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Hasan Caner ARSLAN

DOSTUM BANA YETER

Arkadaşlık ne güzel şey değil mi ? Bir çok anıyı, hafızan

yetmeyecek kadar çok çılgın saatleri birbirinizle yaşayıp

paylaşıyorsunuz. Ama dostluk ne büyük mertebedir ki aklınızda

değil, kalbinizde yer alacak hatıraları yüreğinize kazıyorsunuz.

İnsan mutluyken o an için sıkıntısı yoktur ve insanın yüzü güler.

Çünkü kendisini güldürecek veya mutluluk depolayan arkadaşları

vardır. Fakat insan zor durumdayken , devreye dostu giriyor. Dostun

iki görevi vardır:

-Acınızla siz gibi ağlaşmak.

-Üzgünken , saçma bir cümlesiyle bile yüzünüzde küçük bir

tebessüm bırakmak.

Kim demiş bilinmez , ama iyi demiş.’ Dost kara günde belli olur’ .

Misal , sizin adınızı yazarak sosyal medyada en iyi arkadaşım diye

paylaşan mı sizin gerçek dostunuz , yoksa annesine ‘Anne arkadaşım

hasta olmuşta geçmiş olsuna çorba yapta götüreyim’ diyen mi sizin

gerçek dostunuz ? Sadece bu örnek değil , farklı tür örnekler de

olabilir. Siz burda anlatılmak isteneni alayın yeter. Şunu da

söylemeliyim ki , çevrenizde arkadaş ve dost olarak

nitelendireceğiniz insanlar da kötü niyet olabilir. Zaten bunu bilmek

de uzun ömürlü iyi dostluklar kurmamızı sağlar.

Kısaca kan bağı olmasa bile kardeşim diye hitap ettiğiniz

insanların kıymetini bilin. Çünkü nesilleri azalıyor.

Hasan Berk ÖZYÜREK

İNSANA EN ÇOKYAKIŞAN

Günümüzde birçok çeşit kitap vardır. Ve bu çeşitlerin de

çeşitleri vardır. Ne dediğimi anlamadıysanız biraz sonra

anlayacaksınız.

Kitap türlerine örnek verecek olursak çoğu kişinin aklına

“Bilim, macera, vb.” kitap türleri gelir. Yanlıştır. Onlar okuma

kitapları türleridir.

Okuma kitapları da bir kitap türüdür. Aynı ders kitapları gibi.

Okuma kitaplarını türlerine ayıracak olursak “Bilim, macera

,tarih, kişisel gelişim, çocuk kitapları” gibi türlere ayrılır. Ders

kitapları ise “Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri” gibi türlere

ayrılır. Ne demek istediğimi şimdi anladınız mı? Ben bu

noktadan sonra okuma kitaplarına değinmek istiyorum. Benim

bugüne kadar okuduğum kitaplar içerisinde en sevdiğim

Robinson Cruse’dur. Yazarı Daniel Defoe’dir. Kitap, adada

yalnız başına kalan Robinson’un nasıl hayatta kaldığını anlatır.

Robinson Cruse’dan sonra Çocuk Kalbi gelir. Yazarı Edmondo

Da Amicis’dir. Bir çocuğun hayatından kısa bir bölümü anlatır.

Üçüncü sırada ise Denizler Altında Yirmi Bin Fersah gelir.

Yazarı Jules Verne’dir. Kaptan, bilim adamı ve mürettebatın

nasıl denizleri aştığı anlatılır. Kitap okumak daha doğrusu

okumaya başlamak bende merak, sevinç ve heyecan uyandırır. O

kitabı bir an önce okuyup, bitirmek isterim.

Yazımı kitap okumanın önemini anlatan bir söz ile bitirmek

istiyorum:

“Çünkü insana en çok kitap yakışıyor; Ve mürekkebin

kuruduğu yerde kan akıyor. Carpe Diem

BENİM KİTABIM

Rafta tozlar içinde,

Duruyordu öylece.

Sanki bana bakıyor,

Oku diyor sessizce.

Yıllarca okunmamış,

Sevgiye hasret kalmış.

