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Toprakları  kan i le ıslanmış,  analarının gözünde yaş kalmamış
Öyle zaman olmuş ki  adına ağıtlar ,  ş i ir ler ,  hikayeler yazılmış
Minarelerinde ezan dinmemiş,  bayrakları  asla yere inmemiş
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Bir  şehit ordusu düşünün;
Vatanı için can vermiş nice şehitlerden oluşan
Sevdiklerini ,  ai lesini  geride bırakan binlerce insan…
Ölü demeyin onlara der Allah,  nitekim onlar diridir
Gözlerinde vatan aşkı i le hala nöbettedir

Bir millet düşünün;
Memleket dedin mi onlara ne kadını durur yerinde ne erkeği
Öyle bir  sevdadır ki  bu onlarda,  adar uğruna her şeyi
Yetimin giydirir  üstünü, doyurur yoksulunun karnını
Cesaret ve nezaketle temizler kalplerdeki kirleri

Bir  bağımsızlık aşkı düşünün;
Devletin marşı  bunun isteğiyle yazıl ıyor
Uğruna yüzlerce savaş veri l iyor
Bunun i le tehdit edil irse millet
Kimsenin gözüne uyku girmiyor,  şafak kimseye sökmüyor

Bir devlet düşünün;
Nice insanlara kollarını  açmış topraklara 
Uğruna tekrar ölebileceği bir  millete sahip
Kıpkırmızı  kanını onun için akıtmış şehitler ordusuyla
Bayrağını göklerde dalgalandırmaya devam ediyor
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Öğrenc�ler�m�zden Gelen Kompoz�syonlar

Bağımsızlığımızın Sembolü
 SUDE ARSLAN

    Her ulusun sahip olduğu mill i  marşlar bağımsızlık,  özgürlük,  yiğitl ik tarzı
konuları  ele  almaktadır .  Būyūk önem arz eden marşlar özel günlerde çalınır ,
coşkuyla söylenir .  Bizim mill i   marşımız İstiklal  Marşı ,  Mehmet Akif  Ersoy
tarafından yazılmış,  Osman Zeki Üngör tarafından  bestelenmiştir .  Marşımızda
Kurtuluş Savaşı 'nda verilen mücadeleler ,  kahramanlıklar ,   fedakarlıklar ,  hürriyet,
vatan sevgisi  konuları  Mehmet Akif  Ersoy tarafından ustaca işlenmiştir .
    İsmet İnönü’nün fikriyle Mill i  Eğitim Bakanı tarafından düzenlenen para
ödüllü bir  yarışmayla  birçok şairden heyecanlı ,  coşkulu,  vatan sevgisini ,
bağımsızlığımızı  sembol edecek olan bir  şi ir   yazılması istenmişti .  Yurdun bütün
şairleri  bir  anda kalemlerine sarı ldı  ve ellerinden gelenin en   iyisini  denediler .
Şi ir ler ,  kurulca tit izl ikle incelenip aralarından 6 tanesi  kalmıştı  fakat bu
şiir lerden de hiçbiri  marş olmak için yeterl i  bulunmamıştı .
      Bir  şekilde milletvekil i ,  Mehmet Akif  Ersoy'un işin ucunda para ödülü olduğu
için şi ir   yazmadığını öğrenmişti .  Bunun üzerine artık para ödülünün olmayacağı
belirti l ince Mehmet  Akif  Ersoy hemen şi ir  yazmaya koyulmuştu.  Ardından, şi ir
meclise  getiri l ip Mustafa Kemal' in önüne sunuldu. Şi ir  öylesine beğenilmişti  ki
daha i lk kez okunurken  bile alkışlamalardan dolayı  sözler kesil iyordu. Birkaç
kere daha okundu ve her seferinde ayakta  alkışlandı.  12 Mart 1921 günü kabul
edilerek mill i  marşımız oldu.  1930 yıl ında da Osman Zeki  Üngör’ün hazırladığı
beste yürürlüğe konuldu. Böylece,  günümüz marşı  oluşmuş oldu.
      Mehmet Akif  Ersoy’un parayla hiç i lgilenmeden sadece içinden gelerek bu
marşı  bize armağan  bırakması çok etkileyici  gerçekten. Özgürlüğümüz için
savaşan atalarımıza,  Mustafa Kemal  Atatürk'e,  bize miras bıraktığı  güzel
marşımız için Mehmet Akif 'e ve şi ire ayrı  bir  coşku katan  onu tam anlamıyla
marş yapan beste için Osman Zeki Üngör’e şükranlarımızı  sunuyoruz.  Türkiye
Cumhuriyeti  her zaman özgür olacak,  marşımız hiç susmayacak ve bayrağımız
hep  dalgalanacaktır .
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Öğrenc�ler�m�zden Gelen Kompoz�syonlar

