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Zeytinalanı Ortaokulu

 

ADSIZ OĞLAN 

    Bir varmış bir yokmuş ,evvel zaman içinde kalbur saman içinde genç bir tamirci varmış.Anası  ile kıt 

kanaat geçinirlermiş.Gün içinde bir iki müşteri gelirmiş tamirci dükkanına. 

  Günler birbirini kovalar, zaman su gibi akıp geçer,bir gece yaşlı kadıncağız ölüm döşeğinde Azrail ile 

boğuşurken oğlundan üç şey istemiş.İlk olarak saygınlık ardından ünlü bir tüccar en son ise güzeller güzeli 

bir kızla evlenmesini söyler ve son nefesini verir.Oğlu anasının bu isteğini yerine getirmek için yollara 

düşer.Bu yolculukta onu çok fazla zorluk bekliyormuş.En başta ünlü bir iş adamı olmak istiyordu.Bunun 

üzerine tüccarların kentine gitmiş,ama orada hiçbir tüccarcı onu işe almak istemez ve bu kentte fazla 

kalmasına gerek olmadığını düşünerek yola koyulur.Aç susuz bir şekilde yollarda yürürken dengesini 

kaybeder ve gözünü açtığında kendisini kuyunun içinde bulur.Yalnız bu kuyu öyle bir yerdi ki tamirciye 

başka diyarların kapısını araladı.Kendisini hızlı bir şekilde toplar ve etrafını tanımak için gezintiye çıkar.Birde 

ne görsün çiçeklerin arasından dünyalar güzeli bir kız görür.Bu güzeller güzeli peri kızının yanına gider ve 

adını bağışlamasını ister.Kız adını bağışlar ve adsız oğlanın kulağında Sümbül ismi çınlar ve bu çınlama 

kalbine kadar işler.Adsız oğlan güzeller güzeli Sümbül kıza sorular sormaya başlar. 

-Burası neresi der kıza 

Burası periler diyarıdır ve burada bütün istekler yerine getirilir der kız. 
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Oğlan en başta anasının isteklerini masal perisinden yerine getirmesini istemeyi düşünür.Ama sonra 

anasının kendisinden istediğini hatırlar ve bu fikrinden vazgeçer. 

   Bu kararla kıza buranın çıkışını sorar ve bu diyarı terk ederek ,anasının istediklerini kararlılıkla hepsini 

yerine getirmek için yollara düşer.İlk olarak tüccar kentine gider ve büyük bir yere çırak olarak 

girer.Tüccarla çok iyi anlaşır,oradan oraya gezip ticaret yaparlar.Oğlan herkesçe sevilir ve büyük bir saygınlık 

kazanır.Masal diyarına giderek dünyalar güzeli Sümbül’e evlenme teklifi yapar.İkisi masal perisinin huzuruna 

çıkar ve periden evlenmek için izin alırlar.Düğün dernek yapılır ve adsız oğlan annesinin isteklerini yapmış 

olmanın mutluluğuyla huzurlu bir şekilde hayatına devam eder. 

 

                                                                                                                 Sami OKUR 

                                                                                                               Sınıfı:6/A 

                                                                                                                   No:14 

** 

KEDİM 

      Bir gün hava yağmurluydu ve çok soğuktu.Dışarıya baktım.Rüzgardan ve yağmurdan hiç bir şey     

görülmüyordu.Bu havada dışarıda olan varsa uçar yada ölür dedim içimden.Fırtına artık geçmişti.Dışarıdaki 

küçük ağaçlar yıkılmış ve her taraf yerle bir olmuştu.Kulağım bir ses duydu, etrafıma bakındım aman Allahım 

bu bir kediydi. Savunmasız bir şekilde düşen ağacın altına sıkışmıştı. Hemen onu sıkıştığı yerden kurtardım ve 

eve götürdüm.Kediyi ısıttım ve süt içirdim.Yavaş yavaş kendini toplamaya başladı. 