Tozlu raftan alınca,

İçin neşe sarmış.

Okulda, yolda, evde

Sıkılmamak istersen

Açarsın kitabını

Gelir sana ilaç gibi

Lokman hekimdir kitap

Haydi sen de bir göz at

Bilmediklerini öğren

İyileri al, kötülükleri at

Açıp baktım sayfalara,

Çok eski bir kitaptı.

Okumaya başlayınca,

Beni bir heyecan sardı.

Kırlangıçtı onun adı,

Göç ederdi uzaklara.

Bu kitapta anlatmış ,

Hayatını uzunca.

Buğra YÜCEL

HAYAL TABANCASI

Açarsın sayfaları

Ezberlersin sayfaları

La Fontaine masalları

Başlar hayal yolculuğu

Eren BAL
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Ebrar Ceylin ÜNAL

CİMRİ MUCİT VE CÖMERTMUCİT

Çok eski zamanlarda yaşayan bir mucit varmış. Bu mucit çok

zeki ve bir o kadar da cimri bir mucitmiş. Bir şey icat etmeye

başladığı zaman hiç dışarı çıkmaz, hiç misafir kabul etmezmiş.

Çünkü kimsenin icat ettiği şeyi görüp ondan daha önce icat

etmesinden korkarmış. Oturduğu mahalledeki insanlar çok cimri

olduğu içim mucidi pek sevmezlermiş. Ancak mucidin evinin

arkasındaki evde oturan bir başka mucit daha varmış. Bu mucit

çok zeki ve cömertmiş. Bir şey icat ederken evinde bol bol misafir

ağırlar, gelen misafirlere icadının formülünü anlatırmış. Çünkü

misafirlerinin çocuklarının da bir gün evrene faydalı icatlar

yapabileceklerine inanırmış.

Cimri mucit evinde yemek yerken eskilerin ne gibi yemekler

yediklerini merak edip geçmişe gidebilen bir makine icat etmeye

kara vermiş. Çalışmış, çabalamış ancak bir türlü icat edememiş.

Cömert mucit ise geleceğe gidebilen bir makine icat etmeye

karar vermişti ancak bir türlü icat edememişti.

Cömert mucit ve cimri mucit ne yaparlarsa yapsınlar

istediklerini icat edememişler. Cömert mucit çaresiz bir şekilde

cimri mucidin evinin kapısı çalmış. Cimri mucit kapı aralığından

cömert mucidi görünce kapıyı açmak istememiş. Ancak belki

yardım eder ümidiyle kapıyla açmış. Cömert mucit ‘’Merhaba,

ben geleceğe gidebilen bir makine icat etmeye çalışıyorum. Ama

bir türlü icat edemedim. Bana yardım eder misin? ‘’ demiş.

Cimri mucit ‘’ Şey, aslında bende geçmişe gidebilen bir makine

icat etmeye çalışıyorum. Ama bende bir türlü icat edemedim. ‘’

demiş. Cömert mucit ‘’ Ne güzel… O zaman seninle birlikte bir

makine icat ederiz. İki tane düğme olur makinede biri geçmişe biri

geleceğe gider. Bence çalışmaya başlamalıyız. ‘’ demiş. Cimri mucit

biraz düşünmüş. Sonra ‘’ Tamam. Hadi çalışmaya başlayalım. ‘’

demiş.

Aradan uzun zaman geçmiş ve bu iki mucit sonunda bir makine

icat etmişler. Makinede iki bölme varmış. Bölmelerden birinde ‘’

GEÇMİŞ ‘’ birinde ‘’ GELECEK ‘’ yazıyormuş. Geçmişin ve

geleceğin altında kırmızı bir düğme ve rakamların bulunduğu

düğmeler varmış. Cimri mucit ve cömert mucit icat ettikleri

makineden çok memnunlarmış. Bu makineyi çoğaltmışlar ve her eve

bir tane makine vermişler. İnsanlar çok mutluymuş. İstedikleri zaman,

istedikleri yıla gidebiliyorlarmış.