Hürriyet Mücadelesi
MERVE KAYIŞ

 Uğruna yüz binlerce can verilen,  şehitlerin kanıyla sulanan bu topraklar. . .
Gözünü bile kırpmadan evlatlarını ,  eşlerini  bu vatan uğruna cepheye yollayan
anneler. . .  "Vatan sağ olsun!"  nidalarıyla şehadete koşan mehmetçikler . . .
Kurtarı lan bir  vatan,  kurulan bir  cumhuriyet. . .  Türkiye Cumhuriyeti .  
   Yıkılmakta olan bir  devlet,  toprak koparmaya çalışan devletler . . .  Ama birisi  var
olanlara kayıtsız kalamayan, yeni bir  ülke için savaşan. . .  Bir  asker,  bir  evlat ,  bir
önder;  ismi Mustafa Kemal.  Bu ülkenin evladı ,  bu ülkenin kahramanı.  "Geldikleri
gibi giderler !"  diyen bir  komutan.  
  Ve bir  ses yankılanır milletin meclisinden, "Korkma, sönmez bu şafaklarda
yüzen al  sancak!" .  Bu ses ki  ayak sesleridir  hürriyetin,  dil lerden düşmeyecek
haykırışımızdır .  bizim. Hep bir  ağızdan okurken yeri  göğü inleteceğimiz,  İstiklâl
Marşı 'mızdır .  İşte bu ülke imkansızlıklar içinde kurulan bir  cumhuriyettir .
Atamızın bizlere emanet ettiği  bu cumhuriyet,  i lelebet payidar kalacaktır .  Biz bu
ülkenin evlatları ;  gereken mücadeleden asla kaçınmayacak,  bu vatan için daima
çalışacağız.  Kurtuluş Savaşı 'ndaki Kuvayımill iye ruhunu asla kaybetmeyecek,
şanlı  bayrağımızı  her daim göklerde dalgalandıracağız.  
"Muhtaç olduğumuz kudret,  damarlarımızdaki asil  kanda, mevcuttur!"  
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Öğrenc�ler�m�zden Gelen Kompoz�syonlar

Vatan Sevgisi
 YAREN YILDIRIM

  Vatan "Bir  milletin yada milletler topluluğunun hayatını  sürdürdüğü bell i
sınırlar içerisinde bulunan toprak parçasına" denir .  Vatan sevgisi  ise;  kişiyi  o
toprak parçasına bağlayan en kuvvetli  bağdır .  Vatan bizi  sarıp sarmalayan
evimizdir .   Kültür;  dil ,  din,  tarih birl iği ,  ahlâkta,  eğitimde, töre ve geleneklerde
ortak duygu ve davranışlar ,  milleti  millet yapan değerlerdir .  Her millet ,  dil i ,
ortak inançları ,  kültürü,  örf  ve âdetleri  i le ,  özgür bir  şekilde yaşamak ister .
Özgürlük,  bağımsızlık bir  vatan için en değerli  şeylerdendir .

  Tarihe baktığımızda vatanlarına bağlı  olan milletlerin hayatlarını  devam
ettirdiklerini ,  vatanlarını  kaybeden milletlerin ise tarih sahnesinden
sil indiklerini  görürüz.  Bu yüzden çocuklar vatan sevgisiyle büyütülmelidir .
Onlara geçmişi  öğretilmelidir .  Bu vatan binlerce şehit kanlarıyla kurulmuştur.
Vatanımızın değerini  bilmeliyiz,  ona göre davranmalıyız.  Sorumluluklarımızı
yerine getirmeliyiz.  Vatan sevgisi ,  kişinin canını sevmesinden daha önce
gelmelidir .  Çünkü insanlar vatanlarına karşı  bir  saldırı  söz konusu olduğunda,
canlarını  feda ederek onu savunmalıdırlar .  Vatanı sevmek,onun uğruna canımız
dahil  her şeyimizi  feda edebilmektir .  Mil l î  şairimiz Mehmet Akif  Ersoy İstiklâl
Marşı 'mızda,  ‘ ’Cânı ,  cânânı bütün varımı alsın da Hudâ, /Etmesin tek vatanımdan
beni dünyada cüdâ. ‘ ’  diyerek vatandan ayrı  kalmamak için cânını ve cânânını
feda etmeye hazır  olduğunu ve vatan sevgisinin büyüklüğünü dile getirmektedir .
  
