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     Kainatta zerrenin de kürenin de bir anlamı ve şaşmayan bir ahengi ve gö-
revi 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 potansiyelini ve 
baskın yeteneklerini ortaya çıkarmak eğitimin temel amaçlarındandır. Biz eğitimciler ise 
bu amaca ulaşmaya çalışan mihver 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 önemli sorumluluğudur. Bu sorumlulu-
ğun ifası için ilimiz genelindeki öğrencilerimizin çeşitli dallardaki eserlerinin “Bozok 
Maarif” adıyla her iki ayda bir ve elektronik ortamda yararlanması kararlaştırılmıştır.
“Mutlu çocuk umutlu çocuktur” ilkesinden hareketle çocuklarımı-
zın 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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        Asırlardır alışılagelmiş Türk’ün savaşçı ruhu hep mazlumu koruma çabasında 
olmuştur. Belki zamanında çok kayıp verilmiş ama girilen hiçbir mücadeleden ka-
zançsız çıkılmamıştır.

       Savaş hep soğuktur. En çok da geride bıraktığımız hüzün alışkanlıktan yahut 
sevmekten, geri dönmemize imkân olmayacağını bilmekten  belki de, hep bir damla 
gözyaşı demektir. Anaların, sevdiğinin yüzüne hasret körpe kızların, daha babalarını 
hiç görmemiş hatta hayata dahi yüzünü açmamış çocukların yüreğindeki kıvılcımdır; 
Söner mi, alev mi alır bilemeyiz ama ufakta olsa bir kıvılcım düştüğü yer elbette ya-
kar. Sadece geride kalanları yakmaz bu kıvılcım. Varını yoğunu geride bırakıp açlığa, 
susuzluğa rağmen yorulsa da çıktığı yoldan dönmeyenler de yanar. Belki o kurşun 
anasının öpmeye kıyamadığı yavrusunun tenini acımasızca parçalar. Ancak o zaman 
yeri göğün feryadı karışır birbirine, gökyüzü ağlar da belki o zaman söner işte o yan-
gın.

       Şu an nefes alıp özgür topraklarımızı adımlayabiliyorsak bunu bizim için kanını 
toprağa akıtmaktan korkmamış askerlerimize yavrusunu bir an bile olsun düşünme-
den mücadeleye göndermiş ana babalarımıza borçluyuz.Onların kundaktaki bebekle-
rinin yanağına kondurduğu buse, bizim için yakıp kavurduysa bağrını ve birçok ana-
nın bağrını, hakkını ödemek o ateşe azda olsa su serpmek boynumuzun borcudur.
                                                                    
                                                  

         Hayali kahramanlara ihtiyacımız olmadı bizim. Çocuklarımıza anlatmak için 
uydurulmuş hayallerle süslenip onun önüne sunulan masalları okuyarak hazıra 
konan ebeveynlerimiz olmadı. Hep gerçekleri anlattık, gerçeklerle büyüdük, bü-
yüttük. Masallarla değil, destanlarla, şarkılarla marşlarla yeşerdik. Üstümüzde bizi 
düşman ateşinden koruyacak olan dalların, yaprakların büyümesini dua ve inan-
cımızla izledik. Hala dimdik durabiliyor ve gurur duyabiliyorsak bu toprağı kanıyla 
sulayanların zaferidir. 

          Art  arda dizili ay yıldızlı bayraklara bürünmüş, hayatının baharında soldurul-
muş, kefenlerine kan bulaştırılmış, cennet bekçileri uğurlanıyorsa anaların feryat-
larıyla uğurlanıyorsa makamların en yücesine, hain pusularla söndürülen yaşam-
lara her geçen gün yenileri ekleniyorsa, acımadan namertçe arkadan uzanıyorsa 
katilin elleri gencecik bedenlere kıydıkları canları hesabını bu dünyada ve mahşer-
de yakalarına yapışarak alacak koskoca bir millet var bu topraklar üzerinde.

           En başta şehitlik mertebesine erişmiş tüm askerlerimize şuan cephede 
bizler için savaşmakta olan Mehmetçiklerimize, ciğerleri yanmış gözleri kurumuş 
ana babalarımıza sevgi, saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. TÜRK gençleri olarak 
emanetinize sahip çıkacağımızı bilmenizi istiyoruz.

                                                                                Şule ORAKÇI- Emine ONAY 11/C

                                              Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi (Sorgun)
                                                             

ŞEHADETE YÜRÜYENLER
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Afrin ‘de şehit var.
Analar yasta

Türkiye dua ediyor
Düşmanlar  pusuda.

Başka canlar  yanmasın  diye;
Tüm  türkiye  tek yürek 

Analar ağlamasın , karalar bağlamasın .
Mehmetçik  düşmana  yol  vermeyecek.

Hedef  kızılelma  deyip de
Şehit  olmak  varmış ,

Düğüne  gidiyoruz  deyip  de  ölmek varmış,
Sefer mehmetciğin zafer  Allah’ındır…

             
Eda ÖCAL 9/B

Şehit Yıldız Gürsoy MTAL (Sarıkaya)

 

AFRİN ŞEHİTLERİ

     İnsanın canı, malı, namu-
su ancak bir vatanı olursa 
güvende olur. İnsan  vatan 
sayesinde ancak inancını 
serbestçe yaşayabilir, kül-
türünü oluşturabilir, neslini 
sürdürebilir, fikirlerini dü-
şüncesini, kimseden çekin-
meden ortaya koyabilir.

     İşte bundan dolayı insa-
nın bir vatanı olması zorun-
luluktur. Canımıza malımıza 
dinimize herhangi bir saldırı 
taciz söz konusu olduğunda 
her türlü tehlikeyi sıkıntıyı 
göze alarak onu savunuruz. 
Aynı vatanda yaşayan kim-
seler olarak bizlerin  sahip 
olduğumuz vatanda her türlü  
tehdite,  tehlikeye, saldırıya 
karşı da birlikte savunmamız 
bir mecburiyettir. Toprakla-
rı işgal edilmiş kimselerin,    
dış müdahaleye  uğramış 
ülkelerde insanların başla-
rına neler geldiğini yakinen 
görüyor, biliyoruz.  

      Bu zulme maruz kalmış 
insanlar ya topraklarını terk 

etmeyip  her türlü sıkıntıya 
göğüs geriyor, toprakları, 
paraları  ellerinden alınıyor, 
inançlarını yaşayamaz hale 
geliyor ya da başka ülkeler-
de rezil bir hayat sürdürüyor. 
İşte bu sebepledir ki ; vatan 
müdafası  kutsaldır. Bu uğur-
da ölmek şehitliktir. Allah 
Teala’da  insanların birbir-
lerine karşı sorumluklarını 
yerine getirmeleri  gerektiği-
ni vurgulamıştır.   İnancımıza 
göre her bir birey diğerinin 
canını  malını, neslini ,  düş-
man saldırılarına karşı mü-
dafa etmek zorundadır. Bunu 
yapmayan inancımıza göre 
büyük vebal altındadır. Gö-
revini yaptığı takdirde ise en 
büyük sevabı kazanacaktır. 
İnancımıza göre bütün ina-
nanlar kardeştir ve kardeşle-
rini korumakla  yükümlüdür. 
Bu yükümlülüğünü yerine 
getirirken öldürülürse şehit 
olur. Şehitler için ise Allah 
Teala ahirette büyük ödüller 
hazırlamıştır. Şehitler ölür-
ken bile çok ama çok az acı 
hissedeceklerdir. Bunu Pey-

gamber Efendimiz  açıkla-
mıştır. O kadar ki şehit olan 
bir müminin tekrar dünyaya 
dönmek ve tekrar tekrar 
şehit olmak isteyeceği yine 
fendimiz tarafından bildiril-
miştir. Bu güzelliklere sahip 
olmak,  dünyada  da huzurlu 
bir hayat sürdürebilmemiz 
için, millet olarak ortak yur-
dumuza sahip çıkmamız onu 
her türlü saldırıdan koruma-
mız,  müdafa  etmemiz, ge-
rektiğinde şehit olmayı göze 
almamız gerekir.

