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Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan GÖNEN ve 

Eskiþehir Ýl Milli Eðitim Müdürü Necmi ÖZEN tarafýndan 4 Mart 2016 

tarihinde “Seyitgazi Ýlçesinde Eðitim ve Öðretim Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi”ne iliþkin bir protokol imzalandý.

Bu protokol, Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk ve Genç Eðitimi 

Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (ÇOGEM) ile Seyitgazi Ýlçe Milli Eðitim 

Müdürlüðü arasýndaki iþbirliðini kapsýyordu. Söz konusu protokol 

çerçevesinde Seyitgazi Ýlçesi'ndeki ilk ve orta kademeli okullar ziyaret 

edilerek ihtiyaç analizleri yapýldý ve bu analize göre bir program 

uygulanmasý planlandý.

Planlanan programda Merkezimiz tarafýndan yýlda dört kez çýkarýlan 

“ÇOGEM ve BÝLÝM” dergisinin 2016-2017 Eðitim ve Öðretim yýlýnda sizlerle 

birlikte çýkarýlmasýna karar verildi.

Bizler sizlerle birlikte olmaktan, sizlerle birlikte bir dergi çýkarmaktan 

çok mutluyuz.

Birlikte çýkaracaðýmýz yeni sayýlarda buluþmak üzere sevgiyle kalýn. 

    ÇOGEM ve Bilim dergimizin yeni sayýsýyla sizlerle birlikte olmaktan son 

derece mutluyuz. 

   Bilindiði gibi geçen yýl Üniversitemiz ile Seyitgazi Ýlçe Milli Eðitim 

Müdürlüðü arasýnda bir iþbirliði protokolü imzalanmýþtý. Biz (Eskiþehir 

Osmangazi Üniversitesi Çocuk ve Genç Eðitim Merkezi) de Üniversitemiz ile 

Seyitgazi Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü arasýnda imzalanan iþbirliði protokolü 

gereðince bu eðitim öðretim yýlý boyunca çýkaracaðýmýz dört sayýyý 

Seyitgazi Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüyle birlikte çýkarmaya karar verdik. 

Elinizdeki bu sayý da bu kapsamda oluþtu. Bu sayýnýn temasýný da yine ortak 

kararla “Vatan, Millet, Cumhuriyet ve Atatürk Sevgisi” olarak belirledik. 

Belirlenen temaya uygun olarak dergimize yazý, þiir, afiþ ve resim 

göndererek bizlere destek olan tüm öðretmen ve öðrencilerimize sonsuz 

teþekkürler.

       Yeni sayýda buluþmak dileðiyle… 
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Sevgili çocuklar ve gençler hepinize merhaba!

Sevgili Okuyucu,



Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi olarak, geleceðin bilim insanlarý, öðretmenleri, anne-babalarý, 

yöneticileri olan sizlere büyük deðer veriyoruz. Üniversitemiz Çocuk ve Genç Eðitimi Uygulama ve 

Araþtýrma Merkezi ile Seyitgazi Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü arasýnda imzalanan protokol bunun anlamlý bir 

örneðidir. Bir eðitim kurumu olarak; okuyan, düþünen, farkýndalýðý yüksek bir birey yetiþtirmenin ve güçlü 

bir akademik alt yapýyý saðlamanýn yaný sýra; vatan ve kardeþlik sevgisiyle dolu, cumhuriyeti, demokrasiyi, 

milli ve manevi deðerleri yüceltecek hedeflere koþan gençler yetiþtirmek de görevimizdir. Ülkemizde 2016 

Temmuz ayýnda yaþadýðýmýz olaylar, vatanýmýzý bölmek isteyenlerin her zaman var olacaðýný gösterdiði gibi, 

Türk insanýnýn yaþlýsýndan gencine buna asla izin vermeyeceðini, yerli ve milli kalacaðýný da göstermiþtir. 

ÇOGEM ve BÝLÝM Dergimize sevgili çocuk ve gençlerimizden gelen yazý, þiir ve resimler de geleceðimizin 

emin ellerde olduðunun kanýtýdýr. Ýnþallah gelecekte bu koltuklarda sizler oturacaksýnýz ve ülkemizin 

kaderini sizler tayin edeceksiniz. Ýnanýyorum ki sizler akademik ve sosyal olarak ne kadar donanýmlý 

yetiþirseniz, ülkemiz de o kadar geliþecek ve o kadar iyi yere gelecektir. Hepinize okul hayatlarýnýzda 

baþarýlar diliyor ve sizleri sevgiyle kucaklýyorum. 