  Şairimiz, ’bayrakları  bayrak yapan üstündeki kandır ,toprak eğer uğrunda
ölünüyorsa vatandır . ’der. İşte bu şi ir  tam bizim vatanımız için söylenmiştir .Dünya
üzerinde başka bir  millet gösteri lemez ki ,bizim kadar vatanı için can vermiş
olmasın.Bir  başka şairimiz de bu yüzden ‘ot değil  onlar dedenin saçlarıdır ’der.
Evet yaylalarımızdaki baharda fışkıran otlar bu vatan için savaşmış can vermiş
analarımızın nazlı  gelinlerimizin saçlarıdır ,  perçemleridir .  Karl ı  dağlarımızın
dorukları  yaşlı  dedelerimizin yüzüdür,  sakallarıdır .  Vatanımızı  korumak Türk
gençliğinin en büyük vazifesidir .  İçlerinde olan vatan sevgisi  oldukça büyüktür.
Türk milletine armağan edilen toprakları  gerek canı pahasına korumaları
gerekmektedir .  Ekmeğini yediğimiz topraklara ihanet etmemeli  onları  canımız
gibi benimsemeliyiz.
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Öğrenc�ler�m�zden Gelen Kompoz�syonlar

Her Yönüyle Mehmet Akif
 GAMZE İPEK YILMAZ

    “Mil l i  Şair” ,  ne büyüleyici  i fade değil  mi? Ne büyük unvan, ne yüce bir  sıfat… 
İşte bu unvana layık görülen kişi  ki  Türk milletinin bağımsızlığının sembollerinden
İstiklâl   Marşı ’nın muharrir i  “Mehmet Akif  Ersoy”… Vatanına olan sevgisini ,  bağımsızlığa
olan aşkını  her f ırsatta ustaca dile getiren Vatan Şairi…
    Mehmet Akif  şairdir  hem de ne şair .  Öyle ki  marş için yapılan yarışmaya katıldığı  
 öğrenil ince,  ürküp şi ir ini  geri  çekenler bile olmuştur.  Fakat sadece şair  değildir  o,  onu
tek bir   yönüyle ele almak, sadece şair  yönüyle bilmek elbette ki  ona haksızlık etmek
olacaktır .  Mehmet  Akif  kendini birçok alanda eğitmiş,  yeteneklerini  keşfetmiştir .  O
yıl larda yeni açılan ve i lk sivi l  veteriner yüksekokulu olan Ziraat ve Baytar  Mektebine
(Tarım ve Veterinerlik Okulu) kaydolmuştur.  Dört yı l l ık bir  okul olan Baytar  Mektebi 'nde
bakteriyoloji  öğretmeni Rıfat Hüsamettin Paşa pozitif  bil im sevgisi  kazanmasında  etkil i
olmuş,  Mill i  Şair  bölümü birincil ikle bitirmiştir .
  Okul yı l larında spora büyük i lgi  gösterirmiş;  mahalle arkadaşı Kıyıcı  Osman
Pehlivan'dan  güreş öğrenmiş;  başta güreş ve yüzücülük olmak üzere uzun yürüyüş,
koşma ve gülle atma  yarışlarına katılmıştır .  Şi ire olan i lgisi  okulun son iki  yı l ında
yoğunlaşmıştır .  Yayımlanan i lk şi ir i  Kur'an'a Hitap başlığını  taşır .  1908'den itibaren aruz
ölçüsü kullanarak manzum hikâyeler yazmıştır .   Hikâyelerinde halkın dert ve sıkıntılarını
anlatmıştır .  Balkan Savaşı  yı l larından itibaren destansı  şi ir ler yazmaya başlamıştır .  İ lk
büyük destanı ,  "Çanakkale Şehitlerine" başlıkl ı  şi ir idir .  İkinci  büyük destanı ise
Bursa'nın işgali  üzerine yazdığı “Bülbül“  adlı  şi ir idir .  Üçüncü olarak da "İstiklâl   Marşı 'nı
yazarak İstiklâl  Savaşı 'nı  anlatmıştır .  "Sanat,  sanat içindir ."  görüşüne karşı  çıkan 
 Mehmet Akif ,  dinî  yönü ağırl ıkta bir  edebiyat tarzı  benimsemişti .  Edebiyat dil i  olarak
Mill î   Edebiyat akımına karşı  çıkmış ve edebiyatta Batıl ı laşma konusunda Tevfik Fikret
ile çatışmıştır .  Mehmet Akif  işte böyle çok yönlü bir  insandır .  Sadece edebiyatta değil
i lgi  duyduğu her  alanda kendini geliştirmeye gayret eden, vatan aşığı  sanat ruhlu bir
Türk evladıdır .  O öyle bir   vatan,  millet aşığıdır  ki  İstiklâl  Marşı ’nın ödülünü kadın ve
çocuklara iş  öğreten ve cepheye elbise  diken Dar’ül  Mesai vakfına bağışlamıştır .  Bütün
eserlerini  topladığı Safahat kitabına İstiklâl   Marşı ’nı  eklememiştir .  
“Bu marş yüce Türk milletinindir”  Mehmet Akif  ERSOY
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Öğrenc�ler�m�zden Gelen Kompoz�syonlar

