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15 Temmuz Gecesi
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Öğrenci Resimleri

            Kainatta zerrenin de kürenin de bir anlamı ve şaşmayan bir ahengi ve 
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.
                         

Yusuf YAZICI

Yozgat İl Milli  Eğitim Müdürü
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gizli lakin vatan sevgisiyle dolu 
gözyaşlarıyla sulanan bir topraktı 
.Bu millet bir daha atalarını şaşırt-
madı hürriyeti için yine yeniden ya 
istiklal ya ölüm dedi.

         Demem o ki ey şanlı Türk 
milleti, vatanına milletine demok-
rasine sahip çıktın canını koydun 
ortaya. Bu ezanlar şahittir ki bu 
sevgi başka bir şeyde yoktur. Bu 
Türk milletinin birlik beraberlik ve 
demokrasi için koşulsuz sevgisinin 
göstergesidir.
                                                                                         

Çağla İrem YAMAN
Yozgat Şehitler Fen Lisesi

Yozgat Liseler Arası Kompozisyon 
Yarışması  Üçüncüsü

       ‘Allah yolunda ölenlere ölü 
demeyiniz bilakis onlar dirilerdir siz 
anlayamazsınız.’ buyurmuş yüce 
yaradan Bakara suresinde Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın yaptığı çağrıyla meydanlara 
dökülen analarda, kardeşlerde tek 
bir emel vardı ;vatanı müdafaa .Ne 
sağcısı sağcıyım dedi ne solcusu 
solcuyum çünkü bu millet tekrar 
gösterdi ki kimse elimizden seç-
me ve seçilebilme hakkını alamaz 
ne sağcıdan ne solcudan .Ömerler 
Ahmetler Mehmetler hepsi bir ümit 
ışığıydı benim gözümde demokra-
sinin ümidi . Bu emel için bu vatan 
için bu millet için işte gözünü kırp-
madan şehit olanların hikayesidir 15 
Temmuz. Bir annenin evladını elini 
öpüp ölüme göndermesinin tıpkı 
Kurtuluş Savaşında her karış vatan 
toprağıının milletin kanıyla sulan-
ması gibi bu vatanın yeniden her 
karışı şehitlerimizin kanıyla sulan-

dı. Feryatlarıyla yeri göğü inleten 
analarımızın göz yaşıyla sulandı bu 
toprak işte bu toprağın hikayesidir 
15 temmuz .Şehit olan evladının 
ardından vatan sağolsun diyen ana-
nın babanın, onurunun vatan sev-
gisinin hikayesidir 15 temmuz. 15 
Temmuz demokrasinin ayak sesle-
rinin,vazgeçilmezliğinin hikayesidir.
Marmara yine gurulandı bu millettin 
boyun eğilmezliğiyle tıpkı Çanakka-
le Savaşında olduğu gibi Boğaziçi 
köprüsünden hainlere geçit veril-
medi, Marmara aşılamadı. Bomba-
ların altında çalıştı meclis mevzu 
bahis vatandı bilakis. Demokrasinin 
ayak sesiyle inledi bu cihan. Yine 
bir tarih yazdı Türk milleti.Bir ana-
nın feryadını duydum ,inledi cümle 
alem sağım solum hep anaydı va-
tanı müdafaa için bekleyen anaları, 
kardeşlerimi gördüm ve anladım 
ki bu vatan asla bir toprak parçası 
değildir ,şehitlerin kanıyla anaların 

      ‘Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk 
Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza 
ve müdafaa etmektir.Mevcudiye-
tinin ve istikbalinin yegâne temeli 
budur. Bu temel senin en kıymetli 
hazinendir.’ diye seslenmiş Ata-
türk biz gençlere. En kıymetli ha-
zinemiz Türk istiklalidir. tarihler 15 
Temmuz 2016  kulakları sağır eden 
bir sessizlik ve ardından gelen 
ezanlar,selalar o selalar ki bu şanlı 
Türk milletinin Türk istiklaline nasıl 
sahip çıktığı nasıl bayrağın alına al 
kattığının göstergesidir.