Ýnsan topluluklarýnýn millet olabilmesi için ihtiyaç duyduðu birtakým deðerler vardýr. Toprak, 

bayrak, marþ, ortak milli kültür, tarih birliði… bunlardan ilk akla gelenlerdir. Biz millet olma hakkýný yüzyýllar 

öncesi elde ettik. Bu hakkýmýzý da binlerce yýldýr sürdürdüðümüz mücadelelerle koruduk, korumaya da 

devam edeceðiz. Bu bilinçle kurumlarýmýzý oluþturduk, devletimizi þekillendirdik, gençlerimizi eðittik ve bu 

deðerlerimizi binlerce yýllýk tarihi geçmiþimizden sürekli zenginleþtirerek bu günlere taþýdýk, taþýyoruz, 

taþýmaya devam edeceðiz. Ancak bizim bu deðerlerimizden rahatsýz olanlar, köklü devletimizi yýkmak, 

yýpratmak isteyenler her dönemde oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Biz de bunlara karþý 

mücadelemize devlet geleneðimizi sürdürmeye, deðerlerimize, kazanýmlarýmýza sahip çýkmaya devam 

edeceðiz. Bu konudaki kararlýlýðýmýzýn bir yansýmasý da tarihimizin þanlý sayfalarýna yeni eklenen 15 Temmuz 

var olma mücadelesidir.

Bugünün gençleri, eðer milli birlik ve beraberliðimizi koruma bilincine eriþmezse bu yýl yaþadýðýmýz 

gibi sýkýntýlarý yaþamaya devam ederiz. Bu bilince gençleri eriþtirme, vatan sevgisini, millet aþkýný, birlik 

beraberlik duygusunu oluþturma ve perçinleme de eðitim önderleri olarak bizim görevimiz, ailelerin görevi. 

Þu yadsýnamaz gerçeði unutmamamýz gerekir ki  gençler bizim yansýmamýzdýr. Biz nasýlsak gençler de öyle. 

Biz ne düþünüyorsak, bizi rol model alan gençler de onu düþünüyor. Bizden aldýklarý rehberlikle bu 

kazanýmlarýný geliþtiriyorlar.

Hulasasý þudur ki gün bir ve beraber olma, kenetlenme günüdür. Her zamankinden daha fazla buna 

ihtiyacýmýz var. Bunu saðlayacak her çaba da bu nedenle saygýdeðerdir. Bu çalýþmanýn da bu gayeye hizmet 

edeceðini umuyor, emeði geçen herkesi kutluyorum. 

Hep birlikte olalým. Gücümüzü birbirimizden aldýðýmýzý tüm cihana gösterelim. Vesselam…

Prof. Dr. Hasan GÖNEN
Rektör 
Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi 

Necmi ÖZEN
Eskiþehir Ýl Milli Eðitim Müdürü
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Sevgili çocuklarýmýz ve gençlerimiz,



10 KASIM 1938'DEN GELEN BÝR SES: 

“BEN MUSTAFA KEMAL'ÝM HEYY !”

Nazmi AVCI 

Seyitgazi Ýlçe Milli Eðitim Müdürü

Biz onu hiç görmedik. Yüz yüze gelmedik. Ama onu çok iyi tanýyoruz. Sesini cýzýrtýlý bantlardan dinledik. 

Hep siyah beyaz filmlerde gördük yüzünü, çelik bakýþlarýný þiirlerde okuduk. O'nu yaþýyoruz. Özlü sözlerini okuduk 

köþe baþlarýnda adýný her sabah okul sýralarýnda andýk. Þimdi 78 yýl sonra onunla son yolculuða çýkýyoruz bir kez 

daha... O'nun geçtiði yollardan geçiyoruz. Yollarda býraktýðý anýlarýn izini sürüyoruz. 

Deðerlerini koruyamayan kurtarýcýlarýný unutan toplumlar, köksüz aðaçlar gibi sonlarýný beklerler. 

Geleceklerine yön veremezler. Atatürk sadece dünü kurtarmamýþ geleceði de kazanmýþtýr. Bizlerin geleceðine, bu 

ulusun geleceðine, demokratik, lâik, çaðdaþ yaþantýsýna göz koyanlar olabilir. Atatürk bu ülkenin ileriye, bilime, 

barýþa dönük yüzüdür. Atatürkçü düþünceye sahip çýkmamýz kendi geleceðimize sahip çýkmamýz demektir.

Evet, Beden Atatürk'ü" kaybettik ama "Düþünce Atatürk'e" kavuþtuk. Þimdi onun deðerini iyi bilmeliyiz. 

Bu da Atatürkçülük düþüncesine sahip çýkmaktýr. Bu düþünce Türk Devriminin dayandýðý temel düþünce ve 

inançlarýn özüdür. Devrimler yeni Türkiye Cumhuriyeti devletinin ruhu, ilkelerde de bu ruhu yaþatan gücün 

kaynaðýdýr. Türk Ulusunun çaðdaþlaþmasýnýn durmadan ebediyete kadar geliþip süreceði inancýný vurgulayýp 

özetleyen, Atatürk Ýlkeleri sonsuzluða akýp giden ulus varlýðýnýn sonsuz, bitmez dinamizmidir. Öncelikle 

Atatürkçülük; ülke gerçeklerinden, Türk Milletinin ihtiyaç ve isteklerinden doðmuþtur. Temelinde millî 

kültürümüz vardýr. Bu bakýmdan, milletimizin ortak arzu ve eðilimlerini ifade etmektedir. Bununla birlikte 

oluþumunda millî devlet, baðýmsýzlýk gibi deðerler ile hürriyet, eþitlik, insan haklarý gibi evrensel kavramlar da 

önemli bir yere sahiptir.