Vatan ve Milli Mücadele
 BUSE ÇAVUŞOĞLU

   Bir  ülkenin tarihinde pek çok kahraman bulunabil ir .  Bu kahraman bir anne,  bir  çocuk,
bir  asker veya direkt milletin kendisi  de olabil ir .  Aynı amaç uğruna yaparlar
kahramanlıklarını  :   Vatan için… Vatan nedir? Vatan kelimesi sadece doğup büyülen
toprak değildir .  Vatan,  bir  milletin uğruna canını hiçe sayılabileceği yuvadır .  Vatan,
insanın sevgiyle bağlandığı topraktır .  Çoğu millet ,  vatan için birleşip mücadele
vermektedir .  Canını dişine takarak savaşmaktadır .  Kısacası  mill i  mücadele yapmaktadır .   
Mil l i  mücadelenin ne kadar önemli olduğunu dünya tarihi  boyunca sayısız örnekle
görmekteyiz.  Bu kadar önemli olmasının nedeni milletin tüm sevgisiyle,  tüm nefretiyle,
tüm benliğiyle,  tüm korkularıyla,  tüm cesaretiyle birleşip tek amaç uğruna savaşmasıdır .
Öyle bir  ruh ortaya çıkar ki  tüm engellerin üstesinden gelebil ir ler .

   Bu ruh,  geçmişte yaşanılan bir  savaşta birl ik olmamızla oluşup bize karşı  düzenlenen
zulümlere karşı  koymayı sağladı .  Bizi  ayırmaktan çok birbirimize kenetledi .  Tek yürek
tek millet olmamızı sağladı .  Bu ruhu 15 Temmuz’da da gördük. Milletin nasıl  hep birl ikte
sokağa çıkıp savaştığını ,  nasıl  korkusuzca tankların önünde durduklarını ,  nasıl  si lahlara
kafa tutuklarını ,  vatan söz konusu olunca iç ve dış mihraklarla nasıl  savaştıklarını ,
kanının son damlasına kadar mücadele ettiklerini  gördük. Ve sonucunda bu mücadele
sayesinde vatanın bölünmesi engellendi.  Bu örneklerden sadece biri .

  Mil l i  mücadelenin etkisini  görebileceğimiz bir  diğer örnek ise Kurtuluş Savaşı ’dır .
Dışarıdan bakıl ınca sadece askerlerin mücadele ettiği  düşünülse de bu savaşta da millet
tek yürek olmuştur.   Vatanın birçok yerinde halk işgallere karşı  savaştı ,  ayaklandı.
Kimileri  cephane taşıdı .  Kimileri  cephede savaştı .  Cepheye eşya taşımak uğruna o
soğukta yola çıkıp hayatını  kaybedenler var.  Kadınlar toplanıp kıyafet çorap örmüş
askerler için.  Büyük fedakarlıklar yapıldı .  Kadın,  erkek,  çocuk,  yaşlı  gözetmeden herkes
çaba gösterdi .  Sonucunda bazı vatansever insanlar kaybedilse de savaş kazanıldı .
Yapılan fedakarlıklar ve yapılan yardımlar sayesinde oldu bu zafer.

  Sonuç olarak vatan kelimesinin aslında bizim için açıklayabildiğimizden daha çok şey
ifade ettiğini  gördük. Vatan için mill i  mücadelenin önemini gördük. Bu yüzden hepimiz
içimizde mill i  mücadele ruhunu barındırmalıyız.  O ruh sayesinde vatanımızı  çeşitl i
düşmanlardan koruyabileceğiz.  O ruh sayesinde birl ik ve beraberliğimizi
koruyabileceğiz.  Biz birbirimizi  seversek birbirimize sahip çıkarsak başarabileceğimiz
çok şey var.  Gücümüzün, sevgimizin farkına varalım. Vatanın bizim için ne ifade ettiğini ,
ne ifade etmesi gerektiğini  sorgulayalım. Alacağınız cevap karşısında eminim ki siz de
vatan için bir  şeyler yapmak isteyeceksinizdir .  Tek toprağımız var.  Birl ikte ona sahip
çıkalım.
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Öğrenc�ler�m�zden Gelen Kompoz�syonlar