Cimri mucit, eskisi kadar olmasa da hala cimriymiş. Bir gün aklına

bir fikir gelmiş. Neden cimri mucit ve cömert mucit birlikte bir

laboratuvar yapıp, birlikte çalışmıyorlarmış? Cimri mucit bu fikrini

hemen cömert mucide söylemiş. Cömert mucit, cimri mucidin bu

fikrini kabul etmiş ve çalışmaya başlamışlar. Aradan iki hafta geçmiş,

laboratuvar hazırmış. Artık birlikte çalışıp her şeyi birlikte icat

ediyorlarmış. Cimri mucit ve cömert mucit inşalara faydalı olmanın

mutluluğu içinde yaşıyorlarmış.

Zeynep Melike AYDOS

10 MAYIS 2016

Bugün 10 Mayıs Salı ve ben okuldayım. Bugün çok güzel

geçiyor. Teneffüslerde ip atlıyoruz. Son dersimiz Matematik idi.

Teneffüs zili çalmıştı. Yine ip atlamak için dışarı çıkıyordum ki

kardeşim “Hazırlan gidiyoruz.” dedi. Gözleri dolmuştu. Nedenini

sordum. Aldığım cevap beni şok etti. Dayım şehit olmuştu.

Gözyaşlarımı tutmak çok zordu. Hemen dışarı çıktım ve annem

kapıdaydı. Herkes okul demirlerinde ne olduğunu anlamaya

çalışıyordu. Dayım saat 9. 10 ‘da şehit olmuştu ama ben haberi

öğrendiğimde saat 12.10 geçiyordu. Hemen büyük anneannemin

yanına gittik. Herkes toplanmıştı. Haberciler fotoğraf çekiyorlardı.

Hemen eve fırladım. Anneannem perişan olmuş, ağlamaktan

gözleri şişmişti. Hele büyük anneannem ağlamamak için kendini

sıkıyordu. Anneannemin tansiyonu yükselmişti. Teyzem ise

Ankara’dan dersini bırakıp buraya gelmişti.

Hemen anneannemi başka bir odaya aldılar. Sağlıkçılar vardı. Beni

odadan içeri almıyorlardı. Ama ben anneannemi istiyordum. Büyük

anneannemin tansiyonu çıktığı için dilaltı ilacını verdiler. Ama bu

üçüncü dilaltı ilacıydı. Büyük anneannem dayanamayıp üçüncü dilaltı

ilacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine büyük anneannemi hastaneye

kaldırdılar. Artık tek merak ettiğim dayımın çocukları Sema, Ali ve

Beyza idi. Sema 12 yaşında, Beyza 9 Ali ise daha 1 yaşındaydı. O gün

onlarda kalmak istiyordum ama annem izin vermedi. O gün televizyon

açılmadı. Ertesi gün kuzenlerim gelecekti. Annem sabah haberleri açtı.

Dayımı gösteriyordu. Oysa daha iki gün önce dayımla konuşmuştum.

Hemen teyzemlere gittik. Birkaç saat sonra dayımın töreni olacak,

kuzenlerim gelecekti. Daha sonra zırhlı araçlar geldi. Anneannem ben

ve dedem arabaya bindik. Bizi bir Ana Üst Komutanlığına götürdüler.

Kuzenlerim ve dayım bir helikopter ile geliyorlardı. Bir polis bana

Sema ve Beyza’ya destek olmamı söyledi. Dayımın töreni başlamıştı.

Ama herkes ağlıyordu, kargaşa çıkmıştı. Benim dayım bir bomba imha

uzmanıydı. Van’a tahinleri çıkmış, bir hafta sonra döneceklerdi. Ana

Üst Komutanlığın’ dan eve dönmek için yola koyulduk. Ali hiçbir

şeyden habersiz bizi izliyordu. Dayım al bayrağa sarılmış tabutun

içindeydi. Tabutun üstünde ŞEHİT AHMET ÇAM yazıyordu.

Hayatımda hiç bu kadar ağlamamıştım. Daha sonra Paşa Mezarlığına

gittik. Anneannem dayımın fotoğrafına sarılmış, fotoğrafı kimseye

vermiyordu. Dayımı gömüleceği yere götürüyorlardı. Tabutun başında

erkekler duruyordu. Gitmek istedim istiyordum ama izin vermediler.