   DEMOKRASİNİN AYAK SESLERİ

 ‘Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk 

istiklâlini, Türk 
Cumhuriyeti’ni, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa 
etmektir.Mevcudiyetinin ve 

istikbalinin yegâne 
temeli budur. Bu temel senin 

en kıymetli 
hazinendir.’
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BİR MİLLETİN DİRİLİŞİ
  
      15 Temmuz günü; Aziz Türk Milleti’nin yeniden dirilişi olmuştur. Vatanı 
uğruna canından vazgeçen, Allah yolunda savaşan ve tarih kokan bu top-
rakları kanlarıyla sulayan dava erlerinin hak mücadelesidir.
   
      Omuzlarına sahte yıldızlar takan gözü dönmüş hainler bu devletin heli-
kopterlerini, tanklarını ve silahlarını sahibi olan bu millete çevirdiler. Gön-
lündeki iman gücüyle vatanını koruyan aziz millete acımasızca ateş açtılar. 
Nerede görülmüştü böylesi? Kendi meclisine bomba atan, Özel Harekât bi-
nasını tarayıp kırk iki polisimizi şehit eden, kendi askerine ve kendi halkına 
ateş açan hainler gördük o gece. Lakin bilmedikleri, hesaba katmadıkları 
bir şey vardı. Vatanı uğruna bir an olsun tereddüt etmeden canını verecek 
olan Türk’ün yiğit evlatlarını hesaba katmamışlardı. Onlar tankların önüne 
yatıp canını hiçe sayan, kurşunlara göğüs gererek vatanını koruyan, tarihi-
ne ve devletine sahip çıkıp Malazgirt ruhu, Fetih ruhu ve Çanakkale ruhu ile 
savaşan elleri öpülesi yiğit evlatlardı. Bir de şehitler şehidi Ömer HALİSDE-
MİR. Baş haini alnından vurdu ve bu vatan uğruna şehit oldu.
      
      Tabi bilmezdi onlar Başkomutan Recep Tayyip ERDOĞAN’IN “Kaderin 
üstünde bir kader vardır, yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır.” sözünü 
anlayamazlardı. Gerçekten kaderin üstünde bir kader vardı, yenilgi yenil-
gi bizi yücelten bir zafer vardı. O hainlerin bir tuzağı varsa Rahman’ın da 
bir tuzağı vardı. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Biz asla üzülmedik, 
asla hüzünlenmedik ve asla yeise kapılmadık. Daima zalimin karşısında dik 
durduk, Hak davasını omuzlanıp Hakk’ın yolunda yürüdük. Çünkü Allah’ın 
bizimle beraber olduğuna şüphesiz inandık.

     Tarih kokan, şeref kokan, Aziz Şehitlerimizin kanı ile sulanan, yedi yüz 
sene boyunca üç kıtaya yedi denize hükmeden ve şanlı ecdadımızın ema-
neti olan bu toprakları bölebileceklerini sandılar. O hainlerin kurduğu ha-
yaller kadar bizim yaşadığımız gerçekler vardı. Bize; ” Kafayı vatan ile boz-
muşsunuz.” diyorlar. Varsın kafamız bozuk olsun, çok şükür kanımız bozuk 
değil!

                                        Sinan PAKER 
                              Boğazlıyan Zeynel Deniz AİHL 

Yozgat Liseler Arası Kompozisyon Yarışması  Birincisi
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Destan, milletlerin hayatında 
derin izler bırakan olağanüs-
tü olaylar anlamına gelir. Bu 

yüzdendir ki, olağanüstü olayları da 
sıradan insanlar gerçekleştiremez. 

    Türk milleti 2000 küsur yıllık ha-
yatında dünyanın akışına yön veren 
olağanüstü olaylar gerçekleştirmiş-
tir. Türklerin Orta Asya’dan çıkışları, 
kavimler göçü, Türklerin İslâmiyet’e 
girmeleri, Malazgirt Savaşı, Osman-
lı devletinin kurulması, İstanbul’un 
fethi, Çanakkale Savaşları’nın ka-
zanılması, 7 düvele karşı mücadele 
edip İstiklâl savaşının kazanılması 
ve akabinde yeni bir Türkiye Cum-
hûriyeti Devleti’nin kurulması gibi 
yüzlerce olaylar, Türklerin dünya 
tarihine yön verdiklerinin büyük 
göstergeleridir. 

