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görevi vardır. Bütün bu harikalar diyarının ekseninde ise insan yer alır. Çün-
kü insan yaratılmışların en şereflisidir. Kainat insanın hizmetine amadedir.

 Yaratılışın bu sırrı içerisinde her biri diğerinden farklı insanın po-
tansiyelini ve baskın yeteneklerini ortaya çıkarmak eğitimin temel 
amaçlarındandır. Biz eğitimciler ise bu amaca ulaşmaya çalışan mih-
ver ve yetenek kaşifleriyiz. Öğrenci merkezli müfredat programımız ve 
yapılandırmacı eğitim sistemimiz de bu keşif yolculuğunun gereğidir.

 Öğrencilerimizin kendilerini tanımaları, baskın yeteneklerini 
sergilemeleri için gerekli ortamları oluşturmak da bizlerin en önem-
li sorumluluğudur. Bu sorumluluğun ifası için ilimiz genelindeki öğ-
rencilerimizin çeşitli dallardaki eserlerinin “Bozok Maarif” adıyla her 
iki ayda bir ve elektronik ortamda yararlanması kararlaştırılmıştır.
“Mutlu çocuk umutlu çocuktur” ilkesinden hareketle çocuklarımızın 
kendilerini ifade ederek mutlu olmalarına vesile olmak için yayınla-
nan dergimizin hazırlanmasında emeği geçen AR-GE birimimize, öğren-
cilerimize ve katkı sağlayan herkese teşekkür eder, saygılar sunarım.
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Onlara vermiş oldukları emeklere  
layık birer hayırlı evlat  olalım. Cen-
net anaların ayaklarının  altında 
derler. Tüm anne ve babaların hak-
kı ödenmez. Evlatlarımızdan Allah 
razı olsun dedirten  evlatlardan 
olmayı nasip eder  inşallah 
 rabbim. Ana gibi yar , Bağdat  gibi 
diyar bulunmaz deyip, tüm annele-
rimizin ve babalarımızın ellerinden 
öpüyorum.   Rabbim onları başı-
mızdan eksik etmesin .

                BeyzaNur TEMİRÇİN  7/C     
                                                                                                                    

Agahefendi Ortaokulu (Sorgun)

 

     Hakkı ödenmez  ana  babalarımı-
zın , çünkü  hayatta her şeyin   bir 
karşılığı  vardır. Bir tek karşılığı 
olmayan ana  baba sevgisidir  on-
lar bizi  karşılıksız severler, öper 
, sarılır , koklar ama karşılığında 
bizim gülmemiz , mutlu olmamız , 
başarımızla daha da mutlu olurlar.  
En büyük fark bunun   tam tersi de 
olsak ,haylaz ,işe yaramaz , kimse-
nin sevmediği ,   basit biri de  olsak 
siz  bir de  benim  gözümle   bakın   
der annelerimiz ,  kızdırsak   da yine 
severler .  Bir gün düzelecek  ya da 
daha başarılı olacak diye içlerinde-
ki   umutlar   ,   dillerindeki  dualar 
,  yüreklerindeki sevgiler hiç bitmez  
anne babamızın .  İyi günde  de  
yanımızda dururlar .Rabbim  güzel 
haberlerimizle  hep mutlu etmeyi 
nasip etsin inşallah .

        Düşünsenize  savunmasız  kü-
çücük bir bebek  dünyaya gözlerini 
açıyor.  Karşısında  mutluluktan  de-
liye dönen  iki  kişi ; bir sorumluluk 
biniyor omuzlarına.Gece   gündüz  
sabahlara  kadar  oturan, her anına 

vaktinin neredeyse tamamını sana 
ayıran   fedakar  bir baba.Aslında  
onlar bizim ilk öğretmenlerimiz .Evi-
miz ,  okulumuz, öyle ya ilk gülmeyi 
, emeklemeyi, koşmayı, giyinmeyi, 
kendi başımıza  ihtiyaçlarımızı  kar-
şılamayı , sorumluluğu,  fedakarlı-
ğı , iyiliği, özgüveni,  saygıyı   hep  
anne  ve  babamızdan  öğreniyo-
ruz.  Onlar güvendiğimiz tek insan 
oluyor . Doğruyu , yanlışı ,  günahı 
,  sevabı, ellerinden geldikçe anla-
tıp  göstermeye çalışıp   bizi hayata 
hazırlıyorlar . Eğer yanlış  bir şey  
yapmış  isek ilk  önce kendilerini  
suçlayan öğretememiş  , anlatama-
mışız diyen tek insanlar .

