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BAHAR GELİYOR                         

Çiçekler açıyor, doğa renkleniyor 

İçimizi sevinç kaplıyor 

Dağ , bağ, bahçe mis gibi kokuyor 

Bahar geliyor. 

 

Çocuklar coşkuyla koşup oynuyor 

Kuşlar cıvıldıyor, hayvanlar eğleniyor 

Ah ne güzel her yer! 

Bahar geliyor. 

 

Açar mis kokulu çiçekler 

Şırıl şırıl akar dereler 

Hep böyle kalsın her yer 

Bahar geliyor 
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İnsanlar neşe dolu 

Barış huzur ve mutluluk içindeler 

Hiç bitmesin bu günler 

Bahar geliyor. 

                                                       Rabia KARADUMAN 

                                                               5/C Sınıfı 

                                                      Toparlar Ortaokulu 

 

** 

ÇANAKKALE DESTANI            

Bu vatan nasıl kazanıldı bilir misin? 

Askerimiz aç susuz, koştular cepheye. 

Vatan için , bayrak için, hilal için, 

Savaştılar Çanakkale’de hiç yorulmadan! 

 

Düşmanlarda top, tüfek, mavzer olsa neye yarar? 

Türk askerinin imanı ve inancı var. 

Kazandık yedi cihana karşı savaşı.  

Çanakkale Boğazı’nda! 

 

Çoluk çocuk demeden savaştı atalarımız. 

Şehit oldular Çanakkale ‘de bu cennet vatana!  

Sahip çık sen bayrağına, 

Sakın bu vatanı ay yıldızsız bırakma! 

 

Vatanını sev, koru, çalış yücelt! 

Değerini bil her zaman. 

Sakın unutma atalarımızın yazdığı 

Şanlı ÇANAKKALE DESTANINI! 

                   Nesrin AKYOL 

                                               6/B Sınıfı 
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ÇOCUKLUK                      

Küçüktük önceden 

Oynuyorduk her şeyden 

Yedi kiremit, saklambaç, sek sek 

Keşke hepsini tekrar oynayabilsek 

 

Oyunlarla öğrendim 

Dostluğu, paylaşmayı, yardımlaşmayı 

Adaleti, eşitliği, kurarlarla uymayı  

Öğretti sokak oyunları. 

 

Bu devrin çocukları 

Oynuyorlar tabletleri 

Gitti bütün oyun sevinci 

Keşke gelişmeseydi teknoloji. 

 

Özlüyorum şimdi, 

O güzel günleri 

Geldi teknoloji  

Gitti artık oyun sevinci 

 

Oynayın çocuklar 

Ağlıyor sokaklar 

Çaresiz boş kaldılar 

Oynayın da gülsün bütün sokaklar. 

                                             Hüdanur BÖCEK 
 7/B Sınıfı 
                                           Toparlar Ortaokulu 
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BEN DE ZARAR EDECEDUM  

Rizeli, Ankaralı, Bayburtlu bir bina yapmak isterler. 

Neyse binayı dikerler. Ertesi gün gelip bakarlar ki bina yıkılmış. Ankaralı der: Oyyy gitti 

tuğlalarım diye feryat figan yakmaya baslar. 

Ordan Bayburtlu der: Oyyy gitti yapı malzemelerim diye basar feryadı. 

Ordan Rizeli de der: İyi ki çimento koymamışım, yoksa ben de zarar edecedum  

ŞAKADAN HİÇ HOŞLANMAM DA   

Nasreddin Hoca çarşamba pazarında gezintiye çıkmış. Dolaşırken birden ensesinde bir tokat 

hissetmiş ve kendini yerde bulmuş. Hemen kalkmış arkasına bakmış, bide ne görsün iri yarı 

bir adam. Nasreddin Hoca: 

-Bana sen mi vurdun? Adam: 

-Evet ben vurdum. Nasreddin Hoca: 

-Şakamı yaptın yoksa gerçek mi vurdun? Adam: 

-Gerçek vurdum ne olacak..? Nasreddin Hoca: 

-Haa… iyi öyleyse, ben şakadan hiç hoşlanmam da..!  

 

VESİKALIK FOTOĞRAF     

Temel günlerden bir gün iş başvurusu için vesikalık fotoğraf  çektirecekmiş. Karşısına Dursun 

çıkmış:’’Ne bu telaş Temel.’’ demiş, Temel de ‘’8 tane acele vesikalık fotoğraf çekilmem 

lazım.’’ demiş. Dursun ‘‘Bundan kolay ne var uşağum.’’ demiş. ‘‘Vesikalık belden yukarı 

çekilur. Sen bir çukur aç ben celeyrum.’’ demiş. 

Dursun geldiğinde ne görsün, Temel 8 tane çukur kazmış. 

‘‘Uşağum neden 8 çukur kazdun?’’ demiş. 

Temel de ‘‘8 tane çekileceğum  da ondan.’’ demiş. 

Dursun: Bunun için 8 çukur kazmana gerek yoktu. Ben zaten 8 tane fotoğraf makinesi 

ceturdum, demiş.  

                                                                         Süleyman TEKİN 
                                                                              6/A Sınıfı 
                                                                        Toparlar Ortaokulu 
** 

 

KÜÇÜK AYICIK 

     Bir varmış bir yokmuş. Evel zaman içinde,kalbur saman içinde Pon Pon adında bir ayı 

yavrusu yaşarmış. Bu ayı çok hareketli ve yaramazmış. Anne ve babalarının sözünü hiç 

dinlemezmiş.     