Bir polis beni tutmuş, bırakmıyordu. Ahmet ağabeyim kötü olmuştu.

Ali durmuyordu. Ertesi gün okula gitmedim. Ama ne zamana kadar

okula gitmeyecektim… Sema’nın destekçisi oldum. Beyza küçük

olduğu için çabuk unutmuştu. Sema’yı yalnız bırakmıyordum. Ahmet

ağabeyim Cumhurbaşkanı’nın korumasıydı. Cumhurbaşkanı Sema,

Beyza ve Ali’ye hediye getirmişti. Birkaç gün sonra kaymakam dayım

için verdiğimiz yemeğe geldi. Neredeyse bütün önemli insanlarla

tanışmıştım. Hayatımın en acı günleriydi bunlar ve hiçbir zaman

unutmayacaktım. Artık Semalara gittiğimde aklıma dayım geliyor.

Hele Ali tıpkı dayımın küçüklüğüne benziyor. Onları hiçbir zaman

üzmeyeceğim çünkü onlar bana dayımdan hatıra…

Bahadır
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Büşra Nur GÜNGÖREN

ÖĞRENCİ ŞİİRİ

A-B-C
Sonra gelir tüm aile.
D-E
Hücre doku organ.
Hatırlayalım unutmadan,
Protein, karbonhidrat, vitamin,
Birazda yağ yiyin.
Yap mutlaka kahvaltı.
Doğu-Batı
Anladın mı Dünya’yı?
Asya-Avrupa
Tekrar yap mutlaka.
1-2-3
Matematik biraz güç.
4-5-6
Matematikten sınıfta kaldı

Osman Emin DOĞAN

HAYVANLARALEMİNDE TİYATRO

Bir gün Atlas Okyanusunun tam ortasında bir ada varmış bu adanın

adı Tiyatro adasıymış aslında ada daha keşfedilmemiş bu adı adada

yaşayan hayvanlar vermiş .Bu adadaki hayvanlar çok neşeliymiş her

zaman oyun oynarlarmış her gün bu adadan gülme sesleri gelirmiş

öyle ki insanlar bazen duyar ve yetkililere haber verirlermiş ama asla

adayı bulamazlarmış çünkü adanın etrafı hep sisle kaplıymış.

Bir gün bu ormanda yaşayan bir tavşan varmış bu tavşanın aklına

bir fikir gelmiş fikri belirli bir senaryoya göre oynanan yani

canlandırılan bir hikayeymiş yani tiyatroymuş ama adının o olduğunu

bilmiyorlarmış. Bir baykuş adamızın adını koyalım.” demiş ve adını

tiyatro koymuşlar bunun için kapalı yer aramaya koyulmuşlar orda bir

Turna kuşu varmış adı da Hızlıymış .Hem çok hızlı gidiyormuş hem

de gözleri çok keskinmiş. Eee dolayısıyla o bulmuş hemen hazırlıklara

koyulmuşlar. Senaryoyu gönüllü bir baykuş yazmaya karar vermiş ve

çok güzel bir senaryo yazmış .Tiyatro yeri hazırlandığında neyi nasıl

ve kimin canlandıracağını kararlaştırmışlar ve canlandırmaya

başlamışlar.

Tiyatroyu izleme ücreti bir papatya tohumuymuş .Dolayısıyla ilk

gelenler karıncalar olmuş çünkü karıncaların zaten deposunda varmış

ve tiyatro başlamış ilk perde çok güzel geçmiş her şey yolundaymış

ama 2. perde o kadar güzel geçmemiş çünkü bazı oyuncular gelmemiş

2. perdede en önemli rol tilkininmiş .Hızlı onu aramaya çıkmış .Her

yere bakmış ama tilkiyi bulamamış tilki yerine aslan geçmiş ama aslan

da çok iyi yapamamış. 3. perdede tilki gelmiş ama çok geçmiş 3.