                               

Zeynep DEMİRAY 12/A 
    

Boğazlıyan Kız Anadolu İHL 
(Boğazlıyan)

       
       İnsanlık tarihine bakıldığında insanla-
rın var olmasıyla birlikte bir vatana ihtiyaç 
duydukları anlaşılır. Bu da gösteriyor ki 
vatan duygusu fıtridir. İnsanın yaratılışında 
vardır. Bundan dolayıdır ki her millet ken-
disine bir vatan edinme gayretinde olmuş-
tur. Çoğu zamanda bunu başarmıştır.

     Vatan sadece üzerinde yaşanılan vakit 
geçirilen oyalanılan bir toprak parçası de-
ğildir.  Vatan üzerine terini emeğini,  kanını 
verdiği yerdir. Vatan insanın hatıralarını 
yaşattığı, özlemlerini,  hayallerini gerçek-
leştirdiği,  üzerinde ibadetini yaptığı kutsal 
bir mekandır.

VATAN MÜDAFAASI
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MEHMED’E MEKTUP

Oralarda ne yer ne içersin bilmem ama Allah’tan dileğim sizi oralarda 
aç bırakmasın, üşütmesin. Biz burada güneşin kızıl rengiyle ısınırken 
sizin orada üşümenize gönlüm el  vermiyor.  Mehmet’ im ne olursa 

olsun sen korkma; sen güçlüsün, sen Türk askerisin. Kendini oralarda yalnız 
hissetme önce Allah c.c. sonra biz 80 milyon senin yanındayız. Annen, ba-
ban, eşin, çoçukların ve biz hepimiz seninle gurur duyuyoruz.  Sen orada bi-
zim için çarpışmasan biz buralarda olamayız. Sizler bizim için orada hainlere 
karşı savaşırken bizde sizler için okuyacağız ve milletimize hizmet edeceğiz. 
Yatmadan önce hergün  sana ve arkadaşlarına bol bol dua ediyorum . Allah 
hepinizin yar ve yardımcısı olsun. 

     Sizin gücünüzle arkanızdan koca bir millet tek yürek tek bilek olmuş 
çarpıyor. Siz önce Allah’a sonra birbirinize emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. 
Dualarımız hep sizinle. Allah’a emanet edilenler mutlaka geri dönerler sev-
diklerine. Sizlerde Allah’a emanetsiniz. Kılıcınız keskin olsun şanlı TÜRK AS-
KERLERİ…

     Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Askerlerimizin sağ sa-
lim evine dönmesini nasip etsin.

Dilara SARIKAYA 9/B
           

Fatih Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez)
                                 

                                                    

Mehmetçiğe, 

 Bugün 15. şehidimizi de son yolculuğuna uğurladık. Vatanı, milleti, bay-
rağı için hayatını hiçe sayan 15. askerimiz. Sizler, yani bir Türk askeri için 
bayrağı uğruna can vermek ne büyük bir şereftir. Türk milleti her şehit olan 
yiğidimizin arkasından gözyaşları döküyor, onun arkasından ağıtlar yakıyor. 
Aslında bir asker gözyaşlarıyla değil tebessümle uğurlanmalı şehitliğine. Çünkü 
o şehit olurken o kadar canı acısa da içinde bir huzurla veda etti bu dünyaya. 
Ardında bıraktığı annesinin, eşinin, çocuklarının da ona gülerek veda etme-
sini ister. Bunu ancak Türk askeri yapabilir. Türk askeri! Bu kelimeler aslında 
onur, gurur, fedakarlık, vatan sevgisi, üniforma aşkı, cesaret ifade ediyor. Bir 
Türk askeri bütün insanlara güven verebilir. Adı “Türk Askeri” ya bu onun 
için nice makam mevkiden daha kıymetlidir. Göğsünde taşıdığı ay yıldız, mil-
yonlarca paradan daha değerlidir. Alçakların korkuttuğu, eziyet ettiği mi-
nik canların ona masum bakışları için bir hırs bir azimdir. Çünkü Türk askeri 
mazlumu korumayı bilir. Çünkü Türk askeri canını bu vatan uğruna bir dakika 
düşünmeden vermeyi bilir. Çünkü Türk askeri vatan aşkıyla tutuşmayı bilir.

 İnsanlar şehit haberi aldığında 1-2 gün üzülür. Sonrasında unutur. Her 
şey normalmiş gibi hayatına devam eder. Halbuki unuttuğu şehit onun gele-
ceği için, çocuklarının geleceği için can verdi. Ama sen onun çektiği acıyı ça-
bucak unutabiliyorsun. Böyle insanlara acıyorum, unutabilenlere acıyorum. Siz 
omuz omuza çarpıştığınız, canınızı emanet ettiğiniz arkadaşınızın, kardeşinizin 
yokluğunu acıyla hissederken onlar unutuyor. Yazık o insanlara, yazık Türk 
askerinin değerini bilmeyenlere! Çok şükür her sabah uyandığımda aklıma 
“Askerlerimiz çok üşümüş müdür?” sorusu geliyor, her gece sizlere dua ederek 
uyuyorum. Çok şükür sizleri hiç aklımdan çıkarmıyorum. Size çok büyük borç-
larım var. Uyuyamadığınız gecelere, silah tutmaktan su toplayan ellerinize, en 
çok da koca yüreğinize borcum var. İnşallah Allah bu borcumu vatanım, bay-
rağım uğruna şehit olarak ödememi nasip eder. Allah’a emanet ol Türk askeri.

Merve Nur KAPLAN 8/C 
                          

                                                  Milli Egemenlik Ortaokulu (Sorgun) 
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AFRİN YOLCUSU

Sen bir nefer kadar yakın
Sen bir nefes kadar derin

Vatan aşkıyla yanan yüreğin
Afrin yolcusu Anne!

Kimler gitmezdi bayrak vatan aşkına
Şehadet ruhuna işlemiş vatan için

Şehitlerimizle bu diyar bizim
Afrin yolcusu anne!

Bir güneşin doğuşuyla
Sırtında bayrak gözlerinde cesaret

Bir hedef belirlemiş bu millet
Afrin yolcusu anne!

Her bir taraf bayrak dolu
Her bir yan vatan kokulu

Seni bekliyor bu memleketin
Afrin yolcusu anne!

Yasin    ÖZTÜRK 10/A

Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez)

                                                     Mehmetçik gezer dağlarda,
Evinden yuvasından uzaklarda,

Gelmesin zarar hiç birinin canına,
Mehmetçikler vatan evladıdır.

Kar, kış demez nöbette
Üşür, titrer soğuklarda

Çok şey borçluyuz onlara
Hepsine canımız feda

Mehmetçik sen merak etme
Bizler arkandayız ailenle
Bu vatan seninle el ele

Sensin güveni sağlayan ülkede.

Sümeyye BOLAT 2/A

Akbay İlkokulu (Çekerek) 

MEHMETÇİK
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UNUTULMAZ ÇANAKKALE

Çanakkale ,adına destanların yazıldığı ,kahramanlığın ,cesaretin ,fedakarlığın, 
Türk askerinin hoşgörüsünün tüm dünyaya örnek olduğu eşsiz bir yerdir. 
Burası inancın zafere nasıl dönüştüğünü gösteren gerçek bir hayat sahnesi-

dir.

