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İlker YAŞAR 

GÖKYÜZÜ ÇOCUKLARI 
 
Bıraktım gökyüzünü ey demir çocuklar! 

Daha üç gün önce öldü Hiroşima çocukları. 

Tabiat ananın eseriyim övünürüm ben, 

Sen kinin tohumusun elbet ki kalkar gölgen. 

  

Yazık değil mi, meşgul etme kalemi, 

Hatırlayacaksın bir gün mutlaka Bedir’i. 

Orada doğan insanlığın sevgi seli, 

Yok eder senden kini nefreti. 

  

Güneşin gözlerine çeksen de demir perde, 

Kalır insan hakkı elbet ahirete. 

Muhtaç çakmakları aydınlatır gökyüzünü, 

Hamd ü senalar bir gün senin zulmünü. 

  

Şahin gözlerim seçemiyor senin insanlığını, 

Öldürürken sen savaşlarda çocukları. 

Kalacaksam elbet bitecek şanım, 

Yarına kalır mı sandın adaleti Hak’kın? 

Bedirhan Arda KEMİKKIRAN  

BASAMAK 

 

İnsan, uzaklarda gördüğü hayaller ülkesine ağır ağır 

ilerler önce bulduğu yere sonra çıkacağı basamakların 

sonunda ulaşabileceği yere bakar bir an ümitsizlik kalbini 

derinden sarsar, o güne dek yaptıklarını gözden geçirir bir 

boşluğa düşmüşçesine duyguları karmakarışık olur 

önümüzdeki iki adımın ilerisini görmek daha ileriye 

adımlarımızı atmak iyi kâfidir.  Böyle bir zihniyette devam 

ettiğinde bir bakmışız uzaklardan aşamayacağımız gibi 

görünenlerin ötesine geçmişiz. Arkamıza bakmadan aşılan 

basamaklara bakmak daha ileriye gitmek için cesaret verir. 

Çünkü bu kadar yaptığını düşünen bundan daha ileriye 

giderek kendine güveni artar.  İnsan yaptığının daha fazlasını 

yapabilecek bir varlıktır. Zaten yaptığından fazla 

yapamayacak olsaydı daha ileriye gitmek mümkün olur 

muydu? 

H. Binsel BOZKURT 

HAYATIN RENGİ 

 

Dört mevsim gibidir hayat. Acısıyla, tatlısıyla, neşesiyle, 

kahkahasıyla, sevinciyle, hüznüyle… Gökkuşağını andırır 

hislerimiz; hepsi ayrı ayrı bir renk. Bakarsın soğuk bir kış günü o 

içindeki heyecan, sevinç ısınır ısınır kışını yaza çevirir. Ya da o 

sıcacık yaz gününde o kadar ruhun üşür ki, içine karlar yağar 

yağar. Dedim ya dört mevsim gibidir hayat. Beklemediğin bir anda 

kışı da yaşarsın yazı da. Bazen ortalarda da oluruz, ilkbahar ve 

sonbahar gibi. Ne yapacağımızı nasıl davranacağımızı bilemeden 

hem yanar, hem donarız. 

Yine böyle gelip giden duygular içindeyken kapı çaldı ve 

uzun süredir görmediğim kuzenim Esma karşımdaydı. Büyümüş, 

serpilmiş, değişmiş. Ne mutluydu, onu yeniden görmek. Esma’da 

Ankara’yı özlemiş olmalı ki gözlerinden okunuyordu o heyecanı 

ve sıcağı. Bir anda içimde bir güneş açtı. Esma’nın sıcaklığıyla 

ısınmaya başladım. Sohbetler ardı ardına, yaşananlar, yaşanmışlar 

ne varsa anlatıverdik birbirimize insanın kardeşi gibi sevdiği dostu 

olmalı, gördüğünde heyecanlanıp uzaklığına dayanamadığı… 

İşte böyledir hayat; renksiz, saydam ve su gibi. Ona rengini 

veren biz ve bizleriz işte dilerim hepinizin hayatı tozpembe, sevinç 

ve mutluluk içinde olur, tıpkı ilkbahar ve yaz gibi… 

Fatma BALOĞLU 
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BENİM İÇİN 
 

Kitaplar insanın ruhunu açan, ona yol gösteren bir araçtır. Kimi 

insan bu aracı, bir zorunluluk olarak görse de benim için kitap bir 

sığınak, bir amaç farklı bir dünya ve gizemlere yol açan geçittir. Bu 

benim kitaplarımla olan ilişkim ve ben kitapları kendime araç değil 

amaç olarak seçtim. 