      Bizi dünyaya getirip  menfaat-
siz , çıkarsız, sebepsiz, seven bu 
insanların kıymetini bilelim.  Onlara  
layık birer  evlat  olalım . Çevremiz-
de annesini ya  da babasını kay-
beden insanlarda hep bir eksiklik 
olduğu söylenir.  Bizim bu eksikliği-
miz  tamken , onlar yanımızdayken 
onların kıymetlerini bilelim . 

       

Hiç kimse dünyaya gelirken 
anne ve babasını seçme 
hakkına sahip  değildir. Her 

ailenin değişik kültürü ,adetleri , 
düşünceleri ortamları  vardır.  He-
pimizin yetişme,  büyüme ,şartları 
değişiktir .  Ama ne kadar aileleri-
miz farklı farklı  da  olsa tüm anne 
ve babalarımızın ortak bir isteği , 
tek dilekleri vardır. Sahip oldukları  
evlatlarının, vatana ,millete , ailele-
rine hayırlı birer evlât olmasıdır . 

NASIL ÖDENİR  Kİ   ANNE BABA HAKKI

Hakkı 
ödenmez  ana  
babalarımızın , 

çünkü  hayatta her 
şeyin   bir karşılığı  
vardır. Bir tek kar-
şılığı olmayan ana  
baba sevgisidir.  
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   Hep deriz annelerimiz bizi dokuz 
ay karnında taşımışlardır. Bu yüz-
den  annelerimizin hakları öden-
mez. Annelerimiz bize bakmakla 
görevlidir, bizi beslemekle.Hiç süt 
hakkı ödenir mi ? Bizi doğru yola 
gönderen annelerimizdir . Bizi 
yetiştiren, bize bebekken sütünü 
veren , ağladığımızda yanımızda 
olan annelerimizdir . Büyüyünce 
kederimizi ,düşüncelerimizi ,mut-
luluklarımızı paylaştığımız annele-
rimizdir. Bu yüzden annelerimizin 
haklarını sonsuza dek ödeyemeyiz 
. Annesiz olmak bir kız çocuğu için 
çok zor durumdur. Bir baba kızı-
nın derdini anlayamayabilir, bazen 
sorunlarını   çözemeyebilir. Bir kız 
çocuğu içindeki duyguları babası-
na açamayabilir. Bu yüzden kız ço-
cuğu için içindekileri paylaşacağı 
bir anne olması gerekir. Düşünün 
anneniz siz doğduktan sonra haya-
tını kaybetmiş. Siz büyürken, okur-
ken, hayatı algılamaya başlarken, 
hayattaki zorluklarla karşı karşıya 

gelirken, hayatınızdaki en önemli 
kararları verirken yanınızda olama-
yacak . Şunu asla unutmayalım ki  
anne olmadan hayatın anlamı olmaz 
çünkü anne bize sevgiyi, saygıyı  , 
şefkati  öğretir. Annesiz hayat sonu 
görünmeyen  kara delik gibidir. An-
nelerimizi üzmeyelim, onları kırma-
yalım, incitmeyelim, onlara kötü söz 
söylemeyelim. Hadis-i şerifte de 
geçtiği gibi “Cennet annelerin ayak-
ları altındadır”. Annemize kötü dav-
ranışlarda bulunurken düşünelim. 
Annem olmasaydı ne olurdu. Siz siz 
olun annenizi kıracak davranışlarda 
bulunmayın. 

                 Öznur Seda KÖKSAL  7/A                    
                                                                        

Agahefendi  Ortaokulu (Sorgun)

MELEK ANNEM

“Cennet  
annelerin ayakları  

altındadır.”

ANNEME
Gözlerimi açtım,
İlk sana baktım.

Seni aklıma kazıdım,
Her an yanımda istedim.

Sevgiyi sende tattım,
Mutluluğu seninle yaşadım.

Hayatımdaki ilk adımı,
Kollarına karşı attım.
Karşılıksız sevgiyi,

Sen gösterdin.
Güzel yüreğinle,

Dünyamı aydınlattın.
Annem hep yanımda ol.

Gecem ol gündüzüm sen ol,
Yaşlanırsan da bakarım sana ben.

Hiç düşünme rahat ol,
Gittikçe büyüyorum,

Sana borçlu oluyorum,
Herkesin senin gibi annesi olsun diliyorum.

Rabia GÜLER                           

 Yunus Emre Anadolu Lisesi (Sarıkaya)

Janset Elif TUNCALI 9/A Osman Durmaz Fen Lisesi (Çekerek)
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ANNE

Gül bahçesinde açan ilk gül,
Bitmek tükenmek bilmeyen,
Ruhumuzdaki en büyük sevgi,
Anne sevgisidir.

Yaralı dizlerimizi, kırık kalplerimizi
Sarar sarmalar.
Hiçbir şey yapmasa bile
Yanımızda olması yeter.