          Milletimiz tarihin hiçbir döneminde esir yaşamamış , bağımsızlığından bir an 
olsun taviz vermemiştir. Bağımsız yaşamaktansa ölmeyi tercih eden milletimiz bu 
gücü de atalarından almıştır. Bayrağımızdaki kırmızı renk bu uğurda verilen asil 
kanı simgelemektedir. Bu topraklarda onca kanın dökülmesine rağmen vatan evlat-
larımız bayrağımızı bir an olsun yere indirmemiş , layık olduğu gökyüzünde dalga-
lanmasını sağlamıştır. Çanakkale’de iki yüz bin civarında şehit vermemize rağmen 
vatan toprağımızın savunulması kararlılığından bir adım dahi geri adım atılmamış-
tır.

          Çanakkale Savaşları birçok olaya tanıklık etmiştir. Bunlardan birisi de Koca 
Seyit’in iman gücüyle , inançla kaldırmış olduğu 276 kiloluk mermidir. Koca Se-
yit’in bunu sadece kendi gücüyle kaldırması imkansız olsa da vatan aşkı bu im-
kansızın başarılmasında büyük rol oynamıştır. Bu olay Çanakkale’de inancın za-
fere nasıl dönüştüğünü gösteren önemli örneklerden birisidir. Ayrıca bu olay aziz 
milletimizin söz konusu vatan savunması , bağımsızlık olduğunda gözünün hiçbir 
şeyi görmediğini , her türlü zorluğa nasıl  göğüs gerdiğini açıkça gösteren önemli 
bir kanıttır. İki mermi çekirdeğinin havada çarpışması bu savaşın çetin geçtiğinin 
diğer bir göstergesidir.

         Çanakkale’de iki yüz bin civarında vatan evladı şehit olmuştur. Hiçbiri de bu 
savaşa giderken ölüm korkusunu düşünmemiş , bu topraklar için geride evini , 
ailesini ,işini , çocuğunu gözünü kırpmadan geride bırakmıştır. Bu savaşa sadece 
büyükler değil , yaşı küçük yüreği kocaman olan vatan evlatları da dahil olmuştur.

          Askerlerimiz Çanakkale’de sadece düşman askerleriyle savaşmamış ,o 
bölgede çetin iklim koşullarıyla ,açlık ve susuzlukla da mücadele etmek durumun-
da kalmıştır. Düşman askerinin sayı ve askeri malzeme bakımından üstün olması 
,kahramanlarımızın  yeri gelince günde bir öğün yemekle idare etmesi gibi zorluk-
lar da vatanımızın asil evlatlarını bu yoldan geri döndürmemiştir.

           Bir vatanı değerli yapan o vatanın bağımsızlığını nasıl elde ettiğinde , nasıl 
savunulduğunda saklıdır. Bizim vatanımızı da değerli yapan bu topraklar üzerinde 
verilen büyük  mücadeledir. Çanakkale’de yaşanan eşsiz mücadele bizim toprak-
larımızın değerli olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. Bizler, atalarımızın bizlere 
emanet ettiği bu toprakların değerini iyi bilmeli , bu güzelim vatanımıza her zaman 
sahip çıkmalıyız. Bizlere bu vatanı emanet eden atalarımıza sonsuz teşekkür eder, 
onlara yüce Allah’tan rahmet dileriz.
                                                                                   

Zeynep Nur AYKUR 6/A

                                                                  Uzunlu Cumhuriyet Ortaokulu (Boğazlıyan)

  

        ÇANAKKALE’DE YAŞANAN KAHRAMANLIK

Binlerce can verdiler
Düşmanı yere serdiler

Bugünü dünden gördüler
Unutulmaz Çanakkale

Milyonlarca öksüz bıraktılar
Ordumuza haince saldırdılar

Genç, yaşlı, çocuk aldırmadılar
Unutulmaz Çanakkale

Kimi evli, kimi nişanlı
Askerimizin hepsi delikanlı
Çanakkale’nin başı dumanlı

Unutulmaz Çanakkale

Ölümü göze alan kahraman
Cepheden cepheye koşan kahraman
Uğruna destanlar yazılan kahraman

Unutulmaz Çanakkale

Sevda ŞİMŞEK 7/A       

Dedefakılı Ortaokulu (Saraykent)
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ÇANAKKALE GEÇİLMEZ
18 Mart 1915’te, o değerli toprak Çanakkale’de.
İnanılmaz bir mücadele yaşandı bu yerde.
Askerlerimiz “Bu vatan terk edilmez!” diyerek yüreğinde.
Unutulmaz bir kahramanlık yaşandı bu cephede.

O gün yağmur gibi yağıyordu mermiler.
Göğsünü siper etti o kahraman Mehmetçikler.
Bu topraklar için savaşa giden yaşlılar , gençler.
Her bir ağızdan “Çanakkale Geçilmez!” dediler.

Burada yazılan destanın adı Çanakkale’ydi.
Bu cephenin cesur komutanı Mustafa Kemal’di.
Düşmanın hayallerini suya düşüren Koca Seyit’ti.
Topraklarımızı var gücüyle savunan isimsiz binlerce yiğitti.

Genci , yaşlısı , kadını ,erkeği gitti bu cepheye.
Yemin etmişlerdi  bu savaş kazanılmadan geri dönmemeye.
Milletimiz hep birlikte katıldı  büyük mücadeleye.
Burada yazılan destanla bir daha kimse göz dikemedi Çanakkale’ye.

Düşmanın unuttuğu şey: çelikten bir kaleydi  Çanakkale!
Bu topraklar için verelim el ele.
O bir destandır bütün dillerde.
Verilmez bu güzelim vatan kimselere.

Bedenin toprakta olsa da ruhun göktedir şehidim.
Bu kutsal görevde şehit olanın yeri cennettir erim.
Sizlerin asil kanıyla suladığı bu topraklar benim evim.
Atalarımın emaneti olan bu toprakları savunmak sonsuza dek görevim.

                                                                                                     Büşra BECERİK 7/A
                                                                          

                                                                        Uzunlu Cumhuriyet Ortaokulu (Boğazlıyan) 

ÇANAKKALE ZAFERİ
Çanakkale’de bir destan,
Yazdı Türk mehmetçiği.
Bir anda bütün kalpler,

Bayrak için birleşti.

Çanakkale uğruna,
Ne canlar feda oldu.
Bayrak vatan aşkına,
Kazanan Türkler oldu.

Bu zaferin sonunda,
Bir ülke bayram etti.

Gururla Türk bayrağı,
Göklere yükseldi.

Türk askerinin zaferi,
Tarihe kazındı.

Bu sayede şehitler,
Her bayramda anıldı.

Abbas ARSLAN 7/A

Sarıköy Hasan Çakan Ortaokulu (Çekerek)
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        Askerlik nedir? Askerlik eline silah alıp çatışmaktır bir noktada ama Türk askeri 
olmak yalnızca elinin silah tutması değildir. Türk askeri olmak için vatan sevgisi, azim, 
fedakârlık ve kahramanlık gereklidir. Türk askeri tarihinin her döneminde kahramanlığını 
savaş meydanlarında göstermiştir.  Vatan uğruna, din uğruna, bayrak ve istiklal uğruna 
canlarını vermişlerdir. Tarihin hiçbir döneminde Türk milleti savaşmadan topraklarını 
vermemiştir. Ayrıca askerlik alanında da yine her dönem kendini geliştirmiş ve savunma 
konusunda gelinebilecek en güzel seviyelere gelmiştir. Malazgirt Savaşı’ndan 1. Dünya 
Savaşı’na birçok savaşta kahramanca can vermiş, galibiyet kazanmıştır. Şimdi ise Afrin; 
zaman, mekân ve insanlar değişse bile Türk askerinin düşünce ve yapısı hiçbir zaman 
değişmemiştir, değişmeyecektir. Bu konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse:

(14 Mayıs 1915, Çanakkale)