    

Dünya sahnesinde var olma mücade-
leleri içerisinde en son yaşadığımız 
destansı olaylardan biri de 15 Tem-
muz kahramanlık destanıdır. 2016 
yılında gerçekleşen bu 15 Temmuz 
FETÖ / PDY kalkışmasında yeni kah-
ramanlarımız ortaya çıktı. Ömer Hâ-
lisdemir o kahramanlardan sadece 
biridir. Ömer Hâlisdemir ve diğer 252 
şehidimiz ‘Dünya durdukça son söz 
Türk’ündür’ sözünü, dünya semâları-
na bir kez daha yazdırdılar. 

    Türkler tarih sahnesinde var ol-
duklarından bu tarafa bu tür elîm 
olaylarla birçok kez karşılaştılar. 
Ancak bu menfur olayların hiçbirisi 
Türkleri yıldıramaz. Canları pahasına 
devletlerini ve milletlerini savundu-
lar. Türk milleti 15 Temmuz’da dev-
letine ve milletine yapılan bu hâince 

DÜNYADA TÜRK MİLLETİ

saldırıyı îmân gücüyle bertaraf etmiştir. Bu şehit kanlarıyla yoğrulmuş 
toprakların ebediyen Türk yurdu olduğunu perçinlemiştir. 

   ‘Türkler, at üstünde iken Yavuz’dur, Fâtih’tir’ sözünden hareketle 15 
Temmuz’da tankların üstüne çıkanlar, karşı duranlar, aynı zamanda günü-
müzün Fâtihleri’dir, Yavuzları’dır. 

       Allah (c.c.) bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın… 

Emine TELLİ / Yozgat Lisesi

Yozgat Liseler Arası  Kompozisyon Yarışması İkincisi
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(….Vasiyetimdir. Bu mektup oğlum Mir Efe Arif ŞAHİN’ e 15 
Temmuz 2030 Pazartesi günü teslim edilmek üzere yazılmış-
tır.)

 VATANA İHANETİN NEDENİ YOKTUR BEDELİ 
OLUR OĞUL!

     Sen küçüktün hatırlamazsın… Oğlum bu yazıyı sana 15 
yaşında teslim edilmek üzere yazıyorum. Oku ve hisset yaşa-
dıklarımızı.
      Yıl 2016. Aylardan Temmuz. Doğduğun toraklardan (Si-
vas) doyduğun topraklara (Yozgat) gelme zamanı gelmişti ar-
tık oğul. Kader seni, beni ve anneni memleketimiz toprakları-
na gönderdi. Tayinim çıktı. Artık atalarına daha yaklaştın. 13 
Temmuz 2016 günü evimizi taşıdık Yozgat Aydıncık’a. Baba-
annen, amcan, annen ve ben yeni evimizi yerleştirdik. Sonra 
15 Temmuz günü memleketimiz Yerköy’ e doğru yola çıktık 
herşeyden habersiz… Yollarda olan telaş ve alışıla gelmişin dı-
şında oluşan hareketlilik bizi tedirgin etse de her şeyden bi-
haber geldik Yozgat merkeze. Annen seni emzirmek için bir 
dinlenme tesisinde durmamızı istedi. Dinlenme tesisinde iken 
bir vatandaş bana darbe olduğunu hemen eve gitmemiz gerek-
tiğini söyledi. Ben 2016 yılında 31 yaşındaydım oğlum. Darbe 
nedir, nasıl olur onu da bilmiyordum. Hemen Yerköy’ e gittik. 
Televizyonu açtığımda TRT 1 ‘ de bir duyuru vardı. Tüm ka-
nallarda darbe girişimi altyazılı sürekli haberler. Yemin ederim 
oğlum çok korktum. İçimdeki korku ve tedirginlik Başkomuta-
nımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın halkımızı irademize, 
demokrasimize sahip çıkmak için alanlara davet etmesi ile bir-
likte azaldı. Emir Cumhurbaşkanından geldi, hemen alanlara 
çıktık. Okunan salalar eşliğinde genci-yaşlısı, erkeği-kadını her-
kes meydanlarda idi. Herkes tek yürek, dillerde vatan nidaları; 
hainlere karşı tek yürekti adeta tüm millet. Demokrasi nöbet-
lerine gittik yaklaşık 1 ay. Sen ve senin gibi yavrularımız ilerde 
rahat olsun, siz vatanında hür özgür ve demokratik yaşayasınız 
diye çıktık meydanlara. Halkımızın kenetlenmesi ile bu darbe 
girişimi engellendi. Bu darbe girişimi bize gösterdiki, kişilerin 
akademik başarı elde etmesi önemli değil, okumak büyük adam 
olmak çok önemli değil oğul…