Bana aslında kitaplar insanları seçiyormuş gibi geliyor. Çünkü 

her insan kendine göre kitap buldum sanır. Ancak kitap o kişiye 

kendini gösteriyordu adıyla, yazarıyla veya kapağında yazan o tek bir 

kelimeyle okuyucuyu kendine çeker ve kendini dost yapar. O andan 

itibaren kitaplarla dost olmuş oluruz. 

Benim için her kitabı elime aldığımda farklı bir dost tanımak, 

yeni hayaller ve hayatları keşfetmek yeni bakış açıları yakalamak, hep 

doğruyu göstermesiyle ufkumuzun açılması gibi gelir bana. 

Kitaplarla olan tanışıklığımız hayatım boyunca tanıdığım ve 

dostluk kurduğum insanlardan daha uzun sürdü onun bana yol 

göstericiliği hiçbir hüsranın etkili olmadığı yapamadığı kadar doğru 

bir gün güzel ve gerçekçi… 

Okudukça her kelimesini beynime kazıdım. Beni kendi 

evrenine, kendi dünyasına çektikçe kıtaların içinde maceradan 

maceraya koştum belki de hayalperest oldum. 

Ben kitapların içinde aradığım her şeyi buldum. Sadakati, 

dostluğu, macerayı, yol göstericiliği doğruluğu ve yanlışları görmek 

için farklı bakış açılarından bakmayı ve görmeyi öğrendim ve ben 

böyle sadık ve güvenilir bir dostluğu hiçbir zaman kaybetmeyeceğimi 

bilerek seviyorum kitaplarımı. 

Nur TEKAÜT 

İKİ BUÇUK 
 

Ben ise müşteri ile şoförün arasında geçen konuşmada belki iki 

buçukluğumun lafı geçer diye ayakta bekliyordum ama geçmiyordu. 