İstiklâl Marşı
 ELİF SENA ÖZBEK

   12 Mart milletimiz için şeref günüdür,  bir  milletin bağımsızlık sembolü olan mill i
marşımızın kabul günüdür.  Karanlıklardan aydınlığa kavuşmamızın da sembolü olarak
gördüğümüz marşımızın her bir  satır ı  milletimizin şanlı  geçmişini  anlatmaktadır .  Şehit
ve gazilerimizi  her okunduğunda andığımız marşımızın okunurken yüreklerimize
dokunmaması imkansızdır .  İstiklâl  Marşı 'mızın ruhu bize millet olmanın,  birl ik olmanın
önemini ve şanlı  ordumuzun milletimiz i le omuz omuza vererek nasıl  zaferler
kazandığını da açıkça ortaya koymaktadır .  İstiklâl  Marşı 'mızı  okumaktan ziyade onu
anlamak, ruhunu yaşamak Türk milleti  olarak bizi  başarıya götürecek,  bizi  bir  arada
tutacak yegane mirastır .  12 Mart Bir  dönüm noktasıdır ,   diri l işin nişanesinin günüdür,  12
Mart Mehmet Akif ’t ir ,  yani Türkiye’dir .  İnsanoğlu nedense elindekilerin değerini ,
kıymetini hiç ama hiç bilmiyor.  Bunların en önemlilerinden birisi  de İstiklâl
Marşı ’mızdır .  Atı  alan Üsküdar’ ı  geçmeden sizi  bu güzel uykunuzdan uyandırmak
istiyorum.
   İstiklâl  Marşı  bizim yaşam kaynağımızdır .  O daha yazılmamışken hepimiz koca bir
boşluktaymış gibi hiçbir şeyden tat almıyorduk. Sonra hayatımıza o girdi ve  bizi  o koca
boşluktan çıkardı .  O okunurken tüylerimiz diken diken oluyor,  Onun şanlı  nidaları  i le
çiçekler yeniden canlanıyor ve güneş yeniden doğuyor.  O bizim şehitlerimizi  yeniden
canlandırıyor,  yeniden yaşatıyor ebedi olarak.  Toplum olarak varoluş sebebimizi  bize her
seferinde hatırlatıyor.  Şimdi o kadar çok insan var ki  klavye başında vatansever olan.
İstiklal  marşının ruhunu yakalamayan, Mehmet Akif  Ersoy’u anlamayan bir nesil
yetişiyor.
    12 Mart 1921 tarihinde mecliste okunan Mehmet Akif ’ in eseri ,  milletvekil leri  tarafından
ayakta alkışlanarak Türk milletinin İstiklal  Marşı  olarak seçildi .  ‘ ’Korkma’ ’   diye başlayan
marş Türk ulusunun içindeki bağımsızlık aşkını ,  vatan için yapacağı fedakarlıkları ,
özgürlüğü için şehadete yürüyüşünü Türk ulusuna anlatır .  Türk milleti  için vatan
savunmasının önemini ve vatan toprağının kutsall ığını  i fade eder.  Tarihimizi  bize
anlatan İstiklal  Marşı ’nın önemini her Türk gencinin bilmesi gerekir .  İstiklâl  Marşı
sadece Mehmet Akif  Ersoy’un kalemi i le değil  Türk askerinin kanı i le yazıldığını ,  vatanın
dört bir  yanının mill i  egemenlik uğruna kanlarımız i le sulandığını unutmamalıyız.
İstiklal  Marşı  sadece bir  şi ir  değil  Türk insanının vatan sevgisinin ve varoluş
mücadelesinin simgesidir .
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Öğrenc�ler�m�zden Gelen H�kâyeler

Kılıçtan Kaleme
FURKAN SUBAŞ

   Kapıyı  açtı  ve içeri  girdi .  Poşeti  mutfağa bırakıp elini  yüzünü yıkadı .  Biraz oturup

soluklandıktan sonra kolundaki saatine baktı .  Saat gecenin dokuzuydu. Çoğu kişi  için

gün birazdan bitecekti  fakat bu durum Selçuk için geçerli  değildi .  Vakit kaybetmeden

birkaç şey atıştır ıp bilgisayarın başına geçti .  Uzun zamandır bir  proje üzerinde çalışıyor

fakat bir   türlü bitiremiyordu. Tam oldu bitti  derken i l la bir  yerden bir  hata çıkıyordu.

    Bir  sürü hesap kitapla doldurduğu kağıdı bir  daha gözden geçirdi .  Daha sonra da

söylenip kağıdı buruşturdu ve geri  dönüşüm kutusuna attı .  Morali  çok bozulmuştu.  

 Belki  de aylardır bu projenin üstünde çalışıyordu. Hayalindeki mutlu son çoktan

gelmeliydi .  Elbette bu yola çıkarken başarısızl ığı  da göze almıştı .  Ama bu kadarını  da

beklemiyordu. Tekrar saate baktı .  İkiye gelmişti .  Şimdilik bıraksam iyi  olacak diye

düşündü. Açmakta zorlandığı gözleri  de aynı şeyi  düşünüyordu galiba.  Daha fazla

direnmedi gözlerine çok geçmeden uykuya daldı .

   Çok uğultulu bir  sesle irkildi .  Etraf toz duman kaplıydı .  Ayrıca hava da soğuktu.  Selçuk

nerede olduğunu bilmiyor anlamsızca çevresine bakıyordu. Arkasını  döndüğünde

uğultunun kaynağı anlaşıldı .  İki  kalabalık grup atların üzerlerinde birbirlerine doğru

koşuyorlardı .  Ve birbirlerine yaklaştıklarındaysa at ve çığlık seslerine bir  de kıl ıç sesleri

eklendi.  Selçuk büyük bir  savaşı  futbol maçı izler gibi izl iyordu. Derken dikkati  sol

taraftaki ordunun bayrağına kaydı .  Sarı  bir  zemin üzerinde beyaz bir  ejderha. . .  Selçuk

çok şaşırdı .  Nihayetinde bu bayrak Büyük Hun İmparatorluğu’nun bayrağıydı .  İyi  ama

kendisinin burada ne işi  vardı? Selçuk bunu düşünürken bir  anda hapşırdı .  Tekrar

gözlerini  açtığındaysa şaşkınlığı  daha da arttı .  Bu kez büyük bir  ordunun içindeydi.