Anne öyle bir hazinedir ki
Sevgisinin ve şefkatinin
Ne eşi bulunur ne benzeri.
O yüzden anne sevgisi, 
Eşi bulunmaz bir hazinedir.

Betül KANITEZ 8/A

Agahefendi Ortaokulu (Sorgun)
 

GÜZEL ANNEM

Beni dünyaya getiren,
Karnında taşıyan,
Gece uyutup, gündüz oynatan,
Anneler günün kutlu olsun.

Beni şefkatle büyüten,
Tüm sevgisini bana veren,
Beni hep mutlu eden,
Anneler günün kutlu olsun.

Canım annem,
Hayatta bir tanem,
Var oldukça seni beni seven,
Anneler günün kutlu olsun.

Zeynep Beyza DOĞAN 4/B
                                                                                                                       

Bozok İlkokulu (Yozgat)
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GELDİ 23 NİSAN
23 Nisan Çocuk Bayramı,

Tüm dünya çocuklarıyla kutlanmalı,
Oyunlar oynanmalı, müzikler çalınmalı,

Atam bugün de saygıyla anılmalı.

23 Nisan Çocuk Bayramı,
Milletimiz coşkuyla kutlamalı,
El ele veren bütün çocuklar,
Neşe ile bayraklar sallamalı.

23 Nisan Çocuk Bayramı,
O gün tüm kalpler birlikte atmalı,

Rengimiz, dinimiz, dilimiz farklı olsa da,
Hep birlikte barışa koşmalı.

Sevinsin yurdumun her yöresi,
Geldi ülkemize zaferin neşesi,

Bu vatan için can veren tüm şehitlerimizi,
Biz çocuklar övünçle hatırlamalı!.. 

Ömür GÜLER 5-A
 

Yukarısarıkaya Ortaokulu (Sarıkaya)

DİRİLİŞ
Kurtuluşun ateşini yaktın Samsun’da

Devam etti Amasya, Erzurum ve Sivas’ta
Sahipsiz değil dedin bu vatan

Milleti topladın bir amaçla

23 Nisan günü bir araya geldi Mebusan Meclisi
Yeter dedi esaretten kurtaralım milleti
Bağımsızlık en büyük amacımız bizim

Kurdu Büyük Millet Meclisini

23 Nisan’da atıldı özgürlüğün temeli
Atam önder oldu başlattı mücadeleyi

Bu güzel ve anlamlı günü
Tüm dünya çocuklarına armağan etti

     Sabire Nisa ERDOĞMUŞ 7/B
       

                                               Atatürk Ortaokulu (Yozgat)
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          Yerkürede insa-
na yüklenen en ağır 
yüklerden biridir her-
halde “ebeveyn” yani 
anne-baba  olmak.
     Bu büyük sorumlu-
luğu yerine getirmek 
dünyanın en zor işle-
rinden biri. Bu sorum-
luluğu yerine getirmek 
için insanın pek çok 
alanda yeterlilik sahibi 
olması gerekir. İnsa-
nın sadece biyolojik 
yada zihinsel bakım-
dan yeterli olması 
da yetmez ana-baba 
olmak için. Onun baş-
ka sorumlulukları da 
yerine getirmesi için 
hem manevi hem de 
maddi olarak dona-
nımlı olması gerekir.
     Bir sürücü ehliye-
ti almak için pek çok 
açıdan kişinin yeterli 

olması gerekiyor. Bir 
okuldan diploması al-
ması için öğrencinin 
pek çok bilgi ve beceri 
ile donanmış olması 
gerekiyor. 

Bir işe girecek dolayısı 
ile bir takım işleri yapa-
cak kimselerde de bazı 
niteliklerin olması şart 
koşuluyor. Muhtar ol-
mak, belediye başkanı 

olmak, vali olmak…vb. 
Bir takım sorumluluk 
üstlenecek kimselerde 
çok daha fazla yeterlik 
aranıyor. Durum böyle 
olunca, bana göre dün-
yanın en zor ve en çok 
sorumluluk gerektiren 
görevi olan anne-ba-
ba olmak rütbesi.Çok 
önemli özellikleri, yeter-
lilikleri taşıması gereken 
bir rütbedir ve bu rütbe 
ye sahip olmak için çok 
çok daha önemli nitelik-
lere, yeterliliklere sahip 
olmak gerekir.
   İşte bu yüzdendir ki 
evlenecek olan kimseler 
yeteri kadar olgunlaş-
mış, bilgi sahibi, manevi  
açıdan da Allaha karşı 
sorumluluğunun bilin-
cinde olması gerekir. 
Allaha karşı sorumluluk 
sahibi olsun ki O’nun