Bir an daldığımı fark ettim. Otobüs 1-2 durak ilerlemişti. Ne çabuk 

zaman geçti diye düşünürken şoför aniden frene bastı. Kendimi 

saniyeler içinde ön camda buldum. Şoför ve müşteriler bana 

bakıyordu. Kendimi kötü hissetmeye başlamıştım ki şoför sert bir ses 

tonuyla “Neden oturmuyorsun kardeşim” dedi. Ben ise ne diyeceğimi 

bilemedim. Herkes tekrar konuşmaya başlamıştı sanırım. Çünkü 

otobüsteki uğultu giderek artıyordu. Ben ise gittim ve 4.sıra cam 

kenarındaki bir koltuğa oturdum. İki buçukluğumun üstünü yine 

alamamıştım. Yanımdaki arkadaş “merhaba” demişti. Ben de hemen 

karşılık verdim. Sonrasında onu incelemeye başladım. Saçlarını 

dikebildiği kadar dikmiş, kulağında bir küpe, aynı şeyden burnunda da 

vardı. Bir an için düşündüm gelecekten beklentimiz ne diye. Ama 

görüyorum ki beklentilerimin çoğu boşa çıkacak. Bu arada şoför hala 

yanında bulunan adamla konuşuyordu. Adam 35 yaşlarında hafif kel 

kamburu çıkmış biriydi. Ben ise etrafı incelemeyi bırakıp camdan 

dışarı bakıyordum. Her zamanki şeyler rutin işliyordu. Koşuşturmaca, 

gürültü hiç değişmiyordu. Her gün aynı şeyleri görüyordum. Dışarıyı 

seyrederken şoförün kırmızı ışıkta geçtiğini fark ettim. Şoföre baktım 

hala yanındaki adamla konuşuyordu. Yola neredeyse bakmıyordu. Bir 

an inanılmaz bir ses yükseldi. Sanırım sonra bayılmışım. Çünkü sesten 

sonra hiçbir şey hatırlamıyordum. Gözlerimi açtığımda kaza 

yaptığımızı anlamıştım. Herkes bağrışıyordu. Ben sağ bacağımı 

hissetmiyordum. Bir ses duygum. Ben doktorum! Ben doktorum! Diye 

bağırıyordu birisi. Bağıran kişiye doğru kafamı çevirdiğimde yanımda 

oturan arkadaşı gördüm. Sonra gözlerimin kapandığını gördüm sesler 

de yavaş yavaş kesiliyordu. Gözlerimi açtığımda sedye üstünde 

etrafımda doktorları gördüm. Ameliyattan bahsediyorlardı. Sonra 

ameliyathaneye götürdüler beni gözlerim tekrar kapanıyordu. Sesler 

duyuyordum “abi nasılsın” dedi. İki dudağımın arasında zorla çıkan 

kelimelerle iyiyim dedim. Sağ bacağımı hissetmiyordum. Çarşafı 

kaldırıp baktığımda sağ bacağım yoktu. Hayatım geri kalanına sağ 

bacağım almadan devam edecektim. Artık iki buçukluk sorunu 

olmayacaktı. Tabi ki sağ bacağım da… 

Abdullah ARICI   

EN EĞLENCELİ GÜN 
 

Bugünü tekrar yaşamak için neler vermezdim. Hayatımdaki 

en ama en eğlenceli günlerden biriydi. 

Tarih 7 Haziran 2011 

Okulumuzda Bolu, Düzce, Akçakoca gezisi vardı. Ben ve 

bizim grup bu geziye gitmeyi çok istiyorduk. Bizim grup derken; 

Ecen, Pınar, Beyza ve ben. Nihayet istediğimiz oldu. Velilerden 

izni aldık. Gidiyorduk o geziye. Neyse gezi günü geldi. Sabah saat 

5’te okulda olmamız gerekiyordu. Ecem’le ben aynı apartmanda 

oturduğumuz için sabah okula beraber gittik. Uykulu uykulu yola 

döküldük ama mutluyduk ve otobüs hareket etti. Güneş doğmak 

üzereydi. Birkaç tane daha hocamız geliyordu. Bizim hocalardan 

olmasa da tanıdığımız hocalardı. Otobüs 1,5 saat kadar sonra mola 

verdi. Çok güzel tesis gibi bir yerde durmuştuk. Doğal yeşillikli bir 

yerdi. Hepimiz indik sonra bizler resim çekindik. Çünkü harika bir 

yerdi. Sonra hepimiz tekrar otobüse bindik. 45 dk. sonra Bolu’ya 

vardık. Allah’ım o ne güzel manzaraydı. Resmen doğayla iç 

içeydim. Orman gibi bir yerdi. Bolu Gölcük’teydik. Ortası göl 

etraf ağaçlık güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra hocalarımızla 

beraber gezdik. İskeleye gidip topluca resimler çekindik ve tekrar 

otobüse binip oradan Düzce’ye, Düzce’den Akçakoca’ya gittik. 

Yaklaşık 2 saat sonra Akçakoca’daydık. Ben otobüste uyuduğum 

için fark etmediğim bir şeyi otobüsten inince fark ettim. Bir de 

baktım ki sesim çıkmıyor sesim kısılmış. Allah’ım şanssız insan 

hali başkadır ve denize inen yolda yürüyerek plaja vardık.  Herkes 

mayosunu giyinip doğru denize. Tabi ben de. Herkes denize şen 

şakrak içinde gülerek çığlık atarak koşuyordu. Ama ben öyle mi? 

Ben de denize girdim. Ama az kalsın boğuluyordum. Beyza 

yüzünden ben fazla yüzme bilmiyordum kendisi çok iyi bildiği için 

bana yüzme öğretmeye kalktı. 10 metre ilerisine gitmiş beni de 

oraya çağırıyordu. Ben de gidiyordum ama ne yazık ki gidemedim. 

Deniz çok dalgalıydı, korkuyordum ve ben sonra çıkıp 

güneşlenmeyi tercih ettim. Bayağı bir yandım derim soyuldu, 

canım da yandı çok. Güneş kremi sürmemiştim. Çünkü birkaç 

saatte böyle olduysam 1 hafta kalsaydım nasıl olurdum Allah bilir. 

Sonra hava kararınca denizden çıkıp herkes kurulanıp kıyafetlerini 

giydi ve doğruca yemek yemeye öyle bir yere gittik ki, o gittiğimiz 

yeri dünyanın en şık restoranına tercih ederim. Doğaydı resmen 

şelale gibi bir yerden geçtik. Bir tepeye çıktık. Deniz tam 

karşımızdaydı. O tepenin uç kısmında mangal yaktık. Ve afiyetle 

yedik. Çünkü denizden çıkınca hepimiz çok açtık. Yemekten sonra 

etrafı gezdik şelale gibi bir yerde resimler çekindik ve dönüş vakti. 