Atatürk'ün “Her þey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hâkiki mürþit ilimdir, fendir.” 

sözünden anlaþýldýðý gibi Atatürkçülük, akýlcý, bilimsel ve gerçekçi bir çaðdaþlaþmayý esas alýr. Bu yüzden 

Atatürkçülük deðiþtirilemez ve katý dogmalara dayanmamaktadýr. Bu konuyla ilgili olarak dönemin Millî Eðitim 

Bakaný Dr. Reþit Galip'in, Mustafa Kemal Atatürk'e yönelttiði bir soruya, O þu cevabý vermiþtir: “Ben, manevi 

miras olarak hiçbir donmuþ, kalýplaþmýþ düstur býrakmýyorum. Benim manevi mirasým ilim ve akýldýr.  Zaman süratle 

dönüyor… Böyle bir dünyada asla deðiþmeyecek hükümler getirildiðini iddia etmek, aklýn ve ilmin geliþimini inkâr 

etmek olur. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel ölçü üzerinde akýl ve ilmin rehberliðini kabul 

ederlerse manevi mirasçýlarým olurlar.”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin fikrî temelini oluþturan Atatürkçü düþünce, birbirine baðlý bir düzen ve 

uyum içinde iþleyen düþünce ve ilkelerden meydana gelmiþtir. Atatürk : “Benim yaptýklarým, birbirine baðlý ve 

lüzumlu iþlerdir.” sözüyle de uygulamalarýnda da bu anlayýþý temel aldýðýný ifade etmiþtir. 

Bir gün Atatürkçülük düþüncesini de kaybedersek iþte o zaman 10 Kasýmlar yas tutma zamanýdýr. Sadece 10 

Kasýmlar deðil her gün, hayatýn her alanýnda O'nun düþüncelerini kendimize önder, rehber edinmeli ve ilkelerini 

tatbik etmeye çalýþmalýyýz. Þu sözlerle yazýmý sonlandýrýyorum: 

“Ýki Mustafa Kemal vardýr;

biri ben, et ve kemik geçici Mustafa Kemal...

Ýkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem.

O, ben deðil, bizdir. O, memleketin her köþesinde yeni fikir,

yeni hayat ve büyük ülkü için uðraþan 

aydýn ve savaþçý bir topluluktur. 

Ben onlarýn rüyasýný temsil ediyorum. 

Benim teþebbüslerim, onlarýn özlemini 

çektikleri þeyleri tatmin içindir.

O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz.

Geçici olmayan, yaþamasý ve muvaffak olmasý gereken

Mustafa Kemal odur."
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CUMHURÝYET, ATATÜRK 
ve ÖÐRETMENLÝK

 Servet DEMÝRCÝ

 Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü
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Kadim uygarlýklardan beri medeniyetler beþiði olan Anadolu, jeopolitik konumu itibariyle 

tarihin her döneminde önemli olaylara sahne olmuþtur. Gerek Sanayi Ýnkýlâbýnýn ortaya çýkardýðý 

ekonomik rekabet, gerekse Osmanlý Devleti'nin geliþen çaða uyum saðlayamamasý 18. yüzyýldan 

itibaren bu coðrafyadaki hareketliliði daha da þiddetli hale getirmiþtir.

Osmanlý Devleti'nin Mondros Ateþkes Antlaþmasýyla fiilen sona ermesi, Anadolu'daki farklý 

kültür mozaiðine sahip halkýn kurtuluþ mücadelesinde “bir ve beraber olma” amacýyla kenetlenmesi 

sonucunu doðurdu. Mustafa Kemal önderliðinde bir taraftan çetin geçen kurtuluþ mücadelesi 

sürerken, diðer taraftan da devlet olmanýn adýmlarý atýlýyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 

açýlmasý, düzenli orduya geçiþ derken, adým adým ete kemiðe bürünen bu devletin yönetim þeklinin 

belirlenmesine sýra gelmiþti.

Kurtuluþ ve kuruluþundan beri ayný amaç için kan ve terini döken milletimizin yönetimde de pay 

sahibi olmasý en doðal hakkýydý.  Bu hak sahibine teslim edilerek Cumhuriyet ilan edildi.

Ýlanýndan günümüze kadar çeþitli entrikalarla zayýf düþürülmeye çalýþýlan cumhuriyetimizin  – 

devletimizin – önemini Ortadoðu'daki devletlerin durumunu görünce daha iyi anlýyoruz. 93. 

yýldönümünü kutladýðýmýz Cumhuriyetimizin, milli mücadele ruhuyla, sonsuza deðin yaþ gününü 

kutlamamýz dileklerimle…

Kaynaðýný bu asil milletin kültür köklerinden alan Atatürk Ýlkelerinin sadece 29 Ekim, 10 Kasým 

gibi özel günlerde deðil, hayatýmýzýn her safhasýnda hatýrlanýp yaþam felsefesi haline getirilmesi 

gerekir.Y azýp konuþmaktan ziyade yaþanmasýnýn daha doðru ve etkili olacaðý kanaatindeyim.