EBEVEYN OLMAK

Aile milletin 
temelidir. Bir 

binanın temeli ne 
kadar sağlam olursa 
bina o kadar sağlam 
olur. Temeli çürük 

olan binanın üzerine 
ne kadar sağlam 

duvar yapsan da bina 
çok kısa bir zamanda 

yıkılır.

yarattıklarına karşı da 
sorumluluğunu bilsin. 
Evlenecek  kimselerin 
öncelikle birbirlerine 
karşı; saygı sevgi, anla-
yış, birbirlerini koruyup 
gözetme, sıkıntılarını 
paylaşma, ihtiyaçlarını 
karşılama gibi sorumlu-
lukları vardır.Çocukla-
rına karşı; Onları helal 
rızıkla besleme büyüt-
me, dini sorumlulukla-
rını yerine getirebilecek 
bilgiye sahip olması için 
yardımcı olma, dünyada 
hayatını rahat devam 
ettirebilmesi için gerekli 
bilgi ve beceriye sahip 
olması konusunda her 
türlü çabayı gösterme, 
onlara iyi örnek olma,  
görev ve sorumlulukla-
rın yerine getirebilme 
gibi önemli görevleri ve 
sorumlulukları vardır.

    Aile milletin temeli-
dir. Bir binanın temeli 
ne kadar sağlam olur-
sa bina o kadar sağlam 
olur. Temeli çürük olan 
binanın üzerine ne ka-
dar sağlam duvar yap-
san da bina çok kısa 
bir zamanda yıkılır. Aile 
de böyledir. Birbirlerini 
seven, sayan, koruyan, 
her türlü tehlike karşı-
sında göğsünü siper 
eden, en zor şartlarda 
fedakârca diğergamlık 
eden fertlerden oluşan 
aile nasıl ki sapasağ-
lam olur böyle aileler-
den oluşan toplumlar-
da sağlam olur. Her 
türlü zorluk ve sıkın-
tıda birbirine yardım 
eder. Dayanışma için-
de olur. Böyle milletleri 
dışardan hiçbir güç alt 
edemez.

Milletimiz İstiklal sava-
şında onca sıkıntılara 
rağmen muzaffer ola-
bilmişse bunu ailesin-
den aldıkları terbiye, 
disiplin, dayanışma, 
fedakarlık , tevekkül 
ve şehitlik makamına 
ulaşma gibi hasletlerle 
donanımlı kahraman-
larımıza borçludur. Bu 
duyguyu kaybetmeyen 
milletimiz Kıbrıs hare-
katında ve 15 temmuz 
hain darbe girişiminde 
de kalitesini ortaya 
kormuş. İç ve dış düş-
mana karşı koymuş, 
gelecek neslimize şanlı 
bir miras bırakmıştır.
   Biz gençler olarak 
bu gerçeklerin farkın-
da olmalı, küçük yaşta 
evlilik yapmamalıyız. 
Evlendiğimiz zamanda 
her türlü sorumluluğu-
muzu yerine getirme-
liyiz. Allaha, millete, 
akrabalarımıza, çocuk-
larımıza ve birbirleri-
mize karşı sorumlu-
luğumuzun bilincinde 
olmalıyız.
                                                  

   İlknur DAL 

Kız Anadolu İHL
 (Boğazlıyan)
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MUKADDES HEDEFLER

Bugün yirmi milyon Türk çocuğu
Tek bir kalp, tek bir vücut

Hepsinde aynı neşe aynı umut
Gönüller rahat, çocuklar mutlu mesut

Ankara’da buluştu bu güzel yurt

Yolumuzda ışık gibidir çocuklar
Hergün daha da çok artar

Mukaddes hedeflere ilerliyor çocuklar
İşte yine geldi o güzel heyecanlar.

     Zeynep Nur ERBULUT 8/D

               Atatürk Ortaokulu (Yozgat)
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        Dünyada en önemli varlık çocuklardır. Günümüzde çocukların 
düşünceleri çok dikkate alınmamaktadır. Ancak çocuklar büyüklerden 
daha dikkatli ve daha meraklı canlılardır. Mesela bazen çok basit bir 
soruyu çocuklar çok kolay çözerler.  Cevabı çok basittir ama yetişkinler 
sorunun cevabını çok büyük düşünürler.  Fakat çocuklar öyle değildir. 
Basit ve kolay düşünerek cevaba ulaşırlar. 