     Türk ve düşman askerinin siperleri arası 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Ama tek bir 
asker dahi ölümden korkmaz, çekinmeksizin ölen silah arkadaşlarının yerini dolduruyor, 
düşmanı geri püskürtmek için canı pahasına çatışıyordu. Müthiş bir soğukkanlılık ve 
azimle Türk askeri vatanını korumuş ve bu amaç uğruna ölüme kucak açmıştır. Gökten 
bomba ve mermi yağarken, ölmekte olan insanları can çekişirken izlerken, onun yerine 
geçip öleceğini bilerek kendinizi öne atar mıydınız? Top, tüfek, süngü o an elinizde ne 
varsa onunla savaşır mıydınız? Türk askeri şüphe etmeden, çekinmeden ölümle yüz yüze 
gelmiştir. Bu Türk askerinin vatan sevgisi, fedakârlık ve azmi konusunda bir kanıt niteli-
ğindedir. Bu olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen;

(Mart 2018, Afrin/Keltepe)

        “Uçaklarımız bizi de vursun”

Çatışma sırasında ATAK helikopterleri ve F-16’lar bölgeyi yoğun atış altına aldı. İşte tam 
bu sırada Türk komutan Abdullah Taha Koç kahramanca bir çağrıda bulundu. Güvenlik 
Uzmanı Abdullah Ağar, o kahraman komutanın çağrısını bir haber kanalında şu şekilde 
anlattı. Birkaç gündür bölgeye çöreklenmiş bir sisin olduğunu belirten Ağar, bu sisin gö-
rüşü çok azalttığını, göz gözü görmez hale geldiğini söyledi ve şunları dile getirdi:

-Terör örgütü bu sisten yararlanarak tünellerden askerimize yaklaştı. Kahraman bir komu-
tanımızın bir çağrısı var. ‘Uçaklarımız bizi vursun. Bizim şehadetimizle birlikte teröristler 
de ölsün.’ Bu söz harekâtta sembol olabilecek bir örneklerden biri.

       Kaç yıl geçerse geçsin Türk askerinin vatan sevgisi, bayrak sevgisi ve bu uğurdaki 
fedakarlığı değişmeyecektir. 

                                                                                                          

Ayşegül YALMAN
 
Fatma Temel Turhan  Bilim ve Sanat Merkezi (Merkez)

 ÇANAKKALE’DEN AFRİN’E
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VATAN SEVGİSİ

Vatandır vatan!
Sanma ki kuru toprak vatan,

Kıymetini bil, değerini bil,
Korur seni bu vatan.

Sevilmez mi bu yurt,
Korunmaz mı bu yurt,

Ezerek düşmanı,
Koruyalım bu vatanı.

Asker seni korur,
Sen bizi,

Bu asker senin canın,
Canını korumak hakkın.

Nurefşan SARIASLAN

         Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu (Çayıralan)
                                                             

  Betül KANITEZ 8/A  Agahefendi Ortaokulu (Merkez)

ŞEHİDİM

Komutan verdi komut,
İstediler al beyaz tabut,
Verdiler kara toprağa,

İstemeden de olsa.

Ağlama anam, babam,
Kurtuldu bu vatan,
O yiğit sayesinde,

Yiğidin ölmedi seninle.

                                                                                  Ezgisu PINARBAŞI

Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu (Çayıralan)

Gülcan ÜNAL 9/D Osman Durmaz Fen Lisesi  (Çekerek)
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      Kim var orada? Bu kalabalık da ne böyle? Neden herkes dua edip ağlıyor? Aman Al-
lah’ım! Ben unutmuşum , bugün 18 Mart’tı değil mi? İnsan  sipere yığılıp toprak olduğu 
günü unutabiliyormuş işte. Şu an , “ Acaba nasıl günler geçirdiler, ne yaşadılar?” diye 
soruyorsunuz birbirinize. Durun o zaman, anlatayım hikayemi sizlere.

      Ben Salih. Mezar taşımda da yazdığı gibi Osman oğlu Salih. Çanakkale’nin küçük 
bir köyünde doğdum, büyüdüm. Babam , ben daha anamın karnındayken  1. Balkan 
Harbi’nde şehit düşmüş. Beni anam büyütmüş büyük bir yoklukla, cefayla. Çocuk-
luğumda hep bir baba özlemim vardı. O özlemi ,sağ olsun  mektep hocam bana pek 
hissettirmedi. Gerçek bir babanın yerini tutabilir mi derseniz, tutmaya yetmediyse de 
tuttu işte. Çünkü baba kavramını öğreten o’ydu bana. Mektebe gittiğim bir gün hocam: 
“ Dünya harbi çıkmış, seferberlik ilan edilecekmiş.” dedi. Dedi ya , anama söylediğimde 
yüreğinden bir parça kopuverdi. “ Babanı gönderdim, gelemedi. Cepheye giden dön-
mez oğul! Ben seni nasıl göndereyim ? Sen daha on beş yaşındasın , benim süt kokulu 
evladımsın . Kan kokulu siperlere gönderemem seni oğul! “ dedi. Haklıydı bir bakıma. 
Varı yoğu bir bendim. Evlat acısı başka acıya benzer miydi? Anam günlerini üzüntü 
içinde geçirirken bir haber geldi köye. Düşman gelmiş, İstanbul’a dayamış gemilerini.
Seferberlik ilan edilmiş.

        Haber köye ulaşınca bütün ocakları bir hüzün kapladı, aynı bizim ocağımızı kap-
ladığı gibi. Ertesi gün,  eli silah tutan bütün erkekleri köy meydanında topladılar. Tabi 
içlerinden biri de ben. Derken kendimizi cephede buluverdik. Günlerce ağzımıza lokma 
girmediği oldu. Yine de gücümüzü kaybetmeden çarpışmaya devam ettik. Yanımda bir 
arkadaşım vardı. Adı Emin’di. Emin’in göz pınarlarında hep bir damla yaş duruyordu. 
Ama o yaş, pınarlarından süzülüp inemiyordu bir türlü. Bunun nedenini ikimiz de bili-
yorduk aslında. Eğer o yaş süzülseydi, kendimizde emin duruşumuzu ve toprağımızı 
kaybedebilirdik. O gözyaşı direniyordu hem düşmana hem acizliğe. Emin on dokuz ya-
şındaydı. Bir yavrusu vardı. Onun hasreti, ona kavuşma tesellisiydi Emin’i ayakta tutan 
nedenlerden biri de. 

                          ŞEHİTLİKTEN BİR SES GELİYOR
        Zaferi kazanmaya az kalmıştı. Düşmanı püskürtmeye başlamıştık. Ama bu , se-
vincim için yeterli olmadı. Emin’i , cephedeki en yakınımı , gözlerimin önünde serdiler 
toprağa. Bir tek Emin mi? Hayır! Daha binlerce Emin’i, dağ gibi çınarları, gencecik 
fidanları gömdüler kan kokulu topraklara. Pes edemezdik, kendimizden geçemezdik. 
Hele ki vatanımızdan asla! Direnmeye, savaşı kazanmaya mecburduk. Kazanacaktık 
ki arkadaşlarımın kanıyla sulanan bu topraklar, ileride gül kokacaktı. Kazanacaktık ki 
sizlerin şu an burayı gezerken döktüğünüz gözyaşları , ettiğiniz dualar yerini bulacak-
tı. Kazanacaktık ki ileride binlerce çocuk benim gibi babasız kalmayacaktı.