perdenin en önemli oyuncusu kanaryaymış ama kanarya o gün

hastaymış onun yerine Hızlı geçmiş kanaryanın rolü gizemi çözen

kişiymiş Hızlı tam rolü oynarken bir anda çok tehlikeli bir hata görmüş

gördüğü hata meşe palamudu lambalarının bağlı olduğu yer kopmak

üzereymiş ama tavşanın konuşmasını bitirmesini beklemeliymiş .Tam

tavşanın konuşması bittiğinde ip kopmuş Hızlı muhteşem bir hızla ipi

tutmuş ve isminin hakkını vermiş ama ip bağlanana kadar kanarya

rolünü yapamayacakmış. 4. perdenin en önemli oyuncusu Hızlı’nın

kendisiymiş ama hızlı hala ipi bağlayamamış 4. perdede ilk rolü gelene

kadar uğraşmış ama olmamış ve yardımına en yakın arkadaşı Tembel

gelmiş ve ipi Tembel tutmaya başlamış .Ardından Hızlı rolüne geri

dönmüş .Hızlı’nın rolü mağaradaki gizli hazineyi ortaya çıkarmakmış

aynı gerçekteki gibi buna da çok uğraşmış ve sonunda hazineyi

bulmuş hazine sandığından spor ayakkabılar çıkmış aslında senaryoda

altın çıkması gerekiyormuş ama arkadaşları Hızlı’ya sürpriz yapmışlar

ve emekleri için ona en ihtiyacı olduğu şeyi almışlar ve perde

kapanmış. Perdenin kapanmasıyla izleyicilerin tarafından bir alkış

kıyameti kopmuş ve bundan sonra belirli aralıklarla böyle tiyatrolar

düzenlemişler.

Osman

BİR TAVŞANIN ÖYKÜSÜ

Bir gün ormanda bir tavşan yaşarmış .Bu tavşan çok

akıllıymış ama aklını gerektiği yerde tam kullanamıyormuş .Bu

tavşanın bir gün yolu havuç almak için tarlalara düşmüş. Yolda

giderken bir tilkiyle karşılaşmış tilki tavşana "Tavşan kardeş ben

çok açım bana göre yanında bir yiyecek var mı?" demiş.

Tavşanın yanında bir tane yolluk havuç varmış tilkiye "Tilki

kardeş bir tane havuç var o olur mu?" demiş. Tilki şaşırmış

"Tavşan kardeş ben havucu ne yapayım ben ot sebze yemem ben

et yerim senin gibi tavşan fare falan yerim" demiş .Ardından

"Aslında sen de çok lezzetli görünüyorsun." demiş. Tavşan

ardından "Ben yenmem çok tüylüyüm." demiş ve yoluna devam

etmiş. Ama bir sorun varmış tilki onu takip ediyormuş.

Tavşan tarlaya gelmiş havucunu toplamış .Bu seferde yolda

bir at görmüş ,At büyük bir parça et taşıyormuş .At tavşanın

elindeki havuçları görünce "Tavşan kardeş bu eti o havuçlarla

takas edelim mi sulu sulu et bir güzel yemek yaparsın." demiş.

Tavşan bunu duyunca düşünmeden olur demiş at çok sevinmiş ve

takas etmişler. Bir süre sonra tavşan düşünmüş bunu ne yapayım

,diye. Sonra aklına tilki gelmiş .”Tilkiye vereyim o da beni

yemekten vazgeçsin” demiş. Tilkiyle karşılaştıkları yere doğru

gitmeye başlamış bunu duyan tilki çok sevinmiş ve hemen

karşılaştıkları yere gitmiş .Ama bir kurt eti tavşandan almış

tavşan ne olduğunu şaşırmış ve yoluna devam etmiş tilki tavşanın

elinde etleri göremeyince çok sinirlenmiş ve tavşanı kovalamaya

başlamış. Tavşan kaçarken bir çukura düşmüş ve tilki onu

kaybetmiş.