Tam oradan çıkarken çıkışta bir aslan heykeli vardı. Aslana binip 

resim çekinmeyi de ihmal etmedim. Sonra otobüs mola verdi. 

Başka bir tesiste durmuştuk. İndik ben çok güzel Fenerbahçeli bir 

yastık gördüm. Hemen aldım hatıra olsun diye. Eve vardık. annem 

beni tanıyamadı çünkü çok kararmışım. O zaman ama çok güzel 

yanmıştım bir gün içinde ve annemler beni geziye gönderdikleri 

için çok teşekkür etmiştim ve çok güzel bir anı olmuştu hepimiz 

çok eğlenmiştik. 

Ceyda Sıla ÖZDEM  
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Ersin TUNABOYLU  

NEŞE’DERT’AŞK 
 

Tiyatroya gideceğimizi duyduğumda tiyatroda ne işim var 

diye düşünmüştüm. 

Ama sonradan tiyatroya arkadaşlarımın gittiğini öğrenince 

onları yalnız bırakmamak için tiyatroya gitmeye karar verdim ve 

hocaya ismimi yazdırdım. Tiyatroya gittiğimizde o kadar çok kişi 

vardı ki tiyatronun çok güzel bir yer olduğunu anlamıştım ve bu 

sayede arkadaşlarımla ve hocalarımla bu kadar güzel bir anı 

yaşamıştım. Tiyatro gezisi bir daha düzenlense hiç düşünmeden 

tiyatroya gideceğimden çok eminim. Bu tiyatro gezisi sayesinde 

tiyatro hakkında ki ön yargılarımdan kurtulmuş oldum. 

Alparslan ARSLAN   

NERDESİN YAR  

 
Her gece yorgun bu yürek  

Her sabah ayrı bir telaş içinde 

Bitmez bu ıstırapların  

Neredesin yar. 

  

Yaşamak, gülmek gelmez içimden 

Hasretin yüreğimi dağlar  

Geçen günlerim bir cehennem gibi 

Neredesin yar. 

  

En çok senin yolunu gözlerim  

Azrail’i bekler oldum  

Hani nerede gelecek mi? Ne zaman 

Neredesin yar. 

  

  

Biliyorum anlatmadım seni kâğıt kaleme  

Ağladım ağladım yaralandım 

Sende görüyorsun halimi  

Neredesin yar. 

  

Ben bu acıyla yaşayamam 

Kapında kölen olmaya razıyım  

Seni arar oldum artık 

Neredesin yar. 

  

Sevgi görmez bu kulun  

Kimim var benim senden başka 

Acılarımı dindirmedin daha  

Neredesin yar. 

Beyza BAL 

 

 

DEĞİŞİM 
 

Hiçbir şeyin değeri kalmadı artık. Her şey, herkes değişti. 

Sevgiler, dostluklar, arkadaşlar, çevre ve dünya… En kötü olanı ise 

insanlar değişti. Artık hiçbir şeyi umursamayan, kendini bilmeyen, 

kötü olan her şeye yaklaşan iyinin değerini bilmeyen insanlar 

çoğaldı. Ne oluyor? Diyen soran kimse yok artık. Geçmişte nasıldı, 

şimdi nasıl, değiştiğinin farkında bile değil biraz da gelişen teknoloji 

diyorum. Onu da kötü kullanım çabasındalar. Bence insanların zayıf 

tarafları sormadan, araştırmadan, düşünmeden, kafalarını 

patlatmadan işin kolaylığına kaçmalarıdır. Hatta üzerine düşen 

görevi bile yapmazlar. Sorumsuzlardır işte hepsi bu. Olumsuz yönde 

değişim. İyi insanlar yok mu? Tabi ki var. Çevresine faydalı, kendini 

bilen kötülüklere karşı kendini kapatan insanlar da var. Hâlbuki iyi 

olmak kötülük yapmamak değil, kötü ruhu içinde taşımamaktır  

Hediyenur ÇOBAN 

KENDİMİ ARADIM KENDİMDE BUGÜN 
 

Günlerden hüzündü… Gece gündüze usulca yaklaşıyordu. 

Gökyüzü yavaş yavaş maviden siyaha geçiyordu. Aynı zamanda 

korkunun renklerini de taşıyordu. 