Kurmuþ olduðu devletimize ilkeleriyle yön veren Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ü 

vefatýnýn 78.yýlýnda þükran ve rahmetle anýyorum.

Her programda hemen hemen tüm konuþmacýlar, öðrencilere hitap ederken   “Geleceðimizin 

teminatý” ifadesini kullanýr. Bir milletin geleceðinin temin ve inþa edilmesi gibi aðýr bir görevin 

üstlenilmesidir öðretmenlik.

Gaye bu denli ulvi olunca, sorumluluk ve görev bilinci de o ölçüde aðýrdýr. Bu aðýrlýðý ömür boyunca 

omuzlarýnda taþýmak ama durumdan hiç þikâyetçi olmamaktýr öðretmenlik.

Hammaddesi insan olan bir meslektir öðretmenlik. Ebeveynlerin en kýymetli varlýklarý olan 

çocuklar, öðretmenlerimizin elinde adeta þekillenip hayata hazýr hale getirilir.

Öðretmenlik ve öðretmenlerimizle ilgili yapýlacaklar belki kelimelere satýrlara sýðmayacaktýr. Yazýyý 

çok uzatmadan, bu duygu ve düþüncelerle ebediyete göçen ve þehit olan tüm öðretmenlerimize rahmet 

diler; emekli olan ve görevib aþýndaki öðretmenlerimize saygýlarýmla saðlýklý uzun ömürler dilerim.



Emine Nur Özdemir, 3-A Sýnýfý

ANLAMI VARDIR VATAN SEVGÝSÝNÝN
Öðretmeninden, hâkimine… Doktorundan, polisine…

Yetiþtirmiþ olduðu nice büyük insanlar,

Gururla tüm dünyada bizleri temsil ettiðinde

Anlamý vardýr vatan sevgisinin. 

Çocuðun hastanede ücretsiz tedavi görüyorsa

Çocuðun okulda en güzel þartlarda eðitim alýyorsa

Haksýzlýða uðradýðýnda adalet yerini buluyorsa

Anlamý vardýr vatan sevgisinin. 

Hayatýný yaþamaya niyetlendiðinde,

Geleceðine dair planlar kurduðunda,

Ailem güzel günler görsün dediðinde 

Anlamý vardýr vatan sevgisinin. 

Nefes alýrken kendini mutlu hissettiðinde

Ýyi ki bu ülkede yaþýyorum dediðinde

Hoþgörülü güzel yurdum insanlarýný gördüðünde

Anlamý vardýr vatan sevgisinin.

Geçmiþin o toprak parçasýnda anlam kazanýyorsa

Sevdiklerin üzerinde yaþýyorsa 

Dil, din ve bayrak birliði saðlýyorsa

Anlamý vardýr vatan sevgisinin

. 

Mehmet DEMÝR

Þehit Mustafa Akbaþ Ýlkokulu, 3-A Sýnýf Öðretmeni
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VATAN

Halit KARABULUT

Seyitgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 10/A Sýnýfý

Vatan, Türk milleti için birlik ve beraberliðin sembolüdür. Vatan, yurt demektir. Vatan, meçhul 

bir askerin geriye kalan yegâne sevdasýdýr. Bir Türk genci için vatan demek; uðruna can vereceði, kan 

akýtacaðý, tek dayanaðý kutsal toprak demektir.

Ýnsan, vataný için her þeyinden vazgeçebilir. Annesinden, babasýndan, kardeþinden, ailesinden 

ama ne olursa olsun vatanýndan hiçbir þey için vazgeçemez. Çünkü vatan onun için kutsal bir emanettir. 

Ýnsan içinden gelerek vataným vataným diyebiliyorsa, yüreðinde vatan sevdasý oluþmuþtur. Her insan 

evladý, vataný korumak için gerekli olan tüm inancýný ve çabasýný sonuna kadar devam ettirebilmelidir. 

Her gencin bir hedefi vardýr ama her hedefin bir de sonucu vardýr. Her gencin hedefinde vatan için 

hayýrlý bir sonuç olmalýdýr.

Ýnþallah Cumhuriyetimizin baþýna gelen 15 Temmuz gecesi ve daha önceki yýllarda oluþmuþ 

ayaklanmalarý bir daha yaþamayalým. Vataný düþman iþgalinden bizim dedelerimiz kurtardý, bugünün 

nesli olarak baþkalarýnýn vatanýmýzý bölmesine izin vermeyelim.
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Medine Koçlu, Seyitgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 10-A



Benna Altun

CUMHURÝYET GÜZELLEMESÝ
Atatürk'ün sayesinde Cumhuriyetle tanýþtýk,

Bu yeni yönetim biçimine çok çabuk alýþtýk.