    Önemli olan adam gibi adam olabilmektir. Vatanına bağlı, mil-
letinin refahı ve huzuru için ahlaklı bir Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşı olarak yetişmen çok önemli. Seni  bugüne kadar yetiş-
tirip bu günlere getiren vatanına, milletine ihanet etme. İlerde 
15 Temmuz Demokrasi Bayramımız ile ilgili türlü türlü kitap, anı 
okursun. İlerde bu aziz milletin iradesine, demokrasine nasıl sahip 
çıktığını, ikinci kez Kurtuluş Savaşı’ nı nasıl kazandığını görecek-
sin. O gün millet olarak nasıl bir tepki gösterildiğini, kahraman-
lık hikayelerini, çocuklarını bu dünyada bırakma uğruna şehadet 
şerbetini içen bu aziz milletin nasıl kahramanlık destanı yazdı-
ğını öğreneceksin. Öğrenmen önemli değil aslında biliyor musun? 
önemli olan vatanımıza yapılan bu tip saldırıların her zaman ola-
bilme ihtimalini düşünerek hazırlıklı olmandır. Ne okursan oku, 
ne dinlersen dinle; ne izlersen izle ama o günlerde hainlerin bu 
vatanın evlatlarına neler yaptıklarını asla unutma. Uyanık ol. Se-
nin millet olarak senden başka dostun yoktur oğul! Vatan hainleri 
elbet hak ettikleri cezayı almışlardır, alacaklardırda. Ülken üze-
rindeki kirli elleri her zaman gör oğul. Sen bir Türk evladısın. Sa-
hip olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur…
Sen bu mektubu okurken belkide ben hayatta olmayacağım. Ben 
yaşasam da ölsem de sana vasiyetimdir oğul, sen sen ol vatanına 
asla ihanet etme. Dahası ihanet edeni de affetme…Vatana ihane-
tin nedeni yoktur; bedeli ise ağır olur; bunu asla unutma oğul. 

 Mehmet Akif ŞAHİN  

Erdoğan M. Akdağ İ.O. Md.             
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O kadar acı gördü ki yürekler,
Temmuz, temmuzluğundan utandı
Böyle bir zulüm yazmadı tarihler,
Milletin vicdanı kana boyandı.

Pek çok kahpelikler gördü bu millet,
Yine yazdırmadı alnına zillet.
Nasılda sinsice kurulmuş tuzak,
Föte, tarihi utandıran namert.

Ben çocuğum sanmayın unuturum;
Tatil günü yıkıldı hayallerim.
Yaşadıkça her Temmuz tatilini,
Yanacak yüreğim, ciğerlerim.

Ey bütün cihana bedel milletin,
Belleğine kazınsın, nöbetteyim!...
Unutma, dünya durdukça biz varız,
Şehidim, getir pak alnını öpeyim.

