmişe hitap eden şarkılarıyla 
var oldu ve hâlâ var olmakta.
 

 Sevim Ak, daha çok çocuklara hitap 
eden mükemmel kitapların yazarı. İşte Sevim Ak 
bu kitaplarla var oldu ve hâlâ var olmakta. 

 Mustafa Kemal Atatürk, onun varlığını 
bilmeyen yoktur. Gerek şanı gerek liderliği gerek 
insanlığı olsun o her şeyiyle, her yerde var oldu; 
hâlâ var olmakta ve var olacak.

 İsterseniz bir kitap yazın isterseniz bir 
fidan dikin ama şu sözü asla unutmayın: "Yok 
olmadan var olun."

YOK OLMADAN VAR OL



YALNIZLIĞIN 
PANZEHİRİ
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 Dostluk;  insanların   birbirleri  için  fedakarlık 
yapabilmesi,  birbirlerine  güvenebilmesi ve 
değer vermesidir. Dostlar hayatımızın en önemli 
parçasıdır, vazgeçilmezidir.

 Dostluk olmasaydı ne olurdu, hiç 
düşündünüz mü? Üzüldüğümüzde üzüntümüzü 
kiminle paylaşırdık? Mutlu anlarımızda kiminle 
gülerdik?

 Dostluk olmasaydı hayat olmazdı. Aile, 
arkadaşlık, toplum olmazdı. Bu güzel değerler 

yerine savaş, düşmanlık, kötülük olurdu. Herkes 
yalnız olurdu. Söyler misiniz bana kiminle 
konuşacaktık? Kiminle yardımlaşacaktık?

 Her şeyin temelinde dostluk vardır. 
Mutluluk, hüzün, fedakarlık, heyecan, güven, 
yardımlaşma ve daha nicesi... Duygularımız yok 
olurdu. İnsanlık yok olurdu. Ve biz yok olurduk. 
Çünkü yalnız kalırdık. Özdemir Asaf’ın da dediği 
gibi “Yalnızın odasında ikinci bir yalnızlıktır ayna.”



PROGRAMLANMIŞ 
YAŞAMLAR
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Melek Aycan SUR
Meram Diltaş Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencimiz



 Zaman su gibi akıp gidiyor. Günler, 
haftalar, aylar biz anlayamadan geçiyor. 
İnsanlar zamana ayak uydurmak için kendini 
çevreden soyutluyor. Peki, şu üç günlük dünyada 
anı yaşayamadan böylece yok olup gitmemize 
nasıl dur diyebiliriz ki?

 İnsanlık zamanla birlikte akıp giderken 
her gün yeni insanlar hayata gözlerini açıyor. 
Gidenlerin yerini almak için, bu robot yaşamın 
yeni bir oyuncağı olmak için…

 Evet, yaşamımız robot gibi 
programlanmış. Her geçen gün bir öncekinin 
aynısı. Gelecek kaygısı çekmekten anı 
yaşayamadığım bu duruma bir dur demeliyiz 
bence. 

 Öncelikle yarınımızın bir garantisi 
olmadığını anlamalıyız. Anı olduğu gibi ve doya 
doya yaşamanın ilk kuralı budur. Kendimizi 
soyutlamadan ve insanlarla iç içe yaşamalıyız. 
Teknolojinin esiri olmadan, özgürce… 

 Fark etmeliyiz! Sadece yarın için 
çalışmanın yaşadığımız ana faydasının 
olmadığını fark etmeliyiz. İnsanlığın nasıl yok 
olup gittiğini fark etmeliyiz.

 Hemen, şu an, geç olmadan fark 
etmeliyiz ve dur demeliyiz. İnsanlığın böylesine 
boş yaşamlar uğruna yok olup gitmesine dur 
demeliyiz.



SONUN BAŞLANGICI
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Mehmet Emir AĞAOĞLU
Meram Diltaş Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencimiz



SONUN BAŞLANGICI

 Dünyadaki bütün varlıkların bir sonu 
vardır. Yok olmak her hayvanın, bitkinin, insanın 
kısaca bütün canlıların kaderinde vardır.

 Her insan doğar, büyür ve ölür. Önemli 
olan hayatımızda bir iz bırakarak yaşamamızdır. 
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk demiştir 
ki: “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak 
olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet 
payidar kalacaktır.” Bu sözlerden anladığımız 
gibi kendisi yok olsa bile bize bu toprakları, 
Cumhuriyetimizi sonsuza kadar emanet 
etmiştir. Her ne olursa olsun bu ölümlü dünyada 
var olmasak bile kalıcı eserler bırakarak 

insanlığa bir katkı sağlamalıyız. 

 Aynı insanlarda olduğu gibi doğa da yok 
olabilir. Doğanın yok olması demek Dünya’nın 
sonu demektir. Küresel ısınma, savaşlar, 
ağaçların kesilmesi, egzoz dumanları vb. şeyler 
Dünya’nın yok olmasına sebep olur.

 Dünya yok olmadan insanların gerekli 
çalışmaları yaparak buna bir dur demesi gerekir! 
Kısacası bütün varlıklar yok olmadan hayatı 
güzel bir şekilde yaşamalıyız. Her sonun bir 
başlangıcı vardır, bunu da unutmamalıyız.