Millet kendi iradesiyle alýr oldu kararlarýný,

Çok iyi kavradýk Cumhuriyetin yararlarýný.

Yönümüzü bilime, fenne, aydýnlýða çevirdik,

Cumhuriyetle birlikte durmaksýzýn ilerledik.

Baðýmsýzlýk deryasýnda kürek çektik yarýna,

Karar milletindi artýk geçit yok baþkalarýna.

Kayýtsýz ve þartsýz egemenliðe artýk sahiptik,

Cumhuriyetin deðerini, kýymetini hep bildik.

Atamýzýn açtýðý yolda gösterdiði ulu hedefe,

Koþa koþa ilerledik, her gün taze bir hevesle.

Baðýmsýz Türk Milletinin Cumhuriyet sevgisi,

Yýllardýr tükenmedi elbet de tükenmeyecek.

Her kuvvetin üzerinde olan milletin iradesi,

Cumhuriyet sayesinde daima tecelli edecek.

Fadime Nur TETÝK  

Þehit Ekrem Saygý Ortaokulu, 8/A Sýnýfý  

8 ÇOGEM ve BÝLÝMSonbahar 2016



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Beyza KIRKBEÞ 

Seyitgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 10/A Sýnýfý 

Atatürk kimine göre kurtarýcý, kimine göre düþman sayýldý. Parlak eðitim hayatý yanýnda sosyal bir 

kiþilik, ayný zamanda tam bir hümanistti. Ýnsan sevgisi olmasa bir millet için hele ki kendisini sürekli 

dinsizlikle suçlayan bir millet için bu kadar çaba sarf etmezdi. Dini de matematiði bildiði kadar iyi bilirdi. 

Âmâ o kadar alçakgönüllüydü ki kargalarý kovaladýðý yaþta kalmýþtý sanki ruhu. Çocuksu bir inanç vardý. Bitmiþ 

bir imparatorluktan bir Cumhuriyet yaratacak kadar inançlýydý. Samsun'a ilk ayak bastýðýnda biliyordu bunu 

belki de. Hepsi hazýrdý. Genelgelerden sonra TBMM bir Cumhuriyet kurdu. Meclise girmesine bile engel 

oldular. Osmanlý'nýn Balkan Harbi'nde kaybettiði topraklarýnda doðmasý sanki suçtu. O topraklar bir 

zamanlar Osmanlý Ýmparatorluðu'nda deðilmiþ gibi. Kendi kurduðu meclise girmesi bile olay oldu. 

Ülkeyi düþmanlardan temizledi dediler ilkokulda. Âmâ düþman asýl içimizdeymiþ. Her yaptýðý yeniliðe 

karþý çýkýldý. Kimi zaman yakýn arkadaþ oldu, kimi zaman dýþ güçler karþý çýktý. Ama pes etmedi. Modern bir 

Türkiye yaratmak için uðraþtý. Modern bir insanýn fizik kimya ile deðil tarihiyle edebiyatýyla var olacaðýný 

biliyordu. Türk Dil ve Tarih Kurumunu boþuna kurmadý. “Tarihini bilmeyen bir millet hiç var olmamýþtýr” dedi. 

Türklüðün kökeniyle ilgili kitaplar yayýnlattý.

“Türk olmak için Türk kaný olmasý gerekmez” dedi. “Ayný topraklarda yaþamak kan baðýndan 

önemlidir” dedi. Ýnsanlara hep iyi örnek olmaya çalýþtý. Sporda edebiyatta fende daima örnekti. 

Fotoðraflarýndaki kadar sevecendi. Çocukla çocuk oldu, salýncakta sallandý. En sevdiði köpeði Foks bile hep 

gülerdi sanki onunla. Kadýna, çocuða, hayvana deðer verirdi. Çocuklara bayram hediye etti. Kadýnlarýn hür ve 

eþit bir þekilde yaþamasýný saðladý. Avrupa'dan önce bizdeydi kadýnlara seçme seçilme hakký. Bu dünyadan da 

“Beni Türk doktorlarýna emanet edin” diyerek gitti. Tüm malý zaten devletindi, kalaný da devlete býrakýp bir 

kuþ olup gitti. Atatürk bir millete gelmiþ en büyük armaðandý ve biz bu armaðana gereðince sahip çýkamadýk. 

“Beni görmek demek yüzümü görmek demek deðildir. Benim fikirlerimi duygularýmý anlýyorsanýz bu kâfidir” 

demiþtir. Biz de onun fikir ve duygularýnýn izinde yürüyerek aydýnlýða kavuþacaðýz.
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Melek Memiþ, Kýrka Atatürk Ýlkokulu, 4-B



ANADOLU'NUN KÜLTÜR MOZAÝÐÝ 

“SEYÝTGAZÝ”
Aslýnur ÜNLÜCE   

Seyitgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 9/ASýnýfý

Pek çok kültürün kavþak noktasýnda olan Seyitgazi, tarihte birçok uygarlýða ev sahipliði 

yapmýþtýr. Deyim yerindeyse Seyitgazi Anadolu'nun kültür mozaiðidir. Yörede bugüne kadar: Etiler, 

Frigyalýlar, Lidyalýlar, Makedonyalýlar, Persler, Romalýlar, Bizanslýlar, Hazar Türkleri, Müslüman 

Araplar, Selçuklular ve Osmanlýlar yaþamýþtýr. Ancak bunlar arasýnda sadece Frigyalýlar, Romalýlar, 

Bizanslýlar, Selçuklular ve Osmanlýlar tarihi eser býrakacak kadar kalýcý olmuþtur.