İrem GEÇEN 8/C    
Erdoğan M. Akdağ Ortaokulu

Yozgat Ortaokullar Arası Şiir Yarışması Üçüncüsü

NÖBETTEYİM
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Cesurca verdiğimiz müca-
deleler ve kazandığımız 
zaferlerle asırlarca adımız-
dan söz ettirdik. Birçok 

zorluğa birlikte göğüs gerdik. Yüce 
Türk Milleti’nin, bizim tek ve en bü-
yük gayemiz şehitlerimizin kanıyla 
süslenmiş al bayrağımızı kıyâmete 
dek göklerde dalgalandırmaktır. 
Dimdik ayakta duran bu milletin 
kazandığı zaferlerin sırrı belki de 
Çanakkale Savaşı’nda Atatürk’ün 
Conkbayırı’nda Türk ordusuna söy-
lediği o cümlede saklıydı: ‘Ben size 
taarruzu emretmiyorum, ölmeyi 
emrediyorum.’ Evet, Türkler yaşa-
dıkları bu topraklar uğruna canını 
hiçe sayan cesur bir milletti. 

     15 Temmuz gecesi yine bu ce-
sur milletin canını hiçe saydığı, 
birbirine kenetlendiği bir geceydi. 

Ancak bu seferki çok farklıydı. 
Ülkemiz hiç tahmin edemeyeceği 
bir olayla karşı karşıya idi. Seneler-
ce bu toprakların ekmeğini yemiş, 
her türlü hizmetinden faydalanmış 
en önemlisi de kendi içimizden 
saydığımız, masum olduğunu san-
dığımız hainler bizi sırtımızdan 
vurmuştu. Önceden biri gelip bu 
olayların yaşanacağını söylese 
inanmazdık. Çünkü konduramaz-
dık onlara ama o gece her şey gün 
yüzüne çıktı. Ülkemiz kendi içinde 
sessizce, sinsice büyüyen hainler 
tarafından oyuna getirilmişti. 

     Ülkemizde bu tür bir girişim 
yıllar öncesinde de yaşanmıştı. 
İnsanların çoğu geçmişte ne kadar 
çok canın yandığının ve çekilen 
zorlukların bilincindeydi. Bu bi-
linçle birçok kez olduğu gibi yine 

BÜYÜK BİR DARBE ALDIK AMA 
DEVRİLMEDİK

sımsıkı kenetlendik birbirimize. Her-
kes sokaklardaydı. Kimsenin yıllardır 
koruduğumuz bu toprakları hainlerin 
ele geçirmesine izin vermeye niyeti 
yoktu. Halk, damarlarında dolaşan ail 
kanın verdiği cesaretle topraklarımızı 
hainlerden temizleme amacıyla canını 
hiçe saymıştı. Evlerde Kur’an sesleri, 
camilerde selâ sesleri eksik olmadı. 
Bu vatanın cesur insanları yine bu 
vatan uğruna can verdi. 

     Gözünü kırpmadan kendini feda 
edecek kadar bağlıydı bu topraklara. 
Ülkesini hainlerin eline bırakmamanın 
mutluluğuyla yumdu gözlerini, şehit 
oldu. Bu büyük zaferin üzerinden 2 
yıl geçti. Bizim milletimizin insanları 
o büyük kahramanların unutulmasına 
asla izin vermedi. Ya yeni doğan bir 

çocuğun adında ya da bir mahallenin 
isminde hatırladık onları, gerçi iste-
sek te unutamazdık çünkü kalbimizde 
yer edinmişlerdi.

     Bizim en büyük varlığımız, inancı-
mızdı. Başta Allah’a sonra da milleti-
mize olan inancımız, bu inanç ayakta 
tuttu bizi. Büyük bir darbe aldık ama 
devrilmedik. 

Fatma Sena  YİĞİT

Sorgun Gevher Nesibe M.T.A.L
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15 TEMMUZ AKŞAMI
15 Temmuz Akşamı
 köprüde Vatan hainleri,
Korktular Kocaman Yürekli Milletten
Tanklarına Uçaklarına mermilerine rağmen

15 Temmuz Akşamı
Sarıldılar tüm hainler silaha
Bir o tarafa bir bu tarafa
Kurşun atıyorlardı beyhude, boşa

15 Temmuz Akşamı
Geldi Millete Kutlu bir çağrı
Meydanlar bizleri bekler
Boş bırakmayız meydanları

15 Temmuz Akşamı
Köprüde Kahraman Türk Milleti
Vatan için koşuyordu onlar, yüzler, binler
Korkusuz, temiz, çelik gibi asil yürekler

15 Temmuz Akşamı
Susmasın! Durmasın Minarede sala sesleri
Kimse durduramıyor sel gibi akan
Şahadete koşan, Gözü kara bu Milleti.