         18 Mart sabahı... Evet, düşman kırıldı kırılacak. Zafer bizim oldu sonunda, evet. O 
da ne? Göğsümdeki bu sıcaklık da neyin nesi? Ben, ben de vurulmuşum. Zafer sar-
hoşluğu bu olsa gerek. Vurulduğumu, o merminin taşı deler gibi göğsüme girişini his-
setmiyorum bile. Düşüyorum toprağa. Babam, babam sen misin o karşımdaki heybetli 
adam. Babasızlık çok zordu be babam. Her gece rüyalarımdaydın. Baba kelimesini 
önce mektep hocam öğretmişti, şimdi de sen. Şimdi yanımdasın be babam. Sana bir 
kez sarılabilir miyim babam?

        İşte benim hikayem. Zaferimizin hikayesi. Bizler; sizler için, vatan için, toprak 
için, bayrak için, marş için buradayız. Dualarınız, gözyaşlarınız boşuna değil. Bizi her 
zafer günümüzde anıyorsunuz ya, bizim de minnettarlığımız sizlere. Benim de arka-
daşlarımın da. Bizim gibi sizler de kan kokulu,gül yetişen bu topraklara sahip çıkın 
olur mu?  Sahip çıkın ki gözümüz arkada, gönlümüz yasta kalmasın.
           
             

Hatice ÖNEL 12/A
   

Yunus Emre Anadolu Lisesi (Sarıkaya)
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Yine duydum yedi şehit var,
Tutamadım kendimi affedin dostlar,

Ben susuyorum ama kalemim yazıyor,
Siz bana bakmayın yüreğim yanıyor.

Zeytin dalında hain bir çatışma,
Seksen bir milyonun gözü sizde,

Haykırıyoruz evet Türk yiğitlerimizle.

Her gün tek tek kardeşim ölüyor,
Anne! Şehidim bak kan içinde,

Sebebini arama yeter,
Zeytin dalında hain bir çatışma içinde.

Abdülsamet YÜCEL 8/A

Şehit Mehmet Ünal İmam Hatip Ortaokulu (Sorgun)

ZEYTİN DALI HAREKATI

Havva Nur KARABAY 4/C Namık Kemal İlkokulu (Sarıkaya)

VATAN

Elele tutuşur tüm millet
Olursa bir kötü niyet
Kurtuluruz nihayet

Bunun için Rabbin’e bol secde et

Severim vatanımı candan
Ölürüm de vermem bu topraklardan

Bir bayrağı vardır kandan
Ne güzel yaratmış Yaradan

Susturun düşmanı
Çıkarın göklere bayrağı

Düşsün kafirin suratı
İşte savaşın kazananı

Miraç Refik KARDAŞ 6/F

Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu (Yozgat)
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      Vakit 1915, sessizliğin ötesinde başlı-
yor büyük harp. Yedi düvelin boş emelleri 
doğrultusunda. Henüz savaşı görmemiş 
genç Mehmetçik, şehadete ereceğini bi-
lerek karşı çıkıyor düşmana, tüfeğinin 
süngüsünü takarak. Anafartalar, Conkba-
yırı, Arıburnu şehadet sesleriyle inliyor. 
Toprak, bu nidaları duyarcasına şehitlerine 
sahip çıkıyor. Düşman, ilerlemeye çalışıyor 
fakat izin verir mi Mehmetçik: “ Bu top-
raklar kanla alınmıştır, kanla verilir!” diye 
haykırıyor. Melekler yükseliyor, her cep-
henin şehadetle nurlandığı yerde. Deniz 
kükrercesine köpürüyor, düşman donan-
ması ilerledikçe ve yükseliyor Mehmetçi-
ğin kanından oluşan ay yıldızlı kızıl bayrak, 
gökyüzünün derinliklerine.

     Korkusuz milletin cesur askerleri, yok 
edin vatanınızın bir karış toprağını almak 
isteyen tüm soysuzları. Anadolu’nun dört 
bir yanından gelen kınalı kuzular, ama-
cımız vatanımıza kast etmeye gelenlere 
karşı göğsümüzü siper etmektir. Bu yolda 
aç, susuz kalmak, sevdiklerinizden ayrı 
düşmek de var. Önemli olan vatan aşkıy-
la, Allah yolunda olmaktır. Feryatlar, her 
merminin değdiği yerden yükseliyor sema-
ya. Her Mehmetçiğin şehit düştüğü yerde 

muhteşem bir koku yayılıyor. Feryatların 
yerini şehadet sesleri alıyor “Geldikleri 
gibi giderler” sözü duyuluyor, Mustafa 
Kemal’in neferlerinden. “Çanakkale Geçil-
mez” sesleri kulaklarda çınlıyor; Mehmet-
çik, siperlerden hücuma geçtikçe. Mermi-
ler havada çarpışıyor ilklerin yaşandığı 
yerde.

     Anlayın artık alamayacaksınız bir avuç 
vatan toprağını. Şehitlerim; şanınız yurdun 
dört bir yanında yıllar boyu yükselecek, ay 
yıldızlı bayrak, ihtişamlı gökyüzüne ulaş-
tıkça. Deniz; artık köpürmüyor, intikamını 
almışçasına durgun ve sessiz. Toprak, 
şehitlerini kolları arasına almış.   O kadar 
güzel bir koku yayılıyor ki mevzilerden, 
ülkenin tüm sokaklarına yayılıyor. Siz, 
gerekeni yaptınız kahraman yiğitler. Allah, 
sizden ve sizinle olandan razı olsun. Asil 
toprakların onurlu askerleri, artık Peygam-
ber efendimizlesiniz. Bilin ki bu topraklar 
sizin sayenizde savunuldu. Sizin sayeniz-
de kurtuldu ve sizin sayenizde yükselecek. 
Allah birliğimizi bozmasın.

Osman ÖGEL

Saraykent Anadolu İmam Hatip Lisesi 

MEHMETÇİK
                                                        Gece gündüz bizleri koruyan

Korurken aç susuz kalan.
Mehmetçik seni yüreğin götürüyor,

Uçsuz bucaksız dağlara.

Seni uzaktan da kurtarabilirim,
Bir kuşla ne istersen yollaya bilirim.

Açsan ekmek, susuzsan su,
Yorgunsan sana güç verebilirim.

Sana yürekten teşekkürler.

           Suda Nur BAŞKAN 3/B

Akbay İlkokulu (Çekerek) 

MEHMETÇİK
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ŞEHİT

Anam şehit koymuş benim adımı,
Ölsem de şehidim kalsam da şehit.

Duyun kardeşler acı feryadımı,
Ölsem de şehidim, kalsam da şehit.

Atam öğretmiş bana dimdik durmayı.
İhanet edenin alnından vurmayı.

Hain unuttun mu bana bunu sormayı,
Ölsem de şehidim, kalsam da şehit.

Vatan uğruna, millet uğruna, namus uğruna,
Kurban olayım canlar hepinizin yoluna.
Gel bacım, gel kardeşim salına salına,

Ölsem de şehidim, kalsam da şehit.

Mehmet Emin ESER 6/A

Azapbaşlı Ş.H.B.K. Ortaokulu (Sarıkaya) 

(Mart ayında askere giden Ömer ŞAHİN Abi’ye)
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ŞEHİT ASKER

Çanakkale de bir şehit var,
Adı bilinmez.

Sessizlik kaplamış bedenini
Kalbinde bir huzur var.

Göğsünde kıpkırmızı bir kan,
Ilık ılık akıyor.

Bedenini toprağa bırakıyor yavaş yavaş.
Kalbinde bir huzur var.

Bir asker var,
Yatıyor yerde bedeni.

Akmış damarındaki kan,
Bayrağın rengi.

Tekmile GÜLEÇ 8/A

Agahefendi Ortaokulu (Merkez)  

ALLAH’A ISMARLADIK

Üç tarafı denizlerle çevrili 
Benim güzel vatanım.

Taşı toprağı altın,
Servet benim vatanım.

Bir bayrağın altında,
Nice insanlar yaşar.

Bayrağa renk vermek için,
Toprağın altında yatar.