Seyitgazi tarihinin MÖ 3000-3500'e kadar dayandýðý bilinmektedir. MÖ 1200 yýllarýnda hüküm 

sürmeye baþlayan Frigya Devleti'nin en baþarýlý ve en parlak dönemi, Seyitgazi civarýnda yaþanmýþtýr. 

Bizans ve Ýslam ordularý arasýnda cereyan eden savaþlara sahne olmuþ ilçenin her bir tarafýndan tarih 

fýþkýrmaktadýr. Friglerden kalan Kaya Anýtlarý, 13. yüzyýlda inþa edilen Eyvan Türbesi, Alâeddin 

Keykubat'ýn annesi Ümmühan Hatun'un yaptýrdýðý Selçuklu Hamamý bu eserlerden sadece birkaçýdýr.

Öte yandan ilçeye bugünkü adýný veren Seyyid Battal Gazi'nin 8. yüzyýlda yaþadýðý tahmin 

edilmektedir. Malatya serdarý Hüseyin Gazi'nin oðludur. Annesi Saide Hatun, Türk asýllýdýr. Seyyid 

Battal Gazi, Ýslam Peygamberi Hz. Muhammed'in (sav.) torunudur. 740 yýllarýnda cereyan eden Afyon 

(Akroinon) savaþýnda aldýðý yara sebebiyle þehit düþtüðü bilinmektedir. 1207-1208 yýllarýnda Selçuklu 

hükümdarý Alâeddin Keykubat'ýn annesi Ümmühan Hatun (Valide Sultan), Seyyid Battal Gazi'nin olduðu 

tepeye türbe, mescit ve medreseden oluþan bir külliye yaptýrmýþtýr. Söz konusu külliye Osmanlý 

Hükümdarý 2. Bayezid zamanýnda tamir edilmiþtir. 
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Seyitgazili öðrenciler Bayraðýmýzýn Ay-Yýldýz'ýný yapýyorlar. 



VATAN SEVGÝSÝ
Þevike TEPE

Kýrka Þehit Halil Kara Çok Programlý Anadolu Lisesi, 12-D Sýnýfý

Nedir bu vatan? Sadece ekip biçilen rahatça gezip gördüðümüz yer mi? Yaþadýðýmýz bir toprak 

parçasý ya da uyuyup uyandýðýmýz bir kara parçasý mý? Tabi ki deðil! Babalarýmýzýn, aðabeylerimizin, 

cesur Mehmetçiklerimizin uðruna canýný verdiði kutsal bir topraktýr vatan. Koskoca bir Osmanlý'nýn 

yaralý aslana saldýran aç sýrtlanlara karþý verdiði ve onlarca sýrtlaný yendiði, eþi benzeri görülmedik 

muhteþem bir kahramanlýk zaferi olan ve bu kutsal topraklara vatana olan borçlarýný canlarýyla 

kanlarýyla ödeyen fedakâr bir neslin hikâyesidir vatan.

 Çanakkale'de þehit olmuþ ya da gazi olarak memleketine dönmüþ bir neslin cesur macerasýdýr 

vatan. Þimdi rahat rahat gezdiðimiz, özgürce düðün yaptýðýmýz, baðýmsýzlýk içinde okuduðumuz, 

araþtýrdýðýmýz daha doðrusu rahat ve huzur içinde evlerimizde uyuduðumuz bu vatan topraklarý için bir 

nesil kanýný dökmüþ, canýný vermiþtir. Büyük þair Mehmet Akif Ersoy “Bedrin aslanlarý ancak bu kadar 

þanlý idi” derken aslýnda yitip giden bir neslin Çanakkale de yedi düvele karþý seve seve canýný vermelerini 

anlatýrken ne de veciz anlatmýþ. Hakikaten yeryüzünde baþka bir millet yoktur ki bizim dedelerimiz gibi 

yokluk ve kýtlýk içinde kendilerinden kat be kat güçlü ordularý sadece cesaret, vatan aþký ve iman 

gücünün, müthiþ bir fedakârlýðýn tecelli ettiði Çanakkale Harbi gibi bir mücadele örneði vermiþ olsun.