     Bir gün ormana arkadaşlarıyla ormana  oynamaya gitmiş. Her beraber saklambaç  oynamaya 

karar vermişler. Pon Pon arkadaşlarına şaka yapmak için çok uzak bir yere saklanmış. Derin bir 

çukurun içine girmiş. Daha sonra ebe olan arkadaşı herkesi bulmuş. Ama Pon Pon yokmuş. 
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Arkadaşları ona seslenmişler, bağırmışlar. Pon Pon onları duymasına rağmen ses çıkarmamış, 

çukurda kıs kıs gülmüş. Akşam olmak üzereymiş bütün arkadaşları panik içinde evlerine 

dönmüşler. Bu sırada havanın karardığını duyan Pon Pon da şakayı bitirmek istemiş, saklandığı 

çukurdan çıkmaya çalışmış ama başaramamış. Tekrar denemiş yine olmamış. Yine denemiş bu 

sefer ayağının üstüne ters düşünce ayağını incitmiş. Artık  Pon Pon’u büsbütün bir korku 

sarmış. Başlamış: ‘’ Yardım edin.’’ diye bağırmaya. Ama arkadaşları köye döndükleri için sesini 

kimselere duyuramamış. 

    Arkadaşları doğru Pon Pon’un ailesine durumu anlatmışlar. Bütün ormandaki ayılar seferber 

olmuşlar, Pon Pon ‘u aramaya koyulmuşlar. Orman karanlık olduğu için ateş böceklerinin 

köyüne gidip onlardan yollarını aydınlatması için yardım istemişler. Ateş böcekleri de bunu 

kabul etmiş. Ateş böcekleri etrafı aydınlattığı için Pon Pon’un düştüğü çukur bulmuşlar. Pon 

Pon çukurda yorgun ve bitkin bir halde ağlıyormuş. Pon Pon’u düştüğü çukurdan çıkarmışlar. 

Evlerine gitmişler. Pon Pon ailesine ve arkadaşlarına bir daha böyle kötü şaklar yapmayacağı 

için söz vermiş.  

     Bütün hayvanlar bütün  ormanda mutlu mesut yaşamışlar.  

                                                                                                Kardelen TÖRUZ 

                                                                                                                    7/A Sınıfı 

                                                                                                                                   Toparlar Ortaokulu 

** 

YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA 

        Sizce  yardımlaşma ve dayanışma nedir? Niçin gereklidir? Bence yardımlaşma ve 

dayanışma insanların en zor zamanların ve en kötü anlarında birbirine destek olmaktır. Bu 

destek olduğu takdirde insanlar arasındaki bağ güçlenir, mutluluk artar. 

      Yardımlaşmayı bazen kaldırımda karşı yola  geçen yaşlı bir dedeye yardım ederken; bazen 

ağlayan bir çocuk gördüğümüzde onun sıkıntısına çare ararken; bazen anne babamıza ev 

işlerinde yardım ederken; bazen pazar alış-verişinden dönen teyzenin poşetlerini taşırken, 

bazen okulda konuyu anlamayan arkadaşımıza konuyu anlatırken; bazen maddi yönden zor 

durumda olan komşumuza destek olurken ; bazen de okulda öğretmenlerimize yardımcı 

olurken görebiliriz.  Bu durum insanların birbirlerine olan bağlarını güçlendirir. Bu bağlar 

arttıkça mutluluk da artar. Mutluluk da huzuru getirir. Huzurlu toplumlarda sevgi hakim olduğu 

için suç oranı az olur , insanlar barış içinde yaşar. 

       Son  yıllarda teknolojide yaşanan gelişmeler maalesef insanlar arası ilişkileri olumsuz 

yönde etkiliyor. İnsanlar adeta cep telefonlarının, tabletlerin ve televizyonda yayınlanan 

dizilerin esiri haline geldiler. Dizilerde yaşanan saçma sapan problemler insanların derdi haline 

gelmiş. Hemen yanımızdaki komşumuzdan haberimiz yok. Önceden  komşulara akşam 

sohbetlerine gidilirken şimdi artık ‘‘Bugün şu dizim var.’’ veya ‘‘Bugün şu yarışmam var.’’ 

şeklinde bahanelerle en yakın dostlarımız, komşularımız ve akrabalarımız ihmal edilmekte. 

Bunu önlemek için teknolojik araç gereçleri gerektiği ölçüde kullanmalıyız, sosyalleşmeliyiz.  

Unutulmamalıdır ki milletleri millet yapan en önemli unsurların başında insanlar arası 
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yardımlaşma ve dayanışma gelir. Bu bağı her zaman güçlü tutalım. Ne dersiniz bu akşamlık işi 

gücü, interneti , televizyonu bırakıp komşunuzda çay içmeye? 

     İnsanlar tek başlarına yaşayamazlar. Mutlaka birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Toplum içinde 

yaşamak zorundadırlar. Sağlıklı insanlar sağlıklı toplumlardan çıkar. O yüzden bir birbirimize 

yardım edelim, sıkıntılarımızı dayanışma içinde çözelim. Ne demiş atalarımız: Adam adama 

gerek olmasa her biri bir dağ başında olurdu. Tüm milletimize dayanışma dolu yıllar… 

                                                                                                                                Çağla NASLICA 
 7/B Sınıfı 
                                                                                                                  Toparlar Ortaokulu 
 

 

 

 

 


