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AÇILDI OKUL

Günlerden pazartesi, aylardan eylül,
Tatil sona erdi, çaldı bugün zil

Toplandık heyecanla okulun bahçesinde
Ruhumuz şen, bedenimiz zinde

Öğrenmeye hazırız ABC’yi biz de
Öğretmenlerimiz bizden heyecanlıwww
Bekliyorlar bizi öğrenmek için dünyayı

İlk önce tanıştık büyük ATAMIZLA
Oturduk sıramıza yeni arkadaşlarımızla

Zaman ne de çabuk geçiyor.
Günler, haftalar, yıllar, ömür bitiyor.

Sanki dersler birer saniye, su gibi akar
Bu eğitim öğretim sevdası bir beni yakar

Başarılı öğrencilere öğretmenimiz kurdele takar
Kitaplar önümüzde içinde renk renk resimler

Bizi bu dünyadan alıp götürürler
Çiçekler, kuşlar, ağaçlar, masallarda devler

Kitaplar, romanlar, hikâyeler okunmak için bizi 
bekler

Çağdaş Türkiye’nin umutlarıyız biz
Arkadaşım sen de kendine bir yol çiz.

Ahmet ÇETİN
         7/F

 Milli Egemenlik Ortaokulu
 Sorgun/YOZGAT

İLK ÖĞRETİM HAFTASI

İlk öğretim haftasını
Sevelim hep birlikte

Okullar açılıyor
Dersler başlıyor

Unutmayalım asla
Çalışarak  kazanılır

Seviyorum seni okul
Ne güzelsin sen öyle

Başladı okullar
Başladı dersler

Seviyorum seni  öğretmenim
Sen bir meleksin

Cıvıl cıvıl kuşlar
Öter her sabah

Akşam ayarla programını
Bırakma sakın sabaha

Ödevleri unutma
Erkenden yap ödevini

Alma öğretmenden eksiyi
Seviyorum seni ilk öğretim haftası

Büşra  Nur  Aydoğan
         5/D      NO:544 

Milli Egemenlik Ortaokulu
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ÖĞRETMEN

Bir madendir öğretmen,
Kazanır işlemesini bilen.
Bir tohumdur öğretmen,

Karşılığını alır emek eden.

Bir kalemdir öğretmen,
Kullanır yazmayı bilen,

Bir iptir öğretmen,
Tırmanır tutmasını bilen.

Bir fidandır öğretmen,
Gölgelenir gitmesini bilen.

Bir sınavdır öğretmen,
Başarır onu anlayan.

Bir mermerdir öğretmen,
Kullanır işlemesini bilen,

Bir nehirdir öğretmen;
Bilgi üretir barajını kurabilen.

Betül ŞENER
9/C  No:1022

Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi

İLKÖĞRETİM HAFTASI

İlköğretim haftası 
Geleceğe açılan kapı

Bilgi dolu bu anı herkes yaşamalı
İlköğretim haftası

Okullar açıldı
Haydi, çocuklar okula

Bilgi dolu bu yerin
Tadını çıkarmaya

Alış veriş yapıldı
Çantalar hazırlandı

Kalem, silgi koyuldu
Yaşasın ilköğretim haftası

Bilgi dolu bu yerin
İlk haftası

Öğrenmeye başladığımız hafta
İlköğretim haftası

                                                                                                                                       
Ertuğrul Gazi Ortaokulu

                                                                                                                                        
Vuslat Dilara CEYLAN  

                                                                                                                                          
6/A Sınıfı     No: 36
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    İLKÖĞRETİM HAFTASI
      