Atalarýmýza, dedelerimize söz veriyorum ki sizin canýnýzla ödediðiniz, kanlarýnýzý akýttýðýnýz bu 

topraklar sonsuza kadar baðýmsýz olacak, ezanlar susmayacak, ay yýldýzlý kan kýrmýzý bayraðýmýz nazlý 

nazlý dalgalanacak! Ne zaman þehit olunmasý gerekiyor ise sizler gibi bizler de o zaman hiç gözümüzü 

kýrpmadan þehit olacaðýz.
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Seyitgazili öðrenciler bir tiyatro gösterisi canlandýrýrken.  



BÝZ TÜRKLER

Zeynep Nur ALKAN 

Þehit Kamil Üngör Ortaokulu,  6-C Sýnýfý

Hayatta insanlar iki gruba ayrýlýr: Biri cesareti seçip cesur olanlar, diðerleri ise esareti seçip esarete 

mahkûm kalanlar. Türkler günümüze kadar on yedi devlet kurmuþlardýr ve bu devletler sayesinde esarete 

mahkûm olmamýþlardýr. Peki, bu on yedi kurulmuþ devletin sýrrý nedir? Tabi ki “VATAN SEVGÝSÝ”. Sadece iki 

kelimeden bir araya geliyor ama içinde o kadar çok özellik bulunduruyor ki saymakla bitmez.

                                                       

Bayrak bir milleti her yönden temsil eder. Bu konuyla ilgili Mustafa Kemal ATATÜRK'ün þöyle bir 

anýsý vardýr. Bir gün Ýngilizler Türk Bayraðýný ayaklar altýna almýþlardýr. Baþka bir zamanda sarayda bir asker 

Ýngiliz bayraðýný ayaðýnýn altýna alacakken ATATÜRK dur der. Bayrak ayaklar altýna alýnmaz der. Bu olay 

ATATÜRK'ün baþka milletlere olan saygýsýnýn ve ýrk, dil, din ayrýmý yapmadýðýnýn bir göstergesidir.

Vatan sevgisi dedik, demokrasi dedik, bayrak dedik. Tüm bunlarýn birleþtiði ve bizim yakýn bir 

zaman önce yaþadýðýmýz 15 Temmuz darbe giriþimine deðinmek istiyorum. 

Ýman varsa imkân da var. Her þeyin baþladýðý o kâbus dolu anlarýn yaþandýðý gece… Ýnsanlarýn kalpten 

vatan sevgisiyle kendilerini vatan hainlerin önüne siper ettiði gece… Belki bizim ülkemizin maddi imkâný yok 

ama kimsenin bilmediði bir vatan sevgisi var. Tarihte bizim ülkemize çok fazla göz dikilmiþtir ama Türk 

milleti hiçbir zaman pes etmemiþtir. Çünkü biz Þehit Onbaþýnýn, Gazi Osman Paþa'nýn, Nene Hatun'un ve 

daha nicelerinin torunlarýyýz. Bizim damarlarýmýzdaki o asil kan, tüm asilikleri yenecektir. Þöyle bir þanlý 

tarihimize bakýyorum da ne de çok benzer olaylarla karþý karþýya gelmiþiz ama her seferinde güçlü çýkmýþýz. 

Bir söz vardýr: “Türkiye Türklere býrakýlamayacak kadar deðerli bir yerdir.” Aslýnda bu derin sözün altýnda 

düþmanlarýmýzýn geçmiþte bu ülkeden gidin demeleri ve bizim de bu ülkeyi savunmamýz vardýr. Þimdi bu ezeli 

rekabette bizim yenik düþmememiz için vatanýmýza en içten þekilde baðlanmamýz gerekiyor.

Bu ülke o kadar kolay kazanýlmadý ki bu kadar da kolay kaybedilsin. Bu ülke bize atalarýmýzýn emaneti, 

vatanýmýza sahip çýkalým. Atalarýmýzýn emanetini korumak ve torunlarýmýza býrakmak da bizim görevimiz.

Unutmayalým ki vataný vatan yapan, o yurdun insanlarýdýr.

BAYRAK

Ey mavi göklerin beyaz ve kýzýl süsü

Kýz kardeþimin gelinliði, þehidimin son örtüsü,

Iþýk ýþýk, dalga dalga bayraðým!

Senin destanýný okudum, senin destanýný yazacaðým.

Tarihim, þerefim, þiirim, her þeyim:

Yeryüzünde yer beðen! 

Nereye dikilmek istersen,

Söyle, seni oraya dikeyim!
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Vatanýma giremez düþman, 

ATATÜRK kurtardý bu yurdu onlardan.

Türk bayraðý göklerde dalgalandýðýndan, 

Askerler helal etti hakkýný, sonunda þahadet olduðundan.

Ne sen girebilirsin bu vatana düþman, 

Ne de senin gibi hain olan insan.

Vardýr elbet yaratanýn bildiði,

Ezdirmedi, ezdirmez bu vataný ve sevdiklerini. 

Bayraðýmýzýn göklerdedir yeri,

Analar babalar vataný uðruna kendilerini feda etti.

Yardýma koþtu hemen Türk gençleri,

Rahat uyu sen Atam düþmana karþý dik durdu Türk askeri.