Ayşe Beyza DİLBİRLİĞİ  
Yerköy Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu  

                                 
Yozgat Ortaokullar Arası Şiir Yarışması Birincisi
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       ÖMER’E AĞIT
Ya Başçavuş Yusuf olup öleydim senin yerine,
Ya arkandan er olaydım;
Sana otuz üç kurşun sıkan kahpelerin ciğerine,
Saplanan hançer olaydım…
Ömer’im! Yiğit Ömer’im!
Çınar’dan söğüt Ömer’im!
Yüreğimde derin sızı,
Dilimde ağıt Ömer’im!
Alnından vurduğun hain,
O alçağa duyduğu kin;
Dünyada ve âhirette
Şeref madalyandır senin.
Aksakallı, Komutanın şehadet emretti sana,
‘Paşam, baş üstüne’ dedin,
Sen, milletin sinesiydin; millet, emanetti sana,
Bunun için kurşun yedin.
Ömer’im! Sen helalleştin,
Zâlimlerle celalleştin,
Milletinle kucaklaşıp
Al bayrakla hilalleştin.
Hak’tan vâkî oldu emir,
Kapılar açıldı bir bir,
Rasûlüm’ün (s.a.v.) sağ yanında,
Şehit Ömer Hâlisdemir…

Fatma Buse BOLAT
Yozgat Cumhuriyet Ortaokulu

Yozgat Ortaokullar Arası Şiir Yarışması İkincisi



AĞUSTOS 2018  SAYI: 03                            24   BOZOK MAARIF   BOZOK MAARIF AĞUSTOS 2018  SAYI: 03        3               25



AĞUSTOS 2018  SAYI: 03                            26   BOZOK MAARIF   BOZOK MAARIF AĞUSTOS 2018  SAYI: 03        3               27

GÜNLERDEN 15 TEMMUZ
Günlerden 15 Temmuz
Gencimiz, yaşlımız, çocuğumuz
Hepimiz tek yürek olduk
Hainlere darbeyi biz vurduk.

Attı ilk kurşunu Ömer Halis
Tıpkı Çanakkale’deki zaferimiz
Göğe yükseldi şehitlerimiz
Ebediyette askerlerimiz

Kalktı ayağa ecdadımız
Uğrunda savaştığımız tek bayrağımız
Topyekün meydanlardayız
İlelebet payidarız.

Bastılar TRT’yi, Meclis’i
Altına yattı tankların Türk Milleti
Bu darbe çağırdı felaketi
Yine de vermedik ülkeyi

Eyy yüce Türk milleti
At üstündeki illeti
Şehadettir kaderindeki
Makamın bekliyor seni.

Ahsen VURAL 8/B
Sarıkaya Namık Kemal İlkokulu ve İHO 
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15 TEMMUZ DARBE GÜNÜ
         15 Temmuz gecesi gönlü bu vatana, bu toprağa, bu bayrağa ait olma-
yan insanların bu cumhuriyete de ait olmayacağı bir gecedir. Bazen insan-
lar darbecilere üzüldüğünü hattâ bazen ağır cezalar almasalar dediklerini 
duyuyorum. Oysa ne kadar yanlış bir cümle. Sonuç itibariyle onca çocuğu 
yetim, öksüz bırakan, onca ana babayı evlatsız bırakan, onca insanımızı 
öldüren, yaralayan insanlardan bahsediyoruz. Ne kadar acınabilir ki…

        Biz bu topraklara bağlıyız. Biz bu bayrağın, bu toprağın âşığıyız. Biz 
tarih derslerimizde sadece tarihi değil şanlı bayrağımıza nasıl çıkılır, na-
sıl millet olunur bunu da öğreniyoruz. Bu insanlara bu bilinci vermelerine 
rağmen nasıl kendi topraklarına ihanet ettiler anlam veremiyorum. Bizim 
tarihteki liderlerimiz yabancı milletlere bile merhametlerini hiç eksiltmez-
ken bunlar bu liderlerin torunu olarak nasıl kendi öz vatanındaki millete 
kurşun sıkabildiler! 