Gecenin rengi siyah, kendini bastırmıştı. Gece güçlüydü, 

kuvvetliydi karanlık, korkunun asıl rengiydi siyah. Ürkmüştüm, 

korkmuştum. Her yer gecenin rengi siyaha bürünmüştü. Gecenin 

ışığı olan ay bile artık göstermiyordu yüzünü. Bir şeyler ters 

gidiyordu. Olması gerektiği gibi değildi gece gündüz korkmuştum. 

Sanki güneş bile üzerime doğmuyordu artık. Oysaki gece benim 

sırdaşımdı, yoldaşımdı. Gündüz birlikte geceyi dökerdim içimi. 

Ama bugün farklıydı. Gece beni dinlemek istemiyordu. Nedeni 

kendimde arıyordum. Üzgündüm, hüzünlüydüm… 

Bugün ben ki bir ayrı üzgün, 

İçimde bir hüzün yaşanıyordu. 

Nedenini bilmediğim bir kör düğüm, 

Kendimi aradım kendimde bugün. 

Keder denilince ben en büyüğüm 

Hayatın aciz, her gördüğüm  

Her yerim kırılıyor büsbütün 

Kendimi aradım kendimde bugün. 

Güneş bile üzerime doğmuyor artık 

Oysaki suçum neydi 

Soruyorum bu soruyu kendime her gün  

Ve yine… Kendimi aradım kendimde bügün… 

Yazıyordum. Düşüncelerimi yazıya döküyordum. Sona 

geliyordum. Günü özetliyordum. “Kendimi aradım kendimde 

bugün.” 

                                                                          Mustafa ETLİ 
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Sevgili günlük;  06.11.2014 

Öncelikle merhaba. Ben Atakan. Artık sürekli karşılaşacağız. O 

yüzden sana bir isim lazım. Babür nasıl? Bence de güzel. O artık 

senin adın Babür. Edebiyat hocamız vermiş olduğu ödev sonucu 7 

gün seninle beraber olacağız. Su an saat galiba 4. Evet 4.30’muş. 

Gitmem lazım. Okuldan geldik. Tahmin edebileceğin gibi biraz 

yorgunum. Üstümü değiştirip yatacağım.  

Hadi görüşürüz. 

Merhaba babür;07.11.2014 

Nasılsın ben yokken sıkıldın mı? Her neyse bugün bildiğin gibi 

Cuma. İki gün tatilimiz var. O yüzden bayağı mutluyum canımın 

sıkılması imkânsız bir şey bugün okulda ne oldu mu? Farklı bir şey 

yoktu. Her zamanki gibi rutin gün işte ders teneffüs vs… bugün 

Cuma olduğu için 4 günün acısını çıkaracağım gibi. Uyuyacağımı 

sanmıyorum tv, pc bir şekilde oyalanacağım. Aslında işim var 

derken oyun oynamayı kastediyorum. Bayadır oynamıyordum şimdi 

acısını çıkaracağım fakat şimdi gitmem lazım bende isterdim 

konuşmayı fakat aklımda yazacak bir şey kalmadı hadi Allah’a 

emanet ol görüşürüz. 

Nasılsın Babür; 08.11.2014 

Sağalasın ben iyiyim. Bugün baya geç kalkmışım. Saate bakarsanız 

saat şuan bir buçuk gece uyumayınca sanırım böyle oluyor. Kahvaltı 

daha hazır değilmiş. Biraz daha konuşabiliriz. Bugün arkadaşlarımla 

Ankara’ya gidip gezeceğiz dermişim. Fakat bunlar olmayacak her 

cumartesi gibi çok sıkıcı bir cumartesi olacak. Akşama kadar 

bilgisayar oynarım gibime gelir. Aslında pazartesi sınav var. Ama 

hiç çalışmak istemiyorum. Bir dakika. Kahvaltı hazırmış ben 

gidiyorum hadi kendine iyi bak. 

  

Merhaba Babür;9.11.2014 

Bugün hiç kalkasım gelmiyor doğrusu bildiğin gibi Pazar sabahı 

sendromu yarının pazartesi olduğunu bilmek beni biraz geriyor. Her 

neyse mecbur gideceğiz. İyi bir hayat istiyorsam buna katlanmam 

gerek. Yarın bir de iki tane sınavım var. Akşama kadar kendime 

vakit ayırıp 8-9 gibi de yarınki sınavlara çalışacağım .  

Aslında hiç çalışasım gelmiyor ama yine de matematik sınavından 

tırsmıyor değilim. 5-6 senedir 1 olan dersim geçen sene ilk defa 2 

olmuştu. Amacım bu sene 3 düşürmek o yüzden sıkı çalışacağım. 