Önlerinde ise beyaz elbiseli  biri  atının üzerinde askerlerine konuşma yapıyordu. Bu kez

de mavi zemin üzerinde çift  başlı  bir  kartal  vardı bayrakta.  Selçuk,  bu sahneyi de

bil iyordu.Malazgirt Savaşı  öncesi  Sultan Alparslan ordusuna moral konuşmasını

yapıyordu. Anlam veremediği bu geçmişe yolculuklar Selçuk’un hoşuna gitmeye

başlamıştı .  Türk milletinin şanlı  geçmişinde yolculuk yapmak nasıl  olur da hoşuna

gitmezdi ki? O,  yine böyle düşüncelere dalmışken Sultan’ın hücum emri yerinden

hoplatmıştı  onu. Selçuk,  aniden hücuma kalkan askerlerin oluşturduğu tozlardan

gözünü korumaya çalıştı  tekrar gözlerini  açtığında yine farklı  bir  yerdeydi.

  Bu defa denize kıyısı  olan bir  yerdeydi.  Sağ tarafına bakıncaysa kıyıdan i lerleti len

devasa gemileri  gördü. Tabii  ki  bu olayı  da bil iyordu.  Selçuk bir  gemilere bir  de Fatih

Sultan Mehmet’e bakıyordu hayranlıkla.  Derken aniden patlayan topun şiddetli  sesiyle

korkan Selçuk,  yine gözlerini  kapamış ve bu kez bir  çadırda açmıştı .  Oturduğu

sandalyeden kalkıp çadırın dışına çıktı .  Gördüğü manzara karşısında donup kaldı .  Az

ilerdeki çadıra sürekli  biri leri  girip çıkıyor.  Acıklı  acıklı  inlemeler yükseliyordu.
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Öğrenc�ler�m�zden Gelen H�kâyeler

Kılıçtan Kaleme
FURKAN SUBAŞ

   Biraz daha yaklaşınca oranın yaralı  çadırı  olduğunu anladı .  Selçuk si lah seslerinin

geldiği  tarafa doğru i lerlediğinde artık siperleri  görebil iyordu. Sürekli  karaya çıkarma

yapan düşmana karşı  gösteri len eşsiz bir  mücadele… Burası  Çanakkale’ydi .  Selçuk yine

kendini kaptırmış olanları  izlerken az i lerisine düşen bir  bombayla kendini başka bir

yerde buldu ama burası  ona çok tanıdık gelmişti  çünkü burası  onun odasıydı .  Merakla

düşündü. Bin bir  emekle kazanılmış zaferlerin ardından neden son durak onun odasıydı?

Selçuk bunları  düşünürken gözü masasındaki bir  kağıda takıldı .  Kağıdı el ine aldı ve

okumaya başladı .  “Tarihteki nice Türk milleti  amacına ulaşmak için onlarca cenke girdi ,

çaba gösterdi .  Peki hemen başarıya ulaştı lar mı? Hayır .  Kaybetti ler ama boyun

eğmediler yıkıldılar ama geri  kuruldular bağımsız olmak için canlarından bile

vazgeçtiler .  Onlar başarısızl ığa aldırmadılar .  Onlar pes etmediler ve nihayetinde

amaçlarına ulaştı lar .  Şimdi sıra sizde!  Siz de pes etmeyin.”

  Selçuk okuduklarından çok etkilendi.  Ataları  pes etmemişti .  Kendi de etmeyecekti .

Kendi ve kendisi  gibi  daha nice Türk genci devletini ,  milletini ,  atalarını  gururlandırmak

için durmadan çabalayacaktı .  Fakat bu kez kıl ıçlarla değil  kalemlerle savaşacaklardı .



 

 
FATMANUR TAŞKIN

 

 

 

 
ELİF NİSA GEDİKLİ

 

 
RÜMEYSA AYŞE USTABAŞ

 

 
BERİL DENİZALP

 

 
FATMANUR TAŞKIN
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Öğrenc�ler�m�zden Gelen Res�mler-Ş��rler

 

 
NAZ KÜÇÜK

 

 
ZEYNEP AYLİN ÇEMBERCİ

İst�klâl Marşı Kabulü

Melike Gülse YILMAZ

 

Mart’ın 12’si.
Kabul edildi marşların en yücesi.
Maliktir bu marşa tüm Türk milleti.
İlelebet koruyacaktır benliğini.