          Çocuklara nasihatten çok, iyi örnek olunmalıdır.  Çocuklar gördü-
ğünü öğrenen bir varlıklardır. Çocukların beyni yetişkinlerin beynine 
göre daha hızlı çalışır. Öğrendiklerini daha çabuk hatırlarlar. Çünkü 
çocukların ezberi daha iyidir. Yetişkinler zor ezberlediği cümleleri vb. 
şeyleri daha çabuk ezberine alırlar. Çocukların hayal güçleri daha bü-
yüktür. Renklidir ve eğlencelidir. İşte bu durumlar dikkate alınarak ço-
cukların düşünceleri, fikirleri dikkate alınmalıdır.

                             Seher SİPAHİ 6/C

Yavuz Selim Ortaokulu (Sorgun) 

ÇOCUKLAR

Çocukların 
hayal güçleri 

daha büyüktür. 
Renklidir ve 
eğlencelidir.
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D
evleti kuran ve yöneten en 
üstün gücün millete ait ol-
ması demek olan ulusal 
egemenlik, demokratik ve 

bağımsız bir Cumhuriyetin temelini 
oluşturur.
       Egemenlik, başka toplumların 
sömürgeciliği altında olmama, ken-
di kendine hakim olma durumudur. 
Yani egemen bir devlet, bağımsız 
bir devlettir. Başka devletler tarafın-
dan sömürülemeyen bir devlettir.        

        Egemen bir millet, yeni doğan 
bir bebek gibi henüz yolun başında 
ve doğum gününü kutlayan yedi 
yaşındaki bir çocuk gibi mutlu, 
bayram havası içerisinde bir ulus-
tur. Nasıl bir insanın hayatını devam 
ettirebilmesi için yemesi ve içmesi 
gerekiyorsa, bir milletin de varlığını 
sürdürebilmesi için ülkenin bağım-
sız olması şarttır.        
     Türk milleti geçmişten bugüne 
egemenliğini yitirmemiş ve onu 
kaybetmemek, sahip çıkabilmek 
için çok zorlu mücadeleler vermiş-
tir. Böylece dünya tarihinde adın-
dan sık sık söz ettirerek şerefli bir 
geçmişe sahip olmuştur. Egemenli-
ğimiz uğruna verdiğimiz en önemli, 
en anlamlı mücadelemiz Kurtuluş 
Savaşı’mızdır. Milli Mücadele’mi-
zin kazanılmasından sonra kurulan 
Cumhuriyetimiz egemenliğin kişi ya 
da sınıf tekelinden alınıp, millet ira-
desine verilmesiyle gerçek anlamını 
kazanmıştır.

         Büyük Atatürk, egemenlik 
sevdasını ulusuna küçük yaşta 
öğretmeyi amaçlamıştır. Çünkü 
ağaç yaş iken eğilir. Küçük yaşta 
egemenliğin önemini kavrayan 
bir çocuk, büyüyünce egemen-
liğin devamı için elinden geleni 
yapacaktır. Bu yüzden Atatürk, 
23 Nisan’ı biz çocuklara hediye 
ederek, bu amacında bir adım 
daha ilerleyerek gayesine ulaş-
mayı başarmıştır. Biz Türk çocuk-
ları olarak, Atamızın izini takip 
edip onun yolundan gitmeli ve 
egemenliğimiz uğruna canımızı 
seve seve vermeyi göze almalıyız 
çünkü Milli Egemenlik temeline 
dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin 
geleceği, tarih bilincine sahip 
gençlikle sağlanır.

Yusuf Mahir 10/B

Hüseyin Erbaş AİHL (Yerköy)

GELECEK BİZİZ

         Çocukluk, bizlere verilen en 
güzel hediyelerden biridir.En güzel 
anıların, en mutlu, en eğlenceli, 
en deli dolu anlarımızın geçtiği 
zamandır. Çocuk olmak saflık,-
masumiyet ve geçim sıkıntısının 
olmadığı en güzel dönemdir. Çev-
remizdeki arkadaşlarımızla sınırsız 
eğlendiğimiz, yüzümüzden gülüm-
semenin eksik olmadığı eşsiz bir 
dünyadır çocukluk. Belki kötülükle-
re karşı gelecek güce sahip olma-
yız çocukken ama küçük kalbimizle 
iyilikler saçabiliriz. En çok özlenen 
ve geri dönülmeyi istenilen zaman-
lar da çocukluk zamanlarıdır.
        Gençlik, çocukluktan sonra 
güzel anlar yaşadığımız bir dönem 
dir.Gençken etrafa daha gerçek 
bakmaya başlarız, etraftaki kötü-
lükleri daha iyi görmeye başlarız. 
Sorumluluklarımız daha çok artar 
ve artık olgun bireyler haline geli-
riz.
      