Henüz gencecik yaşında
Sen borcunu ödedin.
Kanın toprağa aktığı

Vatan minnettar sana.

Kalbimizde yaşarsın 
Ne kadar öldün deseler de.

Unutulduğunu sanma.
İzlerin her yerde.

Sümeyra TEMİZ 5/A

Sarıkent Ortaokulu (Şefaatli)
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       Yine toprağımızda birliğimizden gözü olanlar var.Ülkemizi bölmek için masum 
insanlara eziyet ederek planlar yapıyorlar. Yapılan bu eziyetlere  Türk milleti ses-
siz kalmamış ve harekete geçmiştir. Her zamanki gibi Türk askerine, Türk milletine 
görev var çünkü sınırlarımızın ötesinde bekleyenler var. Yaşlı neneler, dedeler, yaşlı 
gözü minik yavrular var, zulüm görenler, Türk askeri gelecek diye bekleyenler var…

     Biliyoruz yine ocaklara ateşler düşecek, evlerin çatılarına yine Türk bayrakları 
asılacak, nice yiğitler toprağa düşecek .Türk milleti tarih boyunca hep zulüm gören 
halkın yanında olmuştur. Bugün Afrin’de de öldürülen, evlerinden çıkartılan, zulüm 
gören insanların yanındadır. Düşünsenize doğduğumuz topraklardan, vatanımızdan, 
evinizden ayrılmak zorunda kaldığınızı. Düşünsenize zülüm altındasınız özgürlük 
yok ,canlı kalkan olarak kullanıyorsunuz ,hiç kimse size yardım elini uzatmıyor, tam 
tersine size zulüm yapanlara destek oluyor. İşte bizim farkımız burada ortaya çıkı-
yor, yiğitliğimiz cesurluğumuz merhametimiz şanımız ve şerefimiz.

       Adını barış’ın simgesi olan zeytin dalından alan “Zeytin Dalı”  harekatının amacı 
,hem ülkemiz üzerinde oynamak istenen oyunları bozmak hem de kendi vatanların-
da zulüm gören masum insanlara yardım etmektir.Tarihte de aynı oyunlar oynanmış-
tır bugün de  aynı oyunlar oynanıyor. Biz millet olarak mehmetçiğimize destek olup 
bu oyunların hepsini biz millet olarak mehmetçiğimize destek olup bu Oyunların 
hepsini bozuyoruz ,bozacağız. Çanakkale’de Kurtuluş Savaşı’nda nasıl Tek Yürek 
olduysak bugün de öyleyiz .Mehmetçiğimizi düğüne gönderir gibi gönderiyoruz, 
kurbanlar kesiliyor ,dualar ediliyor, yiyecekler içecekler ikram ediliyor en önemlisi 
onlara moral veriyoruz. Unutmayalım  ve en önemlisi unutturmayalım ki geçmişini 
bilmeyenin geleceği olamaz .Tarihimizde atalarımızdan düş alıp onlar gibi bizde hak-
tan adaletten ayrılmayacağız, bayrağımızı yere düşürmeyeceğiz, vatanımızı böldür-
meyeceğiz her zaman zulüm gören masum insanların elinden tutacağız.

                                                                                                   Abdurrahman TAŞKIN 4/E

                                                                               Mehmet Akif Ersoy İlkokulu (Sorgun) 

TÜRK’E GÖREV VAR
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SENSİN EY MEHMETÇİK

Vatan uğruna savaşan,
Dağları delip aşan,
Hainlere saldıran,

Sensin ey Mehmetçik.

Ölümden korkmayan,
Hep kalbimizde olan,

Bizleri koruyan,
Sensin ey Mehmetçik.

Eşini, dostunu bırakan,
Afrin’e göreve koşan,

Türkiye’yi ağlatan,
Sensin ey Mehmetçik.

Haber geldi Afrin’den,
Yaş aktı gözümüzden,
Kardeşi şehit düşen,

Sensin ey Mehmetçik.

Şimdi Afrin’desin,
Kim bilir ne haldesin.
Nasılsın, iyi misin?
Allah yardım etsin.

Zeynep KARAHAN-Rümeysa KARADAVUT 7/E

 Milli Egemenlik Ortaokulu (Sorgun)

TÜRK’ÜN   ZAFERİ

Yürü durma ileri bekleyenler orada.
Şehit olup düşünce toprak hayrandır sana.

Seni bekler peygamber, cennet mekândır sana.
Mehmetçik tarih yazar sarsılmayan imanla.

Merhametli Türk soyu zafer yakışır sana.
Zalimi ezer geçer bunu bilir tüm dünya.

Esaret nedir bilmez rükûdan başka asla eğilmez.
Şaha kalkmış yürüyor durup da mola vermez.

Suriye’nin Afrin’in tepesine binecek.
Ay yıldızlı bayrağı dağlarına dikecek.
El uzatan düşmanın ellerini kesecek.
Ya istiklal ya ölüm şehitliği seçecek.

Çanakkale geçilmez dedi  haçlı
Yedi cihan bir olsa gücü yeter mi bize 
Türk’e zincir vurulmaz bunu bilin işte.
Ya istiklal ya ölüm, ölüm şehitlik bize.

Asya’dan  Avrupa’ ya fetihler yapıp geldik.
Toprak kutsaldır bize kanla çiçek eyledik.

Zalimler düşmanımız, mazlumu hür eyledik                                                                          
Allah Allah diyerek yürüyor o şanlı er.

Saniye ŞAHİN 11/B

Nene Hatun Mesleki ve  Teknik Anadolu Lisesi (Sorgun)
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TÜRK ASKERİ

Kahraman Türk askerleri
Kurtardınız yurdumuzu

Rahat oynadık
Bütün oyunlarımızı,

Kahraman Türk askerleri
Sevindirdiniz bizi

Düşmanları yendiniz 
Mutlu ettiniz bizi.

                              

Bensu Sena ŞAHİN 1/A
                                   

   TOKİ Şehit Adem Cankurtaran İlkokulu (Merkez) 

Eymen ÖZTÜRK 1/A Namık Kemal İlkokulu (Sarıkaya)

TÜRK MEHMETÇİĞİ

Vatanı korur Mehmetçik,
Ülkemiz için savaşır Mehmetçik
Namusumuzu korur Mehmetçik
Allah’ın askerleri, Mehmetçik.

Şehitler verdik tarih boyunca
Acılar çektik tarih boyunca
Mehmetçik korudu bizi hep,

Allah’ın askerleri, Mehmetçik.

Gece demez gündüz demez
Kış demez yaz demez

Vatan için dağlarda gezer
Allah’ın askerleri, Mehmetçik.

Anasından ayrı, babasından ayrı
Çocuğundan , eşinden ayrı

Vatanı korur
Allah’ın askerleri, Mehmetçik.

Sudenaz ERDOĞAN 4/B

Sakarya İlkokulu (Merkez)

Gizem MOL / Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesi (Çandır)
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Değerli Mehmetçiklerimiz,

 Ben Sorgun Milli Egemenlik Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisiyim. Afrin harekâtı 
başladığı günden beri sizleri televizyondan takip etmekteyim. Afrin’de elde ettiği-
niz başarıları gördükçe, duydukça çok mutlu olmaktayım. Siz orada Türk milletini 
temsil ediyorsunuz. Annenizi, babanızı, eşlerinizi, çocuklarınızı geride bırakıp hain 
PKK, YPG, DAEŞ ve bütün dünya ile savaşmaktasınız. Allah sizi bu savaşta muzaf-
fer eylesin.

 Sözde dost gibi görünen ABD, Almanya, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesi bu 
terör örgütlerini desteklemektedir. Ben biliyorum ki amaçları teröristleri destekle-
mek ve Türkiye’ye karşı kullanmaktır. Kahraman ordumuz bu hainlerle savaşarak, 
bu hainlerin ve onları destekleyen ülkelerin yüzüne tükürecektir.