Tavşan düşünce bir plan yapmış. Bir hafta çıkmaya çalışmış

ama olmamış en sonunda tam susuzluktan ve açlıktan ölecekken

bir baykuş onu bulmuş ve evine götürmüş .Tavşanı evinde çok

iyi ağırlamış, tavşan anlatmış neler olduğunu .Baykuş sonra

ormanın kralı aslana olanı biteni anlatmış bunları duyan aslan

tavşandan yararlanmak istemiş. Baykuş aslanla konuşurken

tavşan kafasına bir ceviz düşürmüş ve bayılmış bir süre sonra

uyanmış ,gözleri açılmış “Bir daha bu gibi şeylere

kanmamalıyım.” demiş kendi kendine.

Aslan ertesi gün tavşanı yanına çağırmış tavşan çok geçmeden

olanı biteni anlamış ve hemen işe koyulmuş. Aslana büyük bir

tuzak hazırlamış. Aslan çok geçmeden tuzağa düşmüş tavşan

planı uygulamaya başlamış .Aslan önce büyük bez parçası

görmüş ona doğru gitmiş ve tam pençesini uzatırken bir kütük

hızla ona çarpmış. Aslan uçmuş ardından kendini bir mancınıkta

bulmuş. Tavşan karşısındaymış tavşana söz vermiş ama tavşan

biraz eğlenmek istiyormuş. Alan tekrar uçmuş sağ doğru

giderken birden sağ taraftan bir kütük daha çarpmış .Ardından bir

ağaç kovuğuna sıkışmış tavşan artık eğlence bitti diyerek onu

kurtarmış .Aslan bir daha kendinden küçük hayvanlarla

uğraşmayacağına söz vermiş.

Ahmet METE
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İMTİYAZ SAHİBİ
Ömer MOLLAHÜSEYİNOĞLU

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Elif AYDIN

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Dilek ÇİFTÇİ

GÖRSEL DANIŞMAN
İsmail Tansel YILMAZ

OKUL ADRES TELEFON
YAVUZ SELİM ORTAOKULU

YAVUZ SELİM MAH.HÜKÜMET CAD.GONCA 
SOK.NO:14/A  Çubuk / ANKARA

TEL NO:8371430

YAYIN KURULU
Yasin  AYDIN

Merve ALTINIŞIK
Başak KOCA

Makbule TEZCAN

Rana ÜNSAL

BİR SARI PAPATYA

Bir zamanlar insanların piknik yaptıkları, çocukların türlü

türlü oyunlar oynadıkları, salıncakta sallanıp şarkı söyledikleri

bir parka tohum olarak gelen sarı papatya varmış. Bu papatya o

kadar güzelmiş ki etraftaki tüm çiçekler onu kıskanırmış. Sarı

papatya parktaki çimenlere renk katarmış. İnsanların onu

gördüğü zaman gözleri parlarmış. Tüm sıkıntılarını dertlerini

unuturlarmış.

Günlerden birgün sınıfça gezi yapan öğrenciler bu parka

gelmiş. Sarı papatya parka birileri geldiği için çok sevinmiş.

Servisten inen çocuklara sevinçle bakmış. Çocuklar koşturup

başlamışlar oyunlar oynamaya. Ancak küçük bir kız çocuğu sarı

papatyanın dikkatini çekmiş. Küçük kız papatyanın yanındaki

banka oturmuş. Ve bir ses duymuş. Sağa bakmış sola bakmış ve

bir de ne görsün onunla tanışmak isteyen bir papatya…Küçük

kız gülümsemiş.

Papatya:

-Merhaba ben sarı papatya, neden arkadaşlarınla oynamıyorsun?

Bak ne kadar da eğleniyorlar.

Küçük kız:

-Memnun oldum.Sen ne kadar tatlısın böyle.Ben oyun

oynamıyorum çünkü hiçbir oyunda iyi olmadığım için benim

oynamamı istemiyorlar.

Sarı papatya:

-Bu çok yanlış bir düşünce madem senin oynamamanı

istemiyorlar haydi gel sana bir masal anlatayım.

Küçük kız sevinçle başını sallamış. Sarı papatya başlamış

anlatmaya:

-Eski zamanların birinde bir ormanda yaşayan üç ağaç varmış.