    Sonbaharın kapılarını yeni yeni araladığı bir gündü. Sabahın ilk ışıklarıyla serçeler ötmeye 
başlamıştı. Gün Yasin için oldukça zor geçeceğe benziyordu. Geç saatlerde uyandığı tatil bitmişti. 
Bugün okulların açıldığı ilk gündü.
        Yasin kendini zorlayarak yatağından kalktı. Kahvaltısını yaptıktan sonra okula doğru 
yürümeye başladı. Uykulu gözlerle girdiği sınıfta arkadaşlarını görünce üzerindeki karamsarlık 
kayboluverdi. Daha sonra zil çaldı ve öğretmen sınıfa girdi.
Öğretmen;
       “Çocuklar yeni okul dönemimiz başladı. Yurdumuzun dört bir yanında eğitim yuvalarımız 
açıldı. Bizlerde bu coşkulu günü hep birlikte kutlayacağız. İlköğretim haftası olarak ad-
landırdığımız bu günde şiirler okuyup şarkılar söyleyeceğiz. Okula olan sevgimizi göstereceğiz .” 
dedi.
        Herkes çok mutluydu. Bir kişi hariç;
-Yasin.
       O bunlara anlam veremiyordu. Burada olma sebebini düşünüyordu. Sadece anne ve babası 
istediği için mi buradaydı. Bu soru tüm gün kafasını kurcaladı. Eve gitti ve tabletiyle oynamaya 
başladı. Annesinin “Nasıl geçti ilk günün?” sorusuna;
-İyi! Cevabını verdi.
      Ertesi gün okulda büyük bir coşkuyla “İlköğretim Haftası ” kutlandı. Şiirler okundu, şarkılar 
söyledi. Eğitim ve öğretimin amacı anlatıldı. Bütün bunlar Yasin’i düşündürmeye başlamıştı.
      Törenden sonra öğretmen sınıfa geldi ve törenle ilgili sorular sordu. Birden kendi köşesinde ses-
sizce oturan Yasin dikkatini çekti. Ona doğru yönelip;
-Sen nasıl buldun töreni Yasin?
-İyi.
-Yeni bir şeyler öğrendin mi?
-Evet.
      Konuşmak istemediği verdiği kısa cevaplardan anlaşılıyordu. Öğretmen üstüne gitmedi. Aradan 
birkaç gün geçtiği halde Yasin hala aynıydı, hala düşünceli sessiz.
      Bir gün konu mesleklerden açıldı. Öğretmeni çocuklara kendi mesleğini tanıttı. Güzel yanlarını 
zor yanlarını her şeyi anlattı. En çok da bir insanı yetiştirebilmenin verdiği huzuru anlattı. Konu 
Yasin’in dikkatini çekmişti. Öğretmenin mesleğini anlatırken gözlerinin dolması onu derinden et-
kilemişti. Yasin’in artık bir amacı vardı;
-Öğretmen olmak.
   Sonbaharın ilk zamanları artık onun için daha da anlamlıydı. O hedeflerine ulaşmak yarına  yeni 
filizler yeşertmek için var gücüyle çabalıyordu.

                                                                                                                      Abdurrhman GEVREK
                                                                                                                               6/A Sınıfı
                                                                                                        Boğazlıyan  Gazipaşa Ortaokulu
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   EMANETİMİZ CUMHURİYET
 
 Ey Türk Gençliği, duy artık Ata’nın sesini: ‘Ey yükselen yeni 
nesil! Gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek 
ve yaşatacak sizsiniz.’ Evet, cumhuri   yetimizin kuruluşunun 95. 
Senesini kutlayacağız bu sene. 
 
 Cumhuriyet, Kurtuluş Savaşı’nın çetin geçen o yıllarının, 
Türk Milleti’nin direnişinin ve îmân gücü ile kazanılan zaferin 
sonucu olarak bugünde ilan edilmiştir. Cumhuriyet, hürriyet ve 
adaletin tesisidir. Bağımsızlık adına yapılan savaşın meyvesidir. 
Mevlânâ coğrafyasında paylaşmak ve hürriyettir vatanımda. Tam 
bağımsızlık çerçevesinde Türk Milleti’nin en büyük hazinesidir 
cumhuriyet. 
 
 Her sene bu şanlı günü kutlarken Mustafa Kemal’i ve tüm 
şehitlerimizi düşünmeliyiz. Bu millet onların aziz hatıraları ile 
inşa edilmiştir. Türk gençliği olarak bizlerin bu toprakların her 
karışının, canlarını bu devlet için feda eden onca şehidin kanlarıyla 
sulandığını unutmamalıyız. 
 