Arttý ezan sesleri, aðlattý bütün herkesi,

Kahraman ecdadýmýza armaðan ettik biz bu zaferi.

                                                                                                    

VATAN VE BAYRAK

Irmak ÞEN

Seyitgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 9/A Sýnýfý 
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Seyitgazili öðrenciler birlikte. 



LÝDER ATATÜRK                    
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19 Mayýs'ta Samsun'a çýkýnca,

Mücadeleye ilk adýmý atýnca,

Milletimizi de arkasýna alýnca,

Düþmana korku saldý "Atatürk".

Kongreler topladý Anadolu'da.

Durmak bilmedi nice zorlukta.

Ulu meclisi topladý Ankara'da.

Kararlýlýðýn ismi oldu "Atatürk".

Düþman çoktur yenilmez dediler.

Ýstanbul'u sardý düþman gemiler.

0 dedi ki "Geldikleri gibi giderler".

Akýbeti o günlerden bildi "Atatürk".

Baðýmsýzlýk yolunda cephelerde,

Kara günlerde o zifiri gecelerde,

Kurtuluþ Savaþý'nda en önlerde,

Halkýnýn tek umudu oldu "Atatürk".

Esaretten kurtardý kutsal vataný.

Bir kez daha yazýldý Türk destaný.

Türk'ün evladý, sen ataný iyi taný.

Ulusunun kahramaný lider "Atatürk".

Sudem ÜLKER

Þehit Ekrem Saygý Ortaokulu, 7/A Sýnýfý

Hasan Ali Çalýkuþu, 9-A



VATAN  VE  BAYRAK  SEVGÝSÝVATAN  VE  BAYRAK  SEVGÝSÝ

Özge KUTLU 

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu   

Rengi kan kýrmýzýsý

Milletin ay yýldýzý,

Göklerde dalgalanan

Anlý þanlý Bayraðým.

Senin gölgenin altýnda

Rahat rahat yaþamak,

Baðýmsýzlýk sembolü

Anlý þanlý Bayraðým.

Uðruna nice canlar

Yatar toprak altýnda,

Atamdan emanetsin

Anlý þanlý Bayraðým,

Ülkemin gururusun

Þehitlerimin onurusun,

Vatanýmý vatan yapan

Anlý þanlý Bayraðým.

Senin sevgin baþkadýr

Her vatan evladýna,

Dünyada eþin yoktur

Anlý þanlý Bayraðým.

Yurdumun semasýnda

Ebedi dalgalan sen,

Huzur sende aþk sende

Anlý þanlý Bayraðým.
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Vatan, millet,

Atatürk ve Cumhuriyet.

Þehit, bayrak sevgisiyle

Yücelir benim milletim.

Þehitlerin kanýyla,

Ýnsanlarýn zaferiyle,

Milletin sevgisiyle

Yücelir benim milletim.

Gönül verdik sana ey hürriyet!

Canýmýz, þanýmýz, kanýmýzsýn.

Bize en büyük armaðansýn

Bu aþkla bu baðlýlýkla,

Yücelir benim milletim.

Þükriye IÞIK 

Seyyid Battal Gazi Ýmam Hatip Okulu, 7-A Sýnýfý 

YÜCELÝR BENÝM MÝLLETÝM
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“Seyitgazi Ýlçesinde Eðitim ve Öðretim Faaliyetlerinin Desteklenmesi”ne iliþkin protokol 

kapsamýnda ÇOGEM Yönetim Kurulu tarafýndan 10 Nisan 2016 tarihinde Kýrka Þehit Halil Kara

Çok Programlý Anadolu Lisesi'ne gerçekleþtirilen ziyaret sýrasýnda.

“Seyitgazi Ýlçesinde Eðitim ve Öðretim Faaliyetlerinin Desteklenmesi”ne iliþkin protokol 

kapsamýnda Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi'nde gerçekleþtirilen Proje Yürütme Kurulu 

Toplantýsý. 
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Eskiþehir Ýl Milli Eðitim Müdürü Necmi ÖZEN ve Kýrka Þehit Halil Kara Çok Programlý 

Anadolu Lisesi Müdürü Uður Mete KURTOÐLU Lise öðrencileri ile birlikte, 
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Seyitgazi Kaymakamý Ertuðrul AVCI ve Seyitgazi Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Nazmi AVCI, 

Þehit Ekrem Saygý ilkokulu ve Ortaokulu yöneticileri, öðretmenleri ve öðrencileri ile birlikte. 



MÝD AS  AN IT I MÝD AS  AN IT I 
( Yaz ý l ýkay a)( Yaz ý l ýkay a)

Çevre Haftasý-2016 etkinlikleri 

kapsamýnda ÇOGEM, Seyitgazi Ýlçe 

Milli Müdürlüðü, Eskiþehir Valiliði AB 

ve Dýþ Ýliþkiler Bürosu ve ESOGÜ Genç 

TEMA tarafýndan düzenlenen “Frig 

Vadisi'nde Yeþil Yürüyüþ” ekinliði.


