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Pınar Ortaokulu 

** 
                                              ANNEM 

 

                                      Dünyanın güzeli 

                                      Ruhumun şenliği 

                                      Teksin , özelsin 

                                      Her şeye bedelsin 

 

                                     Hayatın her anında 

                                     Yanımda ol daima 

                                     Varlığın bile yeter 
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                                     Sen olmazsan yaşam biter 

                             

                                    Bana emek verdin 

                                    Hakkını istemedin 

                                    Sen bir tanesin 

                                    Hep seveceğim seni  

 

Ahmet ALDEMİR 

 Pınar Ortaokulu 

 7/A Sınıfı 

** 

                                                BENİM GÜZEL ANNEM 

 

                                           Beni hep koruyup kollayan 

                                           Zor zamanımda yalnız bırakmayan 

 Hastalandığımda yanımda olan 

 Benim güzel annem 

 

 Daima güler yüzlüsün 

 Her zaman sakin kalırsın 

 Olayları alttan alırsın 

 Benim güzel annem 

 

 Senin sevgin olmasa  

 Yaşayamam ki ben asla 

 Şevkatin  uzansın sonsuza 

 Benim güzel annem 

 

                                           Sıla AKKOÇ 

                      Pınar Ortaokulu 
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                          8/A Sınıfı  

** 

                                            ÇINGIRAKLI YILAN İLE KAPLUMBAĞA 

Bir varmış, bir yokmuş. Neşeli hayvanlar köyü varmış. Günlerden bir gün kaplumbağa: “ Ah 
şöyle bir çıkıp gezeyim.” demiş. Gezmesine geziyormuş da yolda hiç sevmediği komşusu 
çıngıraklı yılanla karşılaşmış 

 Kaplumbağa: Yine mi sen kız çıngıraklı demiş.  

Çıngıraklı yılan:  

Ha hayyy  şıkır… demiş. 

Kaplumbağa: 

 Hiç durmadan neden şıkırdıyorsun? 

Çıngıraklı yılan: Kendim gibi yavrularım olacak benim demiş. 

Kaplumbağa çok kıskanmış. “ Benim de yavrularım olmalı”  diye düşünmüş. Kaplumbağa 
yoluna devam etmiş. Çıngıraklı yılan ile kaplumbağa uzun bir süre birbirlerini görmemişler. 
Kaplumbağanın yavruları olmuş.  

Güneşli güzel bir havada çıngıraklı yılan ve kaplumbağa yavrularını alıp dışarıya çıkarlar ve 
yolda karşılaşırlar.  

Yılan:  

Yavrularına bak ne kadar da yavaşlar. 

Kaplumbağa dayanamayıp karşılık verir : 

 En azından benim yavrularım sessiz kimseyi rahatsız etmiyorlar. 

Yılan: Benim yavrularım da senin yavruların gibi trafiği tıkamıyorlar. 

Anneler tartışırken yavrular parkta oynamaya başlar. Kaplumbağa ve çıngıraklı yılan 
yavrularının oynadığını görünce tartışmayı bırakırlar ve kendilerinden utanıp   dost olurlar.  

 

                                                                                                                                   Şevval  YILDIRIM 

                                                        Pınar Ortaokulu 

                                                                                                                                         5/A Sınıfı 

** 

                                                                      MUTLULUK 

          Mutluluk soyut bir kavramdır. Onu bulmak için tatmaya, koklamaya, işitmeye veya 
görmeye gerek yoktur. Eğer insan mutlu olmak istiyorsa zaten mutluluk yanı başındadır. 
Sadece çağrılmayı bekliyordur. Fakat biz insanoğlu o kadar duyarsızlaşmışız ki mutlu olmayı 
öğrenmeden unutmuş gibiyiz. Hatta mutlu olmayı bile unuttuğumuzu bile unutmuşuzdur 
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belki.  İnsanı insan yapan duygularıdır. Hüznü,  neşeyi,  özlemi   dolu dolu   yaşayanlar 
mutlulukla zaten özdeşleşmiştir.  Şu koca yaşlı  dünyada mutlu olmayanların hayat 
damarlarından biri kopmuş demektir bence. Ne kötü bir durum.  Oysa küçük şeylerden mutlu 
olmayı bilen insanlar yaşadığı hayattan tat alabilen kimselerdir. Söz gelimi  lezzetli bir yemeği 
tattığında, hoşuna giden bir şarkı dinlediğinde veya güzel bir manzara gördüğünde mutlu 
olup tebessüm edenlerden olmayı kim istemez ki? Lakin bazıları vardır  bu duyguyu 
ulaşılmazlar arasında bulmaya çalışır. Mutlu olamamalarının da sebebi budur zaten.  

           Kısacası mutluluk  dünyada bulunması en kolay şeydir. Tabi bulmasını bilene…  mutlu 
olmayı kafanızda zor bir uğraşmış gibi diretirseniz, zaten mutluluktan olabildiğince uzak 
birisiniz demektir. 

 

 Beyza Nur TÜLÜ 

 Pınar Ortaokulu 

                                                                                                                                                        8/A 

** 

                                                                   SİHİRLİ YILDIZ 

           Kıtır her zamanını yıldızları düşünerek geçiren  bir kız. Neredeyse okulun en bilgili kişisi. 
Onu seven birçok arkadaşı var.  

           Kıtır o akşam evinde teleskopuyla yine yıldızlara baktı. Sonra pijamasını giyip yatağa 
yattı. Tam uyuyacaktı ki  yatağına  bir şey düştü. Kıtır kalkıp  yatağa  baktı.  Bir de ne görsün 
küçük bir yıldız. Yıldızın üzerinde bir şey  yazıyordu. Yıldız’ı tutup gözlerini kapa ve istediğin 
bir şeyi hayal et. Gözlerini açtığında o şey gerçek olacakmış. Kıtır bunu okuyunca çok 
sevinmiş ve hemen yıldızı tutmuş, gözlerini kapatmış ve  istediği bir şeyi hayal etmiş. 
Gözlerini açtığında bir de ne görsün. Yastığının üzerinde pembe çiçekli güzel bir şaç tokası. 
Evet hayal ettiği şey buydu. Çok mutlu oldu.  

            Ertesi gün okuldan geldikten sonra hemen yemeğini yiyip odasına gitti. Teleskopuyla 
yıldızlara baktı ve boş bir yer gördü. Acaba bu o yıldız olabilir mi dedi kendi kendine. Sonra  
şekline bakarak bu o yıldız diye üzüldü. Ne yapsın Kıtır artık? Yıldız’a teşekkür edip  gece 
olunca gökyüzüne doğru fırlattı. Yıldız bir mıknatıs gibi çekilerek yerine döndü. Kıtır artık 
üzülmüyordu çünkü artık arkadaşı ait olduğu yerdeydi… 

 

 

                                                                                                                                     Sevinç KAPLAN 

  Pınar Ortaokulu 

                                                                                                                                         5/A Sınıfı 

** 
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