 Evet, şimdi bizlere düşen en büyük vazife çalışmak hattâ hiç 
durmadan çalışmaktır. Atalarımızın büyük fedâkârlıklar vererek 
zorlu mücadelelerle, milletimizin vatan uğruna kanlar döktüğü, 
evlatlarını kaybettiği ve çekilen onca acıya karşılık cumhuriyete 
hakkıyla sahip çıkmak ve yeni nesillere bu vatanı her şeyin üstünde 
tutmayı öğretmektir. 

DERYA DUMAN /  12-C /  926 
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CUMHURİYET

 29 Ekim 1923’te ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet 
önergesini TBMM’ye sunmuştur ve TBMM bu önergeyi kabul 
etmiştir. Böylece Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yeni yönetim 
biçimi cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk 
bu devletin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. 

 Bugünden sonra her 29 Ekim’de Türk Milleti bugünü bir 
bayram günü olarak kutlamaya başlamıştır. Halk artık yönetimde 
söz sahibi olabilecektir. Onların da görüş ve önerileri göz önünde 
bulundurulacaktır. Bu durum, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü 
– Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir – destekler niteliktedir. 
Cumhuriyet, hürriyet, özgürlük, eşitlik, adalet demektir. Bugünlere 
gelebilmek aslında hiç kolay olmamıştır. Şunu hiç unutmamalıyız: 
Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmedi. Zaferin büyüklüğü, 
mücadelenin zorluğu ile ölçülür. 

 Bize bu güzel değerleri emanet edenlere borcumuz büyüktür. 
Bu millî değerlerimizi koruyup gözetmeli ve geliştirmeliyiz. 
Vefâlı, birlik ve beraberlik içinde yaşayabilmek, gelecek nesillere 
daha yaşanabilir bir ülke bırakabilmek için görevimizi yerine 
getirmeliyiz. 

 Cumhuriyetimizin 95. Yılı olan bugünde, daha nice yıllarını 
kutlayacağımızı unutmamalıyız. Atatürk’ün de dediği gibi ‘benim 
nâçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye 
Cumhuriyeti ilelebet pâyidar kalacaktır’. 

AZÎZE CANSEVER 
YERKÖY İBN-İ SÎNÂ MESLEKÎ VE TEKNİK A.L. 
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 Cumhuriyet, halkın egemenliğine 
dayanan yönetim şeklidir. Ülkemizde 
Cumhuriyet 1923 yılında ilan 
edilmiştir. Atatürk bize bu milleti 
emanet etmiştir.29 Ekim 1923 
tarihinden itibaren yanan Cumhuriyet 
meşale bağımsızlığımızı simgeler. Bir 
millet bağımsızlığını kaybettiği an o 
millet artık kaybedebileceği her şeyi 
kaybetmiştir.

 Cumhuriyet bizim kanımız, 
vatanımız, toprağımız, geçmişimiz, 
geleceğimiz… Cumhuriyet bizim en 
büyük hazinemiz. Bir anne evladını 
neden şehit eder? Cumhuriyet için. 
O şehit ki kanını Cumhuriyet için 
döker, o şehit ki annesini, babasını, 
evlatlarını Cumhuriyet için bırakır, o 
şehit ki kanının son damlasında dahi 
Cumhuriyet der.
 
 Mustafa Kemal Atatürk 
Cumhuriyete çok önem veren bir 
liderdi. Bir sözünde “ Ey yükselen yeni 
nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz 
kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.” 
Atatürk’ün bu sözünden yola çıkarak 
Cumhuriyeti biz gençlere emanet 
ettiğini çok iyi bir şekilde kavrayabiliriz. 
Cumhuriyet bir milletin geleceğidir. 
Geleceği olmayan bir milletin zaten bir 
millet olmaya gücü yetmez. Biz gençler 
Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet 
ettiği bu devleti, Cumhuriyeti canımız 
pahasına korumalıyız.

 

 Cumhuriyet en büyük hazine, 
Cumhuriyet gökte dalgalanan ay yıldızlı 
bayrak, Cumhuriyet İstiklal Marşı, 
Cumhuriyet verdiğimiz her şehit, 
döktüğümüz her kan, Cumhuriyet 
Türkiye, geçmişim, geleceğim 
Cumhuriyet.

 Cumhuriyet bir bayramdır. Bizi 
biz yapan değerimizdir Cumhuriyet. 
Dön de geçmişine bir bak? Nasılda 
çile çekmiş o insanlar şimdi senin 
yürüdüğün çiçekli yol işte Cumhuriyet. 
Daima ileri gitmektir, kardeşliktir, 
sevgidir Cumhuriyet. Kısaca 
özgürlüğün kod adı: Cumhuriyet.

Beyza ERDEM
10/B  No:881

Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi

KOD ADI: CUMHURİYET
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CUMHURİYET İLAN EDİLİNCE

Yıl 1923 çağdaş bir Türkiye
İlerledik Başkomutan’nın izinde
Dinmişti acılarımız el ele verince

Özgürdük artık Cumhuriyet ilan edilince

Esaretin yüreğimi deldi Türkiye
Topyekün mücadele güç verdi millete

Yılmadık, ulaştık nice zaferlere
Cumhuriyet ilan edilince

Halkta asalet, azim
Göğsümüz dik bizim

Sulhu sağlandı milletin
Cumhuriyet ilan edilince

Biz ebedi yurdun cesur evlatları
Kutlayalım bu güzel bayramı
Kanlı bayrak tekrar ayaklandı

Cumhuriyet ilan edilince

Adı: Leyla İrem
Soyadı: Yalçın

Şubesi: 8/A

Okulu : Şefaatli İmam Hatip Ortaokulu

CUMHURİYETİM

Canım feda olsun,
Uğruna vatanın.

Milletimiz bir olsun,
Hür yaşayalım dünyada

Uğruna verildi canlar,
Ruhları şad olsun şehidlerin.

İnsanlık vazifemizi,
Yerine getirelim.

Evet bu cumhuriyet bizim.
Türk kanı var bu topraklarda.

İnsanlığı kurtardık, 
Milletin inancıyla

Amine Buse BULUT
8/C
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CUMHURİYET DEMEK 

Cumhuriyet demek: İnsanları canı gönülden sevmek,
Fikirlerini korkmadan özgürce söylemek;

İnsanları hoş görmek, onlara değer vermek…
Duyguların en yücesidir Cumhuriyet’i sevmek.

Cumhuriyet demek: Uyarmak özgürce yanlış yapanı, 
Kırmamak, dışlamamak başka görüşü savunanı;   

Gerçekten anlamak, seni anlayanı  
Ne olursa olsun kimseye vermemek bu canım vatanı.

Cumhuriyet demek: Çıkmak uzun bir yola,  
Beraber yürümek milletle kol kola,

Hiç durmadan hedefe doğru gitmek emin adımlarla 
Hiçbir yere bakmadan, sapmadan sağa sola.

Cumhuriyet demek: Bitene kadar zamandaki akış,
İyiliğin bitmeyeceğini bilmek, budur kalplerdeki inanış. 

Yeter ki adaleti bırakma elinden, göreceksin ne kadar kolaymış 
Ve eminim, sonunda işlenecek gerçek sevgi nakış nakış.

Cumhuriyet demek: Sevginin asla bitmemesi,
Doğruluk ve adaletin sonsuza dek sürmesi,

Artık duyulacak, eskiden duyulmayanların sesi;
Ne de olsa Cumhuriyet, özgürlük, özgürlüğün nişanesi   

            
Kıymet YILDIZ 

10/A No:834
Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi

NİSANUR ÖZTÜRK SARIKAYA NAMIK KEMAL İMAM HATİP ORTAOKULU 7/A

AYSEL ASLAN YUNUS EMRE ORTAOKULU 8/A
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 Soğuk bir kış günüydü. Ben ve diğer 
kuşlar göç ederken yolda kocaman bir 
kurşun kanadıma isabet etti ve ben yere 
düştüm. Kanadıma baktım. Allah’ tan 
sıyırmıştı. Kanadımda fazla ciddi bir şey 
olmasa da kendimi kötü hissediyorum. 
             
 Biraz dinlendikten sonra 
arkadaşlarıma yetişmek için kanatlarımı 
hızlı çırpıyor olsam da arkadaşlarım 
çok uzaklaşmışlardı. Uçarken bir de ne 
göreyim yaşadığım ülkedeki Türkler 
ve bilmediğim diğer insanlar kavga 
ediyorlardı. Biraz daha uçtuktan sonra 
bazı çocukların ağladığını gördüm. Meğer 
bu çocuklar anne babalarını savaşta 
kaybetmiş. Bu kavganın adı da savaşmış…

  Savaşın olduğu yere cephe deniyormuş. 
İnsanlar orda iş bölümü yapıyorlardı. 
Kadınlar ve çocuklar bile bu savaşta yerini 
almıştı. Bazı kadınlar yemek yapmakla, 
bazıları dikiş dikmekle bazıları ise çocuk 
bakmakla görevliydi. Moralim iyice 
bozulmuştu. Ağaçların arasında ıssız bir 
yere doğru geldim. Bazı sesler geliyordu. 
Sese doğru yöneldiğimde bir kadının 
güçlükle kağnıları taşımaya çalıştığını 
gördüm. Biraz dikkat edince kağnıyı 
taşıması gereken öküzün yerde cansız 
bir şekilde yattığını gördüm. Daha da 
kötüsü kadının bebeği kağnının içinde 
ağlıyordu. Kadın bebeğin ağlamasını 
hiç dinlemiyordu. Tüm gücüyle kağnıyı 
itmeye çalışıyordu. Yere indim ve kadına 
yardım etmeye çalıştım. Bir serçe kuşun 
gücünden ne olur demeyin. Gökyüzünden 
bu duruma seyirci kalacak değildim ya.

 Kağnıyı zor da olsa kadınla beraber 
cepheye taşıdık. Cepheye vardığımızda 
askerlerimizin yarıdan çoğunun şehit 
olduğu haberini aldık. Buna rağmen 
kahraman Türk askeri yenilgiyi 
kabullenmedi. Bizi de görünce daha da 
güçlendiler. Konuşmalardan anladığıma 
göre komutan olduğunu düşündüğüm 
biri ilişi gözüme. Adı Mustafa Kemal’ 
dı. Askerlere savaş taktikleri veriyordu. 
Kendinden emin, kararlı bir bakışı vardı. 
Onu görünce savaşı kazanacağımızı 
anlamıştım. O arada askerlerimiz 
“Allah, Allah!” diye koşmaya başlayınca 
ne olduğuna şaşırıp kaldım. Çok 
güçlü görünen bir ordu karşımızda 
yenik düşmüştü. Bu arada diğer serçe 
arkadaşlarımı gördüm. Meğer onlar da 
bu savaşta askerlerimiz için güçleri yettiği 
kadar yardımda bulunmuşlar.

 Artık savaş bitmişti. Anladığım 
kadarıyla bundan sonra da başka bir savaş 
başlayacaktı. Yeni savaş da bu ülkenin 
yarınları için yapılacaktı. Bundan sonra 
kimsenin yenemeyeceği güçlü bir ülke 
kurmak içindi bu savaş. 

Dilber Su DİNÇER
         KARAVELİ ORTAOKULU   6/A 

SINIFI

KUŞBAKIŞI ANADOLU
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   BİR GÜNEŞTİR CUMHURİYET

 Yüce Türk milleti, tarih boyunca uygarlıklar, medeniyetler kurmuş; 
İslam’a bayraklık etmiş, dünya tarihine yön vermiş, özgürlük ve bağımsızlığa 
örnek olmuş büyük bir millettir.
 
 Zor zamanlar geçirdiğimiz Kurtuluş savaşı yıllarında bizi yeryüzünden 
silmek ve tarih sahnesinden yok etmek isteyen haçlı zihniyetine karşı necip 
milletimiz ‘’Ya istiklal ya ölüm! ‘’ parolasıyla savaşı kazanmış, Türk’ün esir 
edilemeyeceğini haykırmıştır. Bu kutlu zafer, milletimizin büyük fedakârlığı 
ve imanıyla kazanılmış yine milletimizin yönetimde olacağı bir yönetim 
şekliyle taçlandırılmıştır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
cumhuriyet rejiminin Türk milletinin yönetim ve yaşam şartlarına en uygun 
sistem olacağını biliyordu. Fikirlerini özgürce ifade etmek, halka hak ettiği 
değeri vermek, devlet yönetiminde söz sahibi olmak ancak cumhuriyet 
ile mümkündür. Bir deyişle ‘’Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.’’ Sözü 
çok manidardır. Ulusun kendi sesi, refahın ve erdemin simgesidir. Ulusun 
makûs talihinin üzerine doğan güneştir cumhuriyet.
Demokrasi ile kucaklaşmak, her zaman ileri gitmek, yaşamı adil bir şekilde 
paylaşmaktır. Özgürlüğü haykırmak, tutsak olmamaktır. Cumhurbaşkanı 
ile vatandaşın vatanı, milleti, bayrağı için eşit olmasıdır. Devletin gerçek 
sahibi, millet olma bilincinin en büyük sebebidir. Ulu Önderimiz Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin bize sundukları emanetidir.
 
 Bize hak ettiğimiz yönetim şekli olan cumhuriyeti armağan eden 
‘’Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.’’  diyen Mustafa Kemal Atatürk 
ve tüm silah arkadaşlarının ruhları şad olsun. Cumhuriyet meşalesini 
elinde taşımak, vatanı ve milleti bölünmez bütünlüğüyle savunmak, bu 
kutsal yurdu her daim ileri götürmek Türk gençliğinin en önemli görevi ve 
sorumluluğudur.

 Sarıkaya    Yunus Emre Anadolu Lisesi
Salih ÖZDEMİR 12-B  578

YAŞASIN CUMHURİYET

Düşmana yoktu ülkemde bir günbatımı daha,
Kalsalardı çıkacak savaş yahut kavga.

Kuruldu Cumhuriyet, benimsendi hürriyet;
Duyuruldu dağa, taşa ve bütün dünyaya.

Cumhuriyet geleceğini temin eder milletin,
Bir sigortadır hem devlet hem millet için.

Destekleyenin hayatı düzene girmiş ilim –bilim öğren-
miş,

Desteklemeyen kısa sürede bak nasıl da tökezlemiş.

Demokrasi alt yapısı oldu bu devletin,
Birlik ayakta tutacak yıllarca bu devleti,
Sevgiyle selamlıyor bu halk her mileti,

“Yaşasın Cumhuriyet!” nidası inletiyor Türkiye’yi.

Sıla DURSUN
 9/A  No:1059

Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi
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YAŞASIN CUMHURİYET

İşte geliyor cumhuriyet,
Bakın her yer şenleniyor,

Her ülke çocuğu seviniyor,
Yaşasın cumhuriyet.

Cumhuriyetim, hürriyetim,
Artık okulumuz da süslendi,

Okula gitmek daha eğlenceli artık,
Yaşasın cumhuriyet.

İşte bayram geldi,
Coşalım sokaklarda,

Analım atamızı,
Yaşasın cumhuriyet.

Bugün okulumuzda toplandık,
Cumhuriyeti kutladık,
Hep sevinçli çocuklar,
Yaşasın cumhuriyet.

Ela ARIK
SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ İLKOKULU

4 / A SINIFI

MELİKE ERDOĞAN NAMIK KEMAL İLKOKULU 3/C

ELİF BARAN NAMIK KEMAL İLKOKULU 3/B



28
Sa

yf
a 29

Sayfa 

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü

Bozok Maarif Bozok Maarif

K
as

ım

Sa
yı

:4