 Değerli Asker Abilerim,

 Televizyonda şehit haberleri duydukça ailecek çok üzülüyoruz. Biz hiçbir 
şeyden habersiz gezerken ya da uyurken siz Afrin’de ya da başka yerlerde bizim 
için nöbet tutup şehit oluyorsunuz. Annelerinizi, babalarınızı evlatsız, eşlerinizi eş-
siz, çocuklarınızı babasız bırakıyorsunuz. Ne olur bize hakkınızı helal ediniz. Kalbi-
miz ve yüce Allah’ımız sizinle olsun.

 Ben Türk olmaktan ve sizin gibi gittiği her yere huzur ve mutluluk götüren 
Mehmetçiklere sahip olmaktan dolayı çok mutluyum. Hepinizin hasretle ellerinden 
öperim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Afrin’in arslanları, kahraman Mehmetçikleri-
miz…
 

Ahmet ÇETİN 6/F

                                                                                Milli Egemenlik Ortaokulu (Sorgun) 

             

YİĞİT MEHMETÇİK
Ezanımız dinmesin,
Bütün herkes dinlesin.
Bizim şanlı bayrağımız,
Göklerden hiç inmesin.

Bu vatana can feda,
Vermeyenler utansın.
Aziz yüce yurdumu, 
Kurşunlayan kahrolsun.

Afrin’de zeytin dalları,
Mehmetçiğin sağlamdır imanı.
Gönüllerinde vatan sevdası,
Fethedecek bu sevda dünyayı.

Raco dağının dumanı,
Dalgalanıyor Türk bayrağı.
Kimsenin gücü yetmez,
Mehmetçiğin bileği bükülmez.

Hayrunnisa CEYLAN 7/E

Milli Egemenlik Ortaokulu (Sorgun)
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ŞEHİDİM

Şehidimin, kanı yerde kalmayacak,
Anneler babalar artık ağlamayacak,
Hainlerin işi bitecek,
Şehidim! Kanın yerde kalmayacak.

Şehidim vatanımıza zarar gelmeyecek,
Vatanımıza hiçbir hain adım atamayacak,
Hainlerin hepsi korkudan kaçacak,
Şehidim! Vatanımıza zarar gelmeyecek.

Şehidimin gözü arkada kalmayacak,
Şehidimin de yüzü hep gülecek,
Hainlerin işi hep bitecek,
Şehidim! Gözün arkada kalmayacak.

Şehidim merak etme savaşlar bitecek,
Türkiye`ye zarar gelmeyecek,
Halkın yüzü gülecek,
Şehidim! Merak etme savaşlar bitecek.

Şehidimin yüzünde gülücükler eksik olmayacak,
Her zaman mutlu olacak,
Gözü arkada kalmayacak,
Şehidim! Yüzünde gülücükler eksik olmayacak.

Şehidim bu vatan seni kahraman olarak anacak,
Senin için hüngür hüngür ağlayacak,
Bu bayrak göklerde hep dalgalanacak,
Şehidim! Bu vatan seni kahraman olarak anacak,

Şehidim marşımız bir daha yazılmayacak,
Sizin için dualar eksik olmayacak,
Ezan sesleri gökleri çınlatacak,
Şehidim! marşımız bir daha yazılmayacak.

Şehidimin arkasından vatan ağlayacak, 
Şehidim dualarla uğurlanacak,
Şehidimin ailesi tabutu bir türlü bırakamayacak,
Şehidim! Arkandan vatan ağlayacak.

Şehidim sevinçten havalara uçacak,
Kendisini bir anda cennette bulacak,
Peygamber efendimizle tanışacak,
Şehidim, sevinçten havalara uçacak.

Fatma Zeren BÖLÜKBAŞ 4/C

Şehit Adnan Menderes Gülbaş İlkokulu (Şefaatli)
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ÇANAKKALE ZAFERİ

        Çanakkale Savaşı hüzünlü bir zafer olarak tarihimize geçmiştir.Çünkü binlerce aske-
rimiz canlarını hiçe saymışlardır. Çocuklar, nineler, dedeler,gençler tek bir yürek olarak 
savaşmışlardır.

         Bu büyük zaferi kolay elde etmedik. Bizim muhimmatımız çok sınırlıydı ona rağmen 
kendilerini siper ettiler ve ‘’Allah birdir, o bizim daima yanımızdadır.’’ diyerek hem kara 
yolu hem de deniz yolu ile başladılar savaşa. Askerlerimizden  Seyit Onbaşı 276 kiloluk bir 
mermiyi taşımaya başlarken düşman askerleri bizim sınırlarımız içerisindeydi.Yüreğindeki 
iman gücüyle mermiyi taşıyabildi .Ben bu yazımı yazarken dahi ağlıyorum.Sizin hakkınızı 
nasıl ödeyeceğiz bilmiyoruz.Ey korkusuz kahramanlar, iyi ki varsınız yoksa şu anda belki 
de biz başka ülkelerin kölesi olarak yaşayacaktık.15 Temmuz şehitleri gibi siz de vatanı 
kazanmak için çok çaba sarf ettiniz.Siz övgülerin en güzeline layıksınız.Gazilerimiz olsun 
şehitlerimiz olsun düşmana fırsat vermediniz.Biz sizinle gurur duyuyoruz,sizinle yaşıyo-
ruz,sizinle yürüyoruz.Sizler kalbimizde yaşıyorsunuz.Çünkü sizlerin bu gücü damarlarınız-
daki asil kanda mevcut.

          Çanakkale şehitlerimiz ve gazilerimiz sizi bol bol içtenlikle ve sevgiyle her zaman anı-
yoruz.Siz ‘’Çanakkale geçilmez !’’dediniz geçtirtmediniz bizim cesur askerlerimiz.Ey göğüs-
leri iman dolu şehitlerimiz, size son sözümde şunları söylüyorum:

Ülkemiz Türk ülkesi,
Aşık eder herkesi.
Üstümüzden eksilmesin,
Al bayrağın gölgesi…

 Zeynep UÇAR 6/A 
                                                                                                                                

                                                      Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu (Merkez)  

ÇANAKKALE

             Çanakkale Zaferi... Yüzyılımızın en büyük savaşlarından biri. Anzakları kan-
dırıp karşımıza düşman diye dikmişti Batılı devletler.Fakat karşılarında topyekûn 
bir ülke yüreğiyle duruyordu. Mehmetler, Aliler, Hasan dedeler, Nene hatunlar, Er 
Hüseyinler... Daha kimler kimler...

              Bedir’de, Uhud’da, Sarıkamış’ta dirilen bir ruh şimdi de hep beraber Ça-
nakkale’deydi. Düşman geri adım atmıştı; çünkü iman dolu göğüsleriyle çarpışan 
Türk milleti akıllarına gelmemişti. Bu bir son olmayacaktı. Düşman yeni maskeler 
takarak, kılıktan kılığa girecek,  yeni yollar bulacak, aziz Türk milletini ve toprağını 
bölmeye, milli duyguları zedelemeye, inancı zayıflatmaya çalışacak ve her dönem-
de geri püskürtülecekti.

              Bağımsızlık ateşi Çanakkale’de kalmadı elbette yüzyılı aşıp bugün El-
Bab’a, Afrin’e ulaştı. Şimdi Türk milletinin güvenliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bütünlüğü için gözümüzü ülkenin batısından güneydoğusuna çevirdik.