  Sonuç olarak çocukluk dönemin-
de ve gençlik döneminde bize çok 
şeyler katar.Sevmeyi, sabretmeyi, 
anlayış göstermeyi, çalışmayı, ger-
çek dostluğu ve gülümsemeyi bu 
dönemlerde öğreniriz. Çocukluğu-
nu ve gençliğini yaşamayan insan-
lar bunun eksikliğini hissederler, 
bunun için her anımızın kıymetini 
bilmeliyiz.                                                                      

Hacer ÖZDEMİR     6-D    

Milli Egemenlik Ortaokulu (Sorgun)

ÇOCUKLUK VE GENÇLİK
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CANIM ANNEM
Bana bu hayatı tanıtan,

Yediren, içiren, besleyen,
Beni sevgiyle büyüten,

Sensin benim canım annem.

Hayatımdaki doğruyu öğreten,
Yanlışı gösteren,

Bizi bu günlere getiren, 
Sensin benim canım annem.

Ninnileriyle dizinde uyutan,
Sensin benim canım annem,

Nefesiyle kış günü içimi ısıtan,
Sensin benim canım annem.

Hafize Nur EĞİLMEZ 8/A
 

  Agahefendi Ortaokulu (Sorgun)

    CANIM ANNEM
En büyük destekçim,
Yanımdaki değerim,

Güçlü yardımcım
Canım annem canım annem.

Her konuda yanımda,
Daima arkamda,

Her zaman başımda
Canım annem canım annem.

Bir şey gelse başıma,
Daima koşar yanıma

Sen üzülme der,
Canım annem canım annem.

Yanımda olduğunu biliyorum,
Her zaman destekliyorum.

Seni çok seviyorum,
Canım annem canım annem.

Canımdan bir parçasın,
Daima yanımdasın.

Kalbimin ortasındasın,
Canım annem canım annem.

Beyza      ŞENBAŞ             

 Milli Egemenlik Ortaokulu (Sorgun)
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      Dünyada  insanların % 90 ‘ı çocuklara önem vermiyor ve   çocukla-
rın düşüncelerini  çok dikkate alınmamaktadır.
      Aslında çocuklar insanlardan  daha dikkatlidir. Büyüklerin  fark  
edemediklerini çocuklar fark eder. Örneğin bir bilmece sorunca  çocuk-
lar çok basit  düşünür ve cevabını  bulur. Fakat büyükler çok zor dü-
şünürler ve cevabını  bulamazlar. Hatta  şöyle  bir atasözü vardır.’’Akıl 
yaşta değil baştadır.” 
      Çocuklar insanları örnek alır. Bu yüzden insanlar çocuklara örnek 
olmalıdır. Ama  şimdiki insanlar sadece  çocuklara nasihat veriyorlar. 
Hatta bazen çocuğun  çocukluğunu kısıtlıyorlar. Bu  yüzden  çocuklara 
sadece  nasihat değil iyi  örnek olmalıyız.

 Emine TURFAN 6/C

Yavuz Selim Ortaokulu (Sorgun)

ÇOCUKLUK

       Dünyada anne sevgisinin 
öneminden bahsedilse de baba 
sevgisi bir evlat için hep ayrıdır. 
Baba evlat için bir kale, bir çınar-
dır. Her zaman evladına güven ve-
rir. Evladının canı acısa babanın 
da canı acır. Asla evladına kıya-
maz, hep onun iyiliğini düşünür 
ve evladı için elinden gelen her 
şeyi yapar. Hani bir laf vardır ya 
“Yemez yedirir, içmez içirir.” diye 
sanki bu laf babalar için söylen-
miştir. 
       Bir evladın ilk adımlarında 
yanında anne ve babası olduğu 
gibi hayata ilk atılımlarında da 
anne ve babası vardır. Çocuğun 
hayatını bir yapboza benzetirsek 
baba o yapbozun ana parçasıdır. 
Eğer ana parça olmazsa yapbo-
zun diğer parçalarının hiçbir an-
lamı kalmaz. Babalar evlatlarının 

hayata hazırlanmasında en büyük 
yardımcıları,  öğretmenleri olmuş-
tur. Hiçbir evlat yapbozun ana 
parçasını kaybetmek istemez.  
      Umarım tüm babalar ömürle-
ri boyunca evlatlarının başında 
olurlar. 

    Alparslan ÖZÜDOĞRU 8/A

Erdoğan M. Akdağ Ortaokulu 
(Yozgat)

     

BABA SEVGİSİ

Çocuğun 
hayatını bir 

yapboza 
benzetirsek 

baba o 
yapbozun 

ana 
parçasıdır.  
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          BİR ÇOCUK GÖRMEK İSTİYORUM
Bir çocuk görmek istiyorum
Geleceği parlak yolu düz.
Bir çocuk görmek istiyorum
Yakasında ay yıldız parlasın

Bir çocuk görmek istiyorum
Sırasında dersini çalışsın.
Bir çocuk görmek istiyorum
Kitabını okuyan. 