Eşi yoktur dünyada
Bu yüce marşın.
Her mısrası 
Sembolüdür bağımsızlığımızın.

Şimdi yurdun dört bir yanında 
Okunurken marşımız
Gururla göklerde
Dalgalanır bayrağımız.

Vatan'ım
   Kanımızla renklendi bahri berri,
   Bağımsızlıktı halkın tek derdi,
   Milletimizi yansıtan bir simge gerekti
   Bir han gerekti marş tek ümitti.

   Bir Mehmet geçti bu topraktan,
   Fikri ak, gönlü vatan.
   Bir Mehmet geçti topraktan,
   Aşkı hak, gözü vatan.

   Bir aşık geçti buradan,
   Sözü yâr, canı vatan.
   Vatan bir can imiş.
   Altı kan üstü atam.

   Elinde vicdan, aklında vatan,
   Tereddüt etmeden savaşan,
   Özgürlüğünü elinde tutan,
   Can verme sırrına erenlerindir.

Sedanur DEMİR

 RİZE TOBB FEN LİSESİ |  SAYFA 11



 

 

 

 

 

 

 

 

RİZE TOBB FEN LİSESİ |  SAYFA 12

Öğrenc�ler�m�zden Gelen Ş��rler

İst�klâl

   Dalgalanıyor göklerde,
   Al bağımsızlık.
   Önünde hazır oldayız,
   Söylerken İstiklâl.

   Dudaklardan çıkan her mısra,
   Anımsatır tüm şehitleri,
   Gazileri ve bağımsızlığı.

   Onlar için mucizeydi,
   İstiklâl'in mısraları. 
   Belki de tek umuttu,
   Bağımsızlık savaşında

   Titreye titreye,
   Kül olana kadar 
   Çıkacak bu aralık dudaklardan 
   Bağımsızlığın marşı.

   Nesillerden nesile, 
   Yemin edildi söylenmeye 
   Onlarca şiirden 
   Akif'inki seçildi.

   Eşsizdir İstiklâl Marşı,
   Hür milletimiz gibi,
   Onlarca ağızdan tek ses çıkar 
   İstiklâl Marşı

Sudenaz LEVENT

 

İst�klâl Kahramanı 

 Milletin özgürlüğü diz dize işlendi, 
Mehmet'in kaleminden kahramanlık dillendi. 
Batının topuna açtı asker göğsünü,
Bekledi ve ekledi gel gör Türkün gücünü!

Seni okuyan yaşar, dinleyen duygulanır, 
Gönlünce söyleyen yürekten onurlanır. 
Her dize bir destandır, Akif’ten yaratılmış, 
Her dörtlükte bir anlam, inançla anlatılmış.

Akif dizelerde memleketi yaşattı, 
İnançla seslenişle, yeni bir marş yarattı. 
Haykırdı bayrağına "dalgalan" ve "coş" diye. 
Bu millî marşı etti bize hediye.

Bu yalnız bir marş değil, kurtuluşun destanı, 
Diriltti tekrardan tüm Türk halkını!
Sonsuza dek söylenecek yurdumda hiç
susmadan,
Akif de anılacak saygıdan hiç şaşmadan.

Enes Geçim

 

Memleketimin benzersiz seçkin şahsiyeti    
Tevazu, mahcubiyet ve hüzün  asaleti
Vatan ve millet sevgisi bütün serveti
Bir sen olabilsem Mehmet Akif’im

Halk daha midesini doyuramazken açtılar ellerini, 
Taşıdı cephaneyi karda kışta Şerife bacı ve niceleri. 
Hürriyet yolunda ağıtlarla ebediyete nice canlar verildi, 
Onca kahramanın kanlarıyla sulandı toprağımın her yeri.

 

Kalemiyle güç verdi var oluş mücadelesine
İnancı sinmiş her zerresine
İstiklâl aşkı yer etmiş sinesine
Sözlere sığmazsın sen Mehmet Akif’im

Gidip görmeden yaşattığın Çanakkale Destanı'na
“Korkma” diyerek başlayan ölümsüz satırlarına
Zamana ayna tutan Safahatına
Hayran olmamak ne mümkün Mehmet Akif’im

YUSUF BAKIRCI

 

Mehmet Ak�f 



Öğrenc�ler�m�zden Gelen Ş��rler
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Vatan Uğruna 

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Paşa  
Çıktı 19 Mayıs’ta Samsun’a  
Topladı milleti bir çatı altına  
Samsun’dan Erzurum’a, Erzurum’dan Sivas’a

Halk inandı, güvendi ona  
Verdi canını bu bayrağa  
Nice Şerife Bacı, Erzurumlu Kara Fatma  
Savaştı vatan uğruna

Kadın erkek demeden  
Vatan için verilmiş bu savaş  
Yüzlerce gazi onlarca şehit  
Çocuklar yetim, anaların gözü yaş...