       Bence o gün benim yaşımdaki herkes bir kişinin yerine koydu kendini. 
Meselâ ben tank ilerlemesine rağmen onu durdurmak için kendini önüne 
atan yiğit adamın yerine koydum kendimi ve öyle kahramanmış gibi dü-
şünüp gururlandım. Bazen de arkadaşı düştüğünde elinden bayrağı alıp 
kaldıran o yiğit insanın yerine koydum kendimi. Yani anladım ki bu kahra-
manlıklar, bu yiğitlikler bitmeyecek. Çünkü biz yetişiyoruz.

       Türk Milleti’nin genci bayrağı için, toprağı için ölmeyi bile göze alır. 
Tıpkı 15 Temmuz’da şehit olan gençlerin yaptığı gibi…

Esra KILINÇ 

YERKÖY Şehit Mehmet Tez Anadolu Lisesi
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GÜNLERDEN 15 TEMMUZ
Günlerden 15 Temmuz
Gencimiz, yaşlımız, çocuğumuz
Hepimiz tek yürek olduk
Hainlere darbeyi biz vurduk.

Attı ilk kurşunu Ömer Halis
Tıpkı Çanakkale’deki zaferimiz
Göğe yükseldi şehitlerimiz
Ebediyette askerlerimiz

Kalktı ayağa ecdadımız
Uğrunda savaştığımız tek bayrağımız
Topyekün meydanlardayız
İlelebet payidarız.

Bastılar TRT’yi, Meclis’i
Altına yattı tankların Türk Milleti
Bu darbe çağırdı felaketi
Yine de vermedik ülkeyi

Eyy yüce Türk milleti
At üstündeki illeti
Şehadettir kaderindeki
Makamın bekliyor seni.

Ahsen VURAL 8/B
Sarıkaya Namık Kemal İlkokulu ve İHO 

Reyyan BAŞKAL/Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi (Yozgat)
Yozgat İlkokullar Arası Resim Yarışması Üçüncüsü
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Çağın Efe SEZER / Milli Eğitim Vakfı İlkokulu (Yozgat)
 Yozgat İlkokullar Arası Resim Yarışması İkincisi
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İsmail Uğur KARACABEY /Boğazlıyan Fatih İlkokulu
Yozgat İlkokullar Arası Resim Yarışması Birincisi
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Eren Mert ASLAN/ Sorgun Yunus Emre İlkokulu

Oktay AKYÜREK /Yunus Emre İlköğretim Okulu
Azra KILIÇ/Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi (Yozgat)

Emine TÜRKOĞLU/ Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi (Yozgat)
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Sıla Ecem ERGÜN /Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulu

Ahmet Yusuf SARI / Agahefendi İlkokulu

İsmail Arısoy/ Gazi Paşa İlkokulu 

Alper Yiğit Özel



AĞUSTOS 2018  SAYI: 03                            42   BOZOK MAARIF   BOZOK MAARIF AĞUSTOS 2018  SAYI: 03        3               43

ŞEHİDİMİN EMANETİ SERGİSİ

           Yozgat Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce Nida 
Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisemiz tarafından 15 Temmuz Şehitlerinin kıyafet-
lerinin de bulunduğu “Şehidimin Emaneti” sergisi açıldı.        

    Valilik Fuaye Salonundaki sergi açılışında konuşan Valimiz Sayın Ke-
mal YURTNAÇ, 15 Temmuz’un Milletimizin hafızasından silinmeyecek bir 
tarih olduğunu söyledi.
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     Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokullar arasında resim,orta-
okullar arasında şiir,liseler arasında ise 15 Temmuz konulu kompozisyon 
yarışması düzenlendi.

15 TEMMUZ RESİM,ŞİİR VE
KOMPOZİSYON YARIŞMASI

      Yarışma sonunda başarılı olan öğrencilerimize hediye verildi. 
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