Bir çocuk görmek istiyorum
Polis, avukat, öğretmen, mühendis olsun.
Bir çocuk görmek istiyorum
Ülkemi kurtaran.

Süleyman KOÇER 6/C

Yavuz Selim Ortaokulu (Sorgun)

ÇOCUKLAR
Hiç üzülmemeli çocuklar.
Her zaman, her yerde, her anda,
Kendini güvende hissetmeli çocuklar.
Okumalı, çalışmalı, çabalamalı çocuklar.

Bir insandır aslında çocuk.
Her şeyden habersiz, masum.
Doğduğu andan itibaren,
İnsanlara teslimdir çocuklar.

Çocuklar…
Hiçbir zaman küçümsememeli,
Yok sayılmamalı
Her zaman her an vardır çocuklar.

Miraç  KOÇER 6/C 

Yavuz Selim Ortaokulu (Sorgun)
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       Yoruldum annem, sensizlikten, 
yalanlardan, yalnızlıktan, kısacası 
hayattan yoruldum. Artık bu aciz 
bedenim kaldıramaz oldu omzum-
daki tüm yükleri. Viraneye döndü 
sensiz tüm sokaklarım. Bir çıkmaz-
dayım “hayat” denen bu acımasız 
yolda. Tut ellerimden hiç bırakma 
beni. Bırakma ki kaybolmayayım 
sensizlikle yaşadığım bu kocaman 
şehirde. Kimse senin kadar sevmi-
yor beni.
 Artık maskeler bile sahte 
olmuş insanlarda. Senin gibi kimse 
sevgiyle, şefkatle bakmıyor göz-
lerime. Gözlerimden çıkan yaşlar 
kalbimin derinliklerine dolmuş 
adeta. Her “anne” dediğimde sanki 
yüreğim çınlıyor hiç susmamaca-
sına. Çölde susuz kalmışım sanki. 
Çünkü ben bir tek sana susadım 
anne. Kalbim acıyor. Hançer sapla-
dılar sanki kalbimin en derin yeri-
ne. Alıştım artık bitmek bilmeyen 
bu acıya. Çünkü biliyorum ki hiçbir 
hançer sensizlik kadar acıtmaz ca-
nımı. Çünkü hiçbir söz, hiçbir ba-
kış senin ki gibi ısıtmaz yüreğimi. 

Ben sana kıyamam annem, of dahi 
diyemem. Sen beni rağmenlere 
karşı sevdin. Umut, hasret, istek, 
çaba, sabır… Ben hepsini senle 
öğrendim.
 Sevmeyi, gerekirse sevdiği 
için ölmeyi seninle anladım annem. 
Senin sayende buldum kendimi. 
Sen öğrettin bana hayatın tatlı ve 
güzel bir yalan, ölümün ise acı bir 
gerçek olduğunu. Tüm yollarım 
sana çıkıyor annem, bir tek sana.

       
  Özlem ÖZDEMİR 6/D

Milli Egemenlik Ortaokulu (Sorgun)

ANNEM

         Anne çocukların en kıymetli 
annesidir. Anne olmazsa aile olmaz . 
Çocukların annesi birbirinden değer-
li.Babalar ise çocukların en kıymetli 
babasıdır. Babalar olmazsa aile reisi 
olmaz. Anne ve babalar birbirinden 
değerlidir. Kimi annesini sever kimi 
de babasını sever.
          Babalar ve anneler ikisi ne 
isterse biz çocuklar onu yaparız. Bu 
bir dayanışmadır. Böyle böyle hem 
iyi biri oluruz. Kötü alışkanlarımız 
varsa bunları aklımızdan atar yepye-
ni bir hayatımız olmuş olur. 
   Doğum günümüz geldiğinde an-
nemiz ya kendi pasta yapar ya da 
babamız gider bize hazır pasta alır 
gelir. Üstüne bir de hediyeler alırlar 
sürpriz yaparlar bize.
        

  Annemizin veya babamızın doğum 
günü geldiğinde biz böyle sürpriz 
yaparak pasta veya hediye alıp an-
nemizi ve babamızı mutlu ederiz hem 
de onların gözünde iyi biri olmuş 
oluruz.

  
Yusuf YILDIZOĞLU   5/A

       
 Milli Egemenlik Ortaokulu (Sorgun)

    ANNE  VE BABA SEVGİSİ
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CANIM ANNEM

Sensin sen!
Beni büyüten,
Beni bu yaşa getiren,
Tabiki sensin,canım annem.

Ben bebekken,
Geceleri,uymadan bekleyen,
Yemeyip yediren;giymeyip giydiren,
Bu sensin,canım annem.