Elma ağacı, armut ağacı ve kayısı ağacı. Bu üç ağaç her gün kavga

edermiş. Elma ağacı:

-Ben daha güzelim, der. Armut ağacı “Hayır, ben senden daha

güzelim.” der. Kayısı ağacı hemen atılır:

-İkinizde yanılıyorsunuz ben ikinizden de güzelim, dermiş . Hava

kararana dek kavga ederlermiş. Ama bir gün bu kavgaya son

verebilecek bir ağaç gelmiş ormana. Çınar ağacıymış bu ağaç. Diğer

ağaçlar çınar ağacını sevinçle karşılamışlar. Elma ağacından, armut

ağacından ve kayısı ağacından bıkmış olduklarını anlatmışlar. Çınar

ağacı bir gün bu kavgaya tanık olmuş.ve başlamış konuşmaya:

-Arkadaşlar neden kavga ediyorsunuz ki hepinizin insanlara farklı

farklı yararları var kavgaya hiç gerek yok,demiş. Ağaçlar başlarını

öne eğmişler ve birbirinden özür dilemişler. O günden sonra elma

ağacı, armut ağacı ve kayısı ağacı bir daha asla kavga etmemişler.

Küçük kız sarı papatyanın anlattıkları karşısında büyülenmiş. sarı

papatya:

-Eee, beğendin mi hikayeyi? diye sormuş.

Küçük kız:

-Çok beğendim,diye cevap vermiş. Ancak küçük kızın gitme

vakti gelmiş.Sarı papatya ile vedalaşmış ve koşarak servise binmiş.

Taha YURTSEVEN

VATAN SEVGİSİ

Vatanım sensin,

Milletim sensin.

Sen benim göz bebeğimsin,

Türkiyem .

Eğme başını,

Korkma kimseden.

Kazanmaya devam,

Türkiyem.

Senin için savaştık,

Senin için kazandık.

Bu yola devam,

Türkiyem.

Bu askerler ,

Bu şehitler.

Sana feda,

Türkiyem.

Tek bilek,

Tek yürek.

Kazanmaya devam,

Türkiyem .

Barışalım, birlik olalım,

Bu vatanı koruyalım.

Hep böyle olalım,

Türkiyem

Zeynep DELLAL

KIŞ GELDİ

Mehmet sabah erkenden uyanmıştı. Yatağını toplamadan dışarı
çıkmıştı. Birde ne görsün kar yağıyordu. Annesinin yanına gidip kar
yağdığını söyledi. Mehmet:

-Anne dışarı çıkabilir miyim,dedi
-Mehmetçiğim dışarı böyle çıkamazsın, üzerine kalın bir şeyler

giymelisin ;yoksa üşütüp hasta olursun ,dedi. Mehmet kışlık kıyafetini,
atkısını, montunu giyerek dışarı çıktı.Dışarısı çok soğuktu, hem de
sessizdi. Birdenbire kürek sesleri duymuştu. Sesin nereden geldiğini
merak etmişti ve gelen sese doğru yavaş, yavaş adımlarla yürüyordu.
Birdenbire babasının kürekle karları kazdığını gördü. Arabamız
soğuktan buz tutmuştu. Babası bu saate kadar işe gitmesi gerekiyordu.
İş saati gelmişti.

Mehmet:
-Babacığım ne yapıyorsun öyle, dedi .
-Oğlum arabamız dondu, bugün işe gidemeyeceğim, dedi.
Mehmet babasının işe gidemeyeceğine çok üzülmüştü, bunu gören

babası Mehmet için bir şey yapmak istiyordu, aklına birdenbire fikir
geldi. Yanında duran odunu alıp bir şeyler yapmaya çalışıyordu, bunu
gören Mehmet:

-Babacığım odunla ne yapmaya çalışıyorsun ,dedi.
-Senin için kızak yapıyorum.
-Yaşasın!
-Kızak bitti. Dağın tepesine çıkıp kızak kaymaya ne dersin?
-Tamam.
Mehmet ve babası gülerek dağın tepesine çıkıyorlardı.

Fatma Nur DOĞAN