"Var"ın altında "yokluk"
"Yok"un altında varlık
Başını kaldır da bak
Boşluk bile mezarlık  
 Necip Fazıl KISAKÜREK

 "Yokluk" nedir, diye düşündün mü hiç? Varlığına alıştığın, 
sanki hiç gitmeyecekmiş, ölümsüzmüş gibi hissetiğin şey bir anda 
olmayıverir ya işte... Odur yokluk.

 Yokluk,  doğum öncesinde ve ölüm sonrasında mevcut olan 
süre iken varlık sadece doğum ile ölüm arasında kalan sınırlı süre 
karşılaştığımız bir şeydir. Yani sen de yoktun ve yine yok olacaksın. 
Her şey özüne dönecekse eğer bir yok oluş kaçınılmazsa  bu dünya 
neden sadece kendimizinmiş gibi davranalım?

VAR MISIN? YOK MUSUN?
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Sevil ÖZGÖBEK
Sosyal Bilgiler Öğretmeni



VAR MISIN? YOK MUSUN?
 Bir ağaca bakarsın tüm ihtişamıyla, 
tüm yaşanmışlıklarıyla durur iken insana lazım 
gelen meyvelerini verir iken, bir bakmışsın hüzün 
mevsimine girip sararmış ve yok etmeyi seven 
insanoğlu tarafından köklerinden acımasızca 
koparılmış. Ne zaman unuttuk acaba doğanın 
bir parçası olduğumuzu? Vahşice katletmedik 
mi hayvanı, insanı, varoluşumuzun yerleşkesi 
dünyayı...

 Kur’an-ı Kerim'de her şeyin insan için 
olduğu ve onun hizmetine sunulduğu söylenirken 
bize verilenleri yok etmek, bitirmek niye? Sen 
aslında doğaya, insana değil kendine zarar 
veriyorsun, anla.

İnsanoğlu bencildir aslında hep bana der hep 
bana. Peki ya karşında, yanında, etrafında yok mu 
hakları onların yaşamaya? Bencil olmak sadece 
sana değil etrafına da zarar veriyor aslında. İşte 
burada düşünüp bir defa kendimize bakmamız 
gerekmiyor mu? Sorular, sorular, sorular... Varlık 
ile yokluğun arafındaki düşüncelerim... Nerede 
peki bu düşüncelerimin çıkacağı yol? Aslında 
bende, sende, onda, kısacası cevapları bizde.

 Yalnızlık Allah'a mahsustur. Sen de 
başkasına muhtaçsın aynı ben gibi. O zaman 
kalk, toparla kendini yok olmadan önce. Kırma 
hiç kimseyi işte bundan dolayı... Sen de benimle 
Var mısın,  yok musun?  
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Esma Naz KARASAN
Meram Diltaş Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencimiz



 İnsanlar yeni bir şey üretirken aynı zamanda var olan bir şeyi yok ederler.

 Telefon da böyle bir araçtır. Ayrıca televizyona aptal kutusu denmesinin 
sebebi de budur. Daha iyi iletişim kurması amaçlansa da şu an aile ve arkadaşlar 
arası iletişim kopukluluğuna yol açtığı da bir gerçek. Bunun için biraz inadımızı kırsak 
çok şey mi kaybederiz? Biraz hayatımızı yaşasak ne olur sanki? Dışarı çıkmak, spor 
yapmak, gülmek, eğlenmek mi daha güzel yoksa sıkıcı bir şekilde oturup saçma bir 
metal yığınına bakmak mı? İnsanlar bunu bile bile yeni cihazlar peşine düşüyor. 

 Hayat zevkimiz, mutluluğumuz, ömrümüz bitmeden ne yapabiliriz? Buna karşı 
koymak nasıl mümkündür? Tabii bu bağımlılık da diğerleri gibi azaltılarak çözülebilir. 
Böylece insanlar doğayı, hayvanları ve insanlığı koruyacak, sorunlar azalacaktır. 

 Unutmayalım: İletişim yaşam bağımızdır. Onu kaybetmeyelim.



Geride kalacaklara sizleri gururla 
anımsayabilecekleri bir fotoğraf 
bırakabiliyorsanız geçen zaman içinde 
biriktirdikleriniz size mirasımızdır.
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 Diltaş Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizin akademik 
gelişimlerinin yanı sıra sosyal yönden gelişmeleri için de onlara 
her türlü desteği sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda; 
öğrencilerimizin bedensel, sosyal ve kültürel gelişimlerini artırma,  
bilgi ve yetenekleri doğrultusunda potansiyellerini ortaya 
çıkarabilme düşüncesiyle gerçekleştirdiğimiz sosyal ve kültürel 
etkinlik programları Diltaş'ın en büyük farklılıklarından biridir. 
Yıl boyunca etkinliklerimizde emeği geçen tüm Diltaşlılara yürek 
dolusu teşekkürler sunarım.

 Sevgiler...
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Yasemin ATAMAN KETENCİ
Yönetici Temsilcisi ve 
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