Yürümeye başladığım anda,
Sen vardın yanımda.
Ağladığımda susturan,
Benim canım annem.

Zeynep GEÇMEZ 5/A

Konuklar İHL (Çayıralan)

MELEK ANNEM

Anneler bir melek,
Üzmemek gerek,
Bizi koruyan, büyüten,
Güzel kalpli melek.

Sevgi dolu kalbi,
Beni sarar sanki,
Kırmayalım annemizi,
Sevgi dolu meleği.

Anneler günü geldi,
Bütün anneler sevindi,
Annemizi üzmeyelim,
Hep öyle güldürelim.

             Nisa Nur BOR 5/A 

Üçler Ortaokulu (Sarıkaya)
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Nazmiye ZARARSIZ 7-C Milli Egemenlik Ortaokulu (Sorgun)Amine Buse BULUT 7-C Milli Egemenlik Ortaokulu (Sorgun)



HAZİRAN 2018  SAYI: 02                            32   BOZOK MAARIF   BOZOK MAARIF HAZİRAN 2018  SAYI: 02                            33

Ayşenaz KARAKAYA 4/E Sakarya İlköğretim Okulu (Yozgat) Kübra KALINSAZLIOĞLU  7/B Atatürk Ortaokulu (Yozgat)

Özlem CANKURTARAN-Hatice BOSTAN 4/A Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Mer-
kezi (Yozgat)

Sudenaz AKYÜZ 7/C Milli Egemenlik Ortaokulu (Sorgun)
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Aymerdiye NAZLIGÜL 6/A Çiğdemli İmamhatip Ortaokulu (Sorgun)

Tuana Tuygun 4/B Bozok İlkokulu (Yozgat)

Furkan Doğan 5/B Milli Egemenlik Ortaokulu (Sorgun)

Azra KILINÇ / 75. Yıl Dr. Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu (Yozgat)
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YOZGAT EĞİTİM, BİLİM VE 
ÖĞRENME ŞENLİĞİ

          Yozgat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 10-11-12 Mayıs tarih-
lerinde gerçekleştirilen Eğitim, Bilim ve Öğrenme Şenliği’nde bir yıl bo-
yunca öğrenciler tarafından hazırlanan projeler Cumhuriyet Meydanı’nda 
sergilendi.          

     Şenlikte ayrıca 2017-2018 eğitim öğretim yılında sosyal, kültürel ve 
sportif alanlarda Türkiye ve bölgede derece yapan öğrencilere ödüller 
verildi.
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       Eğitim ,Bilim ve Öğrenme Şenliği kapsamında oynayaBİLSEM Manga-
la Turnuvası ve Ödül Töreni Düzenlendi.Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
himayesinde Yozgat TÜGVA ve Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi 
işbirliği ile hazırlanan OynayaBİLSEM 1. Mangala Turnuvası İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Eğitim Bilim ve Öğrenme Şenliği kapsamında Bilim ve Sanat 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

      Engeliler Haftası münasebetiyle Kanuni Sultan Süleyman Özel Eği-
tim ilkokulu ve Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu 
öğrencilerimizin hazırlamış olduğu şiir, şarkı, yarışma ve halk oyunları 
etkinlikleri sergilendi. Yarışma sonunda başarılı olan öğrencilerimize 
hediye verildi. 
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       Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Emine 
Erdoğan Hanımefendinin Türkiye genelinde başlattığı Okuma Yazma Sefer-
berliği kapsamında Yozgat İl genelinde halk eğitim merkezlerinde düzen-
lenen okuma yazma kurslarını başarıyla bitiren 2 bin 500 kursiyerden en 
yaşlı 14 kursiyerine çeyrek altın ve sertifika düzenlenen şenlik programı 
dahilinde törenle takdim edildi

     İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf YAZICI tarafından özel öğrencilerimi-
zin özel annelerine anneler günü hediyesi takdim edildi.Özel öğrencile-
rimiz son olarak engelleri serbest bırakalım mesajı ile gökyüzüne uçan 
balon gönderdi.
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      Mehteran ve Tasavvuf Musikisi Korosu ve Milli İrade Anadolu İmam 
Hatip Lisesi ve Nida Tüfekçi, Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğret-
melerinden oluşan koro Eğitim, Bilim ve Öğrenme Şenliği kapsamında 
Cumhuriyet Meydanında konser verdi.

     Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi Salonunda  Şiir ve Müzik 
Dinletisi programı oldu. Öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından seslen-
dirilen şiir dinletisi programına Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisemiz 
enstürümanlarıyla eşlik ederken İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf YAZI-
CI ise kendi kaleminden yazdığı şiiri seslendirerek dinleyenlere duygu-
lu anlar yaşattı.