Neyse karnım açıktı. Kahvaltıya gitmem gerek yarın görüşmek 

üzere Allaha emanet ol. 

Merhaba Babür. 10.11.2014 

Nasılsın iyi misin ben iyi değilim. Dün demiştim ya. Matematik 

dersini 3 düşürmek istiyorum diye. Seneye kaldı. Sınav çok kötü 

geçti. Bir insan bir soru bile yapamaz mı? Ben yapmadım. Tek 

tesellim İngilizce sınavı. O biraz iyi geçti diyebilirim. Canım çok 

sıkkın o kadar çalışmama rağmen çok kötü geçen bir sınav. Bugün 

fazla yazamayacağım. Hem yarın da önemli sınavlar var. Onlara 

da çalışmam lazım hadi görüşmek üzere. 

Merhaba Babür;11.11.2014 

Nasılsın ben bugün çok iyiyim nedeni mi? Çok güzel geçen tarih 

ve sosyoloji sınavı ikisine de çok çalışmıştım. Bu sefer 

emeklerimin karşılığını aldım. Tarihten yüz alırım gibime geliyor. 

Yazım yanlışım yoksa yüz almam garanti diyebilirim. Sosyoloji 

ise 100 değil fakat 50-60 bekliyorum. 50 altında olacağını 

sanmıyorum. Yarın geometri ve coğrafya sınavı varmış. Akşam 

geometriye çalışıp okulda coğrafyaya çalışırım yapabileceğim 

kadarını yaparım. Coğrafya zaten iyi. Ama geometri sıkıntı 

formüller yok mu? Hele beni benden alıyor. Sürekli birbirlerine 

giriyorlar ve zaten genelde hepsini unutuyorum. Neyse Babür ben 

kaçar gidiyorum yemek yiyeceğim hadi görüşürüz. 

Merhaba Babür;12.11.2014 

Direk konuya gireceğim. Geometri yedi bitirdi beni. Böyle bir ders 

yok. 1-2 soru yapınca sevinmiştim. Meğer yanılmışım. Nerdeyse 

boş kâğıt verdim. Ama coğrafya öyle mi? Takır takır doldurdum 

kâğıdı. Aşırı kolaydı. 70’ten aşağı almam gibi. Şimdi baktım da 

yarın inkılap ve edebiyat sınavı varmış. Desene yarın yine 

zorlanacağız. Çok zorluyor bu sınavlar. Bir de bir günde 2 sınav 

olursa tadından yenmez neyse hadi ben kaçar. İyi bak kendine. 

Atakan DERİN   

VARLIĞIMIN SİMGESİ 
 

Dünyanın en nadide varlıkları, bizi bugünlere getiren 

annelerimiz. Bizi canından çok seven, kollarında huzur 

bulduğumuz, bizi iyi günlere getirebilmek için hayatını adayan 

annelerimiz. Babamız bize kızdığında içi titreyen, bize üzülme diyen 

annelerimiz. Varlığımızın temsilcisi, bizi aylarca karnında taşıyan, 

zorluklarla dünyaya getiren, bin bir güçlükle büyüten dünyalar 

güzeli annelerimiz… 

Her sıkıntıda yardımımıza babamız, ağabeyimiz, ablamız, 

arkadaşımız değil, baş tacımız annelerimiz koşar. Bizden hiçbir 

şeyini esirgemeyen, yemeyip yediren, içmeyip içiren, 

arkadaşlarımıza mahcup olmayalım diye son parasını çıkarıp veren 

de annelerimiz. Dört kişilik bir ailede üç kişilik bir pasta varsa “ben 

pasta sevmem” diyen de annelerimiz değil midir? 

Değerlerini bilmeliyiz. Bizim için canını verebilecek, her zor 

durumda kaldığımızda önümüze atlayacak, bizi kötülüklerden çekip 

çıkaracak, koruyup kollayacak canımız kanımız annelerimizin 

değerini anlamalıyız. Geç olmadan, toprak olmadan, sonsuzluğa 

uğramadan, o eşsiz benzersiz kokusunu doya doya içimize 

çekmeliyiz. Her gün gidip iyi ki varsın deyip, varlığının önemini, 

değerini hissettirmeliyiz. 

Annelerimizi mutlu etmeliyiz…  

Şüheda KARAGÖZ  

 

  

Beyzanur SARIKAYA 