    Kedime bir isi koymalıydım. En güzel yakışacağı isim Minnak olmalıydı. İsmi gibi minik ve tatlıydı çünkü.Gün 

geçtikçe Minnak kendisini toplamaya başladı.Onunla artık arkadaş olmuş, bütünleşmiştik. Her yere beraber 

gidiyoruz bütün günümüzü beraber geçiriyoruz.Artık okulların kapanma vakti gelmiş ve havalar ısınmaya yüz 

tutmuştu. Minnakla birlikte ağaçların bol olduğu sakin bir yere gezintiye çıktık.Birden ayağıma kocaman bir 

yılan sarıldı.Kendimi kurtarmaya çalıştıkça kendisini bacaklarıma daha da sardı. Minak olanca gücüyle yılana 

saldırdı ve onu öldürdü.İkimizde birbirimize karşı vefa borcumuzu ödemiştik.Ben onun hayatını kurtardım 

şimdide o benim.Onunla gurur duymuştum.Biliyorum ki bu arkadaşlık bir başlangıçtı  ve ben onunla yıllarca 

dostluğumu devam ettirecektim… 

 

 Büşra KANAT 

     6/A Sınıfı 

  No:15 

** 

                                                        KISMETİNİ ARAYAN ADAM 

Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman içinde develer tellal iken, pireler berber iken 

ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir genç adam varmış. Bu genç adamın en büyük hayali kısmetini 

bulmakmış. 
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Azığını hazırlayarak, kısmetini aramak için yollara düşmüş. Annesi ve babası giderken “hem dikkatli ol. 

Hem de kısmetini bul gel.’’ demişler. Ahmet az gitmiş uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, altı ayla bir güz gitmiş. 

Yolda bir adama rastlamış. Adam, Ahmet’e: 

-Oğlum buralıya hiç benzemiyorsun. Herhalde başka diyarlardan geldin. 

Ahmet: 

-Buralara kadar kısmetimi bulmaya geldim. 

Adam: 

-Oğlum ben senin kısmetin olacak birisini biliyorum ama sen ister misin bilemem. Bizim padişahımızın 

çok güzel bir kızı var. Belki onu beğenirsin. 

Ahmet: 

-Güzelliği benim umurumda değil. Yeter ki dürüst olsun.  Ben onu çok severim. 

Daha sonra Ahmet padişahın huzuruna çıkarak kızını kendisine istemiş.  

Padişah: 

-Çok dürüst birisine benziyorsun. Bu yüzden kızımı sana veriyorum. 

Akşam olunca kız Ahmet’in yemeğine ilaç koyarken Ahmet görür ve saraydan gizlice kaçar. Artık 

kısmetini bulma konusunda tüm ümitleri tükenmişti. Umutsuz bir şekilde yürürken bir nehir gördü. 

Yorgunluktan artık yürüyemez haldeydi. Nehrin kenarına giderek oturdu. Gölgesine oturduğu elma ağacının 

tepesindeki kıpkırmızı elmalar dikkatini çekti. Açlıktan karnı gurulduyordu. Bir elma kopararak afiyetle yedi. 

Tam o sırada nehrin yanındaki evden bir adam çıktı. 

 

Ahmet: 

-Bu elma ağacının sahibi siz misiniz? 

  Adam: 

-Evet, benim. 
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Ahmet: 

-Özür dilerim. Ben çok uzak diyarlardan kısmetimi aramak için buralara geldim. Lütfen beni affedin. 

Adam: 

-Sadece bir şartla affederim. Gözü görmeyen ve konuşamayan bir kızım var. Eğer onunla evlenirsen 

seni affederim. 

 Ahmet, adamın isteğini kabul etmiş. İçeri girince ne görsün. Eli ayağı tutan, sağlıklı dünyalar güzeli bir 

kız karşısına çıkmasın mı? 