Sarmış bütün ülkeyi düşman  
Köy halkı bihaber düşmandan  
Özgürlük adına yakılan ağıtlardan  
Nice feryatlar koptu Anadolu’nun bağrından

Bu asil milletin özü  
Kovdu her yerden tek canavarlı gözü  
Yaklaştı artık zaferin sözü  
Türk milletinin artık gülüyor yüzü

Özge SÜMER
 

Türklüğün Sembolü

Savaştılar dört bir yanda askerler                      
Vatan için can verdiler birer birer
Mehmetçiklerimiz her şeye değer
Bıraktılar bize güzel bir eser

Bir marş yazılmalıydı ülkemize özel
Olmalıydı bu marş gençlere model
Akif aldı kalemi ne olursa olsun bedel
Çıkamazdı Türk’ün önüne hiçbir engel

İlhamı belliydi, vatan, bayrak ve millet
Ülküsü bağımsız, çağdaş bir Cumhuriyet
Bu şanlı destan olsun herkese ibret 
Bayrağımız yükselsin arşa kadar ilelebet

Korkma diye başladı büyük haykırış
Bu marş olacaktı ebediyete varış
İstedik yurtta, dünyada barış
Yükseldi meclisten tonlarca alkış

Şiiri görünce coştu bir anda vatan
Duyacaktı sesimizi tüm bir cihan
Adeta olmuştu bizim için bir can
İstiklal Marşı getirdi ülkeme şan

Bütün törenlerde okuruz saygıyla
Özgürlük oldu aklımızda parola
Milli duygumuz şahlanır her okuyuşumuzda
Hissederiz bu duyguyu damarlarımızdaki  kanda

Eyüphan ALBAYRAK
 



 

 

 

 

 

   İstiklâl  şairimiz Mehmet Akif  Ersoy’un mill i ,  manevi değerleri  koruyup yaşatan,
milletin derdini kendi vicdanında hisseden örnek şahsiyetinin gençliğe yol göstereceği
kanaatindeyiz.  Bu bağlamda Akif ’ in,  Safahat “Asım” isimli  altıncı  kitabının kişi leri
üzerinden gençler için çıkarılabilecek yol haritalarını  belirlemeyi ,  “Asım’ın nesli”
şeklinde ifade ettiği  neslin vasıf larını  taşıma hususunda gençlerimizin farkındalık
kazanmasını amaçladık.
   Öncelikle,  Safahat “Asım” isimli  kitapta yer alan Hocazade, Köse İmam, Asım ve Emin
karakterlerinin kişi l ik özell ikleri  ve f ikirleri  belirlenecektir .  Özell ikle hürriyet tutkunu
olarak nitelendiri len “Asım’ın nesli”  tabiriyle vasıf ları  anlatı lan neslin günümüz
gençliğinin sorunlarına çözüm getirebilecek yanları  tespit edilecektir .  Toplumsal hayat
ve edebiyat i l işkisi  bağlamında “Asım’ın nesli”  şeklinde ifade edilen neslin evlatları ,
cephede savaş veren,  savaş sonrası  bilgisizl ik¸  tembellik¸  ahlaksızl ık¸  insanlar
arasındaki huzursuzluk gibi konularda çözüm için çalışan,  biz bil incine varmış
gençlerdir .  Beyin göçü, sorunları  çözmede i letişim becerilerini  kullanabilme, bilgisizl ik
ve tembellik sorununa çözüm getirme, mill i  ve manevi değerlere sahip çıkma şeklinde
belirlediğimiz alt  başlıklara,  eser içerisinden çözüm niteliğinde olabilecek davranışları
belirleyeceğiz.  Günümüzde kalemle verilen mücadelede gençlere biz bil incini
kazandıracak yol haritaları  tespit edilecektir .

   Yaptığımız çalışma i le eğitimli  ve donanımlı  gençlerin ülkenin gelişiminde ve
kalkınmasındaki kil it  rolü göz önünde bulundurularak beyin göçünün önüne geçilmesi
konusunda gençlerin bil inçlendiri lmesi edebiyat ve sanatın toplumsal yaşamı
etkileyen yanıyla sağlanacaktır .  Şahsi  menfaatlerin üstünde tutulması gereken mill i
menfaatler konusunda farkındalık sağlanacaktır .  Biz bil inci  oluşturma noktasında
uyanış gerçekleştiren genç nesil ,  i letişim becerilerini  kullanarak toplumdaki
huzursuzlukları  gidermeye çalışmak gibi bir  amaç edinecektir .  Çanakkale cephesinde
canı pahasına çarpışan gençlerin taşıdığı  özgür ruh bugün kalemle verilen savaşta
tekrar vücut bulacaktır .  Yaptığımız inceleme edebiyatın toplumsal yaşam üzerindeki
etkilerini  gösterir  niteliktedir .
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Tüb�tak Projes� Asım'ın Nesl�nden