             Biz kim miyiz? Üç kıtada at koşturan, gittiği her yere adalet götüren, koca 
bir geçmişin şimdiki nesliyiz. Şehitler soyundanız. Şehit olmaya niyetliyiz. Pey-
gambere komşuluk etmek ne büyük makam. Bu makama ermek için rütbe rütbe 
büyüyerek geliyoruz. Yarını düşünmekle yükümlüyüz. Soyumuz ulu bir soy. Göre-
vimiz yüce bir görev, makamımız şehadetse şehit olmaya geliyoruz.

Furkan YİĞİTER 11/K

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez)
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AFRİN FATİHİ MEHMETÇİK

Afrin kan ağlıyordu,
Bombalar yağıyordu,

Masumlar yardım bekliyordu,                         
Yetişti imdada Mehmetçik.

Korkusuzca Afrin’e yürüdüler,
Hainlere korku saldılar,
İnsanlara umut oldular,
Afrin fatihi Mehmetçik.

İnsanlar yurtlarından oldular,                          
Hainler sınıra dayandılar,

Yiğit Mehmetçik silah kuşandı,
Hainlerin korkusu oldu Mehmetçik.

Zeytin dalı uzandı Afrin’e,
Barış olsun her yerde,

İnsanlar yaşasın özgürce,
Barışın adı oldu Mehmetçik.

Barışın temsilcileri,
Vatanın yiğit bekçileri,
Dualarım hep sizlerle,

Selam olsun Mehmetçiklere.
                                                         

       Cemresu GENÇOL 4/B
         

Bozok İlkokulu (Merkez) 

Meleksu DOĞANYİĞİT 5/A Hüseyin ve Saffet Coşkun Ortaokulu (Merkez)

VATANIM İÇİN
 

Bu vatan bizim…
Bin bir zorlukla kazanıldı.
Hiçbir şeyle değişemem,

Bu vatan toprağını.

Şehit haberleri geliyor,
Bu vatanı korumak için.

Genci yaşlısı savaştı bir zaman
Vatanı kurtarmak için.

Bu vatanı herkes övüyor,
Bu vatana sahip çıkıyor,

Herkes karşı çıkıyor
Düşmanları öldürmek için.

Vatan bizim, diye
Gençler hep katılıyor.

Afrin’ deki savaşta 
Arkasına hiç bakmıyor.

Bu vatanı severiz.
Bizim tek anamızdır. 

Bu vatanı kimse elimizden alamaz
Gerekirse şehit oluruz.

Melisa COŞKUN 5/A

 Sarıkent Ortaokulu (Şefaatli)
      

Meleksu DOĞANYİĞİT 5/A Hüseyin ve Saffet Coşkun Ortaokulu (Merkez)
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Afrin  dağlarına vardığınızda
Köpekleri  tek  tek vurunda gelin

Çok önemlisiniz   dikkatli olun
Şehidin  öcünü  alın da  gelin

 
 Rabbim hiç kimseyi etmesin naçar

Afrin sizi bekler hakka el açar
Mahzun olman sakın her günler geçer

Mazlumun gönlünü alın da gelin

Aman ayağına diken batmasın
Öyle bir ders ver ki zalim onmasın

Annelerin yürekleri yanmasın
Neşe huzur ile gidin de gelin

 
 Allahım güç versin zeval vermesin

Hain acı çeksin bir gün görmesin
Siyonistler muradına ermesin

Boynunu önüne bükün de gelin

Zalim ve haine aman vermeyin
Vicdan eylemeyin sağ getirmeyin
Canımı al Allah’ım şehit görmeyim

                                                Sağ salim zaferle dönünde gelin 

 Gerçekte barbarlar sözde medeni
İçi dışı zalim başı bedeni

Kalkınmamız bu savaşın  nedeni
Zalimin ipini çekinde gelin

Gerçekten samimi sözünde yaşar
Emir versin devlet hemencik koşar

İnan millet ancak devletle yaşar
Devlet nişanını dikinde gelin

 

                  
               Mehmet Yaşar DOĞRU

Gazi Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu (Merkez)

AFRİN
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Kıymetli Mehmetçik,

     Siz bizim için orda savaşırken biz de buradan size elimizden geldiğince destek olma-
ya çalışıyoruz. Bizim atalarımız Malazgirt savaşında benimsemişti Anadolu’yu. Çanak-
kale’de elimizden almaya çalıştılar, başaramadılar. Kurtuluş Savaşı mücadelesi verdik. 
Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nde Yunan askerlerini nasıl yurttan attığınızı unut-
madık. Kısaca ne olursa olsun kendi yurdumuz olarak benimsediğimiz Anadolu’yu asla 
vermedik. Vermeyi aklımızdan bile geçirmedik. En son 15 Temmuz 2016 gecesi yapılan 
hain saldırıdan da anlıyoruz ki hala düşmanımız bitmemiş, hala dost olarak bildiklerimiz 
bizi arkamızdan vuruyor. Bizim atalarımız doğuda Ermenilerle savaşırken, batıdan Yu-
nanlılarla mücadele ediyordu. Güneyden Fransızlar ülkeyi işgale başlamıştı lakin düzenli 
ordu her tarafa yetişemiyordu. İşte tam da burada Türk insanının içindeki milliyetçilik 
duyguları baş gösterdi aynı şimdi olduğu gibi.  Şimdi sizin savaştığınız o terör örgütleri 
dışarıda sizinle savaşıyor ama içeride Müslüman’ı Müslüman’a düşürüyor. Türk, Kürt, 
Laz, Çerkez, Alevi, Sünni… Biz hep birbirimizi kardeş bilirdik. Türkler Ermenilere yardım 
ederken onları dost bilirken Hocalı katliamında onlar Azeri kardeşlerimizi gözünü kırp-
madan öldürdüler. Atalarımız bu vatan toprağı için kanlarını döktüler. Sizler bizim için 
cephede savaşıyorsunuz bizler de ülkemizin geleceği için, ülkemizi yüceltmek, kalkın-
dırmak için okulda savaşıyoruz. Siz birer Seyit Onbaşı, Sütçü İmam, Şahin Bey, Ali Saip 
Bey, Ömer Halis Demir’siniz bu isimler saymakla bitmez. Bu vatan size minnettar. Kısaca 
bizim bizden başka dostumuz, Türkiye’den başka doyduğumuz yer olamaz. Allah-u Teala 
yar ve yardımcınız olsun…

Sizlere minnettar olan bir Türk öğrencisi…
                              Fadimana Berru ALTUNTAŞ 8/C
                  

Erdoğan M. Akdağ Ortaokulu (Merkez)                                                          
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 Oğuzhan İBİLİ 11/A  Çandır Anadolu Lisesi 

Hayrunnisa CEYLAN 7/E  Milli Egemenlik Or-
taokulu (Sorgun)

ŞeymaYILDIRIM 3/A  Sorgun Erkekli İlkokulu

Sedef UZUN 4/A  Sorgun Erkekli İlkokulu

Elife TAŞDELEN 8/F Cumhuriyet Ortaokulu 
(Merkez) 

Azra KILINÇ 3/C 75.Yıl Dr.Müzeyyen Çokde-
ğerli İlkokulu (Merkez)

Sıla ARKAN 3/B Namık Kemal İlkokulu 
(Sarıkaya)

Hatice SU / Çayıralan Anaokulu

Hatice SU / Çayıralan Anaokulu

Belinay DUMAN / Çayıralan Anaokulu

İrem KOÇAK 3/A Şehit Mehmet Ünal İlkokulu
(Sorgun)

Görkem DOĞA /  Çayıralan Anaokulu
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Merve Bengisu KARAMAN 7/A Karayakup Kınalı Hasan İlkokulu (Sarıkaya)Ecem KOLAY 6/C Cumhuriyet Ortaokulu (Merkez)

Yağmur DEMİREL 2/C Namık Kemal İlkokulu (Sarıkaya) Elif CEYLAN / Sorgun Mesleki Eğitim Merkezi (Sorgun)