Sevinçten kalbi duracak gibi olur. Üç gün üç gece, anlı şanlı çok güzel bir düğün yaparlar.  Ahmet 

sonunda hem kısmetini hem de kendisine dünyalar güzeli bir eş bulmuştu.  Bir yıl sonra nur topu gibi bir kızları 

doğar. Uzun yıllar huzur ve mutluluk içinde yaşarlar… 

                                                                                                                                Döndünur UYSAL 

                                                                                                                           Sınıf: 6-A 

                                                                                                                           No:1 

** 

TAVŞAN İLE AİLESİ 

       Evvel zaman içinde  kalbur  sama içinde ormanda yaşayan mutlu mu mutlu bir tavşan ailesi varmış. Bu 

ailenin minicik bir yavruları varmış. Bu yavru sabah olunca acıkmış mutfağa gitmiş ,dolabı açtığında içerisinde 

hiç yemek bulamamış ve hemen annesinin yanına giderek ona şöyle demiş; 

-Anne dolapta hiç yemek kalmamış. 

-“Tamam oğlum ben ormandan yiyecek bir şeyler toplayıp geleyim” der. 

Akşam karanlığı basmıştır am anne tavşan hala dönmemiştir. Buna endişelenen baba tavşan oğlunu da alıp 

anne tavşanı aramaya gitmişler. Anne tavşanı bulurlar ama avcının eline düşmüştür. Baba tavşan ile yavru 

tavşan anneyi kurtarmak için plan yaparlar. Baba tavşan avcıyı oyalarken, oğlu da anne tavşanı kurtaracakmış. 

Planı uygulamaya başlamışlar. Babası avcının görebileceği bir yerde oynamaya başlamış. Bunu gören avcı 

baba tavşanı yakalamak için peşinden koşmuş. Küçük tavşan koşarak annesini tuzaktan kurtarır ve eve 

giderler. Baba tavşan hala ortalıkta yoktur. Merak içinde baba tavşanın gelmesini beklerler. Geçen süre anne 

ve yavru tavşana yıllar gibi gelir ve nihayet baba tavşan çıkar gelir. Baba tavşan kan ter içinde yaralı bir şekilde 

kendisini zorla eve atmıştır. Yavru tavşan babasının yarasını pansuman eder ve ailesinden özür diler. 

  Annesine bir daha onları tehlikeye atacak hareketler yapmayacağına söz vermiş. Ama anne tavşan tuzağa 

yakalandığında yaşadığı korkuyu ömrü boyunca unutamadı. 
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                                                                                                                           Akın DAĞDELEN 

                                                                                                                           Sınıfı:6/A 

                                                                                                                           No:10 

** 

23 NİSAN 

Bugün 23 Nisan 

Şenlendi bütün vatan, 

Atatürk’ten armağan, 

Yaşasın 23 Nisan. 

 

Bizlere mutluluk saçan 

Ülkemizde tek bayram 

Çocuklara armağan 

Yaşasın 23 Nisan 

 

Damarımda akan kansın 

Dilmden düşmeyen şarkısın 

Çocukların tek bayramısın 

Yaşasın 23 Nisan 

 

Süsledik okulları 

Astık bayrakları 

Coşkuyla kutlarız bayramımızı 

Yaşasın 23 Nisan 

 

    

                                                                                                                                    Nazlı DAĞDELEN 

 Sınıfı:7/A 

 No:12 

** 

ATATÜRK ANKARA’DA 
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Yıl 23 Nisan 1920 

Türkiye’yi sallayan Atatürk’ün ilmi, 

Bir destan yazdı o gün 

Türk’ün önderi Atatürk. 

 

Enginleri yırtan güneş uzakta, 

Dalgalanan al bayrak göklerde, 

Kurulan Cumhuriyet zirvede 

Atatürk Ankara’da 

 

Zafer zafer sesleriyle inleyen 

Cumhuriyete zafer katan Atam 

Şanlı Türk’ün komutanı, 

Atatürk Ankara’da 

                                                           

 

                                                                Kenan EYGİ 

                                                            Sınıfı:5/A 

                                                       No:26 

 

 

 

 

 

 

 